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Prez. Roosev is Lebesiulys Naujų Bilių
SMARKI KOVA GALI KILTI KONGRESE 

DEL DARBO SANTYKIU AKTO
Numato, kad kongreso sesija perilgai 

neužtruks
WASHINGTON, D. C., vas. 

23. — Spykeris Bankhead ket
virtadienį spaudos atstovus pa
informavo, kad prez. Roosevel- 
tas neketina siūlyti šiai kon
greso sesijai daugiau naujų 
įstatymų išleisti.

Kongreso sesijos ilgį nuspręs 
debatai ryšium su įnešimais 
pataisyti Darbo Santykių Ak
tą, suteikti pagalbos šalies ge
ležinkeliams ir keletas kitų bi- 
lių, dėl kurių gali kilti smar
ki kova.

Yra glėbis vadinamų regu
liarių bilių, kurie reikalauja 
kongreso akcijos. Atstovų rū

Balkanų santarvė 
nori kooperuoti su 

demokratijomis
BUCHAREST, Rumunija, 

vas. 23. — Ketvirtadienį čia 
pasibaigė Balkanų santarvės
— Graikijos, Rumunijos, Jugo
slavijos ir Turkijos — konfe
rencija. Santarvės obalsis yra: 
Balkanai priklauso’ ’ Balkanų 
gyventojams.

Kompetentiški stebėtojai nu
žiūri, kad Balkanų santarvės 
simpatijos kripsta demokrati
nių valstybių — Britanijos, 
Francuzijos ir Jungt. Valstijų
— pusėn. Tačiau aplinkuma 
verčia jas palaikyti prekybos 
santykius ir su Vokietija bei 
Italija.

Prez. Roosevelto pareiški
mai žymiai paveikę į Balkanų 
šalis ir pakreipę jas demokra
tijų pusėn.

Paliovė ieškoję šau
kusio pagalbos laivo

CHATHAM, Mass., vas. 23.
— Nežinomas laivas, pasiva
dinęs raidėmis PECC, trečia
dienį ^pasiuntė S.O.S. — prašy- 

sdam^s pagalbos. Laivo prane
šimas sakė, kad jį užgavo sub- 
marino torpeda. Savo poziciją 
jis padavė 360 mylių toly į 
pietus nuo Azorų ir 2,000 at- 
stumoje į rytus nuo New Yor- 
ko.

Atvykę į nurodytą apylinkę 
graikų laivas Mount Pelion ir 
britų laivas Empress of Au- 
stria jokio laivo, nė jo ženklų 
nerado. Abu laivai, paplaukio
ję ilgoką laiką apylinkėje, vė
liau pranešė, kad jie vyksta 
savo keliais.

Reiškiama nuomonė, kad ne
žinomas laivas užgavo plaukio
jančią miną, kuri, sprogusi, pa
skandino jį, tačiau laivo įgu
la pamanė, kad ją užpuolė sub- 
marinas. 
=====================■ ~ ■ --—i 

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

Daugiausia apsiniaukę; sau
lė teka 6:34 v. r., leidžiasi 
5:33 v. v.

mų vadai deda pastangas, kad 
šitas darbas butų atliktas juo 
greičiau. Taigi Bankhead pa
reiškė, kad jis mano, jogei ei
namoji kongreso sesija neturė
tų perilgai užtrukti.

Senatorius McNary, republi- 
konų vadas senate, pasakė, 
kad republikonai nesistengs su
laikyti bilių, kuriuos adminis
tracija nori įteikti kongresui 
svarstyti.

Tačiau kongreso vadai atsi
sakė išreikšti nuomonę, kada 
jie tikisi kongreso sesiją už
baigti.

Kivirčai išmetė iš 
darbo 28,000 dar

bininkų
DETROIT, Mich., vas. 23.

— Briggs Manufacturing kom
panijos įmonės parūpina auto
mobilių dalis Plymouth auto
mobilių dirbtuvėms. Ketvirta
dienį 5,900 Briggs darbininkų 
paliovė dirbę. Kadangi jų pa
dirbti produktai eina kitoms 
įmonėms, tai sustojus Briggs 
dirbtuvėms sulaikyta ir tų 
dirbtuvių 23,000 darbininkų 
darbas. Darbai sulaikyti ry
šium su kivirčais, kurie eina 
automobiliij unijoj tarp prez. 
Martino ir C.I.O. frakcijų.

Streikas pasibaigė ketvirta
dienio vakare.

Nuleido į vandenį so
vietų karo laivą

MASKVA, Sovietų Rusija, 
vas. 23. — Sovietų Rusija ket
virtadienį minėjo 21 metų rau
donosios armijos ir laivyno 
sukaktį. Ryšium su šituo įvy
kiu dienraštis “Izviestija” pa
skelbė, kad į vandenį nuleistas 
naujas sovietų karo laivas. Ne
paskelbtas nė naujo laivo Var
das, nei jo tonažas, neduota 
kitokių informacijų apie jį. 
Visas detalias vyriausybė lai
ko paslaptyje. “Izviestija” dar 
sako, kad tai esąs vienas pir
mųjų sovietų naujų karo lai
vų ir kad Rusija stato neįvei
kiamą laivyną.

Patvirtino minimum 
algas policininkams 

ir ugniagesiams
SPRINGFIELD, III., vas. 23,

— Illinois valstijos vyriausias 
teismas užgyrė įstatymą, kurs 
buvo išleistas 1937 m. ir kurs 
nustato minimum algas polici
ninkams ir ugniagesiams. Pa
gal tą įstatymą ugniagesiai ir 
policininkai miesteliuose, pri- 
skaitančiuose nuo 10,000 iki 
25,000 gyventojų j gauna algos 
$150 mėnesiui. O miestuose 
turinčiuose tarp 25,000 ir 200,- 
000 gyventojų minimum poli
cininkų ir ugniagesių alga sie
kia $175 mėnesiui.

MADISON, WIS. — Legislaturos salėje susigrūdo 2,000 senų žmonių, kai 
ten buvo aptariamas sumanymas pakelti seneliams pensiją nuo 30 iki 60 dol.

Rusai ir japonai ne
pajėgia susitarti

MASKVA, Sovietų Rusija, 
vas. 23. — Ketvirtadienį įvyko 
sovietų užsienių reikalų komi
saro Litvinovo ir Japonijos 
ambasadoriaus - Maskvai S-hgę- 
nori Togo ' pasitarimas ryšium 
su Japonijos reikalavimu at
naujinti žuvavimo koncesijas 
japonams tolimųjų rytų Rusi
jos vandenyse. Pasitarimas ne
davė pageidaujamų rezultatų.

Rusai., ręikalauja, kad Japo
nija prįąįimtų mokėti Rusijai 
skolą Manchukuo vyriausybės 
už Rytų Kinijos geležinkelį. 
Dabar Manchukuo tos skolos 
nemoka. Be to, Rusija sako, 
kad kai kurias savo vandenų 
sritis, kuriose praeity japonams 
leista žuvauti, ji skaito svar
bias esant krašto apsaugai. 
Todėl šitose srityse ateity ji 
visai nebeleis žuvauti. O kitas 
sritis japonai galės ir paren- 
duoti aukcione.

Japonai aukciono idėją at
meta. Savo keliu japonai grū
moja, kad jie žuvaus Rusijos 
vandenyse, jeigu rusai ir ne
sutiktų duoti koncesijų.

Hines bylos nagri
nėjimas baigiasi

NEW YORK, N. Y., vas. 23. 
— Nagrinėjimas bylos iškel
tos Tammany bosui James J. 
Hinesui eina prie galo. Ketvir
tadienį Hineso advokatas Paul 
Stryker pradėjo sakyti kalbą 
prisaikihtiesiems posėdinin- 
kams. Po jo kalbės prokuro
ras Dewey. Manoma, kad pri- 
saikintįeji posėdininkai gaus 
bylą spręsti šeštadienį.

Nukapos Belgijos 
valdžios samdi

nių algas
BRUSSELS, Belgija, vas. 

23. — Belgijos naujas prem
jeras Hubert Pierlot paskelbė, 
kad visų valdžios samdinių al
gos bus nukapotosz 5 nuošim
čius pradedant balandžio 1 d. 
šalies finansinė padėtis esanti 
sunki.

Franco priža dėjęs 
pagalbą Hitleriui ir

Mussoliniui
WASHINGTON, D. C., vas. 

23. — Gaunamomis čia neofi
cialiomis žiniomis,*/ Ispanijos 
sukilėlių vadas, gen. Franco, 
yra prižadėjęs pilnai kooperuo
ti su Mussoliniu ir Hitleriu, 
jeigu kitų karas.. Šita sutartis 
esanti slapta, ■. dagi nerašyta. 
Viešai ji base paneigta, visgi 
susitarimas tarp Franco, Mus-; 
solinio ir Hitlerio esąs padary
tas. . :

Mėgino užpulti na
cių susirinkimą

LOS ANGELES, Cal., vas. 
23. — Trečiadienio 'vakare 
Deutscbes Haus patalpose įvy
ko Amerikos vokiečių nacių 
susirinkimas. Dalyvavo jame 
apie 300 žmonių. Kalbėtojai 
lygino Jurgį Washingtoną su 
Adolfo Hitleriu.

Oro pusėje prie patalpų su
sirinko minia pikietuotojų. Ke
letas patalpų langų išmušta. 
Vienas asmuo, dėvėjęs nacių 
ženklą, sumuštas. Atvykusi po
licija išskirstė demonstruoto
jus.

Žemės drebėjimas 
jausta Kalifor

nijoj
BAKERSFIELD, Cal., vas. 

23. — Du lengvi žemės kir 
čiai jausta ketvirtadienio ry
tą. Pirmasis kirtis įvyko apie 
1 vai. ryto, kitas dvidešimt 
minučių Vėliau. Drebėjimas jo
kios žalos nepadarė.

Nebekels taksų
—!****■

WASHINGTON, D. C., vas. 
23. — Ketvirtadienį iždo se
kretorius Morgenthau painfor
mavo Jungt. Valstijų biznie
rius, jogei vyriausybė neketi
na naujų taksų dėti. Net fon
dus ginklavimosi reikalams 
planuojama sukęlti paskolo
mis. Panašų paręiškimą šiomis 
dienomis yra padaręs ir prez. 
Rooseveltas. .

Žydai ir arabai ne
pajėgia susitarti

LONDONAS, Anglija, vas. 
23. — Ketvirtadienį St. James 
rūmuose įvyko žydų ir arabų 
pasitarimas.. Pirmininkavo Bri
tanijos,. kolojyjų ^.sekretorius 
Malcolm MacDonald. Pasitari
mas buvo ramus, tačiau nė žy
dai, nė arabai nuolaidų neda
rė ir nuo pirmiau užimtos po
zicijos nepasitraukė.

Kolonijų sekretorius, sako
ma, netekęs vilties arabus ir 
Žydus sutaikyti. Ir ketvirtadie
nį pasitarime Palestinos arabai 
nedalyvavo. Juos atstovavo kai
mynių šalių — Egipto, Irado 
ir Saudi-Arabia — arabai.

Dar 'vienas arabų-žydų pasi 
tarimas įvyks penktadienį. Jei
gu galų gale arabai ir žydai 
nesusitaikys, tai Britanija ke
tina vykdyti savo planą. Pagal 
tą v planą arabai gaus tam tik
rų koncesijų, nes Britanijai jų 
palankumas, bent šiuo metu, 
ryšium su Mussolinio reikala
vimais Viduržemio juros srity, 
yra reikalingas.

Priėmė bilių lėktu
vams bazes statyti
WASHINGTON, D. C., vas. 

23..— Jungt. Valstijų atstovų 
rūmai ketvirtadienį priėmė bi- 
ių, kurs skiria $48,000,000 
oro laivyno bazėms statyti. 
Tarp kita ko administracija 
reikalavo fondų lėktuvų bazei 
statyti Guam saloje, Pacifiko 
vandenyne. Bet šitai bazei pi
nigų neasignuota. Bilius pasių
stas j senatą.

Žydai turi atiduoti 
gražnas

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
23. — Ketvirtadienį vyriausy
bė išleido įsakymą, kurs rei
kalauja, kad visi Vokietijos 
žydai, taip Vokietijos piliečiai, 
kaip ir neturį pilietybės, į dvi 
savaites atiduotų valstybei vi
sas savo gražnas — auskarius, 
žiedus, brangakmenis, etc. Įsa
kymas aiškina, kad žydams bus 
užmokėta, bet jis nepasako, 
kiek bus mokama.

Užgyrė $358,000,000 
oro laivyno reika

lams
WASHINGTON, D. C., vas. 

23. — Jungt. Valstijų senato 
militarių reikalų komitetas vie
nu balsu užgyrė vyriausybės 
reikalavimą asignuoti $358,000,- 
000 oro laivyno padauginti.

Francuzija nepasi
duos italams

sėdėjimo

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
23. — Kalbėdamas trečiadie
nio vakare Amerikos kliubui 
Paryžiuje premjeras Daladier 
pareiškė: “Mes nepriimam pa
sidavimo idėjos.” Toliau api
budindamas franeuzų italų gin
čą Daladier pasakė, kad Fran- 
3uzija nori taikos, bet garbin
gos taikos. Amerikos ambasa
dorius Bullit pasakė, kad, ka
rui kilus, ir Jungt. Valstijos 
gali būti įveltos į jį. Jis ak
centavo, kad Jungt. Valstijos 
pačios karo nepradės.

t 1 ■ "

Paskelbė
streiką kasykloje
HAZLETON, Pa., vas. 23.

• Wolfe Collieries kompani j 
jos 63 angliakasiai trečiadienį 
paskelbė sėdėjimo kasykloje 
streiką. Jie sustreikavo dėl to, 
kad kompanija nesumokėjo 
jiems laiku jų algų. Be to, an
gliakasiai reikalauja tų algų, 
kurių jiems nesumokėjo pir
miau šitą kasyklą operavusi ir 
subankrutavusi kompanija.

Paneigė girdus apie 
britų tarpininka

vimą
LONDONAS, Anglija, vas. 

23. — Ketvirtadienį spaudoje 
tilpo pranešimas, kad Britani
ja tarpininkaus Francuzijos- 
Italijos ginčui likviduoti. Vė
liau Britanijos užsienių reika
lų sekretorius, lordas Halifax, 
lordų rūmuose paneigę šitą 
pranešimą.

Gub. Horneris nesu
grįš iki balandžio
MIAMI BEACH, Fla., vas. 

23. — Illinois valstijos guber
natoriaus Hornerio daktaras 
ketvirtadienį pareiškė, kad gu
bernatorius veikiausia nesu
grįš į Springfieldą iki balan
džio mėnesio pradžios.

Naciai tikisi gauti 
kolonijas

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
23. — Kovo mėnesį įvyks Bri
tanijos ir Vokietijos prekybos 
atstovų pasitarimai. Gerai pa
informuotuose nacių rateliuo
se kalbama, kad laike derybų 
gali būti iškeltas grąžinimo 
naciams kolonijų klausimas. 
Diplomatų tarpe vokiečių rei
kalavimai svarstomi jau kurį 
laiką. Kai kurie naciai tikisi, 
kad Vokietija galinti gauti ko
lonijų į metus laiko.

Iš Lietuvos
Darbininkų klausimas

ŠAKIAI. — Apylinkės ūki
ninkai labai daug rūpesčių tu
ri su samdiniais. Nors sam
diniams atlyginimai mokami 
kuone prieškriziski — bernu
kui — iki 450 Lt, merginai — 
iki 350 Lt, pusberniui — iki 
300 Lt, — tačiau vis tik la
bai sunku surasti samdinį, ku
ris sutiktų tarnauti kaime, jau 
nekalbant, kiek jis bus nau
dingas ir paslankus ūkininkui. 
Labai dažnas reiškinys, kad 
samdinys pradeda metus pas 
vieną ūkininką, bet juos bai
gia pas trečią, ar ketvirtą, ir 
ūkininkas, gavęs samdinį pra
džioje metų,. neišmano, kaip 
tam samdiniui gerintis, kad jis 
tik neišeitų pas kaimyną.

Nei kiek negeriau ir su pa
dieniais darbininkais, kuriems 
nuo pereito pavasario moka
mas už darbą bent 25% bran
gesnis atlyginimas. Jei reikia 
šakiečiui ūkininkui javų kūli
mui, bulvių kasimui, rugių ar 
kv’ečių piovimui, mėšlavežiui 
ir kt. darbams darbininkų, ne
retai jis pasiekia Lekėčius ar 
Gelgaudiškį, bet darbininkų 
kartais ir ten nesuranda.

Mokomi Vaikščioti
UKMERGĖ. — Praeitą ket

virtadienį, miesto gatvių dides
nėse kryžkelėse, stovėjo polici
ninkai ir valkstantiems nuro
dinėjo klaidas. Ūkininkams 
toks mokymas suteikė daug nu
sistebėjimo ir kalbų, kadangi 
jie laiko tas taisykles nenau
dingu išmislu.

Steigiasi Laisvamanių 
Skyrius

BARZDAI. — Veiklaus lais
vamanio J. Juodišiaus pastan
gomis steigiamas laisvamanių 
Barzdų skyrius. Visi vietos pa
žangieji ūkininkai ir darbinin
kai žada stoti nariais į skyrių, 
nemažai yra ir moterų.

Apskritai, Barzdų apylinkėje 
yra daug pažangių žmonių, 
kurie skaito ir platina pažan
giąją spaudą.

PASIUSKIT GIMINĖMS

Lietuvon
PINIGINĘ DOVANĄ

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

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

NAUJIIENOS
1739 S. Halsted St

CHICAGO, DLL.



