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Kardfinhas Pace!Ii išrinktas Popiežium
GAVO DVIEJU TREČDALIU DAUGUMU 

TRECIAME BALSAVIME
Naujas popiežius pasivadino Pijum 12-ju

VATIKANO MIESTAS, kovo 
2. — Romos katalikų kardino
lų kolegija, susirinkusi slapto
je sesijoje, ketvirtadienį išrin
ko kardinolą Eugenio Pacelli, 
italą, nauju popiežium.

Pacelli, Pijui XI am būvant 
popiežium, ėjo Vatikano val
stybės sekretoriaus parei
gas. Jis skaitosi gabiu diplo
matu.

Naujasis popiežius, pagerb
damas atmintį savo pirmtaku- 
no, pasivadino Pijum XII-ju.

Kovo 12 diena paskirta nau
jam popiežiui apvainikuoti.

Kardinolas Pacelli, arba da
bar popiežius Pijus XII, gimė 
Italijoje kovo £' dieną 1876 m. 
Pijus XI-tas paskyrė jį kardi
nolu 1929 metais.

Pacelli’o išrinkimas popie
žium interpretuojamas kaipo 
Romos katalikų vyriausybės 
nusistatymas kovoti prieš na
cius ir radikalizmą, kitaip sa
kant, tęsti Pijaus XI-tojo po
litiką. Nacių spatfda jo, kaipo 
galimo popiežiaus, .kandidatūrą 
smarkiai atakavo.

Kardinolų kolegija išrinko 
naują popiežių labai greitai. 
Rinkimo sesija buvo viena 
trumpiausių popiežių rinkimų

istorijoje. Pacelli išrinktas tre
čiuoju balotu.

Du pirmesni balotų padavi
mai parodė, juodiems dūmams 
iš Sistine koplyčios rūkstant, 
kad dar popiežius neišrinktas. 
Tretį kartą balotus sudėjus, 
Pacelli gavo reikiamą dviejų 
trečdalių balsų daugumą. Iš 
Sistine koplyčios kamino paki
lo balti durnai — reiškia, nau
jas popiežius jau išrinktas!

Po to prasidėjo ceremonijos. 
Faktinai įvairios apeigos Va. 
tikane nesiliovė nuo Pijaus XI 
mirties. Apeigos ruoštos Pijų 
laidojant, jos suruoštos Pacelli 
išrinkus popiežium, jos bus 
ruošiamos jį vainikuojant.

Kai tik Pacelli tapo išrink
tas popiežium, tai kiti kardi
nolai pabučiavo jam ranką. 
Vėliau kardinolas Caccia Domi- 
nioni išėjo į balkoną ir prane
šė miniai, kas išrinktas. Iš 
pirmutinio vardo Eugenio mi 
nia suprato, kad išrinktas Pa
celli.

Neilgai trukus balkone pa
sirodė ir naujas popiežius. Pi
jus XII balkone.. pasirodė 6:22 
vai. vakare (Chicagos' laiku 
12:22 vai. popiet).

Kardinolas Pacelli išrinktas 
262-ruoju Romos katalikų baž
nyčios popiežium.

NAUJIENŲ-ACME Tęlephoto
Buvęs kardinolas Eugenio PaceĮĮli, dabar po
piežius Pijus XII. Gimė Romoje kovo 2 d., 
1876 m* Popiežium išrinktas kbt\rirtadienį, 
kovo 2, 1939—63 metų sukaktuvių dieną.

Britų ir francuzų ka
pitalistai ieško Ispa

nijos prekybos

Berlynas skaito Pa
celli nacių priešu 

esant

Daugiau italų pa
šaukta kariuo

menėn
ROMA, Italija, kovo 2. — 

Visoj Italijoj išleisti praneši
mai, kad yra šaukiami kariuo
menėn vyrai gimę 1919 me-

Pakeitė aini ją taikos 
konferencijos 

delegatų
WASHINGTON, D. C., kovo 

2. — Amerikos Darbo Fėdera- 
ei ja ir C.I.O. paskyrė po tris 
atstovus taikos konferencijom

Pašalino 250 darbi
ninkų dalyvavusių 
sėdėjimo streike

NEWARK, N. J., kovo 2. 
— J. E. Mergott Company, me
talo naujanybių išdirbėja, pa
varė iš darbo 200 darbininkų, 
kurie praeity buvo paskelbę 
sėdėjimo streiką. Tas streikas 
tęsėsi dvi dienas. Kompanija 
dabar pašalino darbininkus, 
remdamasi šią savaitę paskelb
tu Vyriausiojo teismo sprendi
mu, 'kad sėdėjimo streikai yra 
nelegalus.

Miestely Edgewater, netoli 
nuo Newarko, Archer Daniels 
Midland Linseed Oil Company 
pavarė apie 50 darbininkų dėl 
to, kad jie prieš porą savaičių 
buvo paskelbę sėdėjimo strei
ką ir išsėdėjo keturias dienas.

Francuzai talkinin
kauja sukilėliams
PARYŽIUS, Francuzi j a, ko

vo 2. —- Francuzų civilis teis
mas mieste MarseiBe įgaliojo 
Ispanijos sukilėlių atstovus už
griebti lojalistų reikmenas, ku
rios buvo kraunamos į laivus 
šiame uoste. Be to, Francuzi 
jos vyriausybė sutiko atiduoti 
Ispanijos sukilėliams - • višū’š -is
panų laivus esančius Francuzi
jos uostuose, nors kai kurie 
tų laivų ir butų užregistruoti 
teritorijoje dar priklausančio 
j e lojalistams.

Francuzijos vyriausybė nori, 
kad lojalistai juo greičiau pa
siduotą sukilėliams. Nes fran
cuzai mano, kad italai išsikrau
stys iš Ispanijos, kai lojalistai 
pasiduos.

