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Uždarė Vengrijos Nacių Partiją
Lietuvos Naujienos500 NACIU VADU AREŠTUOTA

Vengrija pasirašė Vokietijos-Japonijos- 
Italijos sutartį

BUDAPEST, Vengrija, vas. 
24. — Vengrijos vyriausybė 
penktadienį išleido įsakymą, 
kurs uždraudė nacių partiją. 
Policija uždarė nacių sales, ofi
sus ir konfiskavo partijos tur
tą. Tuo pačiu laiku pradėta da
ryti kratos pas nacių vadus. 
Suimta daugiau nei 500 va
dų.

Taippat penktadienį Vengri
jos užsienių reikalų ministeris, 
grafas Stephen Csaki, pasirašė 
Vokietijos - Japonijos - Italijos 
“anti komunistinę” sutartį. 
Nors Vengrijos naciai veikė 
nepriklausomai nuo Vokietijos 
nacių ir jų partijos uždraudi
mas skaitomas vidujiniu Ven
grijos reikalu, visgi manoma, 
kad Vengrija pasirašė anti ko- 
munistinę sutartį tų pačią die
ną tikslu sušvelnyti Vokietijos 
nuotaiką ryšium su akcija 
prieš nacius.

Iš vakaro, būtent ketvirta
dienio vakare, Vengrijos nacių 
vadas Hubay įspėjo vyriausy

Francuzija ir Ispani
jos sukilėliai su

sitarę
BURGOS, Ispanija, vas. 25. 

— Painformuotuose rateliuose 
kalbama, kad Francuzija ir 
gen. Franco vyriausybė susita
rė įsteigti pilnus dip'omatinius 
santykius.

Paryžiuje premjeras Dala- 
dier atstovų rūmams pareiškė, 
kad vyriausybė ketina pripa
žinti Ispanijos sukilėlių reži
mą, ir laimėjo parlamento dau
gumos pasitikėjimą vyriausy
bės politika. Daladier argu
mentavo, kad Ispanijos lojalis- 
tų padėtis esanti beviltė ir kad 
Francuzijos saugumas reika
laująs gen. Franco režimą pri
pažinti.

Halifax vėl įspėjo 
diktatorius

LONDONAS, Anglija, vas. 
24. — Kalbėdamas Britanijos 
lordų rūmuose užsienių reika
lų sekretorius Halifax pareiš
kė: “Haiti Major road ahead.” 

šitas pareiškimas interpre
tuojamas taip: tegul diktato
riškos šalys pilnai įvertina ir 
priima kaip garantiją, kad, ka
rui kilus, Britanija tikrai stos 
francuzams pagalbon visa sa
vo galybe (vvith all resources). 
Panašus pareiškimas buvo pa
darytas ir kiek pirmiau — 
prieš porą dienų.

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

Niaukiasi; šilčiau; lengvi 
šiaurės vėjai, popiet pasikei- 
čią į pietų vakarų vėjus; sau
lė teka 6:33 v. r., leidžiasi 5:34 
v. v. Sekmadienį lietus arba 
sniegas.

bę, kad jos užsimojimas likvi
duoti nacius gali iššaukti rim
tų pasėkų šaly. Tačiau vyriau
sybė nepabūgo.

Nacių veiklos uždraudimas 
Vengrijoj yra gretimai susi
jungęs su sprogimu rankinės 
granatos žydų sinagogoj vasa
rio 3 d. š.m. Keturiolika žmo
nių buvo sužeista. Žydai mal
dininkai, panikos pagauti, iš
bėgo į gatvę, čia mesta į juos 
antra bomba. Vyriausybė sako, 
kad ji nustačiusi, jogei grana
tas metė nacių partijos na
riai.

Bet stebėtojai mato ir kitą, 
gilesnę nacių partijos Vengri
joj likvidavimo priežastį: nau
joji Vengrijos vyriausybė, ku
rioj premjeru yra grafas Te
leki, sako pranešimai, nusita
rusi vykdyti nacionalistinę ir 
socialistinę programą parla
mentarėmis priemonėmis ir 
griežŠiaušiu budu kovoti visus 
ne-parlamentinius pasimojimus 
tai programai vykdyti.

Chamberlain laimė
jo papildomus 

rinkimus
RIPPON, Anglija, vas. 24. 

— Penktadienį rinkimuose 
Yorkshire apygardoje, Rippon 
apylinkėje, įvyko papildomieji 
parlamento rinkimai. Premjero 
Chamberlaino šalininkas, kon
servatorius C. York, gavo 23,- 
257 balsus, o darbietis R. J. 
Hali, 10,213 balsų. York iš
rinktas 13,044 balsų dauguma. 
Šitoje apylinkėje konservato
riaus kandidato balsų daugu
ma 1935 metų rinkimuose bu
vo 21,688 balsų. Reiškia, kon
servatorių dauguma dabar su- 
mažėj usi. 

t

Išreiškė pasitikėji
mą Daladier 

politika
PARYŽIUS, Francuzija, vas. 

24. — Premjeras Daladier 
penktadienį painformavo atsto
vų rumus, kad ateinantį pir
madienį jis pasiūlys Francuzi
jos ministerių kabinetui lega
liai pripažinti Ispanijos sukilė
lių režimą.

Daladier pareikalavo parla
mento pasitikėjimo. Pasitikėji
mas jam išreikštas 323 bal
sais prieš 261.

Azana ruošiasi 
rezignuoti

Prancūzai tariasi 
krašto apsaugos 

reikalais
PARYŽIUS, Francuzija, vas. 

24. — Pastovusis Krašto Ap
saugos Komitetas, susidedąs iš 
aukščiausių armijos, laivyno 
ir aviacijos karininkų, penkta
dienį tąrėsi Francuzijos prisi
ruošimo karui klausimais. S v Au
styta taip pačios Francuzijos, 
kaip ir jos kolonijų apgynimo 
problemos.

Tuo tarpu Paryžiuje gauta 
pranešimų, kad Tunisijoj pa
skutinėmis dienomis areštuota 
15 italų. Suimta taipgi daug 
Tunisijos nacionalistų agitato
rių.

Tyrinės Illinois val- 
stijos finansus

SPRINGFIELD, III., vas. 24. 
— Illinois valstijos legislatu- 
ros atstovų rūmai, kuriuose 
daugumą sudaro republikonai, 
nutarė tyrinėti paskutinių ket- 
verių metų valstijos finansus. 
Tais metais valstybės admini
straciją sudarė demokratai.

Valstijos senatas, kuriame 
dauguma yra demokratai, nu
balsavo taipgi tyrinėti valsti
jos finansus. Bet senato ko
misija įgaliota tyrinėti ir bu
vusių Emersono ir Small’o 
(republikonų) režimų finan
sus.

Prašys susimylėjimo 
Warren Billingsui
SAN FRANCISCO, Gal., vas. 

24. — Kartu su Tarnu Mooney 
kalėjime išsėdėjo Warren Bill
ings. Nesenai Mooney tapo pa
leistas iš kalėjimo. Billings pa
siliko kalėti. Gubernatorius 
Olson davė suprasti, kad jis 
kreipsis į vyriausiąjį Kalifor
nijos valstijos teismą, prašy
damas teismą rekomenduoti 
Billingsui susimylėjimą.

Gubernatorius vien savo va
lia negali paleisti Billingso iš 
kalėjimo, nes Billings buvo 
dviem atvejais nuteistas kalė
ti. O kai asmuo būna nuteis
tas dviem atvejais kalėti, tai 
Kalifornijos įstatymas reika
lauja, kad valstijos vyriausias 
teismas rekomenduotų susimy
lėjimą.

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
2’4. — Ispanijos respublikos 
prezidentas Manuel Azana ir 
kiti vadai, kurie nesutinka tę
sti civilį karą toliau, penkta
dienį ruošėsi paskelbti respub
likos likvidavimą.

Ispanijos ambasadoje kai 
kurie valstybės rekordai buvo 
pakuojami, kiti deginami. Aza
na prisiruošęs paskelbti, kad 
jis rezignuoja, kai tik Francu
zija ir Britanija pripažins Is
panijos sukilėlių režimą.

NEW YORK. — Raitoji policija puola antinacių demonstraciją ties Madison
Sąuare Gardens.

Lenkai demonstruo
ja prieš vokiečius
VARŠUVA, Lenkija, vas. 

24. — 2,006 Lenkijos studen
tų penktadienį surengė demon
straciją atkreiptą prieš Vokie
tiją. Demonstruotojai atvyko 
prie Vokietijos ambasados, čia 
juos sulaikė policijos kordonas. 
Ugniagesių įleistasvanduo 
išskirstė minią? k

Lenkai studentai protestavo 
vokiečių įžeidimus Lenkijos 
adresu. Dalykas toks, kad ne
seniai Dancigo^ technologinio 
instituto studentai iškabinėjo 
institute užrašus: “Įėjimas už
draustas šunims ir lenkams.”

Lenkų spauda jautriai rea
gavo į šituos užrašus, o dabar 
ir lenkai studentai iškėlė pro
testus. Lenkų studentų minia 
demonstracijoj šaukė: “Šalin 
Vokietiją! Dancigas priklauso 
Lenkijai!”

Rusų atstovas norė
jo papirkti Jungt.
Valstijų agentus

LOS ANGELES, Cal., vas. 
24. — Čia nagrinėjama byla, 
iškelta rusams Michailui Gori- 
nui ir jo žmonai Natalijai, o 
taipgi Hafis Saličui — rusui 
priėmusiam Amerikos piliety
bę. Visi trys kaltinami sąmok
slu vogti Jungt. Valstijų slap
tus dokumentus, kurie liečia 
Japonijos karo laivyno galybę. 
Penktadienį Jungt. Valstijų in
formacijų rinkimo biuro (In- 
telligence Bureau) agentas Roy 
Hanna liudijo teismui, kad Ha
fis Salich davęs pasiūlymą 
Jungt. Valstijų agentams par
duoti informacijas apie japonų 
laivyną Gorinams. Agentai 
griežtai atsisakė priimti šito 
kį pasiūlymą.

Salich anuo laiku tarnavo 
Intelligence biurui. Jis buvo 
įspėtas neturėti jokio reikalo 
su Gorinais.

LONDONAS, Anglija, vas. 
24. — Reuterio žinių agenti- 
jos pranešimas iš Alžerijos 
penktadienį sako, > kad britų 
prekybos laivas African Trad- 
er, vežąs pabėgėlius iš Ispani
jos, pasiuntė S.O.S. — prašy
damas pagalbos. Laivas pada
vė savo vietą 18 mylių atstu
mo j e į šiaurės rytus nuo Oran, 
Alžerijoj.

Padidino taksus ne- 
vedusiems Vokie

tijoje
BERLYNAS, Vokietija, vas 

24. — Pagal pataisytą taksų 
įstatymą, kurį Vokietijos vy- 
taksai nevedusiems vyrams ir 
pavienėms moteriškėms pake
liami 12 su » puse nuošimčių. 
Tačiau- tie' taksai nepri valo bū
ti didesni, kaip 55 nuošimčiai 
visų pavienių asmenų paja
mų.

Vedusioms poroms, kurios 
po penkių vedybinio gyvenimo 
metų neturi vaikų, galima dė
ti taksų iki 45 nuošimčių jų 
pajamų, jeigu pajamos siekia 
$720 metuose.

Daugiau Amerikos 
lėktuvų Kinijoj

SHANGHAI, Kinija, vas. 
24. — Japonų oro eskadra ket
virtadienį atakavo kinų oro 
bazę Lanchow mieste, Kansu 
provincijos sostinėje. Po mū
šio, penktadienį, japonų prane
šimai sako, kad vis daugiau 
kinų oro laivyne matytis ka
ro lėktuvų pastatytų Jungt. 
Valstijose.

Japonų pranešimai skelbia, 
kad ketvirtadienio kautynėse 
50 kinų lėktuvų nušauta arba 
sunaikinta aerodrome. Kinų gi 
pranešimai sako, kad 20 japo
nų lėktuvų numušta ir kad ja
ponų bombos nepadarė žalos.

Pataria mokėti dau
giau bedarbiams

WASHINGTON, D. C., vas. 
24. — Penktadienį prasidėjo 
išklausymas ekspertų ir pub
likos nuomonių Ryšium su šen. 
Byrnes biliumi, kurs liečia ap- 
draudos mokėjimą bedarbiams 
ir pašalpos teikimą paliegėliams 
ir sužalotiems.

Pirmas liudijo Socialio Už
tikrinimo Tarybos pirminin
kas, Arthur Altmeyer. Jis pa
reiškė, kad bedarbiams turėtų 
būti mokama daugiau apdrau 
dos, ne kad dabar jie gauna. 
Jis taipgi užgyrė patvarią pa
šalpai teikti programą ir , pa
siūlymą įsteigti viešųjų darbų 
departamentą.

Darbo Biržoje
PANEVĖŽYS. — Pilnos dar- 

bo biržos patalpos. Eilėse vie
na kita moteriškė. Patalpos 
mėlynai prirūkytos taip, kad 
atskirų veidų nesimato, girdisi 
tik kaž koks neaiškus garsų 
ūžesys, kurio pasiklausius vie
nos ir tos pačios temos. Daug 
iš jų nepatenkinti, kad neduo
dama dirbti visas darbo die
nas, daug kas gauna dirbti tik 
į 3-čią savaitę ir tai ne pilną 
savaitę. Bedarbių eilėse gausit] 
šeimų gana daug. Nors gausių 
šeimų bedarbiai aprūpinami be

Iždo ir pašto biudže
tas nukapotas 

$27,000,000
WASHINGTON, D. C., vas. 

24. — Jungt. Valstijų atstovi] 
rūmų komitetas, rekomenduo
jąs acignacijas, penktadieni 
uikapojo $27,926,138 nuo pra
šomų iždo ir pašto departa
mentams pinigų. Komitetas už 
jyrė abiems departamentams 
skyriamų pinigų $1,700,471,354 
sumą. - '

Rumunijos fašis
tams pa s k i r t a 

bausmė kalėti
BUCHAREST, Rumunija, 

vas. 24. — Kariuomenės teis
mas penktadienį paskyrė baus
mes kalėti dešimčiai Plieno 
Gvardijos (Rumunijos nacių 
organizacijos) narių. Bausmės 
siekia nuo 1 iki 8 metų. Tarp 
nuteistųjų yra du daktarai ir 
šeši mechanikai. .Jie buvo kai 
tinami sąmokslu organizuoti 
teroro žygius.

Naciai įvykdė mir
ties bausmę trims 

asmenims
BERLYNAS, Vokietija, vas. 

24. — Nacių pranešimas sako, 
kad anksti penktadienio rytą 
nubausti mirtimi trys asme
nys. Jie tarnavę kaipo šnipai 
svetimai valstybei. Tos sveti
mos valstybės vardas nepasa
kytas. Nubaustųjų mirtimi 
vardai yra: Adolf Erbrich, 34 
m., Bruno Labisch 24 m., ir 
Wilhelm Mroczek, 36 m.

Atgavo Amerikos 
pilietybę

NEW YORK, N. Y., vas. 24. 
— Jeanne Luckmeyer, tapusi 
žmona grafo Heinrich von 
Berntorfo, Vokietijos ambasa
doriaus Amerikai nuo 1908 iki 
1917 metų, išsižadėjo Ameri
kos pilietybės. Šį penktadienį 
ji paskelbė, kad atgavusi Ame
rikos pilietybę.

Paklausta, kodėl ji vėl ieš
kojo Jungt. Valstijų piliety
bės, moteris atsakė: “Dalykas 
suprantamas, nėra reikalo aiš
kinti.” Kitaip sakant, naciams 
Vokietijoj šeimininkaujant, ge
riau yra turėti Amerikos pi
lietybę.

eiles, vis tiek žiemai užėjus ir 
sumažėjus visų rųšių darbui, 
gyvenimas stačiai nebeįmano
mas. Nors darbo biržoj oficia
liai sakoma, kad bedarbis už
dirba 6—2 litų j dieną, tačiau 
tokių, kurie uždirba iki 6 li
tų visai nedaug. Jų tebuvo 
grupė iš 12'kos asmenų ir tai 
apskrityje dirbusieji. Dabar 
bedarbiams duodamas akordi- 
nis darbas. Nusistatyta, kad 
jei kuris bedarbis dirbs, tas 
ir uždirbs, kuris mažiau dirbs, 
tas mažiau uždirbs.

Panevėžio bedarbiai suskir
styti į 3 rųšių kategorijas. I- 
ma rųšis, kurių šeima suside
da iš 4-rių žmonių ir daugiau, 
II ra — iš 2, 3 žmonių ir III- 
čia — iš 1 žmogaus, kitaip sa
kant viengungiai.

3-Čios kategorijos bedarbiai 
mieste dirbti visai negauna, 
jie gali gauti darbo tiktai ap
skrityje. Pažymėtina, kad be
darbiai į apskritį nelabai no
riai važiuoja.