(Specialaus “Naujienų” korespondento Argentinoje)

B. K. Algimantas

IŠ ADVOKATO R. SKIPIČIO VEIKLOS 
ARGENTINOJE

(Tęsinys)
Štai kalbėtojai, kurie prie 

bendrojo stalo, komisijos nario 
“toastmasterio” K. N. Norkaus 
perstatyti, pasakė prakalbas:* 
Dr. Basanavičiaus vardo mo
kyklos mokytoja E. Ryselienė; 
prieškarinės kartos veikėjas Be- 
risso vargdienietis A. Pakalnis; 
Lietuvos 
ris Lietuvos 
Argentinoje

kariuomenės sava no-
Žydų Draugijos 

pirmininkas 
veikėjas ir

loffe;

pirmininkas
dies Teatro
scenos veteranas floridietis Ka- 
naveskas; Julija Skurauskaitė 
tarė atsisveikinimo žodį įteik
dama garbės svečiui gražų 
raudonų rožių bukietų; jaunuo
lis Sakauskas reiškė pageidavi-

režisierius,
Liau-
senas

Balsuokite už 
George P. Fisher 

Kandidatas į 
Harvey Miestelio 

MAJORUS.
Tai yra tinkamiausias žmogus, 
tai atsakomingai vietai užimti.

Rinkimai Vasario 
(Feb.) 28 d., 1939

PRANEŠIMAS
“Naujienų” Jubilieji

nio Koncerto, kuris į- 
vyks kovo 12 d., įžangos 
bilietų galite gauti pas 
A. Dainį, 2957 W. 39th 
St. Perkant iš kalno— 
parsiduoda pigiau...

mo, kad Lietuva geriau supras
tų mus užsieniečius; prieškari
nis veteranas Pranas Staliorai- 
tis pabrėžė savo meilę lietuvy
bei; kilmiškis J. Baltušninkas 
papasakojo prieškarinių laikų 
veikimo patyrimus; “A. L. Bal
so” leidėjas Pr. Ožinskas reiš
kė pageidavimo, kad sugrįžęs 
Lietuvon gerbiamasis svečias 
neleistų daryti tų klaidų, ku
rios neva užsienių lietuvių 
spaudos rėminio delei virsta 
meškos patarnavimu pačių iš
eivių sukurtai spaudai; moky
toja Z. Nalivaikienė iškalbingai 
linkėjo laimingos kelionės 
DULR pirmininkui, o Edvar
das Orlovas, kaipo studijuojan
tis menininkas, padėkojo “A. 
L, Balsui” už visokeriopų para
mų studijuojantiems meninin
kams. 1 1

Garbės svečias adv. R. Skipi
tis kalbėjo ne apie Lietuvą, bet 
apie savo patirtus įspūdžius Ar
gentinoje. Jo kalbai svečiai 
griausmingai plojo.

Paskutinį žodį (padėkų susi
rinkusiems) tarė ALOS Tary
bos pirmininkas. E. Orlovas 
dainavo solo “Kur bakūžė 
manota” ir “Užmiršai tėvų 
pus”. Poniai L. Grišonienei 
dovaujant visa publika sudai
navo ilgiausių metų išvykstan
čiam garbės svečiui. Mažytė 
Andriuškų dukrytė pianu solo 
paskambino valsų, taipgi susi
laukdama ovacijų.

su
są-

ka bendrai su svečiu dainavo 
lietuviškas liaudies dainas. Pa
skui kalbėjosi ir fotografavosi. 

^Net du šios vakarienes paveiks-
■ i .Mra. i.i ■ w ■■■■■■ i . ■ ■ ■■ i..............r,, ■ ■■ i, ■ —•

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 $0.50

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

Taupyk
saugioje įstaigoje

NAUJIENOS, Chicago, UI. Penktad., vasario 24, 1939

AOME-NAUJIENŲ Telephoto
Pcter Baum, 81 metų am

žiaus, kuris nuo 1927 metų 
važinėjasi po pasaulį. Jis 
jau baigia praleisti visas 
savo sutaupąs, būtent, $40,- 
000. Vyksta jis pas sūnų, 
kuris gyvena Tulsa, Okla.

lai (Karolio Dobkevičiaus im
ti) tilpo “EI Mundo” iliustraci
jų skyriuje 28—XI—38, pažy
mint, kad Argentinos lietuviai, 
ininisteriui Aukštuoliui daly
vaujant, tas gražias išleistuves 
surengė išvykstančio iš Argen
tinos Pasaulio Lietuvių Sąjun
gos pirmininko garbei.

Į uostų vyko keletas privačių 
lietuvių autų. Gasevičių aute 
vyko adv. R. Skipitis, o kiti 
svečiai B. Saikauskų, V. An- 
driuškų ir kitų “badaujančių 
Argentinos lietuvių” autais.

Prieš laivui išplauksiant į 
Urugvajų, garbės svečias uosle 
ir laive vėl tapo nufotografuo
tas su aukštuoju Lietuvos Pa
siuntinybės personalu, skaitlin
game lietuvių palydovų pulke.

S. K.

nybes ir visuomenes organiza
cijų niekinimas.

Visa tai p. R. Skipitis dabar 
pats pama’te. Nors galėjo žino
ti ir anksčiau, nes “Argentinos ; 
lietuvių Balsas” jau visa metų 
eilė rašė apie tas baisias žaiz
das, kurios pašalpų pagalba 
daromos kolonijoje. Įvairios 
organizacijos, pav. Susivieniji
mas Lietuvių Argentinoje, jau- 
pirmojo Pasaulio Lietuvių Kon
greso išvakarėse pasiuntė 
DULRui platų ir motyvuotą 
pareiškimą., kuriame buvo pa
sakyta, kad pašalpos reikalin
gos tik mokykloms. Bet tie bal
sai liko tyruose šaukiančiais, 
raštai šviesos nepamatė: juos 
nustelbė kleboniškai gaučiški 
skundikai ir malversuotojai. 
Keli “sūnus” nugalėdavo visą 
koloniją — “posūnius”.

Dabar DULRo pirmininkas 
negalės sakyti, kad Kaune jie 
nežinojo tikros padėties. Jeigu 
vienas pirmininkas negali pa
daryti reformų, reikia manyti, 
kad jos bus padarytos jam su
grįžus.

Tragiškas paradoksas: Šim
tai tūkstančių litų patikima ku
nigui Janilioniui, “rašytojui” 
Matui Šalčiui įtaisomas biznelis 
“Išvien” stambiomis valstiečių 
litų sumomis, kad tik pakenk
ti pačių išeivių sukurtai spau
dai. O kuomet DULRo galva 
atvažiuoja pamatyti, kas už tas 
pašalpas sukurta, tai neranda 
nė Janilionio, nė Šalčiaus. Abu 
jiedu yra apsiskandalinę ir pa
sišalinę.

Kaip DULRas gydys savo 
gal nesąmoningai išaugintą vė-

žį, greita ateitis parodys. Bet 
jeigu DULRas brangina savo 
gražius uždavinius, jis privalo 
be jokio atidėliojimo viešai pri
pažinti savo klaidas, privalo iš
vardinti savo patikėtus suva- 
džiotojus. Turėtų paskelbti 
“lietuvių namų”, klebonijų, 
spaudos ir kitais pretekstais 
gastrolierių išviliotas sumas, 
paskelbti buvusių savo patikė
tinių pavardes, tuomet Argen-

DULRo nuoširdumu. Tada vėl 
grįžtų į lietuvių visuomenės 
tarpą tas jautrusis išeivių ele
mentas, kuris dėl minėtų opų 
yra visiškai pasitraukęs nuo lie
tuvių.

(Bus daugiau)

APŽIŪRĖKITE ŠĮ PUIKŲ 
gyvenimą—pelningą namą, 

2850 BERWYN AVĖ., 
Chicago, Illinois.

FIRST STATE MORTGAGE CO. 
4752 Fullerton Avenue. 

Spaulding 1500.
10 N. Clark St. Dearborn 1540
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS £

LIETUVIAI AKIU SPECIALISTAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

_____ Draugijos N artai_____
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

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 S O. M1CHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107.

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. GrSERNER
Į 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 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

KITATAUČIAI
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

Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

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

1344 East 63rd St.
CHICAGO, ILL.

MOKAME
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• Užtikrink savo inde
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

• Čia VISŲ INDĖLIAI 
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Adv. R. Skipiti išlydint
Po šešių savaičių praleistų 

Argentinoje, 26—XI—38 išvyk
sta iš musų tarpo Išraugi jos 
Užsienių Lietuviams Romii ir 
Pasaulio Lietuvių Sąjungos pir
mininkas advokatas Rapolas 
Skipitis.

Šimtai korespondentų teirau
jasi, tūkstančiai Argentinos lie
tuvių šeimų klausia:

.—Ar gerbiamas svečias pa
darė kokias nors reformas?

Taip, 30,000 Argentinos lie
tuvių reiškia susidomėjimo 
adv. R. Skipičio misijos vai
siais. Išlydint gerbiamąjį sve
čią norime tarti keletą žodžių 
tuo klausiniu.

Masiniuose mitinguose, orga
nizacijų parengimuose, posė
džiuose ir pasikalbėjimuose 
adv. R. Skipitis pakankamai tu
rėjo progos persitikrinti -— iš
girsti ir juoda ant balto pama
tyti, — kad tariamasis Pietų 
Amerikos lietuvių šelpimas ko
lonijas daugiau veikė neigia
mai, negu teigiamai. Tik ma
žas pašalpų nuošimtis (mokyk
loms) suvartoja pusiau patei
sinami, o tuo tarpu visos stam
biosios pašalpų sumos, ypač 
los, kurios buvo siunčiamos 
Gaučio-Janilionio laikais, lapo 
kriminališkai sumalversuotos. 
Jeigu adv. R. Skipitis pamalė 

žemės 
knygy- 
pačios

pasišventimo vaisius. 
O šimtai tuksiančių pašalpinių 
litų nuėjo DULRo ir kitų Lie
tuvos žinybų patikėtų gastro
lierių prabangai, kolonijos vei
kėjų persekiojimui, Argentinos 
lietuvių kolonijos kiršinimui ir 
kompromi tavimui.

Pamatė gerbiamas svečias, 
kad lietuvius ligonius čia šel
pia ir neturtingus numirėlius 
palaidoja savo aitkomis gera
širdžiai Argentinos lietuviai, 
nes metropolijos pašalpos iš
vogtos, arba provokacinių čir-, 
kulianų bei “šventos” rifos or
ganizavimui išleistos. Net tos 
raidės, kurias Lietuva davė ko
lonijai, DULRo patikėtų asme
nų lapo taip padėtos, kad jo
mis nuolat skelbiama Pasiurili-

nuosavus organizacijų 
sklypus, savas patalpas, 
nūs ir t. p. tai pamatė 
išeivijos

i>.
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■KNIAUSIA nt DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA.

AMBULANCE
.111/ DIENĄ IR NAKTĮ 

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

South Fairfield Avenue
LAFAYETTE tm

koplyčios visose

IM

" x koplyčios visoseLJ y Chicagos dalyse

Kausykite msai Lietuvių Muneprogramų Šeštadieni* vakarais

F.fiALT h’llm

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINGS ASS’N 

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

Laidotuvių Direktoriai

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanįca Avenue Phone Yards 4908

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

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024
...............................    ■ '■'"■'i' . ■■ ■■■■■■■ . ................ .... ................................. . , R ,

fe.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

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

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

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 Daktarai_____

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.

NARIAI 
Chicagos 
Cicero 
Lietuvių‘ 
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

Yards 1139
Yards 1138

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

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

Namų Tel.: Prospect 1930

8

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

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

šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

9

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

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
Rezidęncijos telefonai: 4 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 100L 

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

Joseph V. Mockus* Jr. 
ATTORNEY AT LAW 

CHICAGO, ILL.
1664 West Madison St 

Telefonas M0NR0E 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro.

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.

Garsinkites “N-nose”
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VISOKIOS ŽINIOS IŠ DETROITO
PADANGĖS

KONGRESO SKYRIAUS 
KONFERENCIJA

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Detroito skyriaus konferencija 
įvyks Lietuvių svetainėje vasa
rio 25 d. Prasidės 8 vai. vaka
ro. Draugijų atstovai ir šiaip 
veikėjai yra prašomi į konfe
rencijų atvykti. Turėsime svar
bių reikalų aptarti. —Atstovas.

LIETUVIŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Detroito Lietuvių Klubo su
sirinkimas įvyks vasario 26 d., 
10 vai. ryto, klubo patalpose, 
9236 Cardoni. Visų narių pa
reiga susirinkime dalyvauti. 
Bus išduotas raportas apie biz
nio eigų. —Narys.

KLUBO UŽEIGA
Prieš kiek laiko Detroito 

Lietuvių Klubas susivienijo su 
Lietuvių Brolijos klubu ir ati
darė užeigų savo nariams. Gas- 
padorium liko paskirtas K. Po- 
cevieius. Klubo kambariai yra 
labai švariai užlaikomi. Gali
ma gauti ir gėrimų, — alaus, 
vyno ir degtinės.

Užeiga yra tvarkoma labai 
gerai, tad ten užeiti ir laikų 
praleisti gana patogu. Juo la
biau, kad galima gauti ir laik
raščių pasiskaityti. Prenume
ruojami yra šie laikraščiai:

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

“Naujoji Gadynė”, “Keleivis” 
ir “Vilnis”. Reiškiamas pagei
davimas, kad butų prenumeruo
jamos ir “Naujienos”. Gali
mas tad daiktas, jog netrukus 
bus užprenumeruotos ir “Nau
jienos”. —Narys.

IR VĖL ATSLŪGIMAS
Automobilių pramonėje jau

čiamas lyg ir atslūgimas, šiuo 
metų laikotarpiu paprastai dar
bai eidavo visais garais, bet šie
met visai kitaip yra. Iš kai ku
rių automobilių dirbtuvių jau 
pradedama paleisti darbininkai. 
Pas Fordų irgi tik keturios die
nos per savaitę tedirbama. Ir 
nežiūrint to, vietos didlapiai 
skelbia, jog laikai gerėja.

BLOGA NEPILIEČIAMS
WPA darbininkai jau pajuto 

naujai išleisto Įstatymu “dan
tis”. štai vasario 17 d., kai nu
ėjome į darbų, visus surikiavo 
į eilę ir pradėjo kamantinėti: 
kurie yra piliečiai, o kurie ne. 
Nepiliečius atskyrė ir nusivedė 
į ofisų. Piliečiai turėjo pasira
šyti savo vardų ir pavardę, o 
vėliau pas notarų sudėti prie
saikų.

Kaip žinia, nepiliečiai dabar 
nebegalės WPA darbų gauti. 
Daugeliui tad teks kreiptis į 
miestų ir prašyti pašalpos. O 
kadangi teikiama pašalpa yra 
visai menka, tai jų gyvenimas 
bus labai sunkus.

PRAKALBOS
Pereitų savaitę į Detroitu bu

vo atvykęs A. Bimba “Laisvės”, 
redaktorius. Vasario 16 d. jis 
kalbėjo Draugijų salėje. Jo kal
ba sukosi daugiausia apie ko
munistinį judėjimų. Nusiskun
dė, kad Detroite ir apylinkėse 
visai mažai tedirbama “Lais
vės” naudai. Esu, nepasirūpina
ma net laikraštį atnaujinti. Blo
giausias dalykas esąs tas, kad 
apie 800 A.L.D.L.D. narių nė
ra sumokėję duoklių.

Prisiminė kongreso veiklų. 
Girdi, dešinieji socialistai norį 
vienybę suardyti. Tuo ypačiai 
pasižymį Stilsonas, Strazdas ir 
Grigaitis. New Yorke dvylika iš 
kongreso skyriaus pasitraukę, 
tačiau du socialistai vis dėlto

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.

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

n“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-ve 
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pasilikę ir toliau komitete veik
ti. Todėl esu veikiama po seno
vei.

Prakalbų pasiklausyti susirin
ko vos apie 25 žmonės. Tokiam 
mažam būreliui A. Bimba, ma
tyti, nenorėjo ilgai kalbėti. Po 
prakalbų pasipylė įvairiausi 
klausimai. Klausiama buvo, ko
dėl komunistai jau net Lietuvos 
himnų pradeda dainuoti. Visus 
klausimus Bimba stengėsi sa
votiškai išaiškinti. Jis ypač 
graudeno savo vienminčius, kad 
jie draugiškiau sugyventų ir 
nesipravardžiuotų fašistais. Gir
di, blogumas yra tas, kad mes 
pradedame pasenti ir kai susi
pykstame, tai jau sunku mums 
besusitaikyti.

DIDELĖ LIŪTIS
Pereitų sekmadienį Detroitu 

ištiko didelė liūtis: lijo per die
nų ir naktį. Tarpais labai smar
kiai, Rouge upė Dearborn prie- 
mtestyje apsėmė skiepus. Poli
cija su laivukais išgelbėjo 40 
vyrų, moterų ir vaikų.

šiaur-rytinėje miesto dalyje 
tiek daug vandens buvo, jog 
nebuvo galima automobiliais 
važinėtis. Laimė, kad pirmadie
nį paliovė liję ir pradėjo šalti. 
Tai sulaikė potvynį.

AIDO CHORO VAKARAS
Vasario 18 d. Aido choras 

Lietuvių svetainėje turėjo va
karų. Suvaidino veikalų “Pir
masis Degtindaris”. Vaidino 
daugiausia jaunuoliai. Senįpu, 
kai būdavo tas veikalas vaidi
namas, tai matydavome juodų 
velnių, bet šį kartų jis buvo rau
donas. Vadinasi, naujoviškas... 
Dainų nebuvo.