Lietuvos Naujienos
Skriaudžiami Darbi

ninkai
Sunku Be Darbo, Bet 

Sunku ir Gavus Jį

LONDONAS, Anglija, kovo 
2. — Britanijos ir Francuzi- 
jos vyriausybės siunčia suki
lėlių Ispanijon savo prekybos 
ekspertus ir atstovus. Britani
jos ir Francuzijos kapitalistai 
veda derybas kredito ir kitais 
klausimais su ispanų firmo
mis, kurių interesai yra sisije 
su sukilėlių interesais, šiaurės 
Afrikoje Ispanijos pirkliai jau 
davė didelių užsakymų Fran
cuzijos kolonijose parūpinti 
Ispanijos Morokui įvairių reik
menų.

Buvęs ambasadorius 
rastas kaltas

HANOVER, Va., kovo 2. — 
Buvęs Jungt. Valstijų ambasa 
dorius William E. Dodd ket
virtadienį šio miestelio teismie 
prisipažino kaltas, kad užva
žiavo automobiliu ant negro 
vaiko ir sužeidė jį. Teismas 
paskyrė Dodd’ui bausmės su
mokėti $250. Vaikas, praėjus 
kiek laiko po nelaimės, pa
sveiko.

BERLYNAS, Vokietija, ko 
vo 2. — Kardinolas Pacelli iš
rinktas popiežium. Pirm jo iš
rinkimo nacių spauda, komen
tuodama apie Pacellį kaipo apie 
kandidatą i popiežių, skaitė j; 
nepalankiu Vokietijai, faktinai 
skaitė jį kaipo vyriausią kal
tininką dėl Vatikano nusista
tymo prieš nacių režimą.

200 žuvo Japonijos 
arsenalo eksplozijoj

TOKIO, Japonija, kovo 2. — 
Trečiadienio pranešimais, mie
ste Osaka įvyko amunicijos 
eksplozija. Tikrumoje eksplo
zija įvyko miestely Hirakata, 
14 mylių atstumoje nuo Osa
ka.

Griuvėsiuose ir degėsiuose 
surasta 22 lavonai. 175 žmo
nių pasigendama. Daugiau nei 
500 buvo sužeista. Kįlęs gais
ras praktiškai sudegino visą 
miestelį, kurs priskaitė 27,000 
gyventojų.

Japonijos karo ministeris 
ketvirtadienį painformavo par
lamentą, kad nelaimė Hiraka
ta miestely buvus skaudi, ta
čiau ji nesulaikys karo Kini
joj.

^OR R Š7
Cbicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai ptfk 
našauja:

Apsiniaukę; temperatūra kį- 
la; vidutinio stiprumo ir apy- 
stipriai vėjai; saulė teka 6:23 
v. r., leidžiasi 5:41 v. v.

Išgelbėjo 150 žmonių
NEW YORK, N. Y., kovo 2. 

— Radio Marine Corporation 
pranešė, kad laivas Newfound- 
land ketvirtadienį išgelbėjo 150 
žmonių, plaukiusių prakiurusiu 
žuvautoj ų laivu Ranger, kurs 
Šaukėsi pagalbos.

tais. Pirm jų jau buvo pašauk
ti kariuomenės tarnybon vy
rai gimę 1918 ir 1917 metais. 
Šių trijų metų klasės sudaro 
300,000 vyrų armiją. Vyriau
sybė laikys juos tarnyboj vie
toj tų kareivių, kurie, atitar
navę reguliarią kariuomenės 
tarnybą, yra paleidžiami na
mo. Naujai sumobilizuoti ka
riai palaikys stovinčią ją (stand- 
ing) armiją pilnoj galybėj.

Dar $500,000,000 Ja
ponijos laivynui

____________________ L—

TOKIO, Japonija, kovo 2. — 
Japonijos karo laivyno vyriau
sybė ketvirtadienį painforma
vo, kad ji reikalaus parlamen
tą asignuoti karo reikalams 
dar 1,830,000,000 jenų arba, 
Amerikos pinigais, $499,000,- 
000 nepaprastų fondų. Iš tos 
sumos bent pusė pinigų numa
tyta skirti karo laivyno staty
bai.

Kaip manoma, šitie nepa
prasti fondai bus reikalaujami 
greta reguliariai skiriamų me
tinių fondų laivyno reikalams, 
kurie siekia $177,000,000.

Japonijos karalienė 
susilaukė dukterį
TOKIO, Japonija, kovo 2. — 

Japonijos imperatoriaus rūmai 
ketvirtadienį paskelbė, kad im
peratoriaus žmona pagimdė 
trečiadienį dukterį. Tai yra 
septintas Japonijos imperato
riaus šeimoje kūdikis.

Amerikos Darbo Federacijos 
paskirtųjų delegatų tarpe buvo 
Daniel Tobin, Brotherhood of 
Teamsters unijos prezidentas. 
Ketvirtadienį William Green 
A.D.F.v prezidentas, paskelbė 
kad Tobin atsisakė atstovauti 
Federaciją konferencijoje, o jo 
vieton paskirtas Thomas A. 
Rickert, Federacijos antrasis 
viceprezidentas.

Petain paskirtas pa
siuntiniu Ispanijai
PARYŽIUS, Francuzija, ko

vo 2. — Francuzijos vyriausy
bė paskyrė savo atstovu suki
lėlių Ispanijai maršalą Henry 
Phillippe Petain, Pasaulio ka
re Verduno fronto komanduo- 
toją. Burgos vyriausybė ket
virtadienį painformavo Fran- 
euziją, kad paskyrimas jai pri
imtinas. Petaih, kurs dabar 82 
metų, išvyksiąs Ispanijon į ke
letą dienų.

15 žmonių žuvo gai
sre Halifaxe

HALIFAX, Canada, kovo * 2. 
— Gaisras sunaikino čia Old 
Queen viešbutį. Sudegė kiti du 
pastatai, o trečias apdegė. 
Viešbuty tuo metu, kai jis už
sidegė, buvo daugiau nei 50 
asmenų. Po gaisro rasta lavo
nai sudegusių 15-kos žmonių, 
dar dešimties pasigendania, gi 
22 buvo sužeisti. Turtui gais
ras žalos padarė apie $800,- 
000.