Panevėžio miesto darbo bir
ža griežtai laikosi nustatytų 
taisyklių. Tie, kurie mieste ne
išgyveno 3-jų metų, darbo vi
sai • negauna.

Atsitinka, kad kuris bedar
bis tebetekęs kantrybės iško- 
lioja darbo biržos pareigūnus. 
Arba į bedarbių knygutę įsi
rašo patys sau darbo pasky
rimą. Tokiuos bedarbius su
spenduoja. Jų bausmė gana 
sunki. Bedarbis prasižengęs 
nustoja darbo iki 2-jų mėne
sių laiko.

Daug bedarbių pasivėluoja į 
darbų skirstymą. Ateina, kada 
jau išsiskirstymas atliktas.

šiuo metu bedarbių yra apie 
600 žmonių, lodei darbo pa
skirstymo metu minia užgulu
si akylai saugo, kad kaip nors 
patekti į laimingųjų eiles ir 
gauti darbo bent 3 dienas į sa
vaitę.

• Lietuvių muzikų draugija 
vasario mėn. 6 d. ruošia muzi
kos aktą. Tą dieną šaukiamas 
ir visos Lietuvos muzikų suva
žiavimas.

PASIUSKIT GIMINĖMS

Lietuvon
PINIGINĘ DOVANĄ

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

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
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Teisėjas John T. Zuris, Garbės Prezidentas Lith. Dem. League, Ma
joras Edward J. Kelly, ir Al G. Kumskis^ Pirm- Lith. JDem. _Lygos

LIET. DEM. LYGOS VALDYBA

Lietuvių Demokratų Lyga Indorsuoja ir Ra
gina Visus Lietuvius Balsuoti už Kandidatus, 

Kurį Ji Rekomenduoja Primary Dienoje 
UTARNIKE, VASARIO 28ta DIENA
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Iš Pietų Amerikos
* ■*

B. K. Algimantas

IŠ ADVOKATO K. SKIPIČIO VEIKUS 
ARGENTINOJE

moralinio 
reikalin-

už ministerį, sudainuota it’ nu- 
sifotogp.if.uo ta.

LIET. DEM. LYGOS EKZE- 
KIUTIVIS KOMITETAS

AL- KEMS, 9thi Ward 
JOHN SUCtLIA lOth Ward 
A. STASULIS, 
WM. POĘPEL

’ Dr. J-. POŠKA

KOMITETAS
9tlu Ward

Hon. JOHN T. ZURIS, garbės prez. 
AL. G. KUMSKIS, Prezidentas 
CONSTANTINE KAIRIS, Vice prez.
ANTHONY GUDAITIS, Vice prez. ££ JESULAITIS, 14th Ward 
JOSEPH KAMINSKAS, Rėk. Sekr.

JACK L. JUOZAITIS, Fili. Sekr. 
BRUNO JAKAITIS, Ižd. 
STANLEY GURSKIS, Koresp. 
CHARLES ZEKAS, Legalia. i>atar. 

CIBULSKIS, Sar.-at-arms 
Balsuokite už [x] EDWARD J. KELLY į Majorus

Balsuokite už [xj LUDWIG SCHREIBER į City Clerk 
Balsuokite už [x] THOMAS GORDON, į City Treasurer 

LIETUVIAI: Remkime tuos, kurie remia mus. Balsuokite už- šiuos 
kandidatus į Aldermanus:— 
Roseland (9th Ward) 
South Chicago (lOth Ward) 
Bridgeport (llth Ward) 
Brighton Park (12th Ward) 
Marąuette Park (13th Ward) 
Town of Lake (14th Ward) 
15tas Wardas (15th Ward) 
Beverly Hills ir 
Mt. Greenwood (19th Ward) 
West Side ir 18ta (21st Ward) 
Northside (32nd Ward)

llth 
12th 
13th

Ward
Ward 
Ward

ST.

X
X

|x] 
x

|x]

[xi

15th Ward 
19th Ward 

_____ r _______, 21st Ward 
J; ANTONOVICH, N. W. Šide 
A. SHIMKUS, Humboldt Pk. 
ANTHONY ZICKUS, Cicero 
PETER P. GETTY, Proviso

JOHN DOWIATT 
GEO. MONKUS, 
PETER KASKY,

ARTHUR LINDELL 
WILMAM ROWAN 
HŪGH CONNĖLLY 
BRYAN HARTNETT 
MICHAEL HOGAN. 
JAMES McDERMOTT 
JAMES KOVARIK

JOHN DUFFY
JOSEPH ROPA
JOSEPH ROSTENKOWSKI

1O
Visų žvaigždžių 

Vaudevilių • 
Aktai ir
“JŪSŲ 

CHICAGOS”
Kino

Paveikslai
DYKAI 

ĮĖJIMAS

Lietuviškos Bendruomenės Vakaras 
Reguliarių Demokratų Kandidatų Garbei 
MAJORAS EDWARD J. KELLY 

Thomas Gordon į Miesto Iždininkus 
Ludwig Schreiber į Miesto Klerkus 

SEKM., VASARIO 26, 1939, 7 V. V.
Chicagos Lietuvių Auditorijoj 

3133 South Halsted Street 
Rengia

Cook County Lietuvių Demokratų Lyga

VĖL IŠRINKIT

BRYAH
HARTKEn

Naujienų” korespondento Argentinoje) 
(Tęsinys);

Ne pašaipos, bet 
kredito pripažinimas
gai> Argentinos, lietiiivihins. Be
veik dešimtį melų pašalpų pa- 
nanioms besitęsiant ir per 
spaudą reiškiamą visuomenės i 
balsąl ignoruojant’, nenormalia 
padėtimi: naudojasi išgamos ir 
Lietuvos, priešai. Susidaro, tokia 
padėtis, kad* “vollens nolens” į 
jų kombinacijas įstumiami tų 
sektantų kombinacijoms prie
šingi! žmonės.

O jeigu: Lietuvos valstiečiui: 
jau taip gausiai penpildp valsty
bės iždą^ tat vieton išsiuntimo 
užsienin, tuos perteklius lai pa
tiems Lietuvos dirvų arėjams 
ir šalies maitintojams grąžina, 
arba mažiau paprastų ir nepa
prastų mokesčių iš jų. ima.

Jauna, vos vienuolikti metai 
tvirčiau susiformavusi Argentir 
nos lietuvių kolonija^ savomis 
pastangomis daro didelę pa
žangą, (kuri nugalėjo šelpiamų 
“kapelionų” ir “rašytojų” meš
kiškus patarnavimus, skundus 
ir provokacijas).. Jauna Argen
tinos lietuvių kolonija jau kas
met pasiunčia Lietuvon virš 
pusės milijono pezų pašalpų sa
viems broliams Lietuvoje. Tai
gi Argentinos lietuviams yra 
labai skaudu, kuomet nuo mu
sų remiamų giminių surinktieji 
litai siunčiami gastroliuojan- 
tiem paktadariam.

Tai tiek mes galime pasakyti 
DULRo ir Pasaulio Lietuvių 
Sąjungos pirmininką gerb. adv.

> R. Skipitį išlydint.
Iškilmingas, ALOS Tarybos 
posėdis Pasaulio Lietuviu

Sąjungos pirmininkui 
pagerbti

Adv. R, Sritis; pasidalLio 
luU įmonėmis su ViSUOAumčs 

veikėjais

38 adv. R. Skipičio kviesti: Pa- 
siuntinyben atvyko ALOS Ta< 
f y bos. nariai; ir šiaip įvairių vi 
Isuomenes grupių: veikėjai bei 
^spaudos atstovai, viso apie 50 
žmonių. Konferencijų, tęsėsi 
nuo 20’ su. puse iki 24 valhndps. 
iDULHo pirmininkas jh 1L Ski
pitis kąJbejįOi ąpie įspūdį, kuris 
(susidaro gyvenant Kaune ir tė- 
mij.au t Argentinos lietuvių vei
kimą; Palietė kultūros, toleran- 
cijos, mokyklų*, spaudos ir or
ganizacijų, savitarpio bendfcar- 
darbiavimo klausimus.

Iš dalyvių ėmę žodį kalbėjo

Stalioraitis, Norkus, Padvals- 
kis, Usonis, Ryšelis, Adomonis, 
Galbuogis, Baitušninkas, Jaku
bauskas, Ryseljenč, Šimkūnas,< 
Skrandžius, Aidulis. ir kt Pasi
ginčyta gana “parlamen.tariš- 
kai”: Pirmininkavo, ALOS Ta
rybos pirmininkas pirmasis 
Pasiuntinybės sekr. B. Blaveš- 
čiunas, sekretoriavo mokytoja 
E.RyscIienė. Užbaigiamąjį žo
dį tarė DULRo pirmininkas 
adv. R. Skipitis.

Jeigu- Kaunas. į, musų koloni
jos: reikalus pažvelgs iš esmės 
ir faktais paanalizuos “skam
bius klausimus”, tat taps iš
griauta toji “kiniška nesusipra
timų siena”.

i
(Bus daugiau)!

LIETUVIAI AKIU SPECIALISTAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
_____ Draugijos Nariai 

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS DR. VAITUSH, OPT. 

2201 West 22nd Street 20 “e^up^ttkavima, 
Valandos, nuo 1 3 ir 7 8 jusų garantavimas.

Seredomis ir nedek pagal sutartį. Optometrically Akių Specialistas 
Rez. 6631 So. California Avenue Palengvina akių įtempimą, kuris

Telefonas Republic 7868 Į eSįj 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 eiektra, parodančia mažiausias 

_  ___ [klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 H mokyklos vaikus. Kreivos akys

Nedėliomis pagal sutartį. I atitaisomos.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

Tel. Kenwood 5107. Nede io, tiktai pagal susitarimą.
Daugclyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts.

12-to WARD0
ALDERMANU

Remdamos šiuo 
REKORDU
Garbingumo
Teisingumo
Pažangumo

JO

APŽIŲRĖKITE ŠĮ PUIKŲ 
gyvenimą—pelningą namą, 

2850 BERWYN AVĖ., 
Chicago, Illinois.

FIRST STATE MORTGAGE CO. 
4752 Fulierton Avenue.

į Spaulding 1500.
10 N* Clark St. Dearborn 1540

■R——’ iii .......................... 1.1 >'............

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $0.50

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

John

Ofiso Tel. Virginia 0036, _____
S°uth Ashland A v

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.

Phone YARDS 1373.

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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 Brunsvvick 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.

ž'

Tikras Darbo Žmonių Draugas 
BALSUOKITE UŽ

X JUOZĄ M. A-ŽUKA
Gyvena 3301 SO. LITUANICA AVENUE 

į 11-to Wardo 
ALDERMANUSALDEKMAfSCS

Antradienį, Vasario 28 d

38, tarp 16 iki 18 vai. Pasiun
tinybės patalpose įvyko Arg. 
Liet. org. ir Spaudos Tarybos 
'iškilmingas posėdis Pasaulio 
Lietuvių Sąjungos pirmininkui 
adv. p. R. Skipičiui pagerbti. 
Dalyvavo visi Tarybos nariai ir 
lar bent 10 organizacijų veikė
jų. P. R. Skipitis atvyko minis- 
terio p. J. Aukštuolio lydimas.

ALOS Tarybos pirm. Pirma
sis Pasiuntinybės sekretorius 
p. Bronius Blaveščiunas Tary
bos vardu pasveikino aukštąj 
svečią ir nušvietė Tarybos tiks
lus. Organizacijų atstovai, pir
mininko perstatyti,, 
pranešė apie savo 
mos organizacijos 
stovį ir tikslus.

Garbės svečias

atstovauja- 
susikurimą,

1

LAHJOTUVIŲ DIREKTORIUS

Eytltiilkis
KBNlAUpTA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

: (ambulance
DIENAIRNAKTl

VisiMfef onai YARDS 1741-1742
■It! :

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

THefonM LAFAYETTE Vm

— koplyčios visose

IM

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

Tel. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtąją Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3650

DR. HERZMAN
Iš RUSUOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Vienintelis Lietuvis Kandidatas.
Balsavimo Vietos Atdaros nuo 6 vai. ryto iki 5 

valandos vakaro.

RROLL MOTORS
1414 WEST 63rd STREET 

Tiesioginis DODGE ir PLYMOUTH 
Dirbtuvių Dyleris

Naujųjų Dodge ir Plymouth populiarumas perpildė parduotuvių 
kambarius puikiausiu vėliausių modelių pasirinkimu.

Mums reikiau DAUGIAU ir todėl aukosime visus 1937 Dodge-Ply- 
mouth-Chevrolet-Ford ir kitų 1937 ir 1938 karus, kad staką iš
kraustyti pigiai kaip už ........  $275-00
Mes didžiausi Dodge ir Plymouth dyleriai, o. musų, dirbtuvė deda 

pastangas, kad* musųĮ pirkėjai butų patenkinti.
Šitie karai gauti mainais į naujus ir puikius 1939 Dodge ir Ply
mouth karus. Kiekvienas yrą tiksliai peržiūrėtas ir. turi musų 
KROLL BONDĄ. Kas reiškia, kad kiekvienas kąrąs teiks tokį pa- 
tarnavipią, kokį mes. pristatome ir, kad mes žiūrėsime jog jis tik
rai tai duoda, šitie naujai atinodantys karai teiks jums daug ke
lionės patenkinimo, tokia kaipa, kokią galite mokėti. Galima leng
vais terminais susitvarkyti.

Ieškokite 1414 West 63rd St, tuoj nuo Loomis Street 
Telefonas HEMLOCK 9696-

HROLL MOTORS, Ine.
NAUJŲ KAPŲ KRAUTUVE

7124-30 SO. HALSTED STREET

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

• T—x "T • Koplyčios visose• LJ^^L^&lChicagos dalyse

Klaiuykita mw| Lietuvių vąMe programų Šeštadieni* vakarai

■■km

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

jausminga 
kalba atsakė sveikinusiems. Po 
to sekė laisvas pasikalbėjimas, 
kurio metu vėl paliesta koloni
zacijos, mokyklų, knygyno, 
spaustuvės ir kiti gyvieji kolo
nijos reikalai.

Priėmimas pasiuntinybėj 
p. R. Skipičio pagerbi m uij
Pereito šeštadienio vakare, 

15—X—38, Lietuvos minisle- 
rio ir ponios Birutės Aaukštuo- 
lienės rūpesčiu buvo suruošta 
arbatėlė kolonijos veikėjus su
pažindinti su DULRo pirminin
ku p. R. Skipičiu. Dalyvavo vi
sų organizacijų valdybos ir pa
vienių veikėjų ne tik iš Buenos 
Aires, bet taipgi iš Berisso, 
Quilines, Surandi ir kitų kai
myninių miestų, viso apie pus
antro šimto žmonių. Dalyvavo 
Latvijos ministeris Dr. p, 
Olinš, Estijos konsulas p. Gut- 
man ir vietinės spaudos atsto
vų-

Garbes svečius maloniai pU- 
sikalbčjo su visais dalyviais ir 
atsakinėjo į organizacijų vado
vybių 
Pakelti

patiektus paklausimus, 
keli tostai, už svečią ir

Laidotuvių Direktoriai

YARDS 1419

0 j.:.;

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Cicere

NARIAI
Chicagos,

Lietuvių
Direktorių
Asociacijos

6834 So. Western Avė.

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

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

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

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

J. LIULEVIČIU^
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

1046 West 46th Street
I. J. ZOLP Phone Yards 0781

Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St. 

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

,ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St. 

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Dr. Charles Segal
OFISĄ S

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 MIDVVAY 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 St 
1431-1434-TeL Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted SU

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 1001. 

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 MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230.

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

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW

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

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

Garsinkitės “N
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Cedar Chess

ant grindų pa

statoma —ver

tės $6.50, tik už

$3.95
šiame 10 Metų

Sukaktuvių iš-

pardavime.

KRĖSLAS, tvirtai padarytas 
ir visokių spalvų, vertas $6.95 
—dabar tik ...........

Puiki Lempa

J. P. BERTULIS

MATRASAS, TVIRTAI PA

VISOKIŲ

PARSIDAVĖ

TIKTAI ŠIAME 10 METŲ

SUKAKTUVIŲ IŠPARDA-g

VIME UŽ

$6.95
SPRINKSAI, GARANTUO

TI ANT 10 METŲ, VER

TĖS $6.50, DABAR UŽ

$3.95

i,

S
i X 
Š

DIDELIS PASIRINKIMAS KARPETŲ, visokių isdirbyscių su 
įvairiomis spalvomis. Kainos numažintos nuo 25% iki 50%, 
šiame karpetų išpardavime. Jus galite nusipirkti karpetą 9x12

i®
&

Minkštas Krėslas, tinka- 
kantis visoms šeimynoms, 
—didelis pasirinkimas vi
sokių spalvų. Visuomet 
parsiduoda po $25.00 iki 
$35.00, dabar šitame 10 m. 
sukaktuvių išpardavime —

tiktai ................