Kadangi scenerijoms permai
nyti buvo labai daug laiko su
gaišta, tai publikai nusibodo 
laukti ir ji nerimavo.

Šiaip publikos nedaugiausia 
tebuvo. Mat, pats veikalas De
troite keliais atvejais buvo sta
tomas, tad jokios atrakcijos ir 
nesudarė. —Detroitietis

KAS KALTAS DĖL 
NESUSIPRATIMŲ

Prieš kiek laiko J. N. para
šė ilgokų korespondencijų apie 
šv. Jurgio Draugijų. Jis ypačiai 
pabrėžė tų faktų, jog esu daug 
visokių nesusipratimų.

Galiu tiek pasakyti: už tai, 
kad p. J. N. dirbo piknike, pri
klauso jam ačių. Bet kai jis 
pradeda kišti savo nosį ten, kur 
jam neprivalu, tai neturi skųs
tis, jei ir per nosį gauna.

Savo metiniame susirinkime 
draugija sausio 29 d. daugumu 
balsų nutarė, kad J. N. butų 
balsas atimtas per ištisus metus 
už kėlimų nesusipratimų. Tuo 
pačiu metu jis liko įspėtas dau
giau narių nekiršinti. Nuo pini
ginės bausmės jis liko paliuo- 
suotas.

Jei J. N. tikrai nori draugi
jos labui pasidarbuoti, tai tegul 
jis stengiasi palaikyti draugiš
kus santykius su kitais nariais.

Šia proga noriu pažymėti, jog 
Šv. Jurgio draugija yra viena 
seniausių Detroite. Ji buvo su
organizuota gegužės 29 d. 1904 
metais. Finansiškai ji laikosi 
gana tvirtai. Metiniame susirin
kime liko nutarta priimti ir mo
teris. Naujais nariais priimami 
nuo 18 iki 45 metų amžiaus. 
Susirinkimai yra laikomi kiek
vieno mėnesio paskutinį sek
madienį šv. Jurgio parapijos 
mokyklos svetainėje. Susirinki
mai prasideda 12:30 vai. po pie
tų.

Draugijos valdybų sudaro 
pirm. Jonas Kasavičius, vice- 
pirm. Kazys Petrokas, finansų 
raštininkas Pranas Povilaitis, 
nutarimų raštininkas Juozas 
Salasevičius, iždininkas Kazys 
Bagdonas, iždo globėjai Jonas 
Miglinas ir Juozas Liukaitis.

Susirgusiems nariams drau
gija moka šešis dolerius per sa-

“Chicago yra didelis tirpinimo puodas. Musų piliečių sąstatas susidaro iš visų 
klasių žmonių, rasių ir tikybų. Mes jungiamės krašto meilėje ir musų didžios 
Amerikos vėliavai ištikimybėje. Aš pats esu sunūs emigranto ir ateity stovėsiu 
tenai, kur visuomet stovėjau—petys į petį su VISAIS tais piliečiais, kurie yra 
priėję išvados, kad klasių, rasės* ir tikėjimo skirtumai neprivalo niekad turėti 
musų Chicagoje vietos.” —MAJORAS KELLY.

Žmoniška Chicagos vadovybė, kuri KOVOJA už progų 
LYGYBE visiems!

PIRMYN

AMERIKOS
BUDU 

su
MAJORU KELLY

ifl

Mayor Edward J. Kelly

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

Vėl Išrinkite
JŪSŲ
Žinomą

SOCIALĖS IR
VISUOMENĖS

TEISYBĖS
CAMPIJONA

(North East Corner Archer and 
Sacramento Avė.)

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

$5,000.00

Išmokėjom yg
už padėtus z!

pinigus A '

Chicagai penkiasdešimts metų progreso į šešis metus . . . Tai nuostabiai vaisingas 
Majoro Edward J. Kelly rekordas . . . JŪSŲ REIKALAI padaryti JŪSŲ PELNAIS 
jo darbštumu, teisingumu Ir įkvėpta Chicagos reikalų vadovybe . . . Majoras Kelly 
yra darbo valdininkas, kuris užbaigs Chicagai paskirtų darbą ... Jis nuolat mąsto 
ir dirba už VISUS ... Nė viena gerovė NEGALI būti jo plataus tikslo aplenkta . . . 
Jo tvirtas atsidavimas Demokratinės valdžios principams NEGALI tarnauti nė vie
nam saumyliam reikalui ... Nė VIENA grupė, nė VIENA įmonė negali PAVEIKTI 
majoro Kelly amerikoniškumą . . . Joks SPAUDIMAS negali sulaikyti jo tikėjimą į 
daugumos valdžią — žmonių valdžia, valdžia žmonėms ir žmonių valdoma valdžia 
. . . Majoras Kelly nenuduoda ir mylimiausių ... Jis niekad nėra atsisakęs PRIPA
ŽINTI vietos viešoje tarnyboje ir politinėj veikloj Chicagos piliečių atstovui iš vi
sų miesto pusių . . . MAJORAS KELLY ATIDAVĖ CHICAGOS VALDŽIĄ ATGAL 

" CHICAGOS ŽMONĖMS . .t. Kol jis bus majoru JŪSŲ teisės kaipo Amerikos pilie
čių yra APSAUGOTOS . . .

PALAIKYKIT M AJORA KELLY!
'\L' ■ ’

ir balsuokit už šiuos TINKAMUS Viešos Tarnybos padėjėjus
Į MIESTO KLERKUS Į MIESTO IŽDININKUS

LUDWIG D. SCHREIBER THOMAS S. GORDON

Demokratiniai primary rinkimai vasario 28 d.

vaitę. Pomirtinė yra $200. Mė
nesinės duoklės — 50 centų per 
mėnesį.

—Visus mylįs draugas

REZOLIUCIJA
Mes, Detroito ir apylinkės lie

tuviai, susirinkę Lietuvių Sve
tainėj, 12 d. vasario paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės 21 
metų sukaktuves, kurias suren
gė Amerikos Lietuvių Kongre
so vietinis skyrius, reikalauja
me iš dabartinės Lietuvos val
džios:

1 — Atsteigimo demokrati
jos, nes tik demokratiniai iš
rinkta vyriausybė suvienytų 
Lietuvos liaudį.

2 —- Paliuosuoti visus politi
nius kalinius.

3 — Jungtis prie pasaulio de
mokratinių šhlių, kurios užtar
tų ir apgintų Lietuvą nuo už
puolikų fašistų.

Taipgi mes nuo savęs priža
dame visais budais remti tik to
kį tokios Lietuvos valdžios vy
riausybės nusistatymą.

• Skyriaus pirm. Pr. Jočionis, 
Sekr. M. J. Kemešienė.

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

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

Vardas ■•■■•■■■•••■■■•a 
Numeris ir gatvė _____________________________
Miestas ir valstija _____________________________

Duodam Paskolas ant 1-mų 
Morgičių

Safety Denosit Dėžutės Galima 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Sophie
Barčus

rytine radio
VALANDA

iš Stoties

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

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

pranešimus

Remkite t jos, kurio 
garsinasi 

“NAUJIENOSE'

NAUJA
PAVASARINIŲ
MADŲ

KNYGA

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, 
Chicago, IU.

Vardas----------- ----------------------- ;
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Miestas—..........................................
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Metams _____________
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Kova automobilių unijoje
Frakcinė kova automobilių darbininkų (UAW) uni

joje pasiekė tokį aštrumo laipsnį, kad ji gręsia ne tiktai 
suskaldyti uniją, bet ir suardyti.

Pastaruoju laiku ji sukasi daugiausia aplink Home
ro Martino asmenį. Jisai dar iki šiol nenori išsižadėti sa
vo galios, kaipo unijos prezidento, nors trys ketvirtada
liai vykdomosios tarybos narių jį iš tos vietos pašalino 
ir išrinko prezidentu R. J. Thomasą.

Martinas šaukia unijos konvenciją kovo mėn. 4 d., 
tuo tarpu kai vykdomosios tarybos dauguma šaukia kon
venciją kovo 27 d. Kiek delegatų bus kiekvienoje tų kon
vencijų ir kiek narių jie atstovaus, kolkas dar nežinia. 
Atrodo, kad didelė dauguma eis su Martino priešais, ka
dangi nuo jo atsimeta tolyn vis didesnis skaičius jo bu
vusiųjų rėmėjų.

Bet Martinas, matyt, yra pasiryžęs “nepasiduoti”. 
Jeigu jisai negalės unijos kontroliuoti, tai jisai stengsis 
savo šalininkus nuo jos atskelti.

Amerikoje komuniąįąį kurie per metų metus skelbė 
kovų “buržuaziniam patriotizmui”, staiga pavirto karš
tais Amerikos patriotais. Per Amerikos tautines šventes 
jie garbina šio krašto tradicijas ir žymius Amerikos is
torijoje asmenis — Washingtonų, Lincolnų ir kitus — 
sartu su Leninu ir Stalinui

Tų pačių 'taktikų dabar sumanė vartoti ir hitleriš
kas Amerikos vokiečių Bundas. Washingtono gimimo 
dienoje, pereitų trečiadienį, ta organizacija surengė New 
Yorke, Los Angeles’e ir kitose vietose prakalbas “Wash- 
ingtonui pagerbti”. Bet, neva gerbdami Washingtonų, tie 
amerikoniški naciai garbino Hitlerį.

Washingtonas buvo demokratijos vadas ir demokra
tinės respublikos kūrėjas. Jam taip buvo svetimi kokie 
nors diktatoriški tikslai, kad jisai, išbuvęs du terminu J. 
V. prezidentu, atsisakė dar kartų statyti savo kandida
tūrų. Jisai nenorėjo, kad vienas asmuo įgytų per daug' 
galios, būdamas ilgų laikų prezidento vietoje.

Tuo tarpu komunistų dievaitis Leninas smurtu su
naikino besikuriančių Rusijoje demokratijų ir įsteigė dik
tatoriškų tvarkų, kurioje žmonės neturi nei pilietinių, nei 
politnių teisių..

O nacių dievaitis Hitleris panašių tvarkų įsteigė Vo
kietijoje, sugriaudamas demokratinę respublikų.

Bet tie abeji diktatūrų garbintojai dengiasi ameri
koniško “patriotizmo” skraiste ir naudoja Washingto- 
no vardų savo tikslams paslėpti!

Teisingai sakoma, kad tie, kurie tiki į smurtų, nesi- 
sarmatija ir apgaudinėti. Smurtas ir apgaulė visuomet 
eina ranka už rankos.

Nacionalizmo įsigalėjimas 
Klaipėdos krašte

Klaipėdos naciai elgiasi kaip tinkami. — Lietuvos spau
da neprivalo vokietininkų erzinti. — Džiūgaujanti 
kiaulė. — Seimelis vis dar nešaukiamas. — Vokieti
ninkų mandagumo gestas. — Smogikų būriai suda
romi iš buvusių kareivių. — šventosios uostas. — 
Lietuvių darbininkų būklė Klaipėdoje. — Bankai pa
dėjo žydams, kad tie galėtų lietuvius darbininkus 
išnaudoti.

(Musų specialaus korespondento)

(Tęsinys)

Tai vis begaliniai liūdni reiš
kiniai. Kaip toli šitoks proce
sas eis, dabar sunku pasakyti. 
Aišku, galutinai visa priklauso 
nuo bendrai visos Vokietijos 
gyvenimo atkutimo ir nuo Vo
kietijos tarptautinės padėties. 
Kiek tenka patirti, Vokietijos 
ukininkija jau aiškiai stoja hit- 
lerizmui opozicijon, bet mies
tuose tokios atviros opozicijos 
dar nesijaučia, o juk Vokietija 
pramonės kraštas, tai ukininki- 
jos žodis, arba kaimo nuotaika 
mažai ką lemia.

Klaipėdos krašto nacionalso
cialistinis judėjimas veikia ir 
bendrai Lietuvos vokiečius. Tie
sa, vokiečių likusioje Lietuvos 
dalyje maža yra, bet vis dėlto 
šiek tiek jų pasitaiko, ir jie 
bendrą gyvenimą drumsčia.

Bendrai Lietuva jau lyg ap-

kas rūpinasi vokiečių darbinin
kų padėtimi, ir nėra kas užta
ria lietuvius darbininkus.

Tad jų dalis dabar stoja į vo
kiečių frontą, kita skursta, o 
kai kurie iš lenais vyksta j ki
tus Lietuvos miestus ir tuo pa
čiu sumažina lietuvių skaičių.

Tai vis pasėkos labai nevy
kusios ūkiškos politikos. Tai 
pasėkos, kurios dabar tiek ūkiš
kai, tiek politiškai ir tautiškai 
labai brangiai atsieina.

Buvo pernelyg bijotasi darbi
ninkų judėjimo, o dabar kada 
jis butų labai pravartu turėti, 
— jo nėra.

Nebuvo rūpintasi bendrai u- 
kiškai jau vien išeinant iš tau
tinių sumetimų sustiprinti lie
tuviškąją darbininkiją, bet bu
vo leista juos tik išnaudoti, kad 
keletas įmonininkų umu laiku

susisicki-

Klaipėdos 
augs, tai

Frakcionalizmo pragaištingumas
Nesutikimus automobilių darbininkų unijoje bandė 

pašalinti komitetas iš dviejų C.I.O. vice-prezidentų, Mur- 
ray ir Hillmano, kurių pirmas yra Plieno Darbininkų 
Organizacinio Komiteto pirmininkas, o antras — rub- 
siuvių Amalgamated Clothing Workers unijos preziden
tas.

Pats Martinas prašė, kad C.I.O. vadovybė paskirtų, 
komitetų taikai atsteigti automobilių darbininkų unijo
je. Murray ir Hillman padarė keletą rekomendacijų, su 
kuriomis Martinas sutiko, bet neilgai trukus jisai ėmė 
elgtis visai priešingai.

Taikos komitetas (arba, kaip jisai pasivadino, Co- 
ordinating Committee) pripažino, kad didžiausia unijos 
nelaimė tai įvairių politinių grupių pastangos įtraukti 
unijos narius į partijų ginčus. Komitetas patarė unijos 
skyriams pašalinti frakcionalizmą. Jisai ypatingai pa
smerkė komunistus už jų užsimojimų panaudoti unijos! 
skyrius savo partijos tikslams.

Bet Martinas, kuris visų laikų skundėsi, kad komu-, 
nistai nori užvaldyti unijų, pats susidėjo su kita komu- 
nistų frakcija. Jo artimiausias patarėjas buvo ir tebėra 
Jay Lovestone, kuris iki 1929 m. buvo komunistų parti
jos sekretorius. Išmestas iš komunistų partijos, Jay Lo
vestone dabar kovoja prieš buvusius savo draugus, ir į 
tų kovų tarp dviejų komunistų frakcijų tapo įtraukta 
automobilių darbininkų unija, nors milžiniškai daugumai 

-jos narių nerupi nei komunizmas, nei koks kitas izmas.

Dėl naujo popiežiaus rinkimo

SPECIALIZUOJASI
MELAVIME

PADĖTIS ČEKO
SLOVAKIJOJE

Broliukų Marijonų “Draugas” 
kartoja Vyt. Sirvydo melą, kad 
“Naujienų redaktorius P. Gri
gaitis buvęs priešingas Lietuvos 
nepriklausomybei ir prieš 21 
metus vadinęs tą politinį lietu
vių idealą “imperializmo įran
kiu”. j

melavime. Jisai žino gerai, kad 
“Naujienosfcsmerkė ne Lietu
vos nepriklausomybės idealą,; 
bet ąpgavingą politiką kaizeris- 
kos Vokietijos, kuri po “nepri-1 
klausomybės” priedanga norėjo; 
Lietuvą prijungti prie savo m-! 
cho, ir tuos Lietuvos atžagarei-: 
vius, kurie vokiečių užmačias' 
rėmė. Vokietijos valdžia siūlė 
Lietuvos Tarybai paskelbti Lie
tuvą “nepriklausoma, bet am
žinais ryšiais susijungusia su j 
Vokietija”.

Lietuvos Tarybos .daugnma; 
šitą vokiečių pasiūlymą buvo; 
priėmusi, ir net po .to, kai jau’ 
buvo paskelbtas vasario 16 <d.\ 
1918 m. aklas (Nepriklausomy-' 
bes Deklaracija), Antanas Sme
tona su pritarimu kilų 12 na
rių Lietuvos Taryboje kvietė 
vokietį Urachą į Lietuvos kara
liaus sostą.

Taigi prieš šilą vokiško impe
rializmo užsimojimą su Lietu
vos tautininkų ir klerikalų pa-, 
galba pavergti Lietuvą, po “ne-

Amerikos Čeko-Slovakų Biu
ras praneša, kad Čeko-Slovaki- 
joje nesą jokios diskriminacijos 
prieš žydus, čekiškoje respubli
kos dalyje antisemitizmas nie
kuomet nerado sau palankios 
dirvos, sako Biuras. Kui dėl au
tonominės Slovakijos, lai tenai 
pereitą spalio mėnesį, buvo pa
sireiškęs priešingas žydams ju
dėjimas dėl'ypatingų to krašto 
sąlygų: žydai Slovakijoje yra 
įsigalėję prekyboje ir pramonė
je, ir nemaža dalis žydų rodė 
savo simpatijas Vengrijai. Bet 
(tas judėjimas dabar einąs ma
žyn. ’

^Čeko-Slovakų Biuras nurodo, 
kad Čieko-S'lovakijos valdžia žy
dų teisių nesiaurina ir jų biznį 
iboikotuoti draudžia. Bet čeko-

(tais tūkstančių žmonių, pabė
gusių iš tų disiriktų, kurie bu
vo atiduoti Vokietijai. Apkar
pytoje respublikos teritorijoje 
surasti jiems vietą gyventi šun
ta, Nuo tą kenčia ne tik žydai, 
bet ir kitų tautybių žmonės. 
Ieškoma galimumų tuos pabė
gėlius iškelti į’ kitas šalis.