Sustreikavo pastatų 
elevatorių darbi

ninkai
MINNEAPOLIS, Minn., ko

vo 2. — Biznio pastatams pri
žiūrėti unijos — Building Ser
vice Employes Union — 1,000 
narių ketvirtadienį paskelbė 
streiką. Streikas paskelbtas 
todėl, kad po šešių savaičių 
derybų su pastatų užveizdomis 
nepavyko sutartį atnaujinti. 
Streikas palietė 33 trobesius. 
Jei jis užsitęs, tai ofisų dar
bininkams teks lipti, kartais 
keliolika aukščių, laiptais į 
darbą.

KAUNAS. — Audimo fabri
ko “Vilnų tekstilė” darbinin
kai nusiskundžia sunkiomis są- 
ygomis. Fabriko administraci
ja beveik kasdien atleidžianti 
vieną antrą darbininką, o at
leistojo vieton tuoj samdanti 
naują. Paprastai naujam dar
bininkui mokamas toks atlygi
nimas, kurį nori mokėti patys 
darbdaviai. Jei kuris darbinin
kas darbdavių paprašo mokėti 
didesnį atlyginimą, tai tokį fa
briko administracija tuoj at
leidžianti.

Be to, šiame fabrike darbi
ninkai, bijodami netekti dar
bo, dirbą viršvalandžius pagal 
darbdavių pageidavimus, tačiau 
už viršvalandžius negauną di
desnio atlyginimo, kaip yra nu
statyta; Akordinis atlyginimas 
fabriko administracijos yra 
taip sunormuotas, kad darbi
ninkai didžiausiomis pastango
mis neįstengia uždirbti dau
giau kaip nustatytas — padie
nio darbininko atlyginimo mi
nimumas. Darbininkai kasdien 
yra skirstomi dirbti prie kitų 
mašinų — staklių, prie kurių 
nėra pripratę ir dėl to jų dar
bingumas mažėja.

Fabriko administracija dar
ban priima mažamečius, ku
riems atlyginimo nemoka. Pa
prastai mažamečiai yra vienur 
ar kitur siuntinėjami.

Kuriama Baltijos Val
stybių Kooperacijos 

Talka
KAUNAS. — šiemet birže

lio mčn. numatomi Pabaltijo 
valstybių vienybių draugijų, su
važiavimai. Ta proga ir Lietu
vos Kooperatyvų taryba Kaune 
kviečia Pabaltijo valstybių ko
operatininkų konferenciją, ku 
rioje Pabaltijo kraštų koope
ratininkai padarytų praneši
mus apie savo kraštuose ko
operatyvų instruktavimą.

Be kita ko, konferencijos 
proga numatoma įkurti Balti
jos valstybių kooperatininkų 
talką.

KAUNAS. — Darbo biržoje 
oe eilinių bedarbių yra nema
žai įsiregistravusių ir inteli
gentų bedarbių, kuriems savi
valdybė, pagal išgales, duoda 
dirbti savo skyrių raštinėse. 
Vienas tokių bedarbių, Jaku
bauskas, aną dieną dirbdamas 
apalpo. Kiek atsipeikėjęs papa
sakojo, kad apalpęs dėl alkio ir 
sušalimo.

Jakubauskas gyvena nakvy
nės namuose, o kadangi kaipo 
bedarbis darbą gavo ir atgyve
no leistas keturias naktis, iš 
nakvynės namų buvo pašalin
tas pagal nustatytas taisykles. 
Tarnautojai nelaimingąjį su
šelpė keliais litais ir pasirū
pino, kad butų į nakvynės na
mus, bent kol pasveiks, priim
tas.

Utenos Darb. Prašo Pi
giųjų Butų Kolonijos, O 
Cukraus Fab. Darb.

Steigia Taup. Skol.
Kasą

UTENA. — Utenos darbinin
kai yra nutarę vietos savival
dybę prašyti, kad Utenoje pa
statytų darbininkams pigiųjų 
tūtų koloniją. Be to, savival
dybe prašoma netoli Utenos 
pastatyti* miesto darbininkams 
sanatoriją.

Marijampolės cukraus fab. 
darbininkai ir tarnautojai šio- 
mis dienomis buvo sukvietę i 
susirinkimą, kuriame nutarė 
įsteigti taupomąją — skolinaz- 
mąją kasą. Darbininkai tikisi, 
kad “Liet. Cukraus” b ve jų 
sumanymą parems.

Kerta Miškus
LAZDIJAI. — Prie miško 

medžiagos paruošimo, kurui ir 
statybai, šiemet pastovų dar
bą turi keli šimtai darbininkų, 
kurių daugiau, kaip 70% ūki
ninkai. Nors atodrėkis smal
kiai pabiurino kelius, tačiau 
tatai nenutraukė darbų miš
kuose.

Apkaltino buvusį 
teisėją

NEW YORK, N. Y., kovo 2. 
— Specialus Grand Jury ket
virtadienį apkaltino (indieted) 
buvusį U. S. Circuit Court • of 
Appeals teisėją Martiną T. Man- 
toną, kurs neseniai rezignavo 
prez. Roosevelto reikalauja
mas.

Man ton apkaltintas tuo, kad 
daręs sąmokslą apgauti Jungt. 
Valstijų valdžią. Jei teismas 
ras jį kaltą buvus, tai didžiau
sia Mantonui bausmė gręsia 
iki šešių metų kalėti ir iki 
$30,000 piniginės bausmės su
mokėti.

Kartu su Mantonu apkaltin
tas George M. Spector, apdrau- 
dos kompanijos agentas.