$14.50

M. P. JOVARAUSKAS

Krėslas

. o

<0

$3.95
Keturių stalčių kamuode 
riešuto medžio užbaigi
mas, pirmiau parsidavė 
už $6.95, šiame išpardavi
me tik už

$3.95

MUSŲ NUOSAVAS NAMAS

IiiIII®

Parlor Setas
Musų pačių dirbtuvėje padarytas L 
pilnai garantuotas. $150.00 vertės, 

tik už

SIRINKIMAS

REFRIGERATORIUS 
šešių Kukiškų Pėdų 

refrigeratorių, su 10 metų warranty, 
dabar galite nupirkti už 

*149.50
NORGE yra geriausios išdirbystes.

Puiki skrynė padaryta 
iš cedar medžio, riešu
to medžio užbaigta, 
parsiduodavo už nuo 
15.00 iki 20.00, dabar

50
šitam 10 metų sukak

tuvių išpardavime

DARYTAS, DIDELIS PA

VISUOMET

Vėliausios mados gesinis pečius, 
visas porcelinuotas ir insuluotas, 
parsidavė, visuomet ..už ..$59.00, 
šiame 10 metų Sukaktuvių Išpar
davime tiktai $29.50

net už

2310 West Foosevelt Road TeMone SEEIey 8760
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newi

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. CoM Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

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

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canėl 8500.

Tel. Boulevard 6327
Zelvis Building Co.

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

CHICAGO, ILL.

pavesta sudaryti ministerių ka
binetą. Taigi prezidentas Hin- 
denburgas ir davė jam tą įga
liojimą. Bet kas pasidarė pas
kui? Gavęs į savo rankas val
džią, Hitleris įvykino valstybės 
perversmą, sulaužydamas savo 
priesaiką konstitucijai, ir pata
po diktatorium!

Kas galėtų sulaikyti busimą 
Lietuvos “vadą” nuo tokio pat 
perversmo?

Priesaiką laužyti Lietuvos po
litikieriai moka ne blogiau už 
Hitlerį. Juk ir Smetona po 
gruodžio 17 d. 1926 m. pučo bu
vo prisiekęs “saugoti konstitu
ciją”. Ir Voldemaras ir visi 3-jo 
seimo nariai buvo davę tokias 
priesaikas. O betgi Smetona, vi
sas Voldemaro kabinetas ir vi
si krikščionių demokratų atsto
vai savo priesaikas užmiršo ir 
įvedė diktatorišką, priešingą 
konstitucijai tvarką.

Išrinkus “tautos vadą” pagal 
aktyvistų programą, jam butų 
dar lengviau įvykinti naują val
stybės perversmą, negu kad bu
vo Hitleriui arba Smetonai. Nes 
aktyvistai sako, kad jų “autori
tarinėje demokratijoje” tauta 
turės klausyti išrinktosios vado
vybės “ilgesnį laiką.” Reiškia, 
per tam tikrą “ilgesnį laiką” 
tauta neturės nė teisės savo va
dui priešintis. Jeigu žmonės 
priešinsis diktatoriškiems vado 
elgesiams, tai bus kalti jie, o 
ne jisai!

Toje “autoritarinėje demo
kratinėje”, kaip savo deklaraci
joje pasakė aktyvistų sąjungos 
lyderiai (“Bend. Žygio” num. 
1), be to, bus “likviduotos visos 
paskiros lietuvių politinės orga
nizacijos”. Vadinasi, politiškai 
organizuotis žmonėms bus už
drausta.

Nenuostabu, kad Lietuvos so
cialdemokratai žiuri į tą akty
vistų judėjimą su nepasitikėji
mu.

Užsakymo kalnai
Chicago j e — paštu:
Metams $8.00
Pusei metų ----------------------  4.00
Trims mėnesiams _________  2.00
Dviem mėnesiams _________  1.50 t
Vienam mėnesiui __________ .75 nės iš visos Europos ėmė čia važiuoti, nes pramonė čia

chieagoj per išnešiotojus: . suteikdavo visiems uždarbi.
Savaitei........... .........    18c Panašią progą, kaip kad Anglijos kapitalas turėjo
Mėnesiui ------------------------- 75c Jungtinėse Valstijose pereitame šimtmetyje, dabar mato

Suvienytose Valstijose, ne chieagoj, Jungtinių Valstijų kapitalistai Brazilijoje. Jie sako: uKu- 
Apa,štu: riam galui Amerika turi dėti 200 milionų dolerių i stipri-

(Atpiginta) • >. i • n • • • U’ • 1nimą Guamo salos — ir dar rizikuoti įsivelti į karą su 
Japonija, kuomet investavus tiek pinigų į Brazilijos gu
mos pramonę, galima padaryti puikiausią biznį!”

Bet yra viena kliūtis šitokiam investavimui. Ameri
kos bankininkai turi už $350,000,000 Brazilijos bondsų, 
Už kuriuos jie neg^ūna hė nuošimčių. Šitos skolos reika
las turės būti kaip nors sutvarkytas, pirma negu Ame
rikos kapitalistai sutiks dėti daugiau pinigų į Brazilijos 
pramones.

Taigi, kaip matome, ginčai J. V. kongrese dėl Roose
velto užsienio politikos eina ne tiek dėl klausimo apie 
diktatūras ir demokratijas, kiek dėl įvairių biznio su
metimų. Tik spauda šitų dalykų paprastai giliau neaiš
kina.

Ir Amerika po Pilietinio Karo neturėjo savo kapita
lų pramonei išvystyti. Tuomet ėmė čia dėti savo atlieka
mus kapitalus anglai, ir Amerikoje prasidėjo geležinke
lių tiesimas, dirbtuvių statymas ir miestų augimas. Žmo-

M ar gumy nai
Oru lekiąs trukinys

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams ............. _.............— $8.00
Pusei metų ----------------------  4.00
Trims mėnesiams ......---------  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Metams ________ ................. $5:00
Pusei metų ------- ................... 2.75
Trims mėnesiams .................  1.50
Dviem menesiams _________ 1.00
Vienam mėnesiui ..........................1

Guamo sala
Vakar spauda pranešė, kad J. V. kongresas sudavė 

“dar vienų smūgį” prezidento Roosevelto užsienio politi
kai, atsisakydamas paskirti $5,000,000 Guamo salos stip
rinimui.

Ta sala Guam guli tolimam Pacifiko vandenyne, 
daugiau kaip už 5,000 mylių nuo vakarinio Amerikos 
kranto. Roosevelto administracija sumanė toje saloje 
įrengti stiprių oro bazę karo laivynui. Apskaičiuojama, 
kad tam tikslui reikėtų išleisti kokius 200 milionų dole
rių. Valdžia tuo tarpu norėjo tų darbų tiktai pradėti ir 
prašė, kad kongresas paskirtų penkis milionus dolerių.

Bet atstovų butas Washingtone nutarė 205 balsai 
prieš 168 balsus tų pinigų neduoti. Prieš pinigų pasky
rimų balsavo ne tiktai 138 republikonai, bet 64 demokra
tai (ir keletas mažesniųjų partijų atstovų).

Aišku, kad tai yra smūgis Roosevelto administraci
jai.

Bet kodėl kongresas šitame reikale pasipriešino pre
zidento sumanymui, kuomet kitos sumos, skiriamos taip 
pat apsiginklavimui, buvo patvirtintos?

Svarbiausias opozicijos argumentas buvo tas, kad 
Amerika, ginkluodama Guamo salų, erzintų ir provo
kuotų Japoniją. Tos salos ginklavimas, iš t’.esų, tegali tu
rėti prasmės tiktai tuomet, jeigu Jungtinės Valstijos nu
mato, kad joms teks kariauti su japonais.

Tačiau tai nebuvo vienintelis pamatas, dėl kurio kon
gresas atsisakė paskirti tuos penkis milionus dolerių. 
Washingtone dabar: eina kova dėl bendros šio krašto už-

kad Amerika laikytų “bendrą frontą” su Anglija ir Pran
cūzija ir gintų savo pozicijas nuo militariškų Europos ir 
Azijos diktatūrų. O -jo priešai mano, kad Jungtinės Vals
tijos privalo kaip galint mažiau kištis į rungtynes tarp 
demokratijų ir diktatūrų, bet privalo gyventi taikoje ir 
daryti biznį su visomis šalimis.

Balsavimas Guamo salos stiprinimo klausime rodo, 
kad antroji nuomonė turi kongrese daugiaus šalininkų, 
■negu pirmoji.

LIETUVOS OPOZICINIS 
JUDĖJIMAS

“Keleivis” klausia, kodėl prie 
Lietuvos “aktyvistų” judėjimo.' 
nesideda socialdemokratai. Tie* 
“aktyvistai” (arba Lietuvių Ak-i 
lyvistų Sąjunga), kaip žinoma,! 
veikia daugiausia Klaipėdos 
krašte ir leidžia dvisavaitinį i 
laikraštį “Bendras Žygis” (ku-, 
rio antrą numerį Klaipėdos po
licija teisino įslakynin toriJiš- 
kavo). f i

Į aktyvistų grupę įeina pa
skiri veikėjai iš liaudininkų, 
kr.-demokratų ir nacionalistų- 
voldcmarininkų (ir taip ipat, 
matyt, iš ūkininkų .partijos, lies 
jos šulas, agronomijos 'dakta-j 
ras VI. Zubovas, bendradarbiau
ja “Bendrame žygyje”). Bet so j 

’ I caldenlokratai tojėj grupėje ne-‘ 
dalyvauja. ‘‘Keleivis” bando su-; 

ienio politikos krypties. Prezidentas Rooseveltas nori, rasti to priežastį, ir rašo:
“Privačiais keliais muiUs 

teko girdėti', khd OėtliVdje' 
'daug kas plirlosi voldem^ri- 
•ninkų. Mat, Voldemaras yra: 
•Sušaudęs Lietuvoje apie 60 
žmonių. Taigi galintas daik
tas, kad dėl to socialdemo
kratai ir nenori prie šito ju
dėjimo dėtis.

“Bet aktyvistai aiškina, kad 
dabar Voldemaras esąs jau 
kitoks. Jis labai ‘sukrikščio- 
nėjęs’. Ir bendrai voldemaH- 
nihkų vaidmuo šitame judė
jime esąs klaidingai žmonių 
'suprantamas. Voldemarinin- 
kai čia figūruoja tik dėl to, 
kad vokiečiai Klaipėdoj neda
rytų aktyvistams kliūčių 
spausdinti ‘Bendrą Žygį’ ir 
kitokią literatūrą. Antra, vOl-. 
demarininkai turi daug įta-j 
kos Lietuvos armijoje, taigi 
it* dėl to esą svarini jitos tu
reli savo pusėje.”
Mums atrodo, kad yra sv&r-

Brazilija ir Jungtines Valstijos

nas šiandieną turi pripažinti, 
kad toji užsienio politikos o- 
rientacija, kurią prieš 8 me
tus tiekė prof. Voldemaras, ’ t
dabar Lietuvai pasidarė būti
nybė.”
Kitai]) sakant, ta Lietuvos 

tautininkų, srovė, kuri šiandien 
kovoja prieš Smetoną ir daly
vauja “aktyvistų” judėjime, 
vartoja “Voldemarininkų” var
dą dėlto, kad ji pritaria Volde
maro orientacijai Užsienio poli
tikoje. Voldemaras stojo už tai, 
kad Lietuva savo užsienio poli
tikoje orientuotųsi į Vokietiją.

Netiesa šakyti, kad ta orien
tacija buvo “hitieriška”, net ji
sai, Vo’M^kTas, sililė jau prieš 
*8 metus, Vy. tuo laiku, kai Vo
kietijoje dar gyvavo Wėimaro 
respublika?
į Su voidįmaF^ninkų nusistaty
mu užsienių politikoje, matyt, 
sutinka viši “aktyvistai 
sUtihka Ajčiaidemokratai 
k h u i s i i n aŠ.J; A’ ‘ ‘ ,   _
cia'Memoliratai greičiaus stoja 
už Lietuvos bendravimą su Pa
baltijo šalimis ir už heitralitetą 
Imk Rusijos ir Vokietijos.

Tai gali būti viena priežas
čių, dėl kurių socialdemokratai 
nesideda prie “aktyvistų”. Kita 
ir, gal būt, dar svarbesnė prie
žastis tai — vidaus politikos 
klausimai. “Bendrame Žygyje” 
randėme apie tai įdomių daly
kų.

ĮVAIRIOS, ŽINIOS
Bet ar 

tai 
^Veikiausia, U'e. So-

AKTYVISTAI PRITARIA
“VADIMUI”

Kai kam gali atrodyti keista, bet yra faktas, kad 
Giiamo salos klausimas yra susijęs ir su klausimu apie 
Braziliją.

Kas turi savo rankose salą Guam, tas kontroliuoja 
kelią tarp Amerikos ir Rytų Indijos. Jeigu tą salą pa
grobtą Japonija, tai Amerikos susisiekimas su Rytų In
dija butų atkirstas.

O iš Rytų Indijos Amerika gauna gumą (rubber). 
Tai yra be galo svarbi medžiaga milžiniškai Amerikos 
•automobilių pramonei.

Pirmiaus Amerika pirkdavo gumą'daugiausia Bra
zilijoje; bet tenai jos ėmė pritrukti ir kainos buvo taip Į ,j6s,n5y priežasčių, negu ta, kad 
iškilusios, kad už automobilio padangą (tire) reikėdavo v°1(i5™aras šaude zmones, ncs 
mokėti apie 20 dolerių. Tuomet Anglijos kapitalistai pn-J Aen- ,() s,.ovę. Voldema- 
sodino gumos medžių Rytų Indijoje ir taip išvystė gu- L.^ dabar sėdi Frahcuzijoje ir 
mos gamybą, kad Brazilijos guma paliko be rinkos. 1 rašo dievobaimingus veWuš,

Dabar Brazilija nori, kad Jungtinės Valstijos ateitų (jisai atvirto į “vierą” ir jau 
su savo kapitalu ir padėtų jai vėl atgaivinti gumos prA- Parašė Jėzaus Kristaus gyveni- 
monę. šituo reikalu į Washingtoną atvyko Brazilijos už- 
sienių reikalų ministeris Aranha, kuris laiko konferen
cijas su iždo sekretorium Morgenthau ir kitais valdžios 
atstovais.

Daugeliui Amerikos kapitalistų šita idėja patinka. 
Jie mano, kad, išplėtojus gumos pramonę su Amerikos 
kapitalo pagalba Brazilijoje, Jungtinės Valstijos galės 
apsieiti be bfitų gumos, ir tuomet apie kelią į Rytų In
diją pro Guamo salą nebereikės daugiaus rūpintis.

O Brazilijoje yra dar ir daugiau progų Amerikos 
kapitalui.

Reikia atsiminti, kad Brazilija užima žymiai dides
nį plotą žemės negu Jungtinės Valstijos. Bet toje milži
niškoje teritorijoje gyvena tiktai 40 milionų gyventojų, 
t. y. daug-maž tiek pat, kaip gyveno Jungtinėse Valsti
jose prieš 70 metų.

cenzūruoti). 0 voldemarinin-' 
khi, kurie veikia Klaipėdoje, pa
tys viešai pareiškė, kad jie ne
nori Voldemaro diktatūros grį
žimo. “Bendro žygio” 1-mc nu
meryje randame lokius to laik
raščio redakcijos žodžius:

“Iš šitoj-visiems turi būt 
aišku, kad aktyvistų siekia
ma vidaus santvarka nebus 
(nei diktaturh, nei joks asme
ninis režimas, o laisvų 'lietu
vių sutartinas bendradarbia
vimas. Jei sąryšy su aktyvis
tų sąjūdžiu buvo ir tebėra 
minimas prof. Voldemaro 
vardas, tai dėlto, jog kiekviė-Į

“Natijienoše” jau buvo nuro
dyta, kad Klaipėdos Lietuvių 
Aktyvistų Sąjunga pasisakė už 
“autoritarinę demokratiją”, ku
rią ji aiškina taip:

“Tauta, laisvu noru pasi- 
skyrusi sau vadovybę, priva
lo jos ilgesnį laiką griežtai, 
drausmingai klausyti.”
Reiškia, žmonės išrinks vado

vybę, o pašktii jau ta vadovybė 
darys ką i¥orčs, ir tauta turės 
jos 'klausyti!

Tai yra ne demokratija, bet 
visai prišingas demokratijai 
“vadizmo” principas, kuris tie
siu keliu veda į diktatūrą.

Ar socialdemokratai gali ki
tokiai santvarkai pritarti?