SUGRĮŽUSIŲ Iš SSRS 
DARBININKŲ 

ĮSPŪDŽIAI

kais ir kai kurie jų išgyvenę te
nai 10—11 metų. Koresponden
tas užliko juos svečiuose pas 
vieną pažįstamą.

. Nuvykę į Rusiją dalyvauti 
“socializmo” statyme, jie pra
džioje žiūrėję į viską optimis
tiškai, nors maistas buvo ne
tikęs, susigrūdimas ir nešvaru
mas gyvenamuose butuose ne
apsakomi. Bet visgi, esą, rusai 
darbininkai dirbo ne kapitalis
tams, todėl svetimtaučiai darbi
ninkai jautėsi padedą jiems, 
kaip savo broliams, kurti savo 
valstybę.

“Bet šituo atžvilgiu juk ir 
šiandien niekas nepasikeitė!” 
pastebėjo jiems koresponden
tas. “Juk Sovietų Sąjungoje 
ir šiandien nėra kapitalistų, 
tai kodėl jus taip nusivylę?

“Tai liesa, atsakė vienas iš 
jų, bet reikia tenai pabūti, 
savo patyrimu, savo akimis 
pamatyti kiekviename žings
nyje, koks iš tiesų yra betei
sis sovietų darbininkas, kad 
butų galima suprasti, kodėl 
jisai nesidžiaugia, kad jisai 
dirba ne kapitalistui. Darbi
ninko supratime kapitalistą 

, seniai pakeitė biurokratas.
Neapykanta prieš biurokra
tus sovietų darbininkuose y- 
ra neapsakoma. Ji plaukia iš 
dviejų šaltinių: iš to, kad 
darbininkas jaučiasi neturįs

siprato su vokietininkų judėji
mu ir taip atsidėjusi Klaipėdos 
krašto įvykius neseka. Seniau 
daug kas kėsinosi vis Klaipėdo
je jsikurti ir čia ūkiškąjį gyve
nimą sustiprinti, dabar jau dai
rosi kur čia kitoje vietoje savo 
įmones stačius. Visai galimas 
daiktas, kad tokia vieta bus pa
sirinkta, tai Šventoji; tik visa 
bėda, kad šventosios uostas kol 
kas tinka tik žvejų reikalams, 
o be to, jisai neturi 
mo geležinkeliais.

Bet jei ir ateityje 
vokietininkų apetitai
visai galimas daiktas, kad šven
tosios uostas pradės augti Klai
pėdos sąskaitom Kad šventosios 
uostą bent kiek aptvarkyti, kad 
čia galėtų mažos talpos apsisto
ti jurų laivai, reiktų čia įdėti 
bent pirmiems metams koks 
vienas kitas šimtas milijonų li- 
lU’ . .

Jei rainiai gyvenimas eis ir 
nebus kokių nors didesnių išo
rinių sukrėtimų, visai galimas 
daiktas, kad Šventosios uostas 
pradės kilti. Tokiu atveju Klai
pėdos vokietininkai arba turės 
susiprasti ir ieškoti bendros kal
bos, arba jie paskubins Klaipė
dos krašto prijungimą prie Vo
kietijos. Aišku Vokietija mate
rialiai jiems nieko gero negalės 
pažadėti, nes Vokietija turi Ka
raliaučiaus uostą, kurio neišsi
žadės Klaipėdos naudai.

Tai šventosios uostui augant 
vokietininkai turėtų savo reika
lavimus pradėti mažinti.

Bet kol Lietuvos ūkiškas gy
venimas tampriai yra sujungtas 
su Klaipėdos uostu, vokietinin 
kai Berlyno remiami gali pusė
tinai smarkauti.

Klaipėdos miesto 
yra labai tautiniai 
lai tikėtis, kad čia

įmoninkai vykusiai išnaudojo 
Lietuvos bankus ir pirmai pro
gai pasitaikius, Klaipėdą aplei
do ir kartu sukrikdč lietuvystę.

Vokietininkai dabar turi gerą 
progą daug ką žydams prikišti 
ir kartu prikaišioti lietuviams 
darbininkams, kad jie numušė 
darbo kainas ir pasėkoje nieko 
nelaimėjo.

Juk faktas faktu lieka, kad 
lietuviai darbininkai mažiausią 
gavo atlyginimą ir visą laiką > 
mušė vokiečių darbininkų už
darbius.

bininkai skundėsi lietuviais dar
bininkais, kad šie atvykę iš kai
mo mažina čia iš seno darbi
ninkų algas. Dabar vokiečiai 
darbininkai džiaugiasi, kad lie
tuviai iš čia išstumiami, nes ne
bus kas jų uždarbius mažina.

Tai tokia faklina padėtis, ku-
vokielinin-

kams.
Aišku, lietuviai 

prijaučiamai turi Klaipėdą ap
leisti ir kartu jie mažina viclo- , 
je lietuvystės atsparumą. Ka
dangi dabar nelabai kas linksta

darbininkai

reikia laukti, kad čia ūkiškas 
gyvenimas smulkūs ir tuo pa
čiu naujų darbininkiškų jėgų 
iš Lietuvos kaimo nepritrauks.

Besiartinant -dienai, kai bus užrakinti tam tikrose 
patalpose Vatikane kardinolai, kurie rinks naujų popie
žių, VVashingtoną pasiekė žinios, kad Amerikos katalikų 
bažnyčios hierarchija priėmė Mussolinio nusistatymų.

Italijos fašizmas., kaip žinoma, spaudoje pareiškė, 
kad naujasis katalikų bažnyčios galva turėsiąs būti tik
tai “sielų ganytojas”, bet ne diplomatas ir ne politikas.

Dvasiškijos vyriausybė Amerikoje taip pat mano, 
kad popiežium privalo būti išrinktas toks žmogus, kuris 
stovėjo nuošaliai nuo. politinių grumtynių, dabar einan
čių pasaulyje, ir neįsipyko nė vienai šaliai, šito nusista
tymo laikysis ir trys Jungtinių Valstijų kardinolai, ku
rie dalyvaus “konklavoje” (užrakintose patalpose, kur 
bus renkamas popiežius).

Prezidentui Booseveltui šitas Amerikos dvasinės vy
riausybės pritarimas Mussolinio pažvalgai reiškia nusi
vylimų. Jisai tikėjosi, kad “bažnyčios kunigaikščiai” A- 
merikoje stos už “demokratijos frontų” prieš fašizmų, 
nes jisai draugauja su kardinolu Mundeleinu, kuris vie
nų kartų labai aštriai atakavo Hitlerį, pavadindamas jį 
“popierų lipintoju iš Austrijos ir dargi gana prastu.”

“Naujienų” redaktorius ir ko
vojo.

Bet jisai kovojo už tikrą Lie- 
tuvos nepriklausomybę, parem-, 
tą laisvu lietuvių tautos apsi-, 
sprendimu, kaip tai yra išreikš
ta ir Lietuvos Nepriklausomy*; 
bės Deklaracijoje.

“Naujienų” redaktorius tą 
apsisprendimo principą pirmas 
iškėlė Amerikos lietuvių visuo
menėje, pasiūlydamas Visuoti
nam Lietuvių Suvažiavimui 
Brooklyne 1914 m. atatinkamą 
rezoliuciją.

Be to, “Naujienos” pinniaus, 
negu kuris kitas laikraštis, pra
dėjo skleisti mintį visiško Lie
tuvos atsiskyrimo nuo Rusijos 
ir nuo Vokietijos, paskelbia-1 
mos 1916 m. garsiuosius Vilnie
čio (inž. St. Kairio) laiškus, —• 
tuo laiku kai musų /tautininkai 
ir klerikalai dar nedrįso svajo
ti daugiau, kaip apie Lietuvos 
“autonomiją”.

Buvo laikai, kada darbinin
kai iš įvairių šalių, sužavėti 
gražiomis komunistų pasakomis 
apie sovietų Rusiją, būriais va
žiavo į tą “darbininkų tėvynę”, 
tikėdamiesi lenai rasti laimę ir 
progą dalyvauti “socializmo bū
davo jime”. Daug tų darbininkų 
jau sugrįžo, visai nusivylę. Yra 
nemažas būrys ir Amerikos lie
tuvių darbininkų (ypač iš De
troito)., turėjusių tą patyrimą.

'Paprastai tie “sugrįžėliai” 
mėgsta viešai pasakoti apie 
vo pergyventas bėdas. Jie 
no, kad jie buvo biauriai 
gauti; bet apgautas
•dažniausia sarmatijasi prisipa
žinti, kad jį žulikai apmovė. 
Tik artimų draugų ‘kompanijo
je jie atvirai pasipasakoja sa
vo prietykius.

Vienas Paryžiaus “Socialisti- 
češki Vestnik” korespondentas 
aprašo, kas jam teko girdėti 
būrelyje Vienos* darbininkų, su
grįžusių iš Sovietų Sąjungos. 
Visi jie aukštos kvalifikacijos 
mechanikai, važiavusieji į 
siją pirmos “piatilietkos”

ne- 
sa- 
;ži- 
ap-

žmogus

tos biurokratų padėties.”

Tie darbininkai papasakojo 
daugybę pavyzdžių, kaip baisiai 
skursta Rusijos darbininkas, 
kaip žiauriai su juo elgiasi jo 
viršininkai ir kaip, iš kilos pu
sės, prašinatningai ir puikiai 
gyvena dirbtuvių vedėjai ir ki
tokie biurokratai.

Toliau tie “sugrįžėliai” ėmė 
svarstyti, kuri tvarka geresnė, 
staliniška ar hitleriška, ir vien
balsiai priėjo išvadą, kad “es
minio skirtumo tarpe tų dviejų 
režimų nėra”. Vienas senyvas 
darbininkas, buvęs komunistas 
ir ilgus metus išgyvenęs "sovie
tų Rusijoje, su ašaromis akyse 
tarė:

Ru- 
lai-

“Ir ve už šilą aš buvau pa
siryžęs ^atiduoti savo gyvas
tį!”

Tačiau korespondentas sako, 
kad itie nusivylę darbininkai 
griežtai skiria sovietų tvarką 
nuo sovietų krašto. Rusijos 
žmonių jie nesmerkia. Rusijos 
darbininkams jie turi gilią už
uojautą.

darbininkai 
suskaldyti, 
darbininkų 

judėjimas galėtų sutrukdyti na
cionalsocialistiniam bujojimui 
visai netenka. O be to, vokieti
ninkai deda visas pastangas, 
kad vokiečių darbininkus pir
moje eilėje gerai materialiai ap
rūpinus ir tuo pačiu juos sta
to priveligijuotoje padėtyje. Tai 
vokiečiai darbininkai jau tuo 
pačiu nesidės į bendras darbi
ninkų organizacijas.

Savotiškos Lietuvos vidaus 
politikos santvarkos dėka lietu
viai darbininkai neturi galimu
mo išvystyti savas nepriklauso
mas organizacijas. O šiuo atsi
tikimu lik darbininkų nepri
klausomos demokratinės orga
nizacijos galėtų stipriai konku
ruoti su vokietininkų judėjimu.

Deja, žliba centro vyriausy
bės politika leido vietos įmonių 
lietuvius darbininkus tiek iš
naudoti, kad jie pusiau valsty
binėse įmonėse turėjo menkes
nį atlyginimą, negu vokiečių iš
laikomose įmonėse.

Juo labiau koktu, kad kai ku
rios tos įmonės buvo tiek su- 
bankrutijusios ir veikė tik Lie
tuvos bankų padedamos ir bu
vo visiška galimybė tų įmonių 
savininkus prispirti ir darbinin
kų likimu pasirūpinti. Nepa- 
slaptis, kad kai kurios tos įmo
nės buvo žydų vedamos, o šie 
vos nacionalsocialistams ragus 
parodžius pasiskubino iš čia iš
sinešdinti ir labiausiai nukentė
jo lietuviai darbininkai. Mat, to
se įmonėse daugiausia dirbo lie
tuviai darbininkai kaipo piges
nė darbo ranka.

Tai Klaipėdos mieste sun
kiausioje padėtyje dabar atsidū
rė lietuviai darbininkai. Yra

augs, nestiprūs, bet tik smilks. 
Klaipėdos valdininkais ir viso
kiais kitokiais pareigūnais ne
sulietuvinsi. Rimčiausi ir tvir
čiausi lietuvystės ramsčiai buvo 
lietuviai darbininkai, o dabar 
jų skaičius turi tolydžiai mažė
ti.

Kad ir Klaipėdos kaimas pa
lyginamai lietuviškas, bet jis 
visviena daugumoje eina su vo
kiečiais, nes ūkiškai kaime stip
resnis elementas yra vokiečiai, 
lai jie gali paveikti čia iš seno 
gyvenančius lietuvius ūkinin
kus, kurie daugumoje smulkus 
ūkininkai.

O ir iš viso visuomet ir vi
sur kaimas yra atsilikęs ir ben
droje politikoje jis nėra tiek 
reikšmingas, kiek miestas.

—-B.
(Galas)

Margumynai
Pietų-Vakarų Afrika

Vokiečiai reikalauja atgal sa
vo kolonijų, kurios po karo 
buvo iš jų atimtos. Tarp tų 
kolonijų yra ir Pietų-Vakarų 
Afrika, kurią dabar valdo Pietų 
Afrikos Sąjunga.

Afrika 1914 metais pradėjo ka
ro veiksmus prieš Vokietijos 
koloniją pietų-vakaruose, bet 
jos užkariavimą sutrukdė su
kilimai viduje. Pagaliau, 1915 
metais generolas Botba užka
riavo tą koloniją. Vokietijos 
valdymo metu kolonija buvo 
nuostolinga, o dabar ji daug 
išveža deimantų, kukuruzos, 
pietų kraštų vaisių. Gyventojų 
turi 330,000, iš kurių europie
čių yra vos 10-ta dalis, t. y. 
apie 33,000.

I
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=KONTESTANIŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI
LAIPSNIS TRECIAS LAIPSNIS ANTRAS LAIPSNIS PIRMAS

REIKIA 21,000 BALSŲ—$50.00 DOVANA

J. A. SINKUS

10029 S. Princeton 
Avė., Chicago, III. 
Tel. Comm. 2073
Turi 26048 balsų

■R

2

J- ŽUKAS

1-739 £. Halsted St. 
Chicago, III.

REIKIA 10,000 BALSŲ—$22.00 DOVANA •“■"H"

E. NORGAILIENŽ

2914 W. 45th St. 
Chįcago, III.

Turi 15400 balsų

S. NARKIS
4353 S. Talman Av. 

Chicago, III.

Turi 12796 bąlsų

NON GRABUS

REIKIA 5,000 BALSU—$10.00 DOVANA

ONA DAVŲIN
6108 S. State St., 

Chicago, IU.

Turi 11106 Turi 8741 balsų

I

2

AL. 
AMBROZEVIČIUS

1739 S. Halsted Št.

Chicago, III.

Turi 6836 balsų

F, BUUAW
306 W. 31st St. 

Chicago, III.

Tjiri 5372 balsų

4

M- DUNDULIENĖ

615 CorUand SL, 
Hart, Mich.

Turi 5800 balsu

ART. STANIONIS
3950 W. Gladys 

Avė., Chicago, III.
Turi 4400 balsų

9

A. LIDŽIUS 
3727 Deodor St. 

Indiana Harborjnd. 
Turi balsų 2775

17

S. NAUDŽIUS

2

MRS. K.MANKUS
4027 S. Maplewood

Avė., Chicago, III.

Turi 4136 balsų

10

J. BULOTH,

527 S. 4th St., East 
St. Lo'uis, III.

Turi balsų 2500

18
<

T. MATULIAUS- j
KIENĖ

A. L. SKIRMONT
15723 ŲaThropAv. 

Harvey, III.
Turi 4,500 balsų

11

M. KULESUS

1108 Elizabeth Av.
Grand Rapids, 

Mich.

Turi balsų 2500

2230 Alpine St., 
Grand Rapids, Mich

Turi balsų 1775

1519 W. Lombard 
St., JBaltimore, Md.

Turi balsų 1625

^6

ALBIN SMĄLELIS

1943 N- Kostner «
Avė., Chicago,!!!!.

V. BUDVIDIS 
4094—9th St. • 
Ecorse, Mich.

Turi 1500 balsų

J. PAKARKLIS
24 St. John Avė., 

Norwood, Mass-
Turi balsų 1000

33

Turi balsų 800

u I I -■ 1 I . ■ I IJ

34

4031 S.
Avė., Chicaj

Turi balsų

4

P. GALSKIS

2640 N. St. Louis

Avė., Chicago, III.

Turi balsų 3900

12

A. L. SAVICKAS 
719 Lincoln Avė.

Rockford, III.
Turi 2275 balsų

20

J. MAKSVITIS

Calumet City, III.

Turi balsų 1500

PETRONĖLĖ

ŽUKAS

.Chicago, IU.

Turi 800 balsų

B. BARNIŠKIS OEO.
ŠEŠKAUSKAS*

9424 Burnside Av.
Chicago, I1L

Box 318
E. MiMinorket,

Turi 400 balsų Maine.
Turi balsų 300 

___ •

J. JURKŠAITIS
308 E. Mąrkęt St. 

Wilkes Barte, Pa.