Franco neprašęs ita
lus pasitraukti iš

Ispanijos
ROMA, Italija, kovo 2. — 

Italijos vyriausybės atstovas 
ketvirtadienį kategoriškai pa
reiškė, kad žinia, buk Ispanijos 
sukilėlių vadas, gen. Franco, 
prašęs Mussolinį ištraukti ita
lų kariuomenę iš Ispanijos, yra 
neteisinga, šitas pranešimas, 
pasak to atstovo, esąs fantas
tiškas.

/

Patenkintos nauju 
popiežium

WASHINGTON, D. C., kovo 
2. — Amerikos valdžia ketvir
tadienį išreiškė pasitenkinimą, 
kad nauju popiežium tapo iš
rinktas kardinolas Pacelli.

Pasitenkinimą taipgi ištiš
kę Britanijos užsienių reikalų j 
ministerija ir Francuzijos vy
riausybė.

PASIUSKIT GIMINĖMS

Lietuvon
PINIGINĘ DOVANĄ

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

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Si

CHICAGO, ILL.
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Daugiau Už Tą Patį Pinigą!
KADA PERKI MIDWEST STORES!

Geresnė Kokybė Valgių Žemesnėmis Kainomis

Išpardavimas Penkt. ir šešt., Kovo 3 ir 4

“MIDWEST” Puikiausios Kokybės

Sviestas X SV. 27feC
1“MJDWEST” Puikiaųsis Golden Santos

KAVA šviežiai Spraginta sv. ipaiš. 13c
“MIDVVEST” De Luxe Kava sv. ken. 25c

2 ken. 19cCOLLEGE INN” Rice Dinner
2 ken. 19ę“CŲLLĘGE INN” SpąghętU su Mėsa 

“FRANCO-AMERICAN” ~~
Spaghetti '* su suriu ir lomatų sunka 3 už 25^ 
“SINCLARE” Lima Beans No. 2 ken. 2 už 19c
“ELMDALE” Early June Peas No. 2 ken. 3 už 25c 
“ELMDALE
Bartlett Kraušės No. 1 aukš. ken
RED TAG” Slyvai
‘MIDVVEST” Fruit Salad
4 - --

‘LIBBY’S” Namų Stiliaus

No. 1 aukš. ken.
No. 1 aukš. ken.

16 unc. džaras
“LIBBY’S” Tamales No. 1 ken.
“C1! A Strained Foods

L O Dhopped Foods
“RICHLAND” Cream Cheese
“SPECIAL” Piaustyti Lašiniukai
New Red Florida

BULVĖS Puikiausios
Fresh Florida Tomatoes

I" —......... . ....  ■ ---------------------------------------- -------------------- ! ' ---------- — . ........    - '

Rome Eeauty Obuoliai 4sv. 19c
New Florida Valencia Grandžiai 200-216 dydžio tuz. 19c
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10c
3 už 25c

15 c

13£
ioc

3 ken. 25c
2 ken. 25c

sv. 29c
Vi sv .pak. 13c

5 sv. 23c
2 sv. 19c

CHJPSO
CAMAY MUILAS

2 maži 17c

25c pak.
“OCTAGON” Soap Chips_________
“OCTAGON” Smulkus muilas 
Priausamasis Muilas
WOODBURY’S

“PURON

Did. Pak. 21 į 
3~iž~ 170 

2 už 25c 
Did. Pak. 20c
Did. Pak. 20c

3 už 25c

Veikalas “Lietuvis
Daktaras” Nerimtai
Kritikuojamas

Tarp musų skaitytojų

Jurgis Slabuška vasario 22 
d. “Keleivy“ nerimtai kritikuo
damas dramatišką veikalą 
“Lįętuvį Daktarą“ pąsirojdp 
silpnokos dvasios kritikų.

Kaipo tokiam, aš darau pa
stabą, kurią jis ncignoruoda- 
mas turėtų priimti. Realus gy
venimo vąizdas neturėtų būti 
iškraipytas, vienok tamsta gal 
būt ir nesąmoningai moRiųi 
autorių, kad jis vietoje realaus 
vaizdo sukūrė sintetišką vaiz
dą. Aš jus paklausiu, ar jūsų 
skonis butų toks pat, jei ragau
tum tikrą arba iš vaško nuli,- 
pytą kumpį? Kalbant apie skq-

tišku veikalu “Lietuviu Dakta
ru”.
vaizdas yra 
mų žmonių 
arba kitoks 
suvaidintas, 
ties veikalo
pintis, nes jis įvairiai gali būti 
sukurtas.

šio veikalo keturių aktų 
paimtas iš atsitikį- 
gyvenime ir toks 

vaizdas gali buŲ 
Kritikas apie pą-

J. S. sako: “Autorius turėjo 
užbaigti jį antruoju veiksmu, 
tuomet butų išėjusi trumpa, įs
pūdinga drama, 
ketvirtas aktai 
mediją 
veikalo 
drama, 
s i riša.“

Gera Sveikatų
įMes visi ieškome ir ųęrimę 

geipos sveikatos, žinome, kąd 
šviežus oras, mankšta, valgis 
ir vidutiniškąs ąyvęnimas yra 
pagrindas geros sveikatos. Bet 
iš viso ko maistas yra svar
biausiu dalyku, nes musų mai
stas turi visiems žinomus vi
taminus A, B, C, D, ir G, kas 
taip svarbu gyvybei palaiky
ti.

Ir kada bęnt vieno iš kal
bamų vitaminų maistas neturi, 
tadą žmęgus, jį valgydamas, 
pradeda negaliauti, jį pradeda 
igos atakuoti. Dabar, tie vita
minai yra gaunami dviem bu
dais: perkant iš vaistinės — 
vaistų formoje, arba valgius 
— krautuvėse. Pavyzdžiui, vi
taminas A randamas 
sūry, piene, morkuose 
nakuose. Vitaminas B 
penuose, oisteriuose ir
riuo.se javiniuose valgiuose, vi
taminas C — salmonuose, kiau
šiniuose ir javiniuose, gi vita
minas G — alyvuoge, kepenuo- 
se ir kai kuriose daržovėse.