Aktyvistai ramina vistionicnę 
tuo, kad ta vadovybė, kurios 
klausyti turės tauta, bus paskir
ta “laisvu noru”. Bet tik labai 
naivus žmonės gali čia matyti 
garantiją demokratijai. Juk ir 
Hitleris buvo “laisvu noru” pa
skintas Vokietijos kancleriu: jo 
partija reichstago rinkimuose 
buvo gavusi daugiausia balsų 
ir pravedusi daugiausia atsto
vų; nors j’i^dar neturėjo pilnos

tinę tvarkę ji turėjo teisę rei
kalauti, kad jos lyderiui butų

Vokiečių inžinierius Kempe- 
ris, jo paties pranešimu moks
lo spaudoje, baigia dirbti trau
kinį, kuris skris oru — pludu- 
riuos jame. Šitokio traukinio 
privalumai labai dideli: toks 
traukinys laikomas ore galin
gų elektromagnetų, važiuoda
mas nelies bėgių, nes skris oru 
keletą centimetrų virš jų. Šitai 
pašalina trankymą, triukšmą ir 
trintį važiuojant.

Tai jau sena technikos sva
jonė — sukurti magnetų ore 
laikomą, nesusidėvintį traukinį, 
kuriam bėgiai tėra reikalingi 
tik srovei jais eiti. Įgyvendyti 
šią idėją iki šiol kliudė tai, jog 
magneto traukos jėga labai pri
klauso nuo atstumo. Vos tik 
vagonas išeidavo iš lygsvaros 
būklės, jis tuojau krisdavo že
mėn, jei jo nepritraukdavo į 
viršų didesnė už traukos jėga. 
Šiandien, elektronų vamzdžių 
laikmetyje elektros valdymo 
technika yra tiek tobula, jog 
įmanoma nuolat palaikyti bet 
kurį nusistatymą tarp dviejų 
polių tarpą.

Kemperis jau išbandė 156 
kg. sveriantį vagoną—modelį, 
pasiekdamas net 200 km. per 
valandą. Jo apskaičiavimu, žy
miai brangesnis magnetinio 
traukinio kelio įrengimas apsi
eina ilgainiui pigiau, negu nor
malus, tik su viena bėgių pora

Sugrįžo į darbą au
tomobilių darbi

ninkai
DETROIT, Mich., vas.

■— Dėl automobilių unijos frak
cinių kivirčų trečiadienį užsi
darė Plymouth automobilių 
dirbtuvė ir kai kurios kitos 
įmonės dirbančios automobilių 
dalis. Ketvirtadienį 'darbinin
kai sugrįžo į darbą.

Įvyko muštynės, ke
lios dirbtuvės už

darytos
DETROIT, Mich., vas. 23. 

— Plymouth automobilių dirb
tuvėje Homer Martino šalinin
kai pareikalavo, kad C.I.O. na
riai nusiimtų savo unijos žen
klus. Kilo muštynės. Pasėkoje 
5,000 darbininkų buvo paleisti 
namo.

Dėl to, kad ši dirbtuvė pa
liovė dirbusi, dar paleiski dar 
8,000 kitų įmonių darbininkų, 
kurie dirbo automobiliams da
lis. Viso paleista iš darbo 13,- 
000 darbininkų.

amortizacija pasidaro beveik 
lygi nuliui.

Galimas daiktas, jog netoli
mos ateities traukiniai atrodys 
visai kitaip, negu šiandien.

IMK

Kez.erVM 
$220.000

TURTAS 
$2,900,000

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

Išmokėjom A (1/
už padėtus wCjL yri

pinigus ”
Duodam Paskolas ant 1-mų

Morgičių
Safcty Deposit Dėžutės Galima 

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

DIDELE
NUOLAIDA

DABAR
Perkant Rakandus,' Pečius,

EGG ............................... $6.00
NUT ............ 4............... $6.00
BIG.LUMP ....-.............. $6.00
MINE RUN ...................  $5.75
SCREENINGS ............ $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tol. ARDMORE 6975

Naujos, mažos Radijos p<\

iš Stoties

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

Sopiu 
Barčus

RYTINĖ RADIO 
VALANDA

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Kovo 12, 1939

■ ■■ ■*■ ! i" t -

» ARCHER AVENUE
ARTI 35 GATVĖS

Geriatasi Automobilių Pirkiniai šioj Valstijoj
YRA PAS

POLLACK MOTOR SALES, INC.
3220 ARCHER arti 35-tos Gatvės

Tiesioginis autorizuotas PLYMOUTH, DE SOTO dyleris. Mes ne
garsiname juokingų kainų, bet duosime tokius pirkinius kaip— 

’38 PLYMOUTH SEDAN . ...........................................
OLDSMOBILE SE0AN, Radio, šildytuvu ........
CHEVROLET, TRENKĄS, Radio ir šildytuvas

i nPvii n Ir fi g

CORD, SEDAN, originaliai $2400, kainuoja tik

$465.00
$495.00
$295.00
$285.00
$495.00
$295.00
$75.00

’36 CHEVRQI
’36 PONTIAC
’36
”37 FORD COUPE, De Luxe, Radio, šildytuvas
Kai kurie 1935 metų karai už ..............................

150 karų pasirinkimui. Visus garsinamuosius karus turime pas save.
Kiekvienas karas turi garantiją iš Better Auto Dealers Assn. Mes 

valstijos laisniuoti dyleriai. o TnL —4....
Atdara kas vakarą iki 10 valandos ir sekmadieniais.

3520 ARCHER AVENUE

6 lubų Radijos Victor, ver
tos $25.00 po $12.50

7 tūbų Gražiame Kabinete
Radijos už $24.50

8 tūbų Zenitli, Gražiame Ka
binete, verta $90.00 už

$38.00
R. C. A. Victor, Philco, Ra- 
dionas didžiausia verte ir 

nuolaida.
Pečiai: Universal, Norgc, 
Crown, Monogram ir kiti 

su didele nuolaida
Dabar pirkdami Elektrinę 
Lcdaunę: Norgc, General 
Electric, Hotpoint, Westing- 
house, Crosley Shelvadore,

$50.00 and naujo 1939 
Refrigeratoriaus

Suteikiama Lengvi Išmokė
jimai Ilgam Laikui

Jos. F. Sudrik
Ine.

3409 So. Halsted St.
Tcl. Yards 3088

WCFL—970 k. Radio Valanda 
leidžiama kas nedėlios vakaras 
5:30 iki 6:30 P. M. Chicagos laiku

Garsinkitės “N-nose^



šeštadienis, vasario 25, 1939 NAUJIENOS, Chieago, Dl.

Sveikatos Skyrius
... .................... ...... .„.„i. §j skyrių Tvarko ir Prižiūri

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

Tumorai — Navikai
Rašo Dr. M. Strikol

Kadangi tumorai yra vieni iš 
tų septynių ligų, kurios išžudo 
daugiau žmonių negu visi kili 
susirgimai sudėjus į krūvų, tai 
yra svarbu apie juos parašyti. 
Žodis tunior yra kilęs iš loty
nų kalbos ir reiškia tinimą, iš
kilimą, ypač tokį, kuris nepa
eina nuo uždegimo ir kurio 
priežastis nėra aiškiai žinoma. 
Jis auga pamažu, daug lėčiau 
negu votis, šunvotė arba rožė. 
Jų yra labai daug ir jie yra 
padalinami į dvi dideles gru
pes: pavojingi ir nepavojingi 
tumorai.

Nepavojingi tumorai kaip 
karpa, apgamas, riebalai arba 
fibromai nesudaro gyvybei jo
kio pavojaus. Jie tik tada ken
kia žmogaus kunui, kada jie 
pavirsta į pavojingus tumorus 
arba spaudžia ant svarbaus or

gano, pavyzdžiui, kraujagyslės 
arba atsiranda viduje organo ir 
iššaukia kraujavimą, kaip ys- 
čiaus kanale. Šitokiuose atsiti
kimuose galima juos anksti iš
pjauti ir pilnai išgelbėti žmo
gaus gyvybę.

Pavojingi tumorai yra sar
koma atsirandanti pas jaunes
nius asmenis ir dažniausiai ant 
kaulų arba raumenų ir paga
liau carcinoma arba vėžys, ku
riuo suserga senesni žmonės 
virš 35* metų amžiaus ir pasi
rodo dažniausiai ant moters 
krūčių, ysčiuje, lupų, vidurių 
ir skilvio. Tiesa, vėžys gali at
sirasti bet kurioje kūno daly
je, o ypač tenai, kur nuolatinis 
dilginimas randasi. Be gydymo 
nuo tokių tumorų žmogus vu 
suomet numiršta. Išgydyti juos 
tik galima anksti išplaunant ir 

panaudojant radiumo bei rent
geno (X-ray) spindulius. Jeigu 
yra pastebimas arba užčiuopia
mas guzas ir jeigu jisai bėgy
je kelių' savaičių ar mėnesių 
pradeda sparčiau augti ir ligo- 

j nis tuo pačiu laiku nustoja svo- 
. rio bei išblykšta, tad svarbu 
• neatidėliojant ištirti kokios rū
šies tas naujas augimas (nėvi- 

. kas) yra. Pasakyti galima iš
plaunant mažą gabalėlį, kurį 
vėliau reikia sušaldyti, nudažy
ti ir pagaliau žiūrėti per taip 
vadinamą mikroskopą. Dažnai 
ligoniai neleidžia gydytojui da
ryti tą svarbų ir reikšmingą 
darbą ir laukia tol, kol liga pa
sidaro neišgydoma. Arba tūli 
žmoUes kreipiasi pirma pas vi
sokius burtininkus ir žolių 
maišytojus, kurie užvilkina li
gą iki neišgydomo laipsnio. Ta
da ir geriausi gydytojai negali 
pagelbėti, nes jie yra bejėgiai, 
kai liga perdaug įsiseni. To
kiam klausimui iškilus geriau
sia kreiptis pas savo šeimos 
gydytoją, o Ue pas kokį s&ve 
“profesorium” pasivadinusį šaV- 
lataną, kuris arba negali žino
ti skirtumo tarp karpos ir vė
žio, nes jo interesas yra išnau
dojime, o ne žmonių sveikatos 
saugojime.

Atsišaukimas į 
Jaunuolius

Rašykitės prie chorų

Jaunuoliai lietuviai, kurie 
jaučiatės perdideli eiti prie ma
žesnių chorų, rašykitės prie di
džiųjų. Patartina prisirašyti 
prie L. K. M. choro, “Pirmyn” 
choro, “Naujos Gadynės” ar 
“Aido” Roselande.

Jei kurie jaučiatės, kad netu
rite balso dainavimui, vistiek 
prisirašykit, nes ir taip yra vi
sokių darbų choruose. Veikė
jais paliksit ir garbingiau 
skambės jūsų vardas, jeigu 
dirbsit kulturinį darbą, o ne 
trankysitės ielose arba su blo
gais draugais draugausite.

Brighton Parko Draugijėlės
’ pamokos

Brighton Parko jaunuolių 
pamokos įvyksta seredom — 
mažesnių grupės HollyVvood 
svet., 2417 W. 43 St., 4 vai. po 
pietų. Didesnių pamokos įvyks
ta 5 vai., po antrašu 2605 W. 
43 S t.

Priimam narius šiuo laiku. 
Vėliau neišmoksit naujų daine

lių jaunuolių šventei, kuri bus 
balandžio 23 d. Lietuvių Audi
torijoj.

Jaunuolių valdyba:
Pirm. Helen Aglinas,
Kazys Simuoškas, 
Elnera Zabukas.

Šiandien Vyrų 
Choro Vakarėlis

Sulaukę šeštadienio arba sek
madienio, kiekvienas galvojam 
kur eisim ir ką veiksim ir kaip 
praleidus tas kelias valandas 
liUoso laiko. Ir, štai, šiandien, 
šeštadienio vakare, kaip tik to
kia labai reta proga pasitaiko 
kur galėsim gražiai ir linksmai 
laiką praleisti.

Tai Čhieagos Lietuvių Vyrų 
choro parengimas, kuris įvyks 
\V. Neffo svet., 2435 S. Leavitt 
St. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Galima užtikrinti, kas tik at- 
silankysit, visi busit užganėdin
ti, nes programas bus gražus ir 
įvairus.

Savo atsilankymu, paremsim 
Chicagos Lietuvių Vyrų Chorą, 
kuris dirba gražų darbą, skleis
dami dainą ir dailę tarpe musų 
visų. A. V.

Susipažinkit Štai 
Su Jaunučiu 
14 Metų “Meru”

Tai Arthuras Stanionukas

Jaunuolis, apie kurį noriu 
čia kalbėti, yra Arthur Stanio- 
niukas, senų naujieniečių, F. ir 
O. Stamonių, sūnūs. Savo su
manumu ir darbštumu tėve
liams jis suteikia daug malo
numo.

Sausio menesį šių metų Ar
thur užbaigė pradinę mokyklą. 
Ta nelaboji liga sutrugdė jam 
mokslą keliais metais, bet pasi- 
dėkojant savo pasiryžimui ir 
gabumui, Arthur baigė eida
mas keturioliktus metus. Jis 
užbaigė mokyklą su aukščiau
siais atsižymėjimais. Paskuti
nius metus būnant mokykloje, 
didžiuma mokinių balsų Ar
thur buvo išrinktas mokyklos 
“majoru”.

Dabar Arthur jau lanko auk
štesnę mokyklą ir ten mano at
siekti savo tikslą. Kokią moks
lo šaką studijuosiąs, esą per 
anksti spręsti; pasirinksiąs lan
kydamas mokyklą.

Dabar ‘‘Naujienų” kontestantad
Prie to dar Arthuras yra 

“Naujienų'* kontestanlas ir li
kusį liuosą laiką paskiria tani 
darbui. Jis gražiai pasirodė pe
reitos savaites “Naujienų” kon- 
testo skyriuje, padare visiems^ 
surprizą taip aukštai ant syk 
pakildamas. Į

Arthur pareiškė: “Taip, aš 
stojau į kontestą ir pasiryžęs 
esu dirbti kiek tik man laikas 
leis.” O kiekvienam yra aišku, 
i<as su pasiryžimu dirba, tas ir 
įaimi.

Bravo, Arthur, taip ir turi 
būti. Jei pradėjai darbą, tai tu
ri ir užbaigti, o jei dirbsi, tai ir 
pasėkos bus.

Kupiškėnai, musų pareiga 
Arthurą paremti, nes jis mums 
artimas žmogus. O mes jį rem
dami sykiu remsime ir 
jienas”. Tad visi atsinaujinkim 
“Naujienas” per kontestantą 
Arthurą Stanionį. —P. B.

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Ashland Blvd.

Auditorijoj
Kovo 12, 1939

acsasn

BALSUOK KAD

VĖL IŠRINKTI

® BRYAN

Žinotini dalykai 
apie Aldermaną 
Rostenkowskį

Balsuokit už puiką 
darbą

HARTNETT
ALDERMANŲ aldermonas R0WAN

ALDERMANO BRYAN HARTNETT’O
SVARBIAUSI ATLIKTI DARBAI

Atidarymas California gatvės prie 49-tos gat., kas buvo 
žmonėms žadama per dvidešimts metų.

Įnešė ir pervedė gatvėkarių ir busų tarnybos California 
gatves įstatymą.

Padėjo išgauti busų patarnavimą ant 47-tos gatvės nuo 
Kedzie Avė. į vakarus. Stop and Go šviesų instaliaciją j>riė Ar
cher ir California Avė.—47 ir Western Avė-, Archer ir VVestern 
Avė. Praktiškai visos nepataisytos gatvės ir ielos visam Warde 
pataisyta iš W. P. A. fondų.

Iki šiai dienai apytikriai pataisyta 337,000 ketv. pėdų ša
ligatvių iš W. P. A. fondų—būriai ir dabar šiame warde tebe
dirba ir dirbs kol darbas bus Užbaigtas.

Wardo ields niekad Nebuvo geresnėse sąlygose. Atsakomin- 
gas už Kelly High mokyklos, 42 ir California, kėnstrukciją, 
rėmė ir išgavo gaisrininkų nanfo pastatymą ties Archer it Sac- < 
ramento Avė-

Aldermano Hartnett’o gabumai senai miesto tarybos drau
gų pripažinti, kurie jį išrinko į vieną iš svarbiausių komiteto 
darbų, įskaitant finansus, vietos susiekimą, vietos industriją. 
Čia jis paskirtas, kad tarnauti savo wardo žmonėms.

Aldermanas Hartnett yra pramogų ir Aviacijos komiteto 
pirmininku.

Pirm negu balsuoti, kiekvienas 
rinkikas turii suprasti ir įvertin
ti šiuos dalykus.

Aldermono Jos. P. Rostenkow- 
ski pastangomis, neskaitant to, 
kad pagerinta ir pataisyta dau
gybė iširusių gatvių, šaligatvių 
ir kampų per pastarus 4 metus 
įleista į apskričio ligoninę—2,467, 
Akių, Nosės ir Gerklės ligoninę 
—650, į Illinois Research ligo-. 
ninę—317, Oak Forest Infirmary 
—123, Vaikų Užkrečiamų ligo
ninę—210, Padėjo išgauti senat
vės pensiją—1,537, pašalpos — 
2,615, notarinio patarnavimo (be 
mokesčio)—3,820, legalio pata-.
rimo (be mokesčio)—1,575 ir su
teikta visa eilė kitokio patarna
vimo.