Turi balsų 275
" 1 i i

5

ONA VILIENĖ
1646 N. Bell Avė., 

Chicago, III.
Turi 3800 balsų

JOS’ ASCILLA
1833 Evefgreen 

Avė., Chicago, III.
Turi 3600 balsų

J. MAČIULIS
906 Presęott St-., 
Waukegan, IU.

Turi 3500 balsų

8
• J

ST. MOCKUS
i

1224 Harrick ’Avė. j 

Racina, Wis.
' ; • J

l

J

Turi 30.00 bajsų <

RHWRR

A. NARBUTAS
i

1033 W. 103 st:

Chicago, BĮ.

;• Turi 5200 baisų

13

Mrs. V. FAIZA

1250 N. Spaulding 
Avė., Chicago,III.

Turi 2200 balsų
..... 1 ......... u I.I ■ I..

21

M. ŠEŠTOKAS

1323 N. 35th Avė., 
Melrose Park, III.

Turi 1500 balsų

w j u i v y-i.'. ■■ar

J, ŽITKUS 
343? S. Morgan St. 

Chicago, III.

Turi balsų 650

15 16 '

JOE WOSKI
1633 

Blvd-, 
Tel.

Turi

W. Jackson 
Chicago, III. 

Haymarket 
5890 

5200 balsų

14

J. SHOLTEMAN
3237 W. Le Moyne 
St-, Chicago, III.

Turi balsų 2200

A. F. SWEETRA 
135 įNewberry 
Lawence, ^ass.
Turi 1500 balsų

30

Z- GAPŠIS
4405 Val-ley V-iew 
Ay., Ba;ltimore,Md.

”0.
7437—14
Kenosha, Wis.

Turi 2000 balsų

,A. FKEinZELIS 
86 Belhvpod Avė. 
Toronto, Canada. <
Turį balsų 1050 I

i mrn >y.mrw
' 24

St-359 Jefferson 
Aurora, Iii.

Tyri baisų 1000

31

386 Manitoba Avv 
Winnipeg, Map-. į 

Canada.
Turi -1000 balsų ;

N. TRUMPICKAS

'773 gi$pon A ve., ;

“Naujienų” Kontesto Eiga
KONTESTO EIGA
- J. Sinkus užsispyrė laimėti 
.automobilį ir savo nusistaty- 
'mų vykdo nuoširdžiai. Šių sa
vaitę jis laimėjo virš 4,000 nau
jų balsų. Jeigu kas savaitę po 
tiek balsų sugaudys, tai ne tik 
uajjnės automobilį, bet dar gaus 
'ir ‘'‘ant laisnių”.
. Ponia Norgailienė atlaikė sa
vo pirmų vietų antro laipsnio 
kopėčiose, bet jai gręsia pavo
jus iš , St. Narkio ir ponios 
Dovginienės, o labiausiai po
nios Dovginienės. Per kurį lai
kų ji buvo priversta sustoti dir
bus dėl nelemtos influenzos, 
het jau dabar pasveiko ir dir
ba visu smarkumu. Pereitų sa
vaitę aplankė Aurorų ir iš ten 
parvežė pluoštų prenumeratų ir

prisirinko tiek prospektų, kad 
gali visiems padaryti “sur- 
prise”. Frances Daugini, Auro- 
fos'kontestantė, turėtų neapsi
leisti. Privalėtų atvažiuoti į 
Chicagų ir atsilyginimui užra
šyti “Naujienas” visiems Onos 
Dovginienės kaimynams.

St. Narkis irgi nesnaudžia. 
Įsispraudė į tarpų dviejų mote
rų ir laikosi. Tik klausimas, 
kaip ilgai? Kartais moterys ga
li pabėgti.

Pirmame laipsnyje jau atro
dė, kad liks tik vienas Žukutis, 
bet netikėtai prieš pabaigų sa
vaites šalę jo įsilipo A. Ambra- 
zevičia, F. Bulaw, M. Dundu
lienė, A. Narbutas ir Joe Wos- 
ki.

Michigan ir Rytinių Valstijų
(žiūrėkit 7-lame pusi.)

36

ST. ŽUKAUSKAS

l

42 Keith St., 
Lee Park,

Wilkes Barre, Pa.

Turi balsų 150
Z

Turi balsų 500
■ m. r r, T

38 .

ŠUG . „
212 E. Clark St. I
W. Frąnkfort, JJL1..

Tųjri balsų 500
■ ,,į y, , , <|? į

39

I

Turi balsų 500 1
l 1 ■'■"'tfn'R't J

40

J M Ji JĮ ■ HM ■ H ■ « ■ K ■ n ■ * ■■ ■ B B■ K 9 ■ B R B B B ■ ■ P B H « ■ ■ B

■ NAUJIENŲ =
S JUBILIEJINIO KONTESTO S

Į DOVANOS i
Siame Konteste bus Dalinamos Dovanos Kontesto Dalyviams:

J BUICK AUTOMOBILIS 4 DURŲ SEDAN IŠ— ■
■ MILDA AUTO SALES "

806 WEST 31st STREET ■
7 ------ 1—------ :----------------------—~ ---------- - ■

2 ŠMOTŲ PARLOR SETAS Iš— . S
" PEOPLES FURNITURE CO., ■

4183 ARCHER AVENUE 0
J BEDROOM SETAS, 3 ŠM. BOUT LAMP IR DRESERIO S 

UŽTIESALAS, IŠ—
■ NEW CITY FURNITURE CO., J
J 1654-6 W. 47th STREET ■

DINING ROOM SETAS, IŠ—
S ROOSEVELT FURNITURE CO.,
■ 2310 WEST ROOSEVELT ROAD

VICTOR RAPIO 1939 METŲ MODELIO, Iš—
| JOS. F. SUDRIKO,

34(7 SOUTH KALSTED STREET
I KITCHINETTE SEAS, Iš—

V. BAGDONAS,
I ________________8406 SOUTH HALSTED STREET___________

CEDAR CHEST Iš—
| BARSKIS FURNITURE CO.,

1748 WEST 47th STREET
ir dar apie 20 mažesnių dovanų, kurios bus išdalintos Kontesto 

koncerte, kuris įvyks kontepto pabaigoje.
■■BHBHHHHHBBHHBBBBBBHBHHflBBHHHBHHHHHB*
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Antra ir Paskutinė Savaitė 
Juokingoji revoliucijos pusė 
“ŽMOGUS SU ŠAUTUVU” 

Dalyvauja:
Boris Tennin ...... “Shadrinas”
M. Shtraukh .......... “Leninas”
M. Gelovani .............. “Stalinas”

Muzika Shostakovičio
SONOTONE 66 E- Van Buren 

(prie Wabash)
25c iki 1 v. p. p. kasdien be 

šešt. ir sept.

Diena Iš Dienos Iš Politikos Lauko iwnnc

BALSUOKITE 
UŽ

W. L. VOSS 
i Commisionieriaus 

Miestą
HA R VE Y, ILL.

Balsavimai bus 
Antradienį, Vasario 

(Feb.) 28 d., 1939

TERESA DOLAN 
jus kviečia į šokių vakarą 
penktadienių ir šeštadienių 

vakarais
Midway Temple Ballroom 
6115 Cottage Grove Avenue 

įžanga 40c
15c įleidžia vieną su šiuo 

skelbimu

Dvidešimts Metų - 
Sukaktuvės

Petras ir Paulina Balčiūnai 
jau sulaukė 20 metų šeimyniš
ko gyvenimo.

Vasario 18 dieną suėjo lygiai 
20 metų, kaip Petras ir Pauli
na Balčiūnai suėjo į šeimyniš
ką gyvenimą. Tai yra viena iš 
įdomiausių ir svarbiausių dienų 
žmogaus, gyvenime. Daugumai 
žmonių ta diena atneša didžiau- 
sį džiaugsmą, smagumą ir ma
lonumą. Tą jaučia ir Paulina ir 
Petras Balčiūnai.

Tad praeitą šeštadienio vaka
rą artimesni jųjų draugai pp. 
Petruliai, Viliamai, Dulksniai ir 
Rudinskai užsuko pasveikinti ir 
palinkėti ilgiausių metų.

, Draugas

Kodėl Darbininkai
Stoja Už Merą
Kelly

Unijų Pareiškimas

Victor Olander, 
Federacijos se- 
Agnes Nestor, 
tarybos prezi-

Toliau nutarta kviesti visus 
Chicagos lietuvius dalyvauti 
Chicagos Lietuvių Demokratų 
milžiniškame masiniame mi
tinge, kuris įvyks I^iet. Audito
rijoje, 3133 S. Halsted st. vasa
rio 26 d. Pradžia 7 v. vak. Bus 
dailus programas ir geri kal
bėtojai, tarp , kurių bus majo
ras Edw. Kelly, teis. Zuris, etc.

Prašome visus lietuvius pa
siklausyti musų organizacijos 
pranešimų apie 11-tos wardo 
politiką per radio ateinantį 
šeštadienį, Margučio radio va
landoje. Bus svarbus praneši
mai,

—Pranas Naujokas.

Atėmė $433 
Nuo Moteriškės

ties

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

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 

KONCERTAS 
Ashland Blvd.

Auditorijoj
Kovo 12, 1939

Į apartamentinius rūmus
211 E. Delaware PI., atėjo gin
kluotas piktadaris. Atkišęs re
volverį, liepė kasierei Helen 
Erzinger atiduoti jam pinigus. 
Ji padavė $200. 
giau,” jis sušuko, 
turi.” Kasierė 
$233.

“Duok dau
ginau, kad 

pridėjo dar

100 žymiausių Chicagos uni
jų, C. I. O. ir A. F. L., šiomis 
dienomis išleido brošiūrą, 
nurodydamos kodėl jos remia 
merą Kelly naujam terminui 
mero vietoje. Tos unijos atsto
vauja apie 400,000 organizuo
tų darbininkų Chicagoje.

Po unijų pareiškimo, tarp 
kitų, pasirašė 
Illinois Darbo 
kretorius, ir 
moterų unijų 
dentė.

Brošiūroj unijos sako, kad 
remia merą Kelly, todėl, kad 
pripažįsta darbininkams tei
sę. organizuotis, streikuoti ir 
derėtis kolektyviai;

Jis griežtai stovi už pilietiš
kų teisių palaikymą visų Chi
cagos gyventojų naudai ir vi
siems pripažįsta žodžio, spau
dos, susirinkimų laisvę; mero 
Kelly dabartinės administraci
jos teisių departamentas yra 
pagarsėjęs visoj Amerikoj sa
vo liberališkumu;

Unijos remia Kelly dar ir 
todėl, kad jis yra nuoširdus 
darbo pensijų šalininkas 
pripažįsta darbininkams 
nioriteto teises;

Meras Kelly1 taipgi daug
Chicagos 

ir vykino 
projektus, 
darbinin- 
butų be-

Kas Padaryta Tik 
Per Trumpą 
Laikotarpi

ir
se-

pa-

lalsted 
rafiko

as-
ir

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos mėnesinis susirinkimas 

įvyks šįvakar, 9 vai. daktarų Strikol ir Vežei ofice, 4645 So. 
Ashland Avė. Dr. A. J. Gussen, sekretorius

Masinis 11-to wardo piliečių susirinkimas įvyks šįvakar, 7:30 
valandą, Mildos salėje, 32 ir Halsted gt. Kviečia atvykti vi
sus 11 wardo Chamber of Commerce.

Frank H. Rimkus, sekr. 
Žagariečių Klubo mėnesinis susirinkimas įvyks sekmadienį, va

sario 26 dieną 1:30 v. po pietų p. J. Juškos svetainėje 2417 
W. 13 St. Visi" būtinai atsilankykit ir atsiveskit nors po vie

ną naują narį. Korespondentas
Marųuclle Park Liet. Am. Piliečių Klubo mėnesinis susirinki

mas įvyks sekmadienį, vasario 26 d. 2 vai. po pietų para
pijos svetainėje, So. Washtenaw Avė. ir 68 gat. Visiems 
nariams yra svarbu dalyvauti šiame susirinkime. Mums dat 
bar laikas apkalbėti kaip atsinešti į politikierių prižadus}.

A. J. M’ 
Chicagos Lietuvių Suvalkiečių Draugijos susirinkimas įvyksta 

vasario ničn. 26 d. 1 v. po pietų, Gerčiaus svetainėj, 2344 
Vv. 23rd pi. Malonėkite susirinkti, laiku. Turėsime daug 
svarbių reikalų aptarti. Naujoji valdyba užims savo vie
tas, vakaro rengimo komisija išduos atskaitą iš praėjusio 
vakaro. ?sTepamirškite atsilankyti ir atsivesti savo draugus 

bei drauges prirašyti. Ona Vilienė, raš ininkė

sidarbavo praeityj 
miesto pagerinimui 
įvairius statybos 
suteikdamas darbo 
kams, kurie kitaip 
darbiai.

Toliau, meras Kelly stovi už 
platų sveikatos programų ir 
yra pasiryžęs užtikrinti medi- 
kalę pagalbą visiems Chicagos 
piliečiams, kurie tokios pagal
bos reikalingi. —R-s.

Masinis Mitingas 
Narvido Kandida
tūros Reikalu

Dviejų ir pusės metų laiko
tarpy 21 wardo aldermano 
pastangos savo gyventojų nau- 
dai davė šias pasėkas:

Miesto Tary
ba patv i r t i n o 
aštuonioliktos ir 
Canal gatvių 
S'itop iand Go 
šviesų planą. 
Firinėjama 
tuonioliktos

gatvių 
proble- 

Ald. J. F. Ropamos pagerinimo 
tikslu. Apskai

čiavimas padarytas ir rengia
masi jau išpilti asfaltu 6,843 
ketv. jardų ant Canal gatvės 
tarp Canal ir Halsted. šias lė
šas ims iš Motor Fuel Tax 
fondų ir tam reikalui nebus 
keliami mokesčiai. Paskui, ap
skaičiuota ir rengiamasi 10,- 
924 ketv. jardų naujai išpilti 
South Jefferson gat. nuo 16 iki 
22-os, 16 
Jefferson 
jardų ir 
mon iki 
jardus.

Paskui, West ‘Cermak Road 
nuo Archer iki ‘Ashland, 29,- 
659 jardų grindinio ir 13,765 
pėdų “curb’ų”,' "žinoma kaipo 
State Bond issue Route. Taip 
pat aid. Joseph F. Ropa savo 
pastangomis atnaujino ir pa
gerino Harriscn Parką ir įgy
tą per visą 21 wardą mokslo 
palengvinimai bei pa2erinimai 
prad.nėse mokyklose.

(Skelb.)

gatvę nuo Canal iki 
gat. — 3,124 ketv.

18 gatvę nuo Sanga-
CanM—8,835 ketv.

DIDELES VERTYBES
Specialus Išpardavimas pas MIDVVEST STORES 

PIRK DABAR! SUTAUPK DAUGIAU!

IŠPARDAVIMAS PENKT.—ŠEŠT., VAS. 21 ir 25 <1<1.

Puikiausias Smulkusis

CUKRUS & 10 sv. 44 c
“GOLD MEDAL”

MILTAI Ssemaa 24’/2 sv. 7 7 P
maiš. ■ i «

Griežtai šviežus 1
Kiaušiniai Visi užtikrinti tuz. IŠ^C
“MIDVVEST” Skirtini Kiaušiniai kartonuose tuz. 24Vžc
“JUSTICE” Temato Catsup did. būt. 2 už 19c
“LIBBY’S”
Chili Con Carne 2 ken. 2 už 19c

ken. 17c
“RANGER” Shrimp ken. 10c
“PALISADE” Salmon sv. ken. 17^0
“BARGE” Chum Salmon sv. ken. 2 už 230
“MIDWEST” Tomatų ar Daržovių
Sriubos aukš. 21 unc. ken. 3 už 25 c

Ekstra Puikios Skirtinos Holland
Milker Silkės
Maišytos Silkės

9 sv. kcg. 990
9 s v. -kcg. 890

“PILLSBURY’S” Blynams Miltai 20 unc. pak. 2 už 17c
“MAZOLA” Kepimui Alyva paintes ken. 22c
“KARO” Syrup Blue Label 11/^ sv. ken. 100
“WHEATIES” Wheat Flakes 2 pak. 21c
čokolado ar Paprasto Skonio
Ovaltine Did. ken. 59c maž ken. 33 C
“SALADA” Brown Label
Juoda Arbata maž 9c 14 sv. pak. 170
“CRISČO” 3 sv. ken. 51c sv. ken., 190
Dideli Bananai____________ 4 sv- 23c
P & G Muilas did. gab. 4 už 15c
“OCTAGON” Toilet Muilas 3 už 14c
“OCTAGON” Cleanser 3 ken. 14c
“OCTAGON” Laundry Muilas 2 už 9c
“KLEENEX” Tissues. 200 pakely 2 pak. 250
“STRONGHEART” Šunų Maistas ken. 50

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos ' kambarys 

yra atdaras 
10 vai. vakaro 
sekmadienį.

Nesvarbu kur 
praleiskite šios 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė.

pVie California

kasdien iki 
ir visą dieną
gyvenate, ne-
progos- Mus

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

r
PARENGIMAI-

Draugiškas vakarėlis su programų. Rengia Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras šeštadienį, vasario 25 d., 1939 Neffo svet., 
2135 S. Leavitt St. Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 25c. 
Kviečiame skaitlingai atsilankyti ir paremti senus vetera
nus dainininkus. Taipgi visi vyrų choro nariai atsilankykit, 

nes turėsime daug dainuoti. , Komitetas

MARQUETTE PARK.—Sek
madienį, 7 vai. vakare, Mar- 
ąuette Parko parapijos salėje 
įvyks didžiulis masinis mitin
gas, kurį šaukia M. B. Narvido 
kandidatūros rėmėjai.