Taigi, perkant maistą, nerei
kia ir valandėlei tų dalykų pa
miršti. Paskui, labai reikia žiū
rėti, kad maistas butų švie
žus ir geriausios kokybės. Q 
tai galima tikrai gauti Mid- 
west Stores, nes jų savininkai 
tuo klausimu yra susipažinę it 
stengiasi reikiamai patarnauti. 
Jie turi ir tam reikiamas prie
mones.

Taigi, pirkdamas Midwest 
Stores krautuvėse nepralaimi. 
Čia be geresnio maisto ir daik-

svieste, 
ir spi- 
— ke- 

kai k il

Bet trečias ir 
išsivysto į ko- 

ir sugadina pirmąją 
dalį, kurioje reiškiasi 

Komedija su drama ne-

“Kas drama?

to, gauni ir žemesnę kainą, nes 
viskas perkama stambmepomis 
ir didrpenų kainomis, o kas su
taupyta — perleidžiama pirkė
jams žemų kainu formoje.

(Skelb.)

Bemkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE“

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT,
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina aKių įtempimą, kurįs 

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

Daugelėj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tcl. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

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

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

to

LIETUVIAI KITATAUČIAI

Patartina įsigyti daugiau ži
nojimo, kas yra pati drama, o 
kad lai įsigysi ir jos skirtumus

PlRK'hLUO

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

NES PIGIAU >

STORES
-iOO

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

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

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 

q Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

visa

——R——■■   ——1 I I ———M

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

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

ma įvairiausio pasiskąitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ’’ dabar yra paskelbus vajų 

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

ji liks.
“NAUJOJI GADYNĖ“ jus prašo išpildyt žemiau 

blanką ir būt jos skaitytoju.

ir kvie-

ir tokiu

einančią

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

Čia prįsiunčiu $......... -v...už “NAUJĄJĄ GADYNĘ“ ir
meldžiu ją siuntinėti sekąmu adresu:

Vardas ____ __________ ________________________
Numeris ir gatve.
Miestas ir valstija

♦

dį “drama“ senovės graikai 
vartojo karakterizavimui tau
tiškos veiklos dailės, susidedan-

atskirti dramoje linksmus ir 
liūdnas sąjūdžius, dažnai var-

medija, kurios yra atžalos iš 
dramos kamieno. Taip sakyt, 
kad komedija su drama nesi
riša, tat tik neišmanėlis taip 
gal tvirtinti. Taip pat tvirtinti, 
kad antrame akte vyras numi
ręs prisikėlė irgi miglotai ma
tyta. Nes kiti visi matė ir su
prato, kad tas vyras, apie kur, 
J. S. kalba, buvo tik apalpęs, o 
jam nuo pagrindų pasišalinus, 
apie jo mirtį vėliau tik kiti Vai
dilos pasakojo, o taip pat įr 
apie jo žmoną, kuri susilauku
si kūdikį minė. Daktaras pasi
ėmęs jos sūnų užaugino ir lik 
paauginęs jis iš pašaliečių plet- 
kininkų sužinojo, kad jo tik
rieji tėvai abuduv yra mirę. 
Tvirtinti, kad daktaras išsinęšįe

gu žiopla, nes visi taip suprato, 
kad vaikas buvo gyvas ir jįs 
vėliau užaugo į vyrus.

Iš J. S. nerimtos kritikos mą- 
tyti, kad jis taip rašydamas ne
žiūrėjo į vaidinimą bešališkai.

Jūsų Ona.

>

f
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ggKTATTSTA IR DIDŽIAUSIA. LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE

Viši Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue
,Zp ■ Telefoną. LAFAYETTE

w—-g __ • koplyčios visose

A Klamykite ippmį Lietuviu radie programa šeštadienio vakarai*

Sophie
Barčus

RYTINĖ RADĮO
VALANDA

iš Stoties

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

‘i''"..
p

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugiją- ^ar!aĄ. - - - - ---
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Keuwood 5107.
Ofiso Tel. Virginia 0036.

Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

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

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

a

8

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

•LANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

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

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIŲLEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

S. P. MAŽEIKA
1 3319 Litųąnicą Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23r<I Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Eąst lQ8th Street Tel. Pullman 127»

ALBERTA. PETKUS
4704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024

••A . V. • .X ‘‘•fc‘‘t i i* f ? . 'AjV
t ■

si
:

Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

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

1344 East 63rd St
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, mpterų 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 vaL vakaro.

TeL CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Charles Segal OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2-ros lubos 
CHICAGO, ILL. 

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

v

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597
Office and Ros. Phone Calumet 7472
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKE11S
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

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

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos iškraipymų gydymą.

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

Telefonas STATE 7792
59

ADVOKATAI

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

Namų Tel.: Prospect 1930

TeL Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

9

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

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

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

YARDS 0818.
KetvitlaSleTuais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.
M

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 100L 

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

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois

1664 W. Madison St
Telefonas MONROE 0701

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230.

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

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW 

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

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS
Ashland Blvd.

Auditorijoj
Kovo 12, 1939

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

20 Metu Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE

KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

riuo.se
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IŠ DETROITO PADANGĖS
Iš A. L. K. KONFE

RENCIJOS
A. L. K. konferencija įvyko 

vasario 25 <1. Lietuvių svetainė
je. Dalyvavo 16 įvairių organi
zacijų atstovai, šioje konferen
cijoje prisidėjo du nauji atsto
vai, būtent, drg. Kizis nuo SLA 
352 kuopos ir A. Donaitis nuo
L. Pilietinio Klubo.

Skyriaus pirmininkas F. Ja- 
čionis tvarkiai ir gana bešališ
kai vedė susirinkimų. Jis pa
kvietė naujai išrinktų valdybų 
užimti savo vietas. Nauji val
dybos nariai yra šie: M. J. Ke- 
mešienė išrinkta sekretorium ir
M. Andrulienė iždininke. Visi 
kiti pasiliko senieji.