Nesvetimas jam ir labdarybės 
darbas. Kalėdų švenčių proga 
pasirūpinta suteikti pašalpos 6, 
400 vaikams. Beto, jo raštinė, 
kuri yra ties 1347 Noble gt. vi
suomet pasirengusi visiems, ne
žiūrint kokių butų įsitikinimų, 
lygiai patarnauti.

Indorsuotas darbo, visuomenės 
ir broliškųjų grupių.

VIENAS Iš 
pasižymėjusių aldermanų. Jo 
darbai kalba už jo tinkamumą 
savo pareigoms. Jis savo warde 
skaitomas ne tik aldermonas, bet 
ir patarėjas. Į jį gyventojai krei
piasi įvairiausiais su valdžia su
rištais reikalais. Kada žmogus 
nežino kokiam atvėjuje ką da
ryti, 10 wardo aldermonas su
randa budus kaip jam padėti. 
Toks, yra Aid. Rowan.

Bet jis kartu ir visuomeninin
kas. Kas savaitę jis dalyvauja 
nuo dvidešimts iki penkiasde
šimts vienokių ar kitokių susi
rinkimų, lanko sergančius ir mi
rusius, atlieka ložų ir bažnyčių 
pareigas ir t. t. Jis tai daro ne 
kokiais atskirais atsitikimais, bet 
per visą savo valdininkavimo 
laiką. Toks tad, jo programas. 
Nėra jam nei per mažo,, nei per 
didelio reikalo. Į visus atsineša 

. vienodai su atsidėjimu ir rti- 
L pestingai. Taigi, jis yra tikras 
j žmonių atstovas.

Tokio žmogaus darbai stačiai 
nepasveriami. Iki ateisiant į tas 
pareigas, jis dirbo prie laikraš
čių. Kada mirė William W. Perv
ers jis buvo įtrauktas į komiti-’ 
menų darbą, vienbalsiai pasisa
kant visiems precinktų kapito
nams. Taigi, geras darbas nega
li būti rinkikų pamirštas.
... .................... . —■

PERRINKIMUI INDORSAVO
Ward Regular Democratic Organization
VVard Women’s Democratic Organization
Ward Polish American Democratic Organization
VVard Lithuanian Americfch Democratic Organization

12th 
12th 
12th 
12th 
German American Citizens League 
Slovak Civic Organization (Town of Lake) 
Italian American Civic League 
Slavic AHiance of America 
Brighton Tark Civic and ImpfoVemėnt AsšOciatidn 
Carpathian Russian, American Citizens 'Club 
Perry A & B A 
L. G. Biiliards A. C. 
Alton Employees Assn. 
Wood, Wire & Metai Lathers Intl. Union Local No. 74- 
Non-Partisan Labor League 
Painters, Cleaners and Caulkers Union Local No. 52 
International Union of Operating Engineers Local 556 and 556A 
Technical Engineers, Architectš & Draftsmen Local Nq. 14 
Alderman Bryan Hartnett Soft Bali League 
McKinley Park Business Meifs Assn. 
Kelly High Sęhool Community Council 
12th Ward Old Timers Organization 
Playground Directors Association 
Journeymen Planterers Protective & Bcnevolent Society Local

BALSUOK Už

MICHAEL P.
HOGAN

Kandidatą į 
ALDERMANUS 
13-tam Wardui ,

Jei nori aukštosios mokyk
los, gatvių ir transportaci- 
jos pagerinimų, dau gi a ii 
parkų ir žaismaviečių, savo

vaikams, STOP and»GO šviesų pavojingose vietose, dau
giau darbų per Works Progress Administraciją.

BALSUOK UŽ

ALDERMONĄ
JAMES J.

McDERMOTį
■i

14-to Wardo Kandidatas Renominavimui, Pri- 
mary Balsavimuose, Antrad., Vasario 28 d., 1939

Jis visada stengiasi savo warde reikalus taip tvarkyti, kad 
balsuotojai butų patenkinti.

An Honest—Hardvvorking Public Servant. Kecp Him “On the Job” as 
Your Alderman of the 14th Ward.

2Y2 Metų Veiklos Vaisius
1. 242,599 ketv- jardų praplatinta 
gatvių, išasfaltuota ir pataisyta.
2. 123,540 ketv. jardų naujų Ša
ligatvių apylinkėje.
3. Nauji apšvietos palengvini
mai ir pagerinimai pradinėse 
mokyklose 21-am warde.
1. Už pagerinimus 21 warde ne
uždėta jokių ypatingų asesmen- 
tihių mokesčių.
5. Dvorak ir Harrison parkai 
pilhai atnaujinti ir pagerinti.
6. Trafiko peržiūrėjimas ir tra- 
fiko šviesų įrengimas, kuo su
mažinta nelaimių atsitikimai-

[xl JOM F. ROPA
Jūsų Aldermanas, 21 Wardas

Visuomet pasirengęs apylinkės 
žmonėms jų problemoms aptarti.
- - ,į uL-i ri . - • - -1 •• - Jį

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Vėl Išrinkit
indeliI

ALD.
ARTHUR G.

LINDELL
9-to Wardo

Visi Registruotieji Balsuo
tojai, Demokratai, Republi- 
konai, Nepriklausomieji, Ga
li Balsuoti už Aldermaną 
Lindell.

Tas Ofisas Nėra 
Partinis

Prašykite Aldermanų 
Baloto

BŪTINAI BALSUO
KITE UŽ

ARTHUR G.

Lindell
Padėkite Savo Apy

linkę Statyti

PARAISČIŲ GYDYK KYLĄ IR AT
SIKRATYK PARAISČIO ANT 

VISADOS
Pasiūlymų šimtais ant rankų— 

kodėl ne jūsų? Moksliškas-saugus- 
be peilio būdas statd raumenis iŠ- 
vidaus (savas ar naujas), kai pa- 
raištis iš lauko. Išgydymo įrodymas 
1 ar 2 savaites daktaro 
laikiu užtikrinimu, ar lėšas grąžin
ti. E-Z mokėjimai, mes pasitikime 
jumis. Išgydytieji visuomet apsimo
ka. Nauji paraiičiai pigus kaip $5. 
Bandymo gydymas $1. Atsipalai
duok nuo paraisčių vergijos ir rai- 
štymų pavasariui ir vasarai. Kreip
kis dėl ekzaminacijos šiandien ar 
rašyk dėl žinitį.

Moteris gydo—moteris prižiūrė
toja.

HEAL-O-RUPTURfc SERVICE 
1869 N. Damen Avenne 

DR. P. SCHYMAN
20 metų patyręs specialistas.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOS^”
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BALSUOKIT 
už savo TautietiVIKTORĄ
KISHUNĄ
ALDERMONAS
j 35-tą Wardą

(ant Nepriklausomo Tikieto)

ANTRADIENĮ,
’ asarlo 28 d., 1939

Balsuokite už 
George P. Fisher 

Kandidatas į 
Harvey Miestelio 

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

Rinkimai Vasario 
(Feb.) 28 d., 1939

Diena Iš Dienos
Mini 
Gim tanienj

* •............ - -11-1 ..............................  1

TARP MUSŲ
BIZNIERIŲ

. .........................................—■■■■.......................................................«■<

“NAU.HFV
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BALSUOKITE
Už

W. L. VOSS ■
i Conr^isionieriaus

Miestą
” • ILL.

• Balsavimai bus
'Vių, Vasario

Fcb.) 28 d., 1939 i

Ilgiausių Metų Gimtadienio Proga

Kviečiu visus

TKUBUI MASKOLIŪNUI
LINKI

H. B. CONNELLY
U-to Wardo Aldermanas

jo draugus atsilankyti į jo Gimtadienio Parę 
ši ŠEŠTADIENI.

Bus skanus užkandžiai veltui.

Antrašu 3503 SO. HALSTED ST.

DIDELE GIMTADIENIO PARĖ
— įvyks šį —

šeštadienį, Vasario 25 d., 1939
PAGERBIMUIJOKŪBO MASKOLIŪNO

3503 SOUTH HALSTED STREET
Visi draugai ir pažįstami yra kviečiami atsilankyti. Bus skanus už

kandžiai veltui ir visi turėsime smagų laiką.
JOKŪBAS MASKOLIŪNAS.

JŲSŲPAREIGA 
KAIPO LIETUVIO BALSUOTI UŽ 

VISŲ GEBĄ LIETUVIŲ 

DEMOKRATŲ — REPUBLIKONŲ 
VIENYKITĖS ir RINKITEMichael R. Narvid

Savo Draugą ir Kaimyną per 15 Metų
ALDERMANU — 13-am WARDUI

LEONARD

Wolniak
— I—

ALDERMANUS
12 WARDUI

"TIKRAS ŽMONIŲ DRAUGAS”

Jokūbas Maskoliūnas
BRIDGEPORT. — šiandien 

p. Maskoliūnas minės savo 
gimtadienį. Neteko patirti kiek 
žvakučių jam teks uždegti, bet 
galima drąsiai spėti, kad bus 
lemažiaus pusę šimto.

Gimtadenio proga p. Mas
koliūnas gavo pasveikinimą nuo 
11-to Wardo Aldermano p. H. 
B. Connelly.

Pp.rė bus su skaniais užkan
džiais visiems, kurie atsilan
kys. Linkėtina p. Maskoliūnui 
dar daug metų linksmai pa
gyventi. — VBA.

“JO PLATFORMA”
1) Numušti mokesčius nuo mažųjų namų iki pusės, sumažinant

miesto administracijos išlaidas.
2) Sutvarkyti važiuotės problemą ir karfėrus nustatyti apie 5

centus.
3) Išgauti 12 Wardui gatvių ir šaligatvių taisymo reikalingumo

pripažinimą.
4) Valyti gatves ir skersgatves. įvesti statinių sistemą atmatoms

prie kiekvieno namo iš užpakalio, parūpinant jas iš wardo 
ofiso.

5) Išgauti 12 wardui pripažinimą visose išlaidų programose ir
viešuose reikaluose.

6) Pripažinti darbo organizacijas.
7) ....Padaryti Brighton Parko jaunuomenei parkas.
8) Gr ęžta policijos ir ugniagesių priežiūra.
9) Subalansuoti miesto biudžetą, padedant miestą ant “pay as

you go” pamato.
10) Visuomet duoti 12 wardui 100% atstovybę miesto taryboje.

Grand Opening
Gerai Pavyko

MARQUETTE PARK. — Biz- 
nierių John ir Josephine Pik- 
tužių, 2616 W. 57 St., grand 
□pūlingas gerai pavyko. Atsi
lankė daug jų draugų, giminių 
.r kaimynų ir visi gerai balia- 
vojo ir linksminosi, velydami 
naujiems biznieriams gero pa
sisekimo. —Rep. X. N.

Persikėlė į
Naują Vietą'

BRIDGEPORT. — žinomas 
dekoratorius Stanley Rimku
mis,. gyvenęs daresu 702 W. 35 
St., jau kuirs laikas kaip yri. 
persikėlęs į naują vietą adresu 
3600 So. Lowe avė. Su juo 
kartu gyvena ir muzikantas 
Petras Pocius. Juodu abu yra 
draugiški ir susipratę lietuviai. 
Skaito pažangius laikraščius.

Juos ž’nąs.

Pasirengęs Pavasario 
Sezonui

BRIDGEPORT. — Jau kuris 
laikas, kai Bridgeport Hard- 
vvare and Paint krautuvėj, ku 
rios savininku yra J. Raman- 
Honis, 3214 S. Halsted St., bu- 
o varomas didelis remonto 

darbas. Dabar vidaus krautuvė 
yra didesnė ir gražesnė.

Pirk Sau Automobilį Iš Autorizuotos 
Financmes Kompanijos

Cook County Finance Company Illinojaus 
Valstij'os Laisniuota ir turi Dvidešimts 

Metų Garbingo Dylinimo Rekordą.
ATIMTI AUTOMOBILIAI YRA 

GERESNI AUTOMOBILIAI
Šio statemento teisingumą paliudys tūkstančiai musų kostu- 

merių.
kiekvienas karas yra musų ekspertų tiksliai patikrintas pirm 

negu padedamas parodos kambary parodai, musų garantuotas, kad 
duoti daug metų tarnybos ir natenkinimo ir, beto, mes absoliu
čiai užtikriname, kad sutaupysite šimtus dolerių.

Virš 300 karų pasirinkimui, daug naujutėlių atimtų nuo ban
krutuojančių dylerių.

Turime kiekvienos išdirbystės karų,
1938 ir 1937 BUICKS, Chryslers, Oldsmobiles’ Chevrolets, Fords, 

Pontiacs, Plymouths, Dc Sotos, Studebakers, La Šalies, Packards, 
Dodges, Grabams, Wil’ys už vos tik $285.

Taipgi 1936 — 1935 ir 1934 karai. Kiekvienas garantuotas už 
vos tik $85.

NEREIKIA JUMS IR PINIGŲ. Mes priimsime jūsų senąjį karą 
kaipo įmokesnį, o linkusią dalį galite mokėti mažais mėnesiniais 
mokėjimais iki dvejų metų.
Musų Krautuvė atdara kas vakarą iki 10 v. ir visą dieną septinta- 
dienį.

Cook County Finance Co.
1340 W. 63rd STREET. (Prie Loomis)

Leo Norkus Jr
Ambrosia & Nedai

BEER DISTRIBUTOR

Tel. Victory 4965. i 
STOGDENGYSTĖ IR BLEKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, tur i j 
pilną apdraudą už darbus- Leng . 
vųs išmokėjimai jei norite. ! 
BRIDGEPORT ROOFING AND 1 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTU AUTOMOBILIŲ 
ISPARDAVIMA, KOKĮ 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
sia dalį
GALITE IŠSIMOKĖTI PER 

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė.

prie California
..........................■■■■■.... .. .... „... ,

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

Lai Ji Pasiekia 
Užsibrėžtų Tikslą!

BRIDGEPORT. — Draugai 
Stančikai, gyvenanti 3126 So. 
Ęmerald Avė., vasario 18 die
ną surengė gražų pokilį, pager
bimui savo vienturtės dukre
lė,s Virginia Stančik, kuri už 

(baigė pradinę mokyklą praeitą 
mėnesį, su gerais pasižymėji
mais. Už gražią rašybą gavo 
pagyrimą / ir buvQ. apdovanota
.cerLfikatit

/
Poki’is įvyko St. Davido 

svetainėj, prie 32-ros ir Erne- 
rild Avė. žmonių prisirinko 
labai daug, apie poras šimtų. 
Visi smagiai linksminomės prie 
geros muzikos.

Apie 10 vai. vakare visi bu
vo pakviesti prie stalų, viso
kiais gardžiais valgiais ir gė 
rimais apkrautų.

Susėdus visiems, p. A. Vit
kauskas paaiškino puotos tik
slą ir palinkėjo Virginijai ir 
toliau pasekmingai tęsti mok
slą. Po 'visų linkėjimų buvo 
pakviesta kalbėti ir panelė V. 
Stančikiutė.

Virginia paaiškino, kad jau 
ji mokinasi ir lanko aukštesnę 
mokyklą. Pabaigoj, p. J. Stan-

Dailidės darbą atliko kon- 
traktorius Wm. Novak, o de
koratoriaus Frank Sinion (Si
monaitis) .

Pats krautuvės savininkas, 
Joseph Ramančionis, dabar yra 
pasirengęs visiems savo koštu- 
meriams gerai patarnauti, duo 
damas geras prekes neaukštom 
kainom. —Kaimynas.

Šaunus Biznip 
Atidarymas .

Auna Lapenas J-šįmet nupirko 
taverno biznį, jJosephine’s Ta
vom, 3437 S. 'Morgan St. A 
Lapenas turi daug pažįstamų ir 
draugų Chicagoje ir apylinkėj, 
todėl įsigyto taverno proga no
ri visus savus draugus sukvies
ti su jais pasimatyti, pabaliavo- 
li. Todėl šiandien .ir rytoj, šeš
tadienį ir sekmadienį, yra ren
giamas. “Grand Opening”, kaip 
buvo garsinta ir vakar “Nau
jienose”. Mrs. A. Lapėnicnei 
biznyje gelbsti jos sūnūs ir 
duktė Josephine. Jie ir rengia
si visus svečius pilnai užganė
dinti. Prie visokių gėrimų bus 
užkandžiai ir muzika šokiams. 
Jie tikisi daug svečių. —J. A. S.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir 
mėgsta AMBROSIA ALŲ, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirb
ti dar geresnį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra paga
mintas iš importuotų pirmos rųšies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą 
patarnavimą-

2423 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

Šios Dienos Speciaiai
90 PROOF DEGTINĖ PO KVORTA IR AUKŠČIAU 

VYNAI PO £ UŽ GALIONĄ IR AUKŠČIAU 
BUTELIUOSE BOND DEGTINĖ 97^ UŽ PAINIŲ ir aukščiau. 
PRIE MUSŲ BARO: 4 metų senumo Straight Bourbon—10c už 
stiklelį. Sendintas Kalifornijos vynas 10c didelė stiklinė', 11 me* 
tų straight Bourbon degtine 15c už stiklelį. Musų garantija—43 
metai bizriyje. Draugijos, Ložos, Klubai, kurie rengia šokius ir 
puotas, gali pirkti senesnį vyną ir likerius urmo kainomis.JOHNSION & HUNT

1375 MILWAUKEE AVENUE
35 metai ant Milvvaukee Avė.

ARMITAGE 1346 (Įsteigta 1896 m.) Pristatymas DykaiTel.