Narvidas, kaip žinome, kan
didatuoja į 13-to wardo alder- 
manus. Visi lietuviai kviečia
mi masiniame mitinge atsi
lankyti. Bus gražus progra
mas, o po programo ir kalbų 
—visi svečiai bus pavaišinti.

—V. (Sp)

PIRK NUO

AŠ ŠAUKIU

Gailime! 4178

patarnavimas su pagalba laboratorijos ir X-Ray-Pilnas Medikalis patarnavimas su pagalba laboratorijos ir X-Ray- 
Gydymas be vaistų, su pagalba moderniškų pagerintų išradimų. Rei
kalui esant vaistus duodame už žemą kainą.

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

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakare.

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

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

NES PIGlAu 

MIDWESWTORES 
100/ ' 7

1DWE

MICHIGAN AVĖ.
KLINIKAS

11-to Wardo
Lietuviams

Lietuvių Ekskursi 
jos Lietuvon 
1939 metais

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING s
Perkraustom forniČius, pianus ir 
visokius rankandus bei Štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St
šaukit Tel. YARDS 3408

LIETUVIŠKA
RUBU KRAUTUVE

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

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0937

Tikras Darbo Žmonių Draugas 
BALSUOKITE UŽ

x JUOZĄ M. AŽUKĄ
Gyvena 3301 SO. LITUANICA AVENUE 

j 11-to Wardo 
ALDERMANUS

Antradienį, Vasario 28 d.
Vienintelis Lietuvis Kandidatas.

Da’savimo Vietos Atdaros nuo 6 vai. ryto iki 5 
valandos vakaro.

RENGIAMOS PER LIETUVIŲ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGĄ.
*

lietuviai ateiviai ir 
gali didžiuotis ir 
kad Lietuva, nors 

buvo suspausta iš

DIDELE PAKE
Pagerbimui Musų 

ALDERMAN’O
B. H. CONNELLY

Kepta paršiena VELTUI. Bus ir BAR-B-Q Spare Ribs.

Šį šeštadienį, Vasario 25 d.
Gera Muzika, Užkviečiame visus Atsilankyti

OAK LEAF TAVERN
3428 So. Halsted Street 

STEVE IR AGNĖS

11-to Wardo Lietuvių De
mokratų organizacijos susirin
kimas įvyko ketverge, vasario 
16-tą dieną, Lietuvių Auditori
joj. Žmonių atsilankė skait
lingai.

Pirm. B. Jakaitis atidarė su
sirinkimą su kalba* apie lais
vos Lietuvos 21 m. sukaktu
ves. Visi 
čia gimę 
džiaugtis, 
pirmiaus
visų pusių, dabar turi savy- 
valdą ir laiko tą savyvaldą.

P-as F. Woidat kalbėjo apie 
lietuvių pripažinimą politiko
je, aiškindamas, kad tiktai 
keli metai atgal lietuviai nie
ko politikoj neturėjo. Dabar 
turime lietuvį teisėją Joną T. 
Žurį, lietuvį Chicagos parkų 
vadovą, Bridgeporte penkis 
lietuvius precinktų kapitonus, 
kitose lietuvių kolonijose taip
gi turime lietuvius reprezen
tuotus politikoje ir tt.

Sekė kalbos kitų narių, vei
kėjų apre lietuvių organizavi
mą ir veikimą vienybėje. Pa
aiškinkite, kad tiktai per vie
nybę galima ką padaryti.

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 
“Aųuitania” 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.

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

Šios Dienos Specialai
90 PROOF DEGTINĖ PO 980 KVORTA IR AUKŠČIAU 

VYNAI PO 980 UŽ GALIONĄ IR AUKŠČIAU 
BUTELIUOSE BOND DEGTINĖ 970 UŽ PAINIŲ ir aukščiau. 
PRIE MUSŲ BARO: 4 metų senumo Straight Bourbon—10c už 
stiklelį. Sendintas Kalifornijos vynas 10c didelė stiklinė, 11 me1 
tų straight Bourbon degtinė 15c už stiklelį. Musų garantija—43 
metai biznyje. Draugijos, Ložos, Klubai, kurie rengia šokius ir 
puotas, gali pirkti senesnį vyną ir likerius urmo kainomis.

JOHNSTON & HUNT
1375 MILWAUKEE AVENUE

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

*

Liepos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė. 

(Prieš Tautiškas Kapines) 
Piknikams dienos dar nevisos 

užimtos.
Kas pirmas, tas galės pasirinkti 

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas Willow Springs 45.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— ___ —1 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENĮ- W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

® LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50
UŽ ................ - ■ "

GYDYMAS SKfl.OO
LIGONINĖJE ............. w U

RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena
diena Ligoninėje   $ 15.00

REUMATIZMAS $2.00
Greitai Palengvinama .... — 

VISAS LIGAS GYDOMA $4.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas-

420 W. 63rrf St
Tel. ENG. 5883-5840



Penktad., vasario 24, 1939 NAUJIENOS, Chicago, m.

" Naujienų” Kontesto Eiga
(Tąsa iŠ 5-to pusi.)

KONTESTO 
EIGA

skaitytojas, užsirašė dienraštį, 
kad paremti mane šiame kon- 
teste.

Mike Mažeika, 3151 S. Union 
jave., tai presmonas, spausdina 
didžiausią pasaulyje laikraštį

draugai dar vis skundžiasi be- Chicago “Tribūne”, bet be 
darbe, šalčiu ir dar keliom “Naujienų” neapsieina, jis vi- 
priežastim, kurios neduoda ga- suome t skaito “Naujienas”, 
limybės smarkiaus veikti. Bet Mažeikiai gražiai gyvena 
žada neužilgo pasirodyti. Visgi nuosavame name, turi gražią 
geriaus vėliaus negu niekad. | šeimyną ir gerą Buicką. 
Ačiū draugams 
mą. Lauksime.

T.

Kazimieras Pilipauskas, ta
verno savininkas, 4559 South 
Washtenaw avė., yra “Naujie
nų” skaitytojas nuo pat pirmo 
“N-nų” num. Yra draugiško ir 
malonaus budo žmogus, užtai 
ir biznis jam gerai sekasi.

atsinaujino. Jo mylima žmona, 
turėjo sunkią operaciją, bet jau 
baigia pasveikti.

(Bus daugiau)
Naujienų vajaus kontestantas I

Steponas Narkis jperfflaįnos bizniuose — “Pabėgėliai” grįž 
ta — Draugijos ruošiasi vasarai

SAVAITINIS RAPORTAS IŠ GARSAUS 
CICERO LIETUVIŲ GYVENIMO

ICLASSIFIEDADS.
I ---------------i

Nuo Kontestantės 
E. Norgailienės

PERSONAL 
Asmenų ieško

ADELINE EMPACHER 
(Empakarienė) 

PRAŠOM ATSIŠAUKTI.
Jus turite dokumentų popieras, 

kurios jums yra nereikalingos. 
Man jos yra labai svarbios dabar. 
Padarykim viską draugiškai- Bus 
mažiaus išlaidų. Pranešk tuoj aus.

S. E. 650 West 81st Street 
arba 3455 So. Halsted Street, 

Chicago, I1L

25 metų amžiaus. Nevedusiems 
įstojimas veltui, taipgi ir 'vedę 
iki 35 metų gali įstoti už nu
pigintą įstojimą. Sveiki vyrai 
pasinaudokite proga. Aplikaci
jas galit gauti Kliubo užeigoj, 
4932 W. 14th St., arba pas 
Kliubo sekretorių, K. P. De
veiki, 1518 South 48th Ct., ir 
Ben Tumavičia, 1526 S. 49th 
Avė. Susirinkimai pirmą penk
tadienį kas mėnesio, Liet. Liuo- 
sybės svetainėj.

žagariečiai Ciceroj.
Žagariečiai buvo svečiuose 

Ciceroj praeitą sekmadienį. Jų 
Kliubas turėjo savo parengimą 
Liet. Liuosybės svetainėj. Bu
vo perstatymas ir šokiai. Vis-|sernė su namu, restrieted residen- 
kas išėjo puikiausiai. Patys 
rengėjai ir pašaliniai pilnai pa
tenkinti.

Nėra abejonės, jog 
čiai, 
čia 
nes 
prie

, žagariečių ir joniškiečių ir jų 
į draugų. Tad parengimai apsi- 
. moka. D.-----

CICERO. — Marė ir Juozas- 
Kavaliauskai, Liberty Tavern 
savininkai, pasitraukė iš* biz
nio. Nuo pat įsikūrimo Liuo- 
sybės 
buvo 
įvedė.

Tariu širdingą ačiū šiems sa
vo rėmėjams:

K. Dambinskas, 1622 W. 66 
Street;

J. Baltrušaitis, 2959 S. Erne-
avė.;
Tarvidas, 4636 S. Hermi-i ryto
avė.; . [nauji

Mrs. Kašeiukienė, 4158 So. 
Campbell avė., taverno savinin
kė, “Naujienas” visada skaito 
ir naujienicčiai ją remia, 
puošnus tavernas visada 
pilnas lankytojų.

•aid

namo, pp. Kavaliauskai 
biznyje ir sėkmingai jį 
Nuo praeito sekmadienio 
Liberty Tavern perėmė 
savininkai, jaunuoliai Al 

Abu
I pilni gyvumo, švarus, jų tėvai

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia 

.nru-v-i_i—u—-j— ** ‘

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui ir kūdikiui prižiūrėti —bū
ti ar eiti- YARDS 3588. 856 West 
33rd St.

jos 
yra

už pasižadėji-| Marie Brazulienė sugabi mo
teriškė. Turi nuosavą namą, 
3435 S. Wallace. Praeityje 
Brazuliai esą gyvenę Centrali- 
niame Illinojuje.

Mrs. Balčaitienė, 3216 South 
Emerald avė., yra “Naujienų” 
skaitytoja, bet užprenumeravo 
dienraštį ir savo švogeriui ir 
seserei Mrs. Mary Garalius, 
kurie turi gražią didelę farmą 
R. 2, Box 28, Melrose, Wis.

K. B. Gabel, R. 3, Cassopolis, 
Michigan turi gerą truck far
mą, jis tankiai atveža į Chica- 
gą farmų produktų su troku. 

į Taipgi turi nuosavą namą 
Į prie 32nd ir Morgan S t. Jis 
davė man progą užrašyti “Nau
jienas”. Labai ačiū. —J. A. S.

Rypkevičia,
Kontesto vedėjas.

John A. Sinkaus 
Pasekmės

Šio “Naujienų” jubiliejinio 
kontesto antrajam mėnesiui 
baigiantis sėkmingai išsilaikiau 
pirmųjų kontestantų eilėje. Tas 
geras pasekmes atsiekti 
gelbėjo mano rėmėjai, 
praeitos savaitės bėgyje
prenumeravo dienraštį arba da
vė garsinimų.

Antanas Stankus, kuris 
laiko bučernę, 2611 W. 44th 
St., yra nuolatinis “N-nų” skai
tytojas, 
susirgęs, 
savaites, 
sveiko.

uz-

Antanas buvo sunkiai 
Išgulėjo lovoj kelias
Dabar jau pilnai pa

tage
Mr. ir Mrs. Misevičiai užrašė | Brazis ir A. Norbutas.

‘N-as
Mr. ir Mrs. Pečiukai, 1508 S. | seni vietos gyventojai. T. Brar 

19 Avė. 
skaityti.

Lietuvą.

man 
kurie 
užsi-

Stanley Warnis, taverno savi- 
’l įlinkas, 4157 S. California avė., 

senas ir patyręs biznierius, yra 
senas naujienietis ir sėkmin
gai varo biznį. Patartina nau- 
jienieeiams pas jį užsukti. St. 
Warnis yra Keistučio Kliubo 
narys.

__ . Antanas Vilkas užlaiko mo-
Mano Kemejai ~ dernišką taverną svetimtaučių 
Jūsų Draugai Geri «p«yveiit°j apyįinkčj; (365.9 ,So- o <--7 I ! Rdi ir Iiofnx7ini 10
Naujiemeciai Uoyne avė. 

nepamiršta
Bet ir lietuviai jo 
ir tankiai pas jį

nę prenumeratą Juozui Jurge
laičiui (Young), 3152 S. Eme- 
rald avė. Jis sakė, kad man 
pasitaikė laimikis, nes jis bu
vęs pasirengęs važiuoti į Flo
ridą, bet negalėjęs iš darbo iš
likti, kuomet jo draugai išva
žiavo, o dabar be kitų metui Kadangi visi “Naujienų” 
gal neprisieisią vykti, tai Nau-1konlestantai aprašo savo rėmė- 
jienos busią reikalingos. jUSj tai tikiuosi, kad ir man I grosern.ę) 2534 W. 45th

Dominik Gulbinas, 3144 So. Naujienos suteiks vietos “pa- rį išauklėjęs gražų ir taleiitin- 
Wallacc, nuo seniai Naujienų bustinti” savo rėmėjus, gerus sūnų Frank, kuris yra žy- 

--------------------------------------- 1 naujieniečius. štai jie: mus veikėjas prie Birutės cho- 
lonys Lukošius, Brighton rOt Gražiai vartoja lietuvių kai

Simonas Gelažinis užlaiko
PI. Tu-

MADOS
W. 43rd St., ne tik “Naujienas” 
atsinaujino, bet dar pasižadėjo 
pasveikinti “Naujienas” su tam 
tikra pinigiška suma. Bravo, 
Tony! Naujienicčiai jus neuž
mirš.

Rali* Evans, 2519 W.
St., užlaiko bučernę. Yra 
latinis “Naujienų” skaitytojas. 
Naujienicčiai jį remia.

43r<l 
nuo-

Pas Ko triną Virkietis, 936 E. 
75lh, visada yra “servicc with 
a smile”. Nors ji varo ? " į 

N-nų tarp svetimtaučių, bet ir lietu- 
l|viai pas ją atsilanko į jos erd-

Jonas Balnis, Real Ryc Bread 
kepyklos savininkas, 2910 W. 
lOth St., yra reguliaris 
skaitytojas, bet apart to visada 
dalyvauja N-nų parengiinuo-1 vujį Jngleside Inu. 
sc ir savo “bumaškų” nesku- 
pauja.

bizni

No. 4842—Labai patogus apatinis 
rūbas. Pačios pasisiusit, bus pigiau 
ir geriau dėvėsis. Sukirptos mieros 
14, 16, 18, 20, 32, 34, 36, 38, 40 ir 
42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa- j 
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepU 1739 
So. Halsted St.. Chicago, Ilk

ALEXANDRA 
ŽUKAUSKIENĖ, 

Jazdauskaitė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu

vasario 22 d., 5:15 vai. ryto, 
1939 m., gimus Šiaulių apsk., 
Pakapės par., Normančių dv.

Paliko dideliame nuliudime 
3 dukteris, Teklę Lazdaus- 
kienę, žentą Izidorių, Vin
centą Mišeikienę, žentą Simo
ną ir Petronėlę Žukauskas, 
sūnų Leoną Žukauską, marčią 
Natalie, 5 anukus vieną pro
anūkę ir daug kitų giminių, 
o Lietuvoj—sūnų Mykolą, jo 
šeimyną ir kitus gimines.

Kūnas pašarvotas 4357 So. 
Washtenaw Avė. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, vasario 25 
d, 8 vai. ryto iš namų į Ne
kalto Pras. Pan. šv. parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero* kapines.

Visi a. a. Alexandros Žu
kauskienės giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame:
Dukterys, Žentai, Anūkai ir 

Giminės.
Laid. Dir. S- P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138.

NAUJIENOS Pattera Dept.
1739 S. Halsted SL, Chicago, DL

Čia jdedu 15 centų ir praiau
atsiųsti man pavyzd} No. . ....
Mieros  per kratinę

W Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS “ams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

■ Siunčiam Gėles
S llVKi M IQ Telegramų įL U V Ll IMU VisasPasauno

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308
K

Labai mėgsta “N-as” zis užlaiko rūbų krautuvę Liuo
sybės name, taiso senus, siu- 

Čęrvinskienė, . 3611 |Va naujus. Jo darbu visi pa
tenkinti. Aš neabejoju, tėvai 
duos gerų patarimų savo su- 
nams. Biznis jiems turėtų sek
tis.

Ką veiks pp. Kavaliauskai, 
kol kas nežinia, bet pasilsėję, 
apsižvalgę imsis ko nors. Kaip 
ten nebūtų, Ciceros neturėtų 
apleisti.

Grand Opening.
Al Wastak, 1442 So. 49th 

Ct., neseniai persikėlė naųjon 
vieton. Tai ta proga surengė 
“oficijalį atidarymą”. Pereitą 
šeštadienį susirinko geras skai
čius draugų, pažįstamų. Al 
Wastak 
nuo senų 
minę. Jo 
dabar su 
nierius su ledu, gyventojus su 
anglims ir šiaip pristato kas 
ko reikalauja. Jau kaikuris 

. laikas su p. Wastaku dirba Leo 
Sh'vegžda.

žada

W. 55 PI., irgi negali būti be 
•N-nų”. (

Mr. J. Stulpinas, R. 1, Dowa- 
ųac, Mieli.

Mr. ir Mrs. Jakubkai, 4609 Į 
S. Rockwell St. Jie sako, kad 
“N-os” yra geriausias dienraš
tis lietuvių.

K. G. Urnežis, 3746 W. 63 
St., užlaiko rūbų valymo krau
tuvę. Taiso rubus ir siuva. 
Kviečia visus atsilankyti.

Mrs. Dabulskienė, 4517 So. 
Rockwell st., sako, kad ji ne
gali būti be “Naujienų” nei vie
nos dienos.

Mr. B. Banevičius, 4613 So. 
Francisco avė., gerbia “N-as” 
ir labai myli skaityti.