Valdyba pranešė, kad paga
mino rezoliucijų, kuri buvo pri
imta vasario 12 d. minint Lie
tuvos nepriklausomybės 21 me
lų sukaktį Toji rezoliucija jau 
buvo atspausdinta laikraščiuo
se. Valdyba padarė ir keletu ki
tų pranešimų.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimo komisija (Bcsasparis 
ir Andrulis) pranešė, kad vaka
ras įvyko vasario 12 d. Buvo 
suvaidinta komedija “Amerika 
Pirtyje”. P-lė E. Mikužiutė pa
sakė labai gražių kalbų. Pelno 
likę $29.32.

Komisijos raportas liko pri
imtas su pagyrimu.

Pramogų komisijos narys 
drg. Aranauskas raportavo, kad 
turįs paėmęs daržų piknikui ge
gužės 30 d. Paimtas esųs Bcecli- 
nut daržas.

Iš pereito susirinkimo buvo 
atidėtas jaunimo “Young Voice” 
žurnalo klausimas. Žurnalų lei
džia patys jaunuoliai. Klausi

etroito Lietuviu Žinios

mas sukosi apie paskyrimų au
kos to žurnalo leidimui. Kadan
gi tarp susirinkusių pasireiškė 
dvi skirtingos nuomonės, tai 
klausimas pats savaime atkri
to: pirmininkas patvarkė, kad 
balsavimo nebūtų.

Labai daug kalbėta apie Lie
tuvių dienų pasaulinėje parodo
je. Paaiškėjo, jog tautininkai ir 
katalikai yra užsispyrę komu
nistų į komitetų neįsileisti.

Tuo klausimu ir kilo daugiau
sia diskusijų. Bet kadangi tru
ko platesnių informacijų apie 
tai, iš kokių srovių tas komite
tas yra sudarytas, tai klausimas 
liko atidėtas kitam susirinki
mui. Per tų laikų bus bandoma 
patirti, kokiais sumetimais ne
norima komunistų įsileisti.

M. J. Kcmcšienū

ATVYKSTA M.
DUNDULIENĖ

Kovo 4 d. Moterų Pažangos 
Klubas rengia savo vienų metų 
sukakties minėjimų. Ta pačia 
proga bus paminėta ir moterų 
teisių atgavimo sukaktis.

Pažangos klubas kovo 4 d. 
rengia bankietų Draugijų sve
tainėje, 4097 Portcr S t. Vaka
rienė prasidės 8 vai. vakaro. Į 
šį pokylį moterys pasikvietė se
nų veikėjų, p-ių M. Dundulienę, 
iš Hart, Mich.

P-ia Dundulienė yra parašiu
si kelis scenos veikalus. Kai ku
rie jos veikalai buvo vaidinami 
Detroite, todėl vietos lietuviams 
iš dalies yra pažįstama.

Šioje vakarienėje p-ia Dundu
lienė bus garbės viešnia ir pa
sakys kalbų iš moterų judėji
mo istorijos. —Lakštute

SI.A SUSIRINKIMAI
, SLA 21 kuopos susirinkimas 
įvyks kovo 5 d., 10 vai. ryto, 
adresu 4615 Junction Avė.

SLA 200 kuopos susirinki
mas bus laikomas taip pat ko
vo 5 d., 2 vai. po pietų, Bušų 
darbininkų svetainėje, 9219 
Bv.ssell St.

— ® —
SLA 352 kuopos susirinkimrs 

įvyks sekmadienį, kovo 5 d., 
Lietuvių svetainėje (25 ir Vcr- 
nor Hy.). Prasidės 2 vai. po 
pietų.

Visi nariai yra kviečiami sa
vo kuopų susirinkimuose daly
vauti. Dalyvaukite ne tik patys, 
bet atsiveskite ir naujų narių. 
Juk tai yra kiekvieno pareiga.

—M. J. Kemešienė, 
13 distrikto organ.

LSS 116 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

LSS 116 kuopos susirinkimas 
įvyks kovo 4 d., 8 vai. vakaro, 
IAS svetainėje (24 ir Michigan 
Avė.). Bus aptariamas bankie- 
tas, kuris įvyks kovo 25 d. IAS 
svetainėje.

Visų narių pareiga yra kiek 
galima daugiau pasidarbuoti, 
kad bankietas butų sėkmingas. 
Todėl visi nariai ir yra kviečia
mi į talkų. —Valdyba

PENKIASDEŠIMT METŲ 
JUBILIEJUS

Michigan valstijos darbo fe
deracija vasario 13 d. šventė 
auksinį jubiliejų Book-Cadillac 
viešbutyje. Ta proga buvo su
rengta konvencija, kuri truko 
keturias dienas. Dalyvavo apie 
500 delegatų ir svečių. Buvo 
daug kalbėtojų. Kalbėjo ir gu

bernatorius bei Detroito majo
ras. Jie linkėjo laimingai fede
racijai susilaukti deimantinio 
jubiliejaus.

Kita konvencija nutarta lai
kyti Battle Creek, Mich.

Buvo pasiūlyta apie 60 rezo
liucijų, kurios lietė organizaci
jos gerovę. Buvo priimta viena 
rezoliucija, kuri reiškia pagei
davimų, kad ginčai tarp darbo' 
federacijos ir C.I.O. butų kaip 
galima greičiau išspręsti.

TURĖS IŠPILDYTI 
AFIDAVITUS

Michigan valstijoje iš viso y- 
ra priskaitoma apie 170,000 W. 
P.A. darbininkų. Jie visi turės 
pas notarų išpildyti afidavitus, 
kad yra Amerikos piliečiai. Tai 
turės padaryti iki kovo 5 d. O 
jei iki to laiko nepriduos afida- 
vitų, lai bus iš darbo paleisti. 
Tai toks naujas patvarkymas.