GARSINKITES “NAUJIENOSE’

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DTSTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

6 GYDYMAI TIKRAS ĮRODYMAS
—kad ir atkakliausios pilės pasi
duoda beskausmiam gydymui, ku
ris sulaiko kraujavimą ir “iškriti
mus”. BE OPERACIJOS, Be Ligo
ninės—Be Laiko Sugaišties. Pirmas 
gydymas $2. (Kiti 2 tik $3 dau
giau). Išgydymo įrodymas 1 ir 2 
savaites, švelniais atvejais namų 
vaistai už $1. Šimtai paliudymų 
ant rankos—kodėl ne jūsų? Išduo
da Daktaro raštišką ilgalaikio už
tikrinimą. Kreiptis ekzaminacijai 
dykai. E-Z mokėjimai. Valandos 
11 iki 8 antrad. ir ketv. 4 iki 7 v. 
sekm. tik 1 v. p. p. Dykai knygelė.

RECTAL HEAL-O-SERVICE 
1869 N. Damen Avė. Artn. 8200
Įėjimas per krautuvę, 2 aukštas 
Įst. 18 metų. Laisniuoto D-ro 

priežiūra.

čikas, Virginijos tėvelis, padė
kojo visiems kartu už taip 
skaitlingą atsilankymą ir pa
gerbimą jų dukrelės.

Visi valgėm, gėrėm, daina
vome ir šokome iki ryto. Skir- 
itydamies, visi dėkojom už to-

Balsuokit ir Padėkit Vėl Išrinkti

JOHN E. E4AN
GERB, Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

kią puikią puotą.
Prie progos priminsiu, kad 

Stančikai yra pažangus žmo
nės, geri Naujieniečiai, už tat 
r turėjo labai daug draugų. 
Aš nuo savęs dėkoju draugams 
Stančikams už tokią puikią 
ouotą ir linkiu jaunutei pane- 
ei Virginijai pasisekimo mok 
de ir atsiekti jos užbrėžtą tik- 
ilą.

Ten buvusi.

AŠ ŠAUKIU

Gailime! 4178
MICHIGAN AVĖ. 

KLINIKAS '
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
Išsiėmė Leidimus 

edyboms
(Chicagoj)

John Balzas, 24, su Jean Mi 
kol, 21

Reikalauja
PerskirŲ

ALDERMONA 13 WARDO
Geriausis bet Kada Girdėtas Aldermonas

Jam skiriamas kreditas už tai, kad jis turi padaręs daugiau page
rinimų 13 warde negu tai butų bet kuriam kitam warde Chicagoj. 
Jis gavo pagerinimus Marųuette Parkui, KedzL Avenue pratęsimą 
ir tiltui prie 75 gatvės, šimtais tokių ) agerinirnų padaryta per jo 
šešių metų veikimą, įskaitant ir California gatvės pagerinimus. 
Paskui ir už tos gatvės atidarymą prie 49 gatvės tikslu busams 
vaikščioti. California gatve į North Side, kas įvyks gana greitai.

JIS PADARE NAUJĄ DARBO ATLIKIMO 
REKORDĄ.

ALDERMONAS JOHN E. EGAN padarė pagerini nų šimtais. Pradėjo eiles darbų ir daugiau ką jis 
tikisi baigti kaip tik galima greičiausiai.

PADĖKIT JAM BAIGTI KĄ JIS YRA PRADĖJĘS.

33-čia ir So. Michigan Avė. tel. Calumet 4178
Kūdikių klinikas dykai kas šeštadieni 10:00 iki 1:00 P. M.

Josephine Kowalski nuo Pe- 
ter Kowalski

Este’le Dowiat nuo Stanley
Dowiat

Nepartiniai aldermonų rinkimai Antradienį VASARIO 28 d.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $ g.50
GYDYMAS........................ (JO

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

diena Ligoninėje . - $ 15.00
REUMATIZMAS $0.00

Greitai Palengvinama .... ■■ 
VISAS LIGAS GYDOMA $1.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lavvndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

j 420 W. 63rd St
Į Tel. ENG. 5883-5840



šeštadienis, vasario 25, 1939 NAUJIENOS, Chicago, UI

Paskutinės Dienos
Juokingoji revoliucijos pusė
“ŽMOGUS SU ŠAUTUVU”

Dalyvauja:
Boris Tennin ........ “Shadrinas”

: M. Shtraukh ............ “Leninas”
M. Gelovani ................ “Stalinas”

Muzika Shostakovičio
SONOTONE 66 E- Vau Buren

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

šešt. ir sept.

Iš Politikos Lauko
Už MICHAEL HOGAN Į 13-TO’ WARD0 

ALDERMANUS.
Rašo Al. G. KUMSKIS

Lith. Deni. League of Cook 
County Prezidentas

Vieną Sykį Per Amžių!
Proga nusipirkti naują 1939 Dod- 

ge ar Plymouth už didelę nuolai
dą. Turime keletas kreditų greitam 
pardavimui: 
1939 
1939

už

DODGE kreditas $245 už 
PLYMOUTII kreditas

$100
$230
$100

VEIK DABAR 
Išpraduodame visus 1937 modelius 
visų išdirbysčių pigiai kaip $275.00

KROLL MOTORS 
—tiesioginis Dodge ir Plymouth 

dirbtuvių dyleris.
7130 SOUTH HALSTED ST. 

Radcliffe 4700
1414 VVEST 63rd STREET 

Hemlock 9696.

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

kampaniją

Michael Hogan

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 Wil!ow Springs 45.

13-tas wardas turi daug kan
didatų, siekiančių aldermano 
vietos, bet žymiausias bus he
lio Michael P. Hogan, kurį re
mia reguliarč 13-to Wardo de
mokratų organizacija ir vietos 
partijos vadas, apskričio kler
kas Michael J. Flynn.

ANTANAS CASSELL

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

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

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0937

PILĖS, KYLA, VERICOSE VEINS 
TONSILAI BE OPERACIJOS
Saugus—tikras,—Greitas be laiko 

sugaišties nuo darbo, ligoninės bi
lų—nuolatinės pasėkos. 1-mas gy
dymas tiktai $2, (iki 2 tiktai $3 
daugiau), įrodo išgydymą į 1 ar 2 
savaites. Ateikit ekzaminacijai dy
kai. Vyrai, moterys ir vaikai spe- 
cijalisto su 20 metų patyrimu gy
domi. E-Z mokėjimo planas. Ilga
laikio užtikrinimo rašytas gydyto
jo statementas. šimtai paliudymų 
ant rankos—kodėl ne juru?

DR. P. B. SCHYMAN 
1869 N. Damen Avenue, 

Tel. Armitage 8200 
20 metų išsidirbęs specialistas.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 24 d., 9:25 v. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj Kauno mieste.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Domą, 4 sūnūs, Joną 
ir švogerką Julią, Petrą ir 
švogerką Anną; Stanislovą ir 
Antaną ir anukus ir gimines.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioj, 3354 So. Hals
ted St. Laidotuvės įvyks ant
radienį, vasario 28 d., 9:30 v. 
ryto iš kopi, bus nulydėtas į 
Liet. Tautiškas kapines.

Visi a. a. Antano Cašsell 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. Nuliūdę:
Moteris, S tinai, švogerkos ir 

Giminės.
Laid. Dir. P. J. Ridikas, 

Tel. YARDS 1419.

(

Kai p. Hogan paskelbė savo 
kandidhturų, tai’ jis sukėlė ne
mažų suįi’utę vietos politikierių 
tarpe. Jis pradėjo
vyriškai; droždamas savo opo
nentams “iš peties”. Daugelis 
gyventojų nebuvo atkreipę- dė
mesio į: dalykus, kurie- dėjosi; 
13*-tam ward‘e tol1 kol p. Hogan; 
jiems neatidarė akis. Pavyz
džiui, p. Hogan iškėlė faktų, 
kad 13-to wardo nevisi- gyven
tojai turi' bėgantį vandenį, gy
vena lyg mažam provincijoj 
kaime. Turi naudotis šulinių 
vandeniu arba eina vietomis 
net du blokus gauti vandens iš 
ugniastulpų.

Negana to. Istisi blokai v/a-r- 
de neturi moderniškų šviesų. 
Vakarais žybčioja mažutės, se
noviško tipo gaso šviesos. Tuo 
tarpu visi kiti wardai Chicagoj 
seniai turi kuo moderniškiau
sių galvių iliuminacijų.

Neveltui p. Hogąn sako, kad“ 
ikišiol 13-tas wardas, kuris ap
ima ir lietuvių distriktų, Mar- 
ųuelle Parkų, gyveno priešisto
rinių, laikų dienas.

Po smarkesnio lietaus, tęsia 
p. Hogan, vaizdžiai piešdamas 
šio wardo gyvenimų po dabar
tinio aldermano administracija, 
13-to wardo gatvės pasidaro 
purvino vandens upėmis, o a- 
pie ielas nėra ko nei kalbeli, 
Ten padėtis, kad ir gražiam ore 
tiesiog nepakenčiama.

P-s Hogan žada wardo gy
ventojams iškovoti iš miesto 
valdybos daugiau parkučių, pa
gerinti municipialį airporlų ir 
geriau įrengti žaismavietes, ku
rios jau veikia, ir įsteigti daug 
naujų. Jis taipgi stengsis išgau
ti 13-tam wardui high school 
mokyklų.. Tai bus vienas svar
biausių jo darbuotės punktų. 
Miliūnai dolerių išįęisla mokyk 
loms kituose warduose, prime
na mums ' kandięlatas Hogan, 
bet buvęs aldėrmanas arba ne
norėjo arba nemokėjo kovoti 
už 13-to wardo gyventojų tei
ses ir gauti jiems mokyklų. 13- 
tam vvarde reikia mokyklos, 
kad gyventojų vaikams nerei
kėtų važinėti gatvekariais ir 
kasdien mokėti po kelis fėrus.

pačiu, wardo gyventojų buities 
pagerinimu. Šiai1 kas 13-tam 
wardui reikalinga

; 1. Hįigh school mokykla,;
2. Bėgančio vandens visose 

wai:do dalyse;
3. Moderniškos gatvių iliumi

nacijos;
4. Wardo gatvių, pataisymo;
5. Daugiau parkų, ir paritu* 

ičių;
į b. fageiLBtoS kuiialižacijęs 
šit, tanios; į

/■. Langiau darbų: bedūubiain<s; 
A. Adininištraeijoje;;

8. Ti!ans<JOi.’taeiijos pagerinir 
mo,;,

‘ Stop’’ ir šviesųi prie- 
ai'.voįingų; kryžkelių*, ir

l.Oi Daugiau policijos ir ugr 
.liagesių apsaugos.

13-tū-n -vardui; reikia gyvo,, 
rbštaus, apsukraus; alderma- 

įjo. l.’3rtas w.ardas yra bene grei
čiausiai- augus biznio, pramones 
i; rezidencinis wardaa Chicagoj,. 

o lokiam reikia aldermano^ ku* 
ris gali žengti- pirmyn, o. ne vien 
/icloj merdi.

Ragindamas visus lietuvius 
balsuoti, Už lloganų, noriu, pri
durtu kad jis yra 46 metų* am
žiaus, gyvena ties 5102 S. Ar
cher avenue, yra keturių vaikų 
tėvas ir per 15 metų tarnavo 
Arniour and- Co., bendrovėj.

Rytoj Masinis Mitin
gas? Už Narvido 
Kandidatūrą
; 1MARQUETTE BARK.—Sek
madienį, 7 vai. vakare, Mar- 
:ųtfctte Parko parapijos salėje 
.įvyks didžiulis, masinis mitih- 
<gas, kurį šaukia M. B. Narvido 
(kaudidlituros rėmėjai.

Na-rvidhs yra kandidatas įi 1(3- 
hoi ^va-rdb, aldlermanus. Pats p. 
Naitvidus ir eilė kitų( žymių 
įžmonių- sakys kalbas.
! ViHii lifetiUfVihii kviaeiami masi- 

miitihge ateilankyti. Bus 
gražus programas,, o po progra- 
■mo. ir kalbų; — visi svečiai bus 
■pavaišinti;

Ne Vasario 26, 
Bet Kovo 4

(Sp.)

Mirties Sukaktuvės

CLASSIFIED ADS.
PERSONAL

^meniĮ 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 tuojaus^

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

Chicago, III.

HELP VVANTED—FEMALf 
Darbininkių Reikia

REIKIA PATYRUSIOS moters— 
prie namų darbo, kad butų švari, 
gera gaspadinė. Vaikų nėra. 1507 
N. Bell Avė. Brunswick 7590 .

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

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

3 ŠVIESUS KAMBARIAI su 
maudyne—mažoj šeimynoje Pečium 
šildomi—antros lubos. 3554 South 
Halsted St

FURNITtJRE-FIXTUBE-WANTED
, į JĮeikia

REIKALINGA geri vartoti fik- 
čeriai de! bučernės su registeriu.

Tel. SEELEY 5509.

X E. Egan Nurodo 
Savo Nuopelnus 
13-tam- Bardui
Kandidatuoja į Aldermanus 

Gourtiiėy Remiamas

KOKIA JŪSŲ NEGALĖ?
Tas “pavargimo jausmas” gal bū

ti gamtos įspėjimas, kad nuoalsio 
nuodai gadina sistemą. Atkreipkit 
atidą į šį įspėjimą.

Gasai skilvy, reumato skausmai, 
užkietėjimas, nervingumas, tamsus 
apie akis runduliai, greitai žilstan- 
tys plaukai... ženklai nepaisymo... 
dažnai vedantys į didesnias painia-

JANUŠIŲ ŠEIMA
Motinėlė BRONISLAVA, 

(po tėvais Pi Įkaitė), 
persiskyrė su šiuo pasau
liu,

Vasario 25 d. 1934 metais.
Tėvelis

“13-to wardo gyventojai mo
ka tokius pat mokesčius kaip ir 
kiti’ Gllicagos gyventojai ii: 
jiems privalo būti suteiktos tor 

’kios pat transportacijos, apšvie- 
tos ir sveikatos sųlygos, kaip ir 
kiliems wardams,” sako p. Ho
gan. “Palikęs aldermanu, aš 
vykinsiu ilgų darbų programų 
13-to wardo pagerinimui ir tuo

John E. Ega-n, dabartinis; 13- 
to wardo aldėrmanas, vėl kan
didatuoja ir tikisi apsiūkti dar 
vienam, terminui su Marąueltę 
•Parko ir kitų 13-to wardo‘apy
linkių. balsuotojų parama.

Aid, Egan vakar pareiškė, 
jęg kai kas sako, kad jis nieko 
nepadaręs 13,-tam wardui. “Bet 
taip nėra. Tai’yra prasimany- 
mąs.

Egan sako,, kad po jo admi
nistracija, iMtam wardc Mar- 
ųuelte Parkas buVo plūčidi’ tai
somas ir gerinamas, Kedzie 
avenue bųvouprailginta nuo 67 
į pietus ir dkbar ta, gatve gali
ma kiaurai į >pietus nuvažiuolii. 
Prie 75-tos gatvės jo Egano pa
stangomis. buvęs pastatytas til
tas. Jis prisidėjo prie Califor- 

■nią gatves prailginimo prie 49- 
los- gatvės. Dabartiniu- laiku 
svarbiausias jo uždavinys lai iš
kovoti-autobusus California gat
vėj;. kuri dabar nenutrukdomįa 

;eina nuo- 74*tęs iki tolimos 
Nortjisidės;.

Egaiiųi rinkimų- kampanijoj 
įremia kandidatas į merus Tho- 
,mas J. Courtney, dabartinis 
Cook apslcričio; prokuroras,

(Skl.)

. Vakar “Naujienose” klaidin
gai, buvo pranešta, kadi sekma
dienį vasario 26 di, įvyks Nau- 
(jos. Gadynės choro* rėmėjų ban- 
kietas. Bankietas įvyks kovo 4 
dl, Sokolų, salėj.

Vakarėlis yra rengiamas tik
slu pagerh*i;, pavaišinti Naujos 
Gadynės < oro rėmėjus. Šia- 
(proga Naujos Gadynės Choras 
'kviečią visus, kaip jaunus, taip 
’ir senus, atvykti į tariamų va
karėlį ir kartu linksmintis. Va- 
(karėlyjė bus duodama skanus 
užkandžiai, bus gražių dainų, 
:kurias: sudainuos “Naujos Ga
dynės” choras. Bus gera muzi
ka, prie kurios galės kiekvienas 
svetys smagiai pasišokti. Todėl 
TN ir Aš, suksimės, šoksim ir 
linksminsimės iki vėlumos.