E. Norgailienė 
Laf. 5647.

John Atkins, 5104 Archer 
Avė., užlaiko bučernę svetim-> 
(ančių apylinkėj. Patartina ir 
lietuviams jį remti, kad ir iš 
toliau. Patelefonuokite Lafa
yette 2014. Jis pristatys į na
mus.

John Nakvosas, 8216 Vin- 
ccness avė., užlaiko taverną ir 
lunch room. Joną patiko nelai
mė, išsilaužė kelis šonkaulius. 
Bet “N-nas” vis tiek atsinauji
no.

Jonas Ramanas, 4152 South 
Campbell avė., žymus draugijų 
darbuotojas, yra senas “Nau
jienų” skaitytojas ir dabar jas

Į

PRANCIŠKUS DAILIDA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 22 d., 5:30 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Sakų apskr., Valakbu- 
džių parap., Giliškių kaime.

Amerikoj išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nuliudime 

brolį Joną, brolienę Marijoną 
ir jų šeimyną, 2 pusbrolius— 
Joną Bakšį ir Pranciškų Sne- 
čkų ir kitas gimines Ameri
koje; Lietuvoj—seserį Agotą 
Mockaitienę ir kitas gimines-

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
Lžtuanica Avė. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, vasario 25, 
9 vai. ryto iš kopi. į Šv. Jur
gio parap., bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Dai- 
lidos giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Marti, Pusbroliai ir 

Giminės.
Laid- Dir. A. M. Phillips, 

Tel. YARDS *4908.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDON STORAS, su taverno 
fikčeriais. Gyvenimui kambariai 
užpakalyje. 3352 So. Morgan St., 
Lafayette 3525-

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI BUČERNĖ it gro- 
ce distrikte, šalia tuščias lotas- 
Parduosiu pigiai dėl sveikatos. Šau
kite Palisade 4633.

Nuo Juozo Ascilos
šiais gerais

naujieniečiais:
Antanas Golman, 2710 South 

Indiana ave.7 < labai malonaus 
budo žmogus. Daug žadantis 
progresyviskam lietuvių judėji
mui ir dienraščiui “N-ms”.

Al. and Pątsy’s Lunch, 2115 
So. Halsted_ jSt. Al. and Patsy 
yra savininkai puikiai įrengtos 
valgyklos. Abudu dar jaunučiai, 
bet gfibųs biznieriai. Kalba la
bai gražiui, į,lietuviškai. Labai 
malonu į tokią vietą užeiti. Aš 
nuo savęs patarčiau ne tik šios 
apylinkės lietuviams, bet ir iš 
toliau atsilankiusiems inžeiti 
pas AI. and Patsy skaniai pasi- 
valgyti ir valandėlę pasilsėti.

Joseph Ascilla, 
1833 Evergreen avė.

Mano Talka

žagarie- 
joniškiečiai turės daugiaus 
parengimų, nes parankes- 
vietos vargiai kur ras. O 
to, Ciceroj gyvena daug

PARSIDUODA BUČERNĖ irgro- 
sernė. Biznis geras—noriu parduo
ti lietuviui, nes Northsidėj vienin
telis tokia lietuviška įstaiga. Par
duosiu pigiai. Renda pigi. Namas 
garu apšildomas. Pardavimo prie
žastis savininkas pavojingai serga. 
1645 Wabansia Avenue.

pažįstamų.
čia plačiai žinomas 
laikų, turi plačią gi- 

brolis Hedrius dar ir 
troku aptarnauja biz-

Tai du švogeriai.
Grįžti Ciceron.
Krušinas, buvęs fo-Antanas

tografas, vėl apie Cicero suka. 
Sako, “jeigu užtiksiu tinkamą 
vielą, pareisiu.” Fine! Kas ko 
j ieško, tai ir randa.

štai p. Sidaras, bar zdask il
tis, įsidangino Chicagon jieško- 
ti geriaus, bet kas atsitiko? 
Sugrįžo atgal. Atsidaro bizni

Miliausko name, 14th St. 
49th Avė. Tai biznio namas 
Hotelis.

Štai ir včl turiu daug malo
numo pasisakyti, kad aš nuyy-; 
kusi į Aurora, III., įsigijau po
rą širdingų talkininkių, kurios 
prisižadėjo talkininkauti ir štai 
jų pasekmės:

P-ia Petkus prikalbino savo 
vyrą Joną užsirašyti “Naujie
nas^. Jis pasižiūrėjęs į mus dvi 
sako: “Aš tai ne titnagas ir: 
kas čia prieš jumis galėtų pa
sipriešinti.” P-as Petkus yra in
teligentiškas žmogus, geras šei
mininkas ir veiklus visuome- 
nietis. Nors jis pirmiaus “Nau-< 
j ienas” ir skaitė, bet jų nebu
vo prenumeravęs, tat dabar 
“Naujienos” jį kasdieną lam-

ir 
ir

P-ia Sofija Pocius, sutikusi 
p-ią J. Kampikas, patarė jai už
sirašyti “Naujienas” ir ji nie
ko netrukus tuoj paklojo pini
gus ir paprašė užrašyti. ši 
mandagi ponia dabar bus ne 
tik “Naujienų” skaitytoja, bet 
dar ji yra gabi ir širdinga vet-l 
kėja, tat niekam nebus nuosta-! 
bu, kad ji dar ir pati suradusi: 
naują kiijentą, “N.” skaitytoją,’ 
man praneš. >

Už visą šią ir kitą pagelbą,> 
kokią man Auroros sesutes su
teikė ir dar teiks, širdingai 
joms tariu ačiū.

širdingai velijanti jums viso 
gero, Ona Daygin, 6108 South 
State St., Chicago, III. Telefo
nas Englewood 6530.

Nepamirškite, 
Rytoj Vyrų Choro 
Vakaras

Rytoj, 
2435 S. 
Chicagos Lietuvių Vyrų Choro 
gražus vakaras.

Mat, beveik kas nedėldienis 
vyrai linksmina visokius pa
rengimus, tai nors retkarčiais 
prašome atsilankyti ir į musų 
parengimą. Už mažą įžangą 
bus užkandžiai, muzika, šokiai 
ir gražus programas. .<(n ;

Choristas.

Ligonys.
Barzdaskutis Jonas Juknis, 

iš po ilgų atostogų, turėjo ope
raciją. Jau gerai taisosi, bus 
pilnai sveikas.

Julius Rimdžius, biznio žmo
gus, po sunkios ligos ir pavo
jingos operacijos jau randasi 
namie, 1336 S. 48th Ct. Drau 
gal, draugijų lankytojai, be 
vargo gali rasti namuose. P-s 
Rimdžius sirgo ne juokais. Bu
vo labai susirūpinęs, bet vis
kas praėjo. Dabar jau virto 
gerojon pusėn. Tad trumpu 
laiku vėl pradės eiti savo pe
reigas krautuvėj, 4903 W. 14th 
St. Dabar krautuvę prižiūri p. 
Rimdžienė ir sūnūs. Viskas 
eina tvarkoj.

Skelbia Vajų.
Draugija Lietuvos Kareivių 

turėjo savo mėnesinį susirin
kimą praeitą sekmadienį, Liuo
sybės svetainėj. Narių dalyva
vo nemažai. Įstojo vienas nau
jas narys, J. Puikis. Kitam su
sirinkime bus daug naujų, nes 
eina vajus. Patys nariai dar
buojasi. 11 dieną birželio Drau
gija turės pikniką buvusioj 
Dambrausko f armoj. Dabar 
Liberty Grove, J. Pilkio nuo
savybė. Viskas naujai remon
tuojama J. Nagreekio. Tai tik
ras specialistas medžio darbo. ,

Iš B. R. Kliubo.
Raudonos Rožės Kliubas 

taipgi užėmė Liberty Grove 
94ai liepos. Tai bus Jubilieji
nis Piknikas su išlaimėjimu 
automobilio. Komisija jau da
ro planus kaip sutraukti tūk
stantinę minią ir padaryti 
Kliubui pelno. Taipgi yra ieš
koma naujų narių, nuo 15 iki

W. Neffo svetainėj, 
Leavitt St., įvyksta

Didelis
Pasisekimas

me-
Tai

ir džiaugėsi že-

bet kokiam žy- 
pirmiausia nuo 

Gi Mid- 
reikia 

kad čia

Prieš savaitę prasidėjo 8 
tinis prekių išpardavimas, 
buvo vienas iš didžiausių šiam 
mieste maisto išpardavimas. 
Nesuskaitoma daugybė pirkė
jų, kurie per tą savaitę lankė
si Midwest Stores, gyrė puikią 
prekių kokybę 
ma jų kaina.

Pasisekimas 
gyje priklauso
patarnavimo rųšies. 
west Stores atvejuje 
pripažinti tą faktą, 
yra žymios stambios organiza
cijos, susidedančios iš virš 400 
krautuvninkų, išsiskirsčiusios 
įvairiose miesto dalyse. Jos 
taip patogiai yra išsiskirsčin- 
si.os, kad beveik kiekvienas, no
rįs jose pirkti, visuomet gali 
lengvai pasiekti. Kas, beabejo, 
nemažai prisidėjo ir prie kal
bamo pasisekimo. Kitas daly
kas tai krautuvninkų patyri
mas. Pirkėjai čia gauna man
dagų ir našų patarnavimą. Pa
skui, Midwest Stores perka 
prekes tiesiai iš gamintojų ir 
dirbtuvių. Tas • leidžia pigiau 
prekes pardavinėti, ir, perkant 
ir parduodant po daug, prekės 
visuomet šviežios. Tas, irgi, la
bai svarbu.

Taigi, šis išpardavimas buvo 
nepaprastai populiarus. Dėlto 
esame priversti jį pratęsti, šį 
penktadienį ir šeštadienį. Jau 
sudarytas ir prekių sąrašas. 
Puikiausia kokybė, kainos že
miausios. Tą galite matyti per
skaitę skelbimą, kuris šiandien 
telpa Naujienose. Svarbu kiek
vienai taupiai šeimininkei su 
juo gerai susipažinti. Nepa
mirškite, kad Midwest Stores 
reputacija yra: geresnis patar
navimas, didesnis patogumas 
ir žemesnės kainos.

(Skelb.)

KEAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žeme Pardavimui

11 METŲ 7 APARTMENTAI, 4 
karų plytinis garažas. Frigidaire. 
Metinių pajamų $3,480. $12,000 — 
$3,000 pinigais. Beto, kampinis 6 
apartmentų- Metinių pajamų $2,520 
—$10,500. $2,000 pinigais. Kreip
tis į

4027 NORTH CRAWFORD. 
Independence 6870.

4 KAMBARIŲ KATEDŽ su 3 
kambariais beismente, gerose są
lygose. Kaina $2,200—pusė pini
gais. Kreiptis 3222 West 38th PI., 
Lafayette 7496.

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
Namai žemė Mainais

MAINUI TAVERNAS ir namas į 
jjrįvatų, namą. 4635 So. Wood St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

17 AKRŲ DAIGYNO, Green- 
house, Truck farma: 8 kambarių 
modernas namas, žemė dalinai ir- 
riguojama, bargenas, pinigais ar 
terminais. Mrs. M. Brindley, 166 
Apple Avenue, Benton Harbor, 
Michigan.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

1938 FORD — 4 durų sedanas, 
De Luxe, Važiuotas 7000 mylių. 
Tobulose sąlygose, už pinigus, 
Kreiptis OAKLAND 2323.

COAL—VVOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

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

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 

VISI SKAITO.

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS 
CANAL 8500 

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos* Už pakartojimus 

duodame gerą nuolaidą.

Sužeidė Septynis 
žaidžiančius Vaikus

Septyni maži vaikai, kurie 
žaidė ant šaligatvio prie Kil- 
dare ir Washington, buvo 
sunkiai sužeisti, kai prie to 
kampo susidūrė greitai važiuo 
jantis ambulansas ir keleivi
nis automobilis. Vienas auto
mobilis buvo numestas ant ša- 
ligątvio, kur vaikai žaidė.

Visi septyni sužeistieji guli 
Garfield Parko ligoninėje.
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“STACIJOS” ARBA KAIP NORIT TAIP 
PAVADINKIT

Pas jus buvo linksma, gerbiamieji, bet 
kovo 12 bus dar linksmiau!

Savo “kruvinus kelius” pra
dėjau, kai pp. J. Užandenai, gy
venų po antrašu 6753 S. Maple- 
wood avė., sausio 22 d. pasi
kvietė mane pietums. Įvykius, 
kuriuos žemiau parašysiu, ne
pažymėti dienraštyje “N.” butų 
kaip ir apsileidimas. Atskirai 
apie kiekvieną rašyti užimtų 
daug laiko ir vietos laikraštyj, 
todėl rašau vienoj vietoj.

Tas pp. Užandenius
Radau tarp daugelio svečių 

p ią Rukšlelienę su jauna, 16 
metų dukrele, kurios praeitą 
vasarą atvyko iš Lietuvos. P-ia 
Rukštalienė su savo vyru, su
žavėti Rusijos komunistų ro
jum, 1921 m. išpardavė savo 
visą turtą Detroite ir su vaiku
čiais išvyko į sovietų Rusiją. 
Vos lik pasiekę Petrogradą (da
bar Leningradą) tuoj pamatė 
kaip kvepia sovietų darbinin
kiškas pyragas, ir vietoje pagy
rimo, kad jie prielankus sovie
tų tvarkai, gavo išvadint “su- 
masčečiais“. Todėl Rukštala, 
nieko nelaukęs ir palikęs šei
myną, spruko į Lenkiją, iš Len
kijos į Lietuvą, o iš Lietuvos 
per Kubą pagrįžo į Suvienytas 
Valstijas.

P-ia Rukšteliene, likusi su 
mažais vaikučiais sovietijoje, 
vargais negalais irgi atsikraus
tė į Lietuvą. Kai kuriuos jos 
vaikus giminės atsitraukė į S. 
Vaisi., o vaikai atsitraukė ir 
savo mamytę, išbuvusią Lietu
voj net 16 metų.

P-ios Užandenienės pasako
jimai apie pasaulinio karo bai
senybes privedė svečius prie 
ašarų.

P-iai Užandenienei ištrėmime 
teko pasiekti Kastromos guber
niją (netoli Sibiro) uždaryta
me prekių vagone, kuriam va
žiavo spustyj viso astuonios 
šeimynos. Viršpažymėlą vietą 
pasiekė per pusę mėnesio, tad 
nėra reikalo nei aiškinti, kiek 
ji malonumo turėjo, apnikta 
parazitų ir išbadėjus. Pasibai
gus karui, grįžo į Lietuvą, kur 
rado tėvelius besergančius dė
mėtąja šiltine, ir be duonos 
kąsnio. Tėveliai miršta, nėra

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIO

KONCERTO
Tikietus Galite Iškalno 
Nusipirkti Pas Seka

mus Naujiieniečius
A. DAINIS,

2957 W. 3Cth Street
JAMES SHOLTEMAN

3227 W. LeMoyne
Mr. KARTANAS, 

2555 W. 6Sth St.
A. J. PAVILONIS

4025 Brighton Place
J. ROMANAS,

4152 S. Campbell
J. WOSKI,

1633 W. Jackson Blvd.
Mrs. M. ZOLP,

3562 S. Halsted St.
J. AREŠKA,

1350 S. 50th Avė. 
Cicero, III.

F. J. D0WIAT,
5924 S. Maplewood

J. RŪTA,
3141 S. Halsted St.

Mrs. NORGAILA, 
2914 W. 45th St.

M. ŠEŠTOKAS,
1323 N. 35th Avė. ' 

Melrose Park, III. 

kam palaidoti, tad ji pati iška
sa duobes' ir bezvimbint virš 
galvos kulkoms. Tėvelius užka
sa. Tuom laiku buvo susirėmi
mai Lietuvos kariuomenės su 
bolševikais. Besiklausant tokio 
pasakojimo, pasidaro be galo 
jaudinanti drama.

Sidabrinis jubiliejus
Sausio 28 d. surengta puota 

su proga 25 m. ženybinio gy
venimo pp. J. Yančauskams, 
gyvenantiems po antrašu 2651 
W. Wilcox. Puota įvyko pas jų 
draugus Ciceroje. Svečių prisi
rinko gana daug ir visi linkėjo 
sulaukti auksinių sukaktuvių.

Nors pp. Yančauskai depre
sijos laikais buvo labai skau
džiai paliesti, vienok kadangi 
jie draugiški žmonės, tai drau
gai jų neužmiršta. Pp. Yan
čauskai išaugino vieną sūnų ir 
tris dukreles. Visos trys duk
reles baigė aukštesniąją mo- 
kyklę.

“Sweet sixteen”
Vasario 4 d. atsidūriau pas 

pp. Chereškas, 2117 W. Con- 
cord PI., nes tą vakarą tėvelių 
pastangomis buvo surengta 
puota pažymėjimui jų dukre
lės Svelynos 16 m. gimtadie
nio.

Bevalgant p. Chereškienės 
skaniai pagamintą vakarienę 
pasakyta daug kalbų bei linkė
jimų, ypač p-lci Evelynai, kuri, 
sakoma, esanti pasižymėjus 
moksle. Abejoti netenka, kad 
pp. Chcrcškai išmokslins savo 
dukrelę iki aukšto laipsnio, 
ypač kad “senis” Chercška 
mokslo yra ragavęs. Jie turi da 
ir sūnelį, kuris seka sesutės 
pėdomis.

Ir vėl sidabrinis jubiliejus
Vasario 11 d. apvaikščiojom 

pp. Meliauskų 25 m. vedybinio 
gyvenimo sukaktį Vingeliausko 
svetainėj, prie Talman avė. ir 
45-tos gat.