Detroite jau ir seniau iš W. 
P.A. buvo paleista daug darbi
ninkų, o dabar paleistų darbi
ninkų skaičius dar labiau padi
dės. Žiūrima jau ir kitų dalykų. 
Jei kas iš WPA darbininko šei
mos dirba, tai toks darbininkas 
darbo netenka.

Vietos laikraščiai dažnai ra
šo, kad šiais metais nedarbas 
sumažėjęs. Esu, pernai Detroi
te buvo šelpiami 36,759 asme
nys, o šiemet tik 20,893. Bet 
kas bus, kai iš WPA bus pa
leisti tūkstančiai darbininkų? 
Labai galimas daiktas, kad ne
darbas tada bus dar didesnis, 
negu pernai.

DAUG SNIEGO
Pereitų sekmadienį Detroite 

ir apylinkėje siautė didelė snie
go audra. Sniego iškrito apie 7

coliai. Susisiekimas buvo supa
ralyžiuotas. Kai vakare susto
jo snigę, tai prie darbo ofisų 
susirinko tūkstančiai darbinin
kų, kad galėtų darbų gauti prie 
sniego nuvalymo. Kai kurie jų 
išstovėjo prie ofisų per visų 
naktį. —Detrotietis

Remkite Idos, kurie 
garsinasi

“NT A1 UI ENOSEJ

Šios Dienos Specialai
90 PROOF DEGTINĖ PO 9g£ KVORTA IR AUKŠČIAU 

VYNAI PO 9gC UŽ GALIONĄ IR AUKŠČIAU 
BUTELIUOSE BOND DEGTINĖ 97£ UŽ PAINIU ir aukščiau. 
PRIE MUSŲ BARO: 4 metų senumo Straight Bourbon—10c už 
stiklelį. Sendintas Kalifornijos vynas 10c didelė stiklinė, 11 me1 
tų straight Bourbon degtinė 15c už stiklelį. Musų garantija—43 
metai biznyje. Draugijos, Ložos, Klubai, kurie rengia šokius ir 
puotas, gali pirkti senesnį vyną ir likerius urmo kainomis.

JOHNSTON & HUNT
1375 MILWAUKEE AVENUE

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

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

“KULTŪRĄ”
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

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

tojai, kritikai, visuomenininkai.

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

gerausių kurinių rinktine knyga.

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

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

Nr. 153. LITHUANIA.

COAL ' * 
I-O—

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.)

DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 
Mieste ir Priemiesčiuose.

Tel. ARDMORE 6975
Phone LAFAYETTE 0461
United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00

Išmok ėjom 
už padėtus 

pinigus 4%
Duodam Paskolas ant 1-mtf 

Morgičių
Safety Denosit Dėžutės Galima 

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

PIRM NEGU PASIRAŠYSI 
LYSĄ

Kampas Kimball avė.—6 apart. 
Metinių pajamų $2900—$3500 pi
nigais—Pilna kaina $13,500.

Kampas, 2 krautuvės, 19 apart. 
Pajamų $9,300—$7,000 reikalau
jama—pilna kaina $30,000.

12 apart.—6x5—kampas Alt- 
geld avė.—puiki vieta. Rendos 
£6,600—$5,000 reikalaujama—Pil
na kaina $23,000.
FIRST STATE MORTGAGE CO.

4752 Fullerton Avenue.
Spaulding 1500.

10 N. Clark St. Dearborn 1540 
------------------------------------------ /

“NAUJIENŲ^ 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS
Ashland Blvd.

Auditorijoj
Kovo 12, 1939

SUTAUPYSIT PAS

MIEGAMO KAMBARIO SETASLABAI GRAŽUS

os Dovanos Prie Kožno Pirkinio!Dyka i Puil iausios Ir Ve
EKSTRA didelė nuolaida už senus elektrikinius 
Refrigeratorius mainais į naujus GENERAL 
ELECTRIC, KELVINATOR, CROSLEY ir kitų 
žinomų išdirbysčių.

Nereikia 
Pinigų 
Įmokėti

Trys 
Metai 

Išmokėti

Springsiniai matracai, viso
kio didumo, verti $29.50 
šiame išpardavime tiktai

Springsų Matracai
$5.95

MATRACAI
Vatiniai matracai, visokio 
didumo ir spalvų, verti po J Lile 
$9.50, dabar tiktai už ...... ■■

Miegamo Kamb. Setai
500 puikiausių riešuto medžio miegamo kamba
rio setų, vėliausios 1939 m. mados. Šie setai vi
sur parsiduoda po $99.50. Bet laike šio mu’sų di
delio išpardavimo jus ff"
nupirksite tris didelius Jr UB 
ir puikius šmotus tik už _uff wl

9x12 LINOLEUM verti po BĮ
$9.50, specialiai šiame iš- « jį 
pardavime po..................... V
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NAUJIENOS
The Lithnanian Daily New*

Published Daily Ėscept Sunday by
The Lithuanlan News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Lietuvos Operos žvaigžde

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
cf Chicago, 111. under the act of 
March 3rd 1879.

Užsakymo kaina t
Chicagoje — paštu:

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______________
Pusei metu ....... ..............

__  $8.00
___  4.00

Trims mėnesiams ........... ___  2.00
Dviem mėnesiams ........... ....... 1.50
Vienam mėnesiui ........... ___ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ..........-....... _ ...... 8c
Savaitei ..........-................
Mėnesiui ..........................

____ 18c
___  75c

Suvienytose Valstijose, ne 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams .............................
Pusei metų .—.................
Trims mėnesiams ..........
Dviem mėnesiams ......

Chicagoj,

..... $5.00 
...... 2.75 
....... 1.50 
_.... _ 1.09

Vienam mėnesiui ......... ........ 75c

v/

VOKIETIJOJ KOMUNIS
TAI PRAREGĖJO?