REIKALINGA MERGINA paty
rusi sviesto ir kiaušinių štorui. At
sišaukite laišku, pažymėdama kiek 
norite algos. 1739 So. Halsted St. 
Box 939.

AUTOS—TRUCKS FOR SALk 
AutpmoMliatJrJ^ok^ !^ąrda,viyai

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

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

Gerų Privalumų 
Aldermonas

oi

REIKALINGA AUGUSI MOTE
RIŠKĖ prie namų darbo. Patyrimas 
nereikalingas, gera vieta gerai mo
teriškei.’ Darbas ant visados Dow- 
ners Grove. Telefonas Dovzners 
Grove .1104.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro- 
serne su namu, restrieted residen- 
ce distrikte, Šalia tuščias lotas- 
Parduosiu pigiai dėl sveikatos. Šau
kite Palisade 4633.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-parbininkių Reikia
PATYRĘS VYRAS ar moteris su 

ambicija, plačiomis pažintimis už
imti pardavėjų vietas patraukliems 
įspūdingiems bargenų kainomis 
kvepalams. Veikti greitai.

HOME THRIFT SYSTEM, 
145 North Clark.

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.

PARSIDUODA TAVERNAS, ge
roj vietoj. Per daug metų išdirbtas 
biznis. Parduosiu pigiai. Priežastis 
svarbi. 6818 So. Ashland Avė.

į:

James J. McDeimott 
,yra darbininkų draugas, visuo
met stoja už jų reikalus, darb
štus ir visų- pasitikėjimo ver
tas. Tad,, toks ir yra visuomet 
savo darbo.

Gi sų šiais rinkimais artina
mi ir jo perrinkimo laikas. Už 
!jį pasisakė jau 'visa eile darbi
ninkų organizacijų vadų. Tiki
si, kad' visi- 14-to Wardo pilie
čiai’ teigiamai įvertins jo nu
veiktus darbus ir paduos už 

’jį savo balsų. (Skelb.).

Aid.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS BUČERYS, jau
nas, unijistas. Pullman 5599, 10326 
So. Michigan.

REIKIA PATYRUSIŲ operato
rių moteriškiems 'kautams siūti. 
Matyti. JULIUS TOBIAS, 1231 N. 
Ashland Avė., 3 lubos.

FURNISIIED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON KAMBARYS — forni- 
šiuotas apšildomas prie mažos šei
mynos. Gera transportacija.

3429 So. Union. Antras aukštas 
priekyje.

RENDON KAMBARYS su valgiu 
t ar be valgio arba gąlima pačiam 
pasigaminti. Antros lubos iš užpa
kalio. Po 6 vai. vakaro. 3436 So. 
Union Avenue.

KAMBARYS ANT RENDOS dėl 
vaikino ar ženotos poros. Gali var
toti ir virtuvę, gera transportacija.

819 West 34th Place.

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS, Ine. 

5981-33 S o. Ashland Avė. 
WHOLESALE ONLY 

Phones: Prospect 0745-0746 
Mes importuojam Lietuvišką 

Degtinę.
F. Dzimidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai.

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ £A- 
PA, biznis išdirbtas per 3 metus. 
Atsišaukite vakarais. 6648 South 
Troy St., Chicago.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardąyimui

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 beigmente, gerose są
lygose. Kaina $2,200—pusė pini
gais. Kreiptis 3222 West 38th PI., 
Lafayette 7496.

PARSIDUODA 3 FLATŲ namas 
su tavern 
privatiško namo ar ant farmos. 

Lafayette 8150.

arba mainysiu ant

Saugus ir protingu kelias paliuo- 
suoti sistemą nuo nuoalsio nuodų, 
yra išvalyti vidų su “HELENA’S 
HERBAL COMPOUND už $1. (He
lena Szymanska atradimas) (Frau 
Scheimann) 50 metų patyrusi her- 
balistė. Tai natūralūs vaistas, ma
žiausia kainuojąs gydymas, atsto
jąs žygį Į Hot Springs. Liuosuoja 
maisto pertekąs ir žmogaus van
dens dūdų sistemą nuo nuodų, pa
deda išvengt ligų. Pasitarimas su 
gydytoju ir HELENA HERBAL 
REMEDY patarimai dykai su die
ta ir mankšta. Patirkite apie kitus 
tinkamus HELENA ŠAKNIS už vi
sas negales už $1.
HELENA’S HERBAL HOUSE OF 

HEALTH
1869 No. Damen Avenue 

Tel. ARMitage 8200.

JUOZAPAS per
su šiuo pasauliu, 
19 d., 1919 metais.

liaudies dainelių ir rinktinų 
‘kompozicijų-. O prie lo, bus 
gražios muzikos, naudingų par- 
turimų ir svarbių pranešimų. 
Nepamirškite pasiklausyti.

Rep. J. J.

... BIZNIAVAS MURO NAMAS, su 
pilnai įrengta “Taverna”, 
užpakalyje ir 2 fl. po 
Randasi Brighton Parke, 
kas priverstas parduoti 
$3300. Įmokėti $1800.

2 fl. po 5 kambarius 
mas, randasi Brighton 
na tik $2500: Įmokėti

Storas ir 7 fl. namas apšildomas. 
Rendos užmoka pilna kaina už na
mą į 4 metus. Kaina tik $8000.

Mes turime “bungalows”, 2 fl. 
biznio namų, kuriuos recriveris 
parduoda už labai pigią kainą. 
Kviečiu Tamstas apžiūrėti netikėti
nus bargenus.

K. J. MACKE-MAČIUKAS, 
2346 West 69th St., 
Tel. Prospect 3140

svetaine
4 kamb. 
Savinin- 

tik už

medinis na- 
Parke. Kai- 
$1000.

Gegužio
Brolelis JUOZAPAS per
siskyrė su šiuo pasauliu, 
Vasario 11 d., 1923 metais.
Jau praėjo keletas metų 

kaip jus mano brangiausieji 
mumis apleidote. Labai labai 
ilgu mums be jūsų motinėle, 
tėveli ir broleli.. Jus musų 
širdyse ir mintyse gyvensite 
amžinai. Mes jumis niekuo
met neužmiršime. Jus pas mus 
nebesugrįšite, bet mes anks
čiau ar vėliau pas jus atei
sime. Laukit mus ateinant. 
Ilsėkitės ramiai šaltoj žemėj!

Nuliūdę lieka:
Duktė, Bronislava, Sūnūs 

Benediktas.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
lotą , ant bile ko. Lotas randasi 
Beverly Shores ant Dunes High- 
way. Aesišaukite 1848 W. Per- 
shing Road, Chicago, III.Teisėjas J. Zūris 

Šį vakarų, 10 vai,, kalbės per 
radio iš stoties 

WHFC.
1 Taip paį kalbės p. Al. Kum- 
sk.is ir Dr. Poška.

B.UDRIKO RADIO 
VALANDAL.lp.Di 4 kuopos svarbus susirinkimas įvyks, vasario 27 d. pir

madienį, 8. v. v. W. Neffos. svetainėje^ 24’35 So. Lea.vitt St. 
visi nariai esate kviečiami dalyvauti-, nes randas daug svar
bių reikalų aptarimui. Viši- ii’ visos- bukit® laikui

A. Dainis; 4 kp. sekr. 
Žagariečių Klubo mėnesinis susirinkimas. įvyks, sekmadienį, va

sario 26 diena. 1:30 v. po pietų, p. J. Juškos svetainėje 2417 
W. 43lSt. Visi butijia-ii atsilankyki t ir atsiyeskiit nors po vie- 

. nų naujų narį. Korespondentai
iMarųuclte Kauk Liet-. Am. Piliečių Klubo mėnesinis susirinki

mas įvyks sekmadienį, vasario 26 d,. 2 vai; po pietų para
pijos svetainėje, So. \Vashlenaw Avė., ir 68 gą.t. Visiem^ 
nariams yra svarbu dalyvauti šiame susirinkime. Mums da
bar laikas apkalbėti kaip: atsinešti į politikierių prižadus}.

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

vasario mėli. 26 d. 1 v. po pietų, Gerčiaus svetainėj,, 234(1 
W. 2Brd- pi. Malonėkite susirinkti laiku. Turėsime daug 
svarbių reikalų aptarti. Naujoji' valdyba užims savo vie
las, vakaro rengimo, komisija išduos, atskaitų iš praėjusiu 
vakaro.. Nepamirškite atsilankyti ir atsivesti savo draugus 

bei drauges prirašyti. Qna Vilienė, raštininkė

Ryloj, vasario, 26 d’., 
10:30 vai. ryto

Kalbės teisėjas J. ZURIS 
per radio, iš stoties WGES,. 
Progress Furniture Co. 
'grame.

Ihunuos, Naujos
Gadynės; Choras

pro

PARSIDUODA gražiame biznio 
centre biznis namas, 2 štorai ir 4 
flatai. Receiveris turi parduoti 
greitai ir pigiai.

Taipgi ant 63, bizniavas namas 
su mūriniu garažiu, Storas ir dvifla- 
tis, mainysiu ant privatiško namo.

'Taipgi 3 pagyvenimų mūrinis na
mas su 3 karų mūriniu garažium 
63 ir Kedzie apielinkėje. Mainysiu 
ant bizniavo namo, neturi būti 
brangesnis kaip $12,0Q0, o butų gę- 
riaus, kad butų pigesnis. Visi na
mai yra apšildomi.

CHARLES URNICH, (Urnikas) 
2500 W. 63rd St antros lubos. 
Įėjimas iš Campbell Avė. pusės.

Nedėlios vakare, vasario 26 
dienų, kaip 5:30 iki 6:30 Bud- 
rikas transliuoja radio prograr 
mų iš galingos WCFL stoties, 
970 k. Budrike didžiulė simfo
nijos orkestrą grieš tiktai lietur 
viškas liaudies meliodijas, spe
cialiai parašytas dėl' radio.

Didelis,, maišytas choras dair 
nuos lietuviškas dainas, pri.tar 
riant. orkestrai. Kaip ir kitais 
kartais, taip ir dabar, klausy
tojus nustebins gerai prirengt- 
.tos ir gerai išpildytos lietuvių 
dainos. Programe dalyvaus 65 
ypatos.

Šilas Oro Teatras yra leidžia
mas pastangomis lietuvio Juo
zo Budrikę,. Radijų ir namų 
'reikmenų krautuvės.

žvalgas.

REAL ESTATE TO EXCHANGE

MAINUI TAVERNAS ir namas į 
privatų namą. 4635 So. Wood St.

Gros šauni’ muzika, svarbus 
patariitiar ir pranešimai

• PuimiiUina- radio klausyto4' 
jąms, kad yra. puogos linksmai* 
ir įdomiai praleisti valandėlę 
sekmadienio rytų, užsistačius 
savo radio ant stoties WGES, 
1360 kilocyafes. šiuo laiku 
įvyksta reguliarus programai, 
•kuriuos leidžia Progress Ra- 
kandį Bendrovė,, šių programų- 
išpildyme dalyvaują žymus dai
nininkai ir muzikai. Taip ir šį 
sykį dalyvaus Naujosios Gady- 
ues choras- ir po vadovyste J. 
Steponavičiaus išpildys gražių

E B Gėlės Mylintiems
lIKKn Vestuvėms, Ban- 
U 8 1 O ra kietams, La i d.o- 

tuvėms, Papuoši-
GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

to mu«A good.

Glaudų Silpnumas
BANDYK Musų Rizika 
Vyrai dabar gali padėt 
gamtai atstatyti nor
malų prostatos veiki
mą musų Garantuotais Pro- 
said glandų vaistais. Kada 
kūno negalė pasireiškia pa
sijunti “senu” ir “atgyve
nusiu”, tuoj duok gamtai šia ga
linga pagelba. Double XX, $1. Tri- 
ple XXX, $2. C. O. D. pakelis ex- 
tra. Jei nepatenkintas pavartojus 3 
dienas, grąžink likusią dalį ir atsi
imk įmokesnį. PROSAID tuojaus 
iš—X-L PRODUCTS. 3335 Belle 
Plaint, Dept. A 39, Chicago, III.

Remkite laos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE'-

Si rttfBMRl/if'k. Siunčiam Gėles ii V t! N V Telegramų į
g L U S LI II IU Visas Pasaulio 

KVIETKININKAS
Gėles Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308
ZC39ZS

*
)

PARENGIMAI
i •—■— A

KAMINSKI KALBĖS 
PER RADIO

FARMS FOR SALE
^* Par^ytaiiii

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 Harbpr, 
Michigan.

Draugiškas vakarėlis su programų. Rengia Chicago^ Lietuvių 
Vyrų. Choras šeštadienį, vasario 25 d., 1939 Neffo svetį, 
2135 S. Eea-vitt S t . Pradžia 7:30 vali vakare. Įžanga 25a. 
Kviečiame skaitlingai atsilankyti ir paremti ,senus vetera
nus dainin inkus. Taipgi visi vyi‘ų choro nariai atsilankyki t, 

nes turėsime daug dainuoti. Komitetas

pietų,Rytoj, 1:30 vai. po 
iš radjo stoties W.G.E.S. kal
bės Francis J. Kaminski, kan
didatas į 11-to wardo (Bridge- 
porto) aldermanus.

COAJL—-W00D—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus 

*^I**^********^*^*****«»>O«XW*<V*^*>*WV>C***WW**

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

KU9E3aQ»XBSESK



8 NAUJIENOS, Chleago, nl.
K

Šeštadienis, vasario 25, 1939

DALYVAUS “NAUJIENŲ” ISTORIJOS 
BRUOŽŲ VAIDINTOJŲ SĄSTATE kos

B. Liudkeviaus Louisa Narmontaitė

Veda—-NORA
n_________________

šiedu dailės mylėtojai vai
dins Jurgį ir Barborą — seny
vą porelę “spešelninkų” inves- 
torių.

Kada tik kalbama apie artis
tų sąstatą kokiam rengimui 
perstatymui, vienas vardas, ku
ris visuomet pirmiausia prisi
menamas, tai tas B. Liudkevi- 
čiaus. Drg. Liudkevičius yra 
tikras scenos mylėtojas ir turi 
ne tik pavydėtinai gražų rekor
dą savo darbų šioje srityje, bei 
ir skaitmeningą grupę pasekė
jų, kurie laukia jo kiekvieno 
pasirodymo scenoje.

šiame vaidinime jo draugė 
bus I ouisa Narmontaitė. Ir šis 
bus jos debiutas kaipo vaidin
tojos. Nors visi lietuviai paži
no p-lę Narmontaitę kaipo rim
tą visuomenės veikėją, mokyto
ją ir nuolatinę Naujienų Mote
rų Skyriaus bendradarbę, ta-

NAUJIENŲ , - - 
JUBILIEJINIO

KONCERTO
Tikietiis Galite Nupi
ginta Kaina Iškalno 

Nrsipirkti Pas Seka
mus Naujieniečius:

A. DAINIS,
2957 W. 3Cth Street

JAMES SHOLTEMAN 
3227 W. LeMoyne

Mr. KARTANAS, 
2555 W. 69th St.

A. J. PAVILONIS
4025 Brighton Place

J. ROMANAS,
4152 S. Campbell

J. W0SKI, 
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.

FRANK STANIONIS
4950 Gadys Avė.

P. BALČIŪNAS, 
4359 S. Artesian Avė.

FRANK LUKOŠEVIČIUS 
1618 So. 50th Avenue

ALEX STASULAITIS, 
1405 S. 49th Avenue, 

Cicero
K. P. DEVEIKIS,

1518 S. 48 Ct., Cicero
A. NARBUTAS, 

1033 W. 103 St.

įčiau liktai vienas-kitas žinojo u 
jos troškimą būti aktore.

Ir toks troškimas išsipildys 
tokiam svarbiam parengime 
kaip Naujienų 25 metų jubilie
jiniam apvaikščiojime kovo 12 
d. Ashland Boulevard Audito
rijoj. “Naujienų Istorijos Bruo
žų” autorius yra Juozas Šmo
telis. —Taitikaš.

1,827,362 Turi 
Teise Balsuoti 
Nominacijose
Balsuotojų Skaičiusi Žymiai 

Padidėjęs.

Cliicagos rinkimų taryba 
skelbia, kad antradienį vasa
rio 28 d., nominacijose 1,827,- 
362 chicagiečiai turės teisę 
balsuoti.

1926 metais balsuotojų skai
čius siekė 1,769,656. Tais me
tais įvyko prezidentiniai rin
kimai, kuomet susidomėjimas 
kandidatais ir balsavimu pap
rastai būna labai didelis. Rei
kšminga, kad lokaliams Chi- 
cagos rinkimams balsuotojų 
skaičius didesnis negu pasku
tiniuose prez. rinkimuose.

Sako, Kelly Laimes.