Kadangi pp. Meliauskai pasi
turinti biznieriai, jie turi dide
lį garažą ir gasolino stotį prie 
Halsted St. ir 54-tos gat., todėl 
ir pažintį plačią turi, kaip lietu
vių, taip ir svetimtaučių tarpe. 
Tad nestebėtina, kad viršui mė
ta svetainė buvo pilnutėlė gra
žaus svietelio, kuris pp. Me
liauskų privaišintas skaniais 
valgiais ir gėrimais, prie geros 
muzikos linksminosi iki anks
tyvo rytmečio. Pp. Meliauskai 
turi išauginę sūnelį ir dukrelę.

Ir dar vienas sidabrinis 
jubiliejus

Šį sykį tai jau musų gerbia
mo dienraščio “Naujienų” 25 
metų gyvavimo sukaktis. Pami
nėjimas to įvykio dar neįvyko, 
bet įvyks kovo 12 d. Ashland 
Bo^ilevard Auditorijoj, kur 
viršminėtą dieną .visi į vieną 
vietą susivažiuosime ir įvertin
sime gerb. dienraščio nuveik
tus darbus per tuos ilgus 25 
metus.

Man buvo linksma, gerbia
mieji, pas jumis svečiuotis, 
apie kuriuos šiame straipsnyje 
aprašiau, o bus dar linksmiau, 
kada susieisiins'į~vieną milžiniš
ką šeimyną “Naujienų” iškil
mėse kovo 12 d, “Naujienos” 
mums nepašykštėja vietos savo 
špaltose aprašymui musų kas
dieninių įvykių, jos su pasige
rėjimu aprašo musų nuveiktus 
darbus, musų džiaugsmą, var
gus, bėdas, bile tik kas joms 
praneša.

Tad nepašykštėkime ir mes 
atsilankyti ir deramai įvertinti 
dienraščio “Naujienų” nuveik
tus darbus. Savo atsilankymu 
paremsimę dienraštį, kad jis 
dar ilgus metus mums ateityje 
tarnautų. —J. T.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CHAMPAIGN, ILL. — Pullman viešbutis, ties ku

riuo liko peršautas studentas William Spurrier. Jį per
šovė viešbučio laikytoja.

NAUJOS LIETUVIŠKOS KNYGOS CHICA- 
GOS VIEŠAJAM KNYGYNE

šias knygas iš Viešojo Kny- Sruoga, Balys, 
gyno Centralinės ar skyrių ga
li skolintis nemokamai kiekvie
nas Chicagos lietuvis. Tereikia 
išpildyti aplikaciją, priduodant 
vieną garantorių, ir išsiimti 
knygoms skolintis kortelę.

Knygoms gauti priduokit 
knygyno (centralinės ar sky
rių) patarnautojoms čia paduo
tus knygų katalogo numerius.

(Tęsinys)
Vitkauskas, Arėjas.

Lit891.921 V8n
Numirėlis iš karsto; Lietu
vos prisikėlimo poema. Chi- 
cago, Author, 1936.

Bičiūnas, Vytautas.
Lit891.9,22 B47p

Ponia Barbė; 3 veiksmų 4 
paveikslų satyrine operetė- 
mozaika. 1933.

Bičiūnas, Vytautas.
Lit891.922 B47p

Savanoriai; 5 veiksmų dra
ma. 1930.

Bičiūnas, VytautilŠ.
Lit891.922 B47z

Žalgiris; 5ių veiksmų isto
riška drama. 1932.

Dobilas, J. Lit891.922 D65k 
Kur laimė? 5-kių veiksmų 
drama. 1930.

Nusišovė Bridgepor- 
tietis Harry
Harvey

“Laikinai Pamišo**

BRIDGĖPORT. — Po ginčo 
su žmona ir savo jaunu sū
num, naktį iš trečiadienio į 
ketvirtadienį, nusišovė bridge- 
portietis karo veteranas, Har
ry Harvey. Nuėjęs į savo na
mo skiepą jis iš revolverio pa
leido kulką sau į kaktą,

Velionis gyveno su žmona 
Bessic Harvey ir šeimyna ties 
3209 So. Lituanica avenue. 
Turėjo du jaunus sūnūs.

Vakar rytą A. M. Phillips 
koplyčioj, 3308 Lituanicą avė., 
įvyko koronerio inkvestas. 
Koronerio džiurė nustatė; 
kad Harvey nusižudė laikinai 
pamišęs. '<

Šermenys bus toj pačioj 
Phillips koplyčioje. Laidotu
vės įvyks pirmadienį.

Skaudžiai Apdegė 
Akla Senelė

Mediniam name, ties 3113 
Southport avenue, vakar ank
sti rytą kilo gaisras. 73 mteų 
akla moteriškė, kuri triobesyj 
gyveno, buvę skaudžiai apde- 
ignta. Ji guli kritiškoj padė
tyje, Cook apskričio ligoninėj.

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Kovo 12, 1939

Lit891.922 Sr8b
Baisioji naktis; drama trys 
veiksmai, šeši paveikslai. 
1935.

Vaičiūnas, Petras.
Lit891.922 V19s

Stabai ir žmonės; 5 veiks
mų pjesa. 1929.

Vaičiūnas, Petras.
Lit891.922 V19su

Sulaužyta priesaika; 4 veik
smų pjesė. 1935.

Jakštas, Adomis.
Lit891.927 J21s

Šypt - šypt! Jumoristišku 
straipsnių ir vertimų rinki
nys. Kaunas, “Žinia”, 1931- 
32.

Buivydai tė, Bronė (ed.)
Lit891.928 B8a

Aukštyn; moterų kūrybos 
almanachas. Red. Bronė Bui 
vydaitė. .. Kaunas, “žaibas”, 
1930.

Lit891.928 G76
Granitas; naujosios literatūros 

almanachas. . Red. J. Keliuo • 
tis. Kaunas, <“žinia”.

Miglinas, Simas , (ed.)
Lįt891.928 M5m

Motina; Lietuvių poezija ir 
beletristika iapie motiną. 
Red. Simas Miglinas. Kau
nas, “Žinia”/ rl932.

(Bus daugiau)

Suėmė Du Jaunuolius 
Už Dešimts 
Apiplėšimą ■
“Norėjo Pinigų ‘Deitams* Su 

Merginomis**

Šios savaitės pradžioje Chi- 
cago Lawn nuovados policis- 
tai spėmė du jaunuolius, brid- 
geportietį ir brightonparkietį, 
kamandinėjimui. Jie buvo 
areštuoti, kai įsibriovė į poli
cijos seržanto John Miller’io 
namus, 6809 So. Claremont 
avenue. Šuo sulojo, pažadin
damas šeimininkus.

Po ilgo tardymo jaunuoliai 
prisipažino, kad jie darė plė
šimus,’ norėdami pinigų, ne 
sau, bet merginoms, kad ga
lėtų jas “deitapis” vestis ir 
šokti vienoj Southside šokių 
salėje.

Dešimts chicagiečių, kurių 
namai buvo apiplėšti, pasirašė 
skundus prieš abu jaunuolius.

Suimtieji yra, 19 metų Do- 
minikas Stankus, nuo 922 W. 
35th Street, ir 18 metų Ralph 
Budriun, nuo 3528 So. Cali- 
fornia avenue. •

i< -
Du Bankai Moka t J

Dividendus
■■ -i--------------- . ' \ .

Valstijos genėralis audito
rius Barrett vakar paskelbė, 
kad du Berwynb bankai, Ber- 
wyų State ir įlidwest State, 
atmokės depbzitoriams po 5% 
dividendų, viso apie $31,000.

Numušė Gaso Kainas 
Chicago j, Bet Kartu 
Ir Neįmušė
Gaso Bendrovė Apeliuoja Aukš- 

. čiausio Teismo Sprendimą

Užvakar aukščiausias Illi
nois valstijos teismas “panai
kino” prieš metus laiko įves
tą gaso kainų pakėlimą Chi- 
lagoj. Tas pakėlimas palietė 
tiktai privatinius namus ir 
pridėjo prie mėnesinių gaso 
sąskaitų po 30c.

Valstija pakėlimui griežtai 
priešinosi, bet gaso bendrovė, 
Peoples Gas Light and Coke 
Company metai tam atgal 
kreipėsi į Cook Circuit teismą 
ir ten gavo draudimą, kuris 
uždraudė valstijai kainų kūli
mą trukdyti.

Valstija tada kreipėsi į 
aukščiausią teismą ir užvakar 
cn neva laimėjo.

Bet nors tas teismas kainų 
pakėlimą neva numušė, mė
nesinės gaso sąskaitos nepūs 
mažesnės. Aukščiausias teis
inas pasisakė prieš pakėlimą, 
ne todėl, kad jis nereikalin
gas, bet todėl, kad Cook Cir
cuit teismas neturėjęs teisės 
išduoti gaso bendrovei drau
dimo prieš valstiją.

Tokiu budu, gaso bendrovė 
ir toliau kolektuos iš gaso 
vartotojų po 30 centų ekstrą 
kas mėnesį, o tuo tarpu vėl 
eis per teismus pakėlimui le
galizuoti. (Pinigai, yra dedami 
į specialį fondą ir jeigu gaso 
bendrovė galutinai pralaimės, 
tai vartotojai permokėtus pi
nigus atgaus.

Baigiasi “Flu”, 
Plaučių Uždegimo 
Epidemijos

Chicagos sveikatos departa
mentas skelbia, kad influen- 
zos ir plaučių uždegimo epide
mijos, siautusios Chisagoj per 
porą savaičių, jau baigiasi. 
Susirgimai influenza nupuo
lė nuo 95 per parą iki 25, o 
susirgimo plaučių uždegimu 
-—nuo 105 iki 51.

Sveikatos departamentas 
priduria, kad susirgimai už 
poros dienų nupuls iki nor
maliu skaičiaus.

Mokytojas Mirė 
“L” Stotyj

Bevažiuodamas eleveiterio 
traukiniu Douglas Parkan, ant 
grindų sukrito 58 metų chica- 
gietis John C. Wiggs, nuo 1924 
Ridgeland Avenue. Netrukus 
pasimirė. Nustatyta, kad mirė 
širdies liga. Wiggs mokytoja
vo Harrison High mokykloj.

Naujos Gadynes 
Choro Rėmėjų 
Pagerbimo Vakaras

Įvyks Sekmadienį, Sokolų
, Salėj

Skaitykit ir kitiems pasaky
kit, kad vasario 26 d., sekma- 
lieni po pietų, kaip 5 valandą, 
Sokol Salėj, 2345 So. Kedzie 
Avenue, įvyks pilnas linksmy
bių ir malonumo BANKIETAS. 
Bankietąg rengia NAUJOS GA
DYNĖS CHORAS, tikslu pa
gerbti savo rėmėjus ir darbuo 
tojus.

Į kalbamą pasilinksminimą 
yra kviečiami seni ir jauni, rė
mėjai ir pritarėjai choro. Vi
si bus širdingai sutikti, pamy
lėti, pavaišinti su skania vaka
riene, palinksminti su gražia 
daina ir muzika, prie kurios 
visi galės smagiai pasišokti 
amerikoniško džiazo ir lietu
viško klumpakojo. Ir už tai 
bus prašoma užsimokėti tiktai 
50 centų. Kazys.

Sveikinimai “Naujienoms
North West Lietuvių Moterų Klubas sveikina “Nau

jienas”, Jų redakciją, Jų administraciją ir visus Jų ben
dradarbius.

Linkim geriausių pasisekimų “Naujienoms” ateityje 
ir ilgiausių metų. Su šiais linkėjimais prisiunčiam $10.00.

Su pagarba,
M. KRAUČIUNIENĖ, pirm.
L. PRUSIENĖ, vice-pirm.
S. BENEKAITIENĖ, nut. rast.
I. STASIŪNIENĖ, fin. rast.
A. ŠLIAUTERIENĖ, ižd.

Gerbiamos Naujienos:
S.L.A. 63 Kuopa sveikina Naujienas su 25 metų Ju

biliejum.
Turime pažymėti, kad 63-čiai kuopai irgi sukanka 

25 metai nuo jos įsikūrimo ir už keleto mėnesių turėsime 
jubiliejinj parengimą.

Tagi, pasinaudodama šia proga, kuopa nepamiršo 
“Naujienų”, ir jųjų 25 metų jubiliejaus. Per tuos 25 me
tus “Naujienos” daug prisidėjo ne tik prie išauginimo 
S.L.A. 63 kuopos, bet ir daug gero padarė visam Susivie
nijimui, aiškiai ir visapusiškai gvildendamos šios didžiu
lės organizacijos reikalus. Taipgi, šia proga SLA 63 kuo
pa laiko sau už garbę nuoširdžiai pasveikinti “Naujienų” 
redaktorių Dr. P. Grigaitį ir visą “Naujienų” štabą.

Lai “Naujienos” gyvuoja, tobulėja ir kulturina mu
sų visuomenę ilgai, ilgai.

Su šiuo sveikinimu prisiunčiam penkis dolerius, au
ką varde SLA 63 kuopos.

VALDYBA:
Pirm. P. J. KUČINSKAS
Vice-pirm. B. BARNIŠKIS
Nutarimų Sekr. J. RASMAS 
Fin. Sekr. A. LAURUTĖNAS 
Ižd. J. ALEXANDRAVIČIUS.

Du Svarbąs 
Parengimai

Turiu įsigijęs du tikietus. 
Ant vieno tikieto užrašas 
skamba: “Šokiai ir Žaislų 
Pare** Rengia Jono Burago 
paminklo statymo komitetas. 
Toji pramoga įvyks šeštadie
nį, kovo 25 d., 1939 m., Holly- 
wood svetainėje, 2417 W. 43 
Street, Chicago, III. Pradžia 
7:30 vai. vakaro. Kaina tik 35 
centai. Ant kito tikieto užrašas 
skamba: “Jaunuolių Švente.*9 
Operete Brangi Meilė, daly
vaus įvairios grupės. Rengia 
Brighton Parko Jaunuolių 
Draugijėlės choras Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted 
Street, Chicago, III. Bridgepor- 
to kolonijoje. Durys atdaros 
4 vai. popiet. Programas pra
sidės lygiai 5 vai. vakaro. 
Įžanga iš anksto 40c—prie du
rų 50c. Pramoga įvyks sek
madienį—balandžio 23 dieną, 
1939 m.

Na, broli ir sesutė lietuvi— 
paimk piešelį į rankas ir pa
ženklink ant savo sieninio 
kalendoriaus šiuos du vaka
rus, šias dvi pramogas, į ku
rias be atsikalbėjimo turime 
aplankyti. Mat, kaip viena, 
taip kita pramoga: kilni, gar
binga, naši ir tiksli. Tad žiū
rėk, kad tau galvos nesuskau- 
dėtų: nei kovo 25 dieną, nei 
balandžio 23 d.

Į šias dvi pramogas ne tik 
turim ateiti visi tie, kurie šias 
eilutes mano rašytas, turės 
progos paskaityti, bet tyčia tu
rime pasidaryti garbės propa
gandistais—agentais ir prikal
binti kitus. Mat, a. a. Jonas 
Buragas, gyvas būdamas, ne- 
ilstamai darbavosi meno sri
tyje kaipo artistas mėgėjas. 
Nėra Chicagoje lietuvio, kuris 
nebūtų matęs Buragą lošiant 
scenoje, ar nebūtų girdėjęs jo 
vardo iš gerosios pusės. Tad 
atsilyginkime jam ir pastaty
kime a. a. Jonui Buragui ant 
Tautiškų {kapinių paminklą 1 
žodžiu, prisidėkime doleriu 
kitu prie pastatymo pamink
lo. Atsilankydamas į “šokių ir 
žaislų Parę” iš savo puses su
teiksi paramą.

Kita lyginai kilni, naši, gar
binga ir tiksli pramoga,—tai 
“Jaunuolių šventė” po vado
vyste p. Zabukienės, tos neil- 

stamos veikėjos auklėjime lie
tuvybės dvasioje musų priau
gančio jaunimo. Čia tėvai, ku
rių vaikai yra mokslinami per 
p. Zabukienę ateis pasigerėti 
savo vakų nuopelnu. Bet tai 
neviskas. Mes, visuomenė, tu
rime gausingai atsilankyti ir 
savo akimis pamatyti operetę 
Brangi Meilė, kurią suvaidins 
jaunimas po vadovyste p. Za
bukienės. ,■ .

Gal pamatę ir įsitikinę gar
binga darbuote auklėjime jau
nimo lietuviškoje dvasioje — 
paraginsime vaikų tėvus, kad 
ir jie mokslintų savo vaikus 
būti lietuviais. Atsiminkime, 
kad garbingi, kilni darbai vi
suomenės labui yra nemirti
ni! Nei badas, nei maras, nei 
aštriausias kardas garbin
giems, kilniems darbams vi
suomenės labui — gyvybės 
nesutriuškins. Garbingi-kilni 
darbai gyvuoja amžinai.

Neužmiršk kovo 25 d. ir 
balandžio 23 dieną.

—Dr. A. L. Graičunas.

Grįžta Chicagon
VANDA BYANSKIENE <

Šįryt 9-tą valandą, iš Lietu
vos Chicagon, sugrįšta p. Van
da Byanskienė, Birutės vedėjo 
p. J. Byansko, žmona ir “N.” 
Moterų skyriaus bendradarbė. 
P-ia Byanskienė viešėjo apie 
pusmetį Lietuvoje, kur lankė 
Vytauto Universitetą ir studi
javo Lietuvos gyvenimą. Va
kar rytą ji atplaukė New Yor- 
kan iš Anglijos. —J.

Pildom
Income

Blankas

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