VAIKAI — “KONTR-RE- 
VOLIUCIONIERIAI”

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Cana-1 8500.

Naujas popiežius
Kardinolas Eugenio Pacelli, italas, 63 metų amžiaus, 

buvęs Pijaus XI valstybės sekretorius, tapo išrinktas 
naujuoju popiežium. Nepaprasta šiuose rinkimuose yra 
tai, kad jie pasibaigė viena diena, su trečiu balsavimu. 
Tik du pirmieji balsavimai nedavė reikiama skaičiaus 
balsų.

Iš to galima numanyti, kad kardinolų kolegijoje šį 
kartą buvo palyginti didelis nuomonių vienodumas. Pa
prastai, iki popiežius būna išrinktas, kardinolams tenka 
balsuoti penkias dienas arba ilgiau.

Naujasis katalikų bažnyčios galva, priėmęs vardą 
Pijaus Dvyliktojo, yra “politiškas popiežius”. Jisai per 
paskutinius 10 metų vedė diplomatinius Vatikano reika
lus. Aišku, kad jisai ves tą pačią politiką, kuri buvo ve
dama prie jo pirmtako, nes jisai pats buvo tos politikos 
vykintojas, o gal būt, ir vyriausias jos autorius.

Mussolinis ir Hitleris norėjo tokio popiežiaus, kuris 
į politiką nesikištų. Kardinolo Pacellio išrinkimas reiš
kia jiem dviem pralaimėjimą. Katalikų bažnyčios vyriau
sybė, pasiskirdama savo vadu šitą, kardinolą, davė fašis
tiškiems diktatoriams suprasti, kad ji be kovos savo po
zicijų Italijoje ir Vokietijoje neatiduos.

Bet kiek ta kova bus sėkminga, tai jau kitas klau
simas. Vatikanas daug prisidėjo prie to, kad diktato
riams užaugo ragai. Jisai rėmė 1934 m., kartu su Mus- 
soliniu, klerikalų “pučą” Vienoje, kuris paruošė dirvą 
Austrijos prijungimui prie “trečiojo reicho”. Jisai padė
jo Mussoliniui išsisukti nuo Tautų Sąjungos sankcijų ir 
užkariauti Etiopiją. Jisai teikė moralinę (ir, sakoma, fi
nansinę) paramą Ispanijos maištininkams ir jų talkinin
kams fišistams.

Dabar fašistų diktatūros turi daug svarbių strate
giškų pozicijų ir pasidarė pavojingos pačiai katalikų baž
nyčiai. Kardinolas Pacelli to pavojaus nepramatė tol, kol 
naciai Austrijoje nepradėjo daužyti langus kardinolo In- 
nitzerio rūmuose. Kai jisai suprato, kad fašistinė Romos- 
Berlyno ašis gali padaryti tokį pat pogromą katalikų 
bažnyčiai, kokį naciai daro Vokietijos žydams, tai jisai 
ėmė dairytis pagalbos Naujamjame Pasaulyje.

Jisai keliavo į Argentiną ir į Jungtines Valstijas už- 
megsti artimesnius ryšius su Pietų ir Šiaurės Amerikos 
katalikų dvasiškija ir valdžiomis. Iš čia, matyt, Pius XII 
daugiausia ir lauks pagalbos, kai fašizmas Europoje ims 
dar labiau spausti katalikus.

Bet katalikybės centras vistiek dar tebėra Europo
je. Amerika dar vis yra oficialiai laikoma “netikėlių ša
lim” (“partes infidelium”). Todėl katalikų bažnyčios at
eitis visų pirma priklausys nuo to, kuo pasibaigs Euro
poje dabartinės grumtynės tarpe demokratijos ir fašiz
mo. Ta pati demokratija, kuriai taip blogai patarnavo 
kardinolas Pacelli Austrijoje, Italijoje ir Ispanijoje, dar 
gali apsad^oti jo valdomą bažnyčią nuo katastrofos.

Spaudoje pranešama, kad ne
perseniai Šveicarijoje suvažiavo j 
Vokietijos komtmistų partijos i 
delegatai ir per tris dienas svaV- 1 
stė veikimo planus. Į suvažiavi
mą delegatai atvyko iš įvairių 1 
dalių Vokietijos ir Austrijos ir, 
žinoma, taip pat iš tų vietų už
sienyje, kur gyvena vokiečių 
emigrantų grupės. Suvažiavime 
dalyvavo komunistų partijos 
generalinis sekretorius” Piėck 
ir centro komiteto nariai.

Ką gi jie tenai nutarė?
Svarbiausias klausimas, ku

rį svarstė suvažiavimas, buvo 
tas: Kas bUs j>o Hitlerio?

Vokietijos respublikos laikais 
komunistų partija, kaip žino
ma, kovojo prieš demokratinę 
respubliką, dėdamiesi į daiktą 
net su hitlerininkais. Kai nacių 
judėjimas Vokietijoje 1932 m. 
buvo pasidaręs jau taip stiprus, 
kad buvo aiškiai matomas pa-, 
vojus, jogei Hitleris paims į sa
vo rankas valdžią ir inis kapoti 
galvas savo priešams, tai ko
munistų partija dar vis šaukė 
darbininkus kovoti prieš “vy
riausius priešus socialdemokra
tus” ir sakė darbininkų ma
sėms, kad Hitlerio nereikią bi
joti, — nes “po Hitlerio valdy
sime mes” (“nach Hitler — 
wir”).

Dabar, slaptai susirinkę Švei
carijoje, Vokietijos komunistų 
partijos delegatai klausimą, 
“kas bus po Hitlerio” vėl svar
stė. Jie nusprendė štai ką:

“Suvažiavimas davė aiškų 
atsakymą į klausimą, ‘Kas po 
Hitlerio’. Partija stoja už de
mokratinę respubliką.”

■ Reiškia, komunistai suprAto, 
kad po Hitlerio bus ne