Apskaičiuojama, kad antra
dienio nominacijose dalyvaus 
apie 1,200,000 balsuotojų ir 
spėjama, kad Kelly laimės de
mokratų nominaciją į merus, 
o Dwight Cftreen—r epubl iko
nų. Kiti du kandidatai yra — 
demokratas Thomas J. Court- 
ney, dabartinis Cook apskri
čio prokuroras ir NVilliam 
Hale (“Big Bill”) Thompson, 
buvęs Chicagos meras.

Antradienį taipgi bus nomi
nuojami kandidatai į miesto 
klerkus, miesto iždininkus, ir 
bus renkami aldermanai. 
Warduose, kur nei vienas 
kandidatas į aldermanus ne
gaus absoliutės balsų daugu
mos, įvyks perrinkimai tarp 
dviejų kandidatų, gavusių 
daugiausiai balsų nominacijo
se. Tokių perrinkimų galima 
tikėtis 11-tam (Bridgeporto) 
warde, l^ir kandidatų yra 
daug, taipgi 13-tam (Marąuet- 
te Parko) warde, kur kandi
datų irgi nemažas skaičius.
Spėjama, kad Hartnett laimės.

Galima spėti, kad 12-tam 
warde, Bryant Hartnett iš sy
kio gaus aldermano vietą, 
taipgi 9-tam, kur Lindell kan
didatuoja dar vienam termi
nui. Tie du kandidatai, Hart
nett ir Lindell patys yra stip
riausi, turi beveik visų lietu
vių paramą ir kandidatuoja 
be styprios opozicijos iš kitų.

—R.

Skelbimai Naujienose 
hioda naudą dėlto, 

’ ad pačios Naujienos 
,/ra naudingos.

HELEN D.

Žymi Operos, Radio ir 
Koncertų Dainininkė 
Naujienų Jubilieji
niam Apvaikščiojime

Tai buvo sekmadienis, Lie
pos 16 d. 1933 metais/ Paren
gimas buvo ta didžioji ir visų 
laukiama šventė LIETUVIŲ 
DIENA (Pasaulinės Parodos 
programoj. Kadangi dalis pro
gramos buvo transliuojama vi
sai Amerikai ir kitur per Na
tional ir Columbia Broadcast- 
ing stotis, ir kiekviena sekun
da skaitėsi, tad programos nu
meriai buvo pažymėti valanda 
ir minutėms.

Ir taip, pažiurėjus į progra
ma radome tokius numerius:

2:45—Vakaras ........................
............................ Laumenskienė

—Mano Gimtinė ...........
................................ Kačanauskas 
Helen Bartush-Mezzo-Soprano

4:10—Plaukia Sau Laivelis 
................................... Šimkus 
Helen Bartush ir Juozas 

Babravičius
Ponios Bartush pasirodymas 

šioje programoje sukėlė nema
žai domės, nes iki tam laikui 
jos dalyvavimas scenoje buvo 
daugiausia tarp svetimtaučių 
ir tik kaikuriose mažesnėse 
lietuvių grupėse. Bet ji gerai 
užsirekomendavo savo šioje 
šventėje, žmonės tuojaus pa
stebėjo, kad čia yra talentas, 
kurio studijų progresas vertas 
sekti, ir kuris turėtų puošti 
musų lietuvių parengimus 
daug taukiaus.

Tai buvo didžiumos musų 
pirma pažintis su ponia Bar
tush, bet nedaug laiko praėjo, 
kaip tame pačiame 1933 metų 
rudens sezone, p. Bartush var
das -rodės tankiai musų kon
certų ir radio programose ir 
muzikaliuose spektakliuose. 
Su kiekvienu pasirodymu ji 
įgijo naujų garbintojų, jos 
muzikaliai karjerai gero lin
kinčių.

Laimėjo Net Keturias 
Žymias Stipendijas

Man berenkant medžiagą 
musų gerbiamo kompozito
riaus Juozo Žilevičiaus rengia
mai istorijai apie Amerikos 
lietuvių menininkus, turėjau 
progos giliaus susipažinti su 
kai kurių musų dailės mylė-

BARTUSH
žymėjimais, etc. Ir taip savo 
laiške p. Žilevičiui (10 d. Bir
želio, 1935 m.) randu sekamas 
informacijas liečiančias p. Bar
tush muzikos studijas. Ji lai
mėjo tokias stipendijas kaip:

MELBA—kuri'5' susidėjo iš 
dviejų privačių lekcijų ir dvie
jų operos lekcijų kas sąvaitę 
per vienus meHi's.1

chicagos Moterų muzi- 
KALIšKO KLUlio STIPENDI- 
JA, kuri susidėjo iš pinigiško 
prizo ir jų rengiamo koncerto

• • H ' ividurmieslyjc. '' 
DRAUGYSTĖS AMERIKOS 

MUZIKŲ KONTESTE, kuris 
surengė jaunai artistei koncer
tą’ vidurmiestyje, kur buvo vi
si svetimtaučių spaudos kriti
kai.

CHICAGOS TRIBŪNE MU
ZIKOS FESTIVALE—1934 me
tais, laimėjo antrą vietą, pasi
rodymą didžiam j am apvaikš
čiojime ir radio programoj.

“Visą savo mokslą įgijau 
bedirbdama dienomis ir besi
mokindama vakarais” aiškiai 
pabrėžė man ponia Bartush.

P-os Bartush tikrai nuošir
džios pastangos ir didelis darb
štumas visuomet rado jai nau
jų laimėjimų, iki ji rudenį 
1935 metų laimėjo 'konteste^ 
kuris suteikė jai vietą Chica
gos City Operos sąstate, ir de
biutą Lapkričio 6 d. Flotow 
operoj “Martha”, greta tokių 
pasaulinių žvaigždžių, kaip 
Edith Mason, Mario Chamlee 
ir Virgilio Lazzari. ,

Debiuto proga p. Bartush 
taip gerai ir gražiai užsireko
mendavo, kad operos direkto
rius tuojaus asignavo jai vie
ną principalių rolių pasaulinėj 
premjeroj operos “Gale” su 
tokiu žymiu dainininku kaip 
John Charles Thomas, kaipo 
partneriu.

Svetimtaučių spauda, laik
raščiai ir žurnalai visur kuo- 
gražiausia atsiliepė apie jos 
dainavimą ir vaidinimą, saky
dami, kad jai matomai yra 
lemta svarbi vieta operos fir- 
mamente.

Vis Lavinalsi, Vis Jieško 
Naujų Aukštybių

Viena iš jponios Bartush la
bai gražių ypatybių yra ta, kad 
jokis pasisekimas neapsuka,‘ 
taip kalbant, jos galvą, vis la-

tojų darbuotę, jų siekiais, atsi- vinasi ir kad ji visuomet yra

ta pati maloni, nuoširdumo 
kupina, ne puiki, bet papra- 
sla Helena.

■ Pradžioje šių metų ji davė 
savo recitalę Kimball Hali 
svetainėje. Čionais paduodu 
tiktai kelias dalis tų recenzi
jų, kurios tilpo svetimtaučių 
spaudoje po jos koncerto.

Veteranas mokytojas ir mu
zikos kritikas, Herman De- 
vries, su kurio opinija skaito
si visi muzikos mylėtojai ir 
darbuotojai, savo aprašyme, 
Chicago American, (Saus. 26) 
sakė, kad “p. Bartush pertik
rino savo klausytojus, kad ji 
turi karališką teisę tikėtis to
lesnių pasisekimų kaip operoj 
taip ir laimėti pripažinimą 
koncertų srytyje.”

“... p. Bartush balsas turi 
nepaprastai gražios kokybės, ir 
turi galimybę didelio įvairumo 
spalvų ...” (Eugene Stinson- 
Chicago Daily News, Saus. 
26).

Edward Barry, Tribūne, ra 
še, kad “dėl to, kad jos dai
nos turi didelės svarbos pa- 
iįai dainininkei, Helen Bar
tush padaro jas daug reiš
kiančias ir savo publikai. Ir 
ši yra principalė priežastis pa
sisekimo šios mezzo contralto 
koncerte Kimball svetainėje. 
Ji turi Ihbai lankstų balsą, pa
žymėtinai gražų ir tikrai spal
vuotą. Instinktyviai ji supran
ta naudojimą ir svarbą tinka
mo akcentavimo ir švelnų 
naudojimą eigos atmainos...”

Manau, kad dailės mylėtojai, 
“Naujienų” draugai ir rėmė
jai, džiaugsis sužinoję, kad p. 
Bartush dalyvaus šiose iškil
mėse. Ji dainuos ne tik solo, 
bet kartu su kitų musų seniai 
girdėtu ir laukiąmu daininin
ku, (Povilu Slogiu (apie kurį 
išgirsite daugiaus-vėliaus) dai
nuos duetą iš Šimkaus “čigo
nų.”

Ir tai čia pranešu tiktai pra
džia to visko, kas sudarys pro
gramą paminėjimui NAUJIE
NŲ 25 METŲ SUKAKTIES, 
12 d. KOVO, ASHLAND BOU
LEVARD AUDITORIJOJ.

-o-
Lietuviai Universiteto 
Studentai Groja Chica
gos Universiteto Dūdų 
Orkestroj

Man labai patinka tas en
tuziazmas ir darbštumas mu
sų jaunuolių universiteto stu
dentų. Belaukiant Naujienų 
raštinėj ana vakarą atėjo jau
nos, gyvas ir labai malonus 
jaunuolis. Atrodė rodos sve
timtautis, bet neužilgo pradėjo 
kalbėtis su p. Rypkcvičium 
lietuviškai, pasirodo, kad lie
tuvis ir dar ne bet koks.

Pažiūrėjęs į mane, paklau
sė, “ar tamsta esi ta Nora, ku
ri veda Muzikos Žinių Skyrių 
Naujienose?” “Taip”, atsa
kiau jam, “kame dalykas?”

“Well, aš norėčiau, kad pa
rašytumėt, kad Chicagos Uni
versiteto dūdų orkestre, kuris 
susideda iš 80 muzikantų, ir 
yra vedamas p. Harold Bach- 
man, duos savo 41mą metinį 
koncertą, Universitete, Mandel 
Hali patalpose, kertė 57-tos 
gatvės ir University Avenue* 
sekmadienį po piet., Vasario 
26 d. kaip 3:30 valandą po 
piet.”

“Ar tamstai yra žinoma, kad 
toj organizacijoj yra du lie
tuviai studentai, vienas jų var
du Al. Pivorunas, ir antras aš 
pats?”

Programa bus įdomi, susi
jęs iš kurinių Rimsky-Korsa- 
kow, Tschaikowsky, Wagner, 
Weber ir kitų. Įžanga veltui 
ir visi kviečiami. Mes lietuviai 
norėtume, kad musų žmonės 
naudotųsi proga išgirsti šį kon
certą, todėl įdėkite tą žinią į 
Muzikos Skyrių Naujienose. 
Ačiū.”

Prašiau dar daugiaus infor
macijų, tuojaus jaunuolis pa
ėmė mano adresą ir ant ryto
jaus viskas buvo mano žinio
je.

Ir tas jaunas, gyvas ir labai

Sveikinimai “Naujienoms
Sveikinimai Iš Varšuvos, Lenkijos Nuo

Ksavero Vanagėlio Našles /
Didžiai Gerbiamoji “Naujienų” Redakcija:

Nuoširdžiai dėkoju už ligi šiol siųstus Jūsų dienras-' 
čius ir jei galima, prašau siųsti ir toliau. Varšuvos lietu
vių kolonija mielai skaito Jūsų straipsnius ir visada lau
kia laikraščio. Tad dar kartą prašau siuntinėti tuo pa- 
3iu antrašu.

Jūsų Jubiliejinių Metų proga siunčiu Gerbiamai Re
dakcijai geriausius mano linkėjimus.

Su pagarba,
M. SAKALAUSKIENe-VANAGėLIENė,

ui. Grzybowska 19-8
Warszawa, Pclska. _ *

CHICAGOS KRUOPIŠKIŲ KLUBAS pridavė ‘Wu- 
/ienoms” $10.00, kartu sveikindami “Naujienas” su 25 
netų Jubiliejum.

D. MILLER, pirm.
M. ČEPULEVIČIUS, vice-pirm.

FR. LEONAS, kasierius
VL. ČEPULEVIČIUS, rast.

malonus jaunuolis buvo Al. 
Uždravaitis, kuris pirmiaus 
lankė Chicagos Universitetą, 
o dabar persikėlė Northvves- 
tern Universitetan.

Yra taip smagu žinoti, kad 
lietuviai universiteto studen
tai didžiumoj domisi daile ir 
aktingai veikia įvairiuose jos 
srityse.

Maria Kurenko 
Koncerto 
Programas
• Maria Kurenko, garsi rusų 
dainininkė, rytoj vakare (8 
P. M.) Civic teatre, Washing- 
’on ir Wacker Drive, sūdai • 
nuos sekamą dainų programą: 
(Tai bus jos antras koncerti
nis pasirodymas Chicagoje.)

Charmant Papillon (1710)
Campra 

Sancta Maria ....... Gordigianį
Minue Cantado (Spanish of 
16th Century) .... ari’, by Nin 
Aria of Constanza .... Mozart 
Colloųue Sentimentai Debussy 
Mandolines ............... Debussy
L’Hiver ..................... Koechlin
Robin Adair ....... Old Scotch
Twenty-eighteen 
(English Song)

arr. by Deems Taylor 
Toast Song (Mazurka)

Glasounov
The Statue of Tsarskoe Selo

Cui
Swan Song from Op. Tzar 
Saltan ....... Rimsky-Kcrsakoff
Polo (Andalusian) ........... Nin
EI Majo Discreto (Tonadilla)

Granados 
Gota ........................... de Falla
Vocalise Etude (Habanera)

Ravel 
Tango Classiųue ....... Madaro
Only You ........... Tchaikovsky
The Burned Letter ....... Volpe
Lisochek (Children Song) 
To the Chi’.dren Rachmanincff 
Peasant’s Lullaby Moussorgsky 
Aria from “The Fair of Sorot- 
jhinsk” ............... Moussorgsky

(Skelb.)

Balsavimai 
J. P. Smith 
Avalinės Dirbtuvėj

Valdžios Darbo Santykių Ta
ryba vakar nutarė surengti 
darbininkų balsavimus J. P. 
Smith Shoe Co., avalinės dirb
tuvėj, išrišimui ginčo tarp 
C.I.O. ir A.F.L. Darbininkai 
turės nuspręsti, slapto balsa
vimo budu, kuriai unijai pri
taria, ar United Shoe Workers 
unijai (C.I.O.) ar Boot and 
Shoe Workers unijai, kuri pri
klauso prie A.F.L.

"NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Ashland Blvd.

Auditorijoj
Kovo 12, 1939

Naujienas Sveikina, 
Taipgi Dalyvaus 
Jubil. Iškilmėse/

Iš Brighton Parko Moterų 
Kliubo Darbuotės

Molinis Brighton Parko Mo
terų Kliubo susirinkimas įvyko 
sausio 6 dieną, 2605 — 43 gt. 
Visi bėganti kliubo tarimai bu
vo apsvarstyti. Išrinkta nauja 
valdyba šiems 1939 metams: 
pirm. A. Zabukienė, vice-pirm. 
S. Kiaunienė, nutarimų rast. 
S. Puniškienė, finansų rašl. J. 
Burokienė, kasierė R. Budrie
nė. Nutarta pasiųsti pasveikini- 
nimas “Naujienoms” su 5 dol.

Atstovauti Kliuhą Kongrese 
išrinkta A. Zabukienė ir J. Bu
rokienė. Kliubas finansiškai ne
blogai stovi.

šventė 4 metų sukaktuves
Sausio 14 d. kliubietės suren

gė 4 metų sukaktuvių vakarą 
Hollyvvood svet.

Programą pildė Brighton 
Parko Jaunuoliai po vadovyste 
A. Zabukienes. Dainavo ir Kul
tūros Moterų Choras po vado
vybe O. Petrutienės. Sekantis 
susirinkimas įvyko vasario 2 d. 
p. A. Zabukienes namuose. Nu
tarta surengti paskaitas apie 
sveikatą.

Visos kliubietės taipgi nutarė 
dalyvauti Naujienų jubilieji
niam vakare Ashland Auditori
joj, kuris įvyks kovo 12 dieną.

Naujos narės
Tame susirinkime prisirašė 

keletą naujų narių, tarp jų se
niai buvusi bridgeportietė, da
bar Brighton parkietė, J. Gulbi
nienė. Kliubietės priėmė J. Gul
binienę su dideliu entuziazmu.

Po susirinkimo įvyko vaišės, 
kurias patiekė pačios kliubietės, 
ir geroj nuotaikoj išsiskirstė.

Sekantis susirinkimas įvyks 
kovo 2 dieną. Kurios moterys 
norite prisirašyti prie kliubo, 
malonėkite ateiti į susirinkimą 
ir prisirašyti. Mokestis labai že
ma. —A. M-nė.

Pildom
Income

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

“NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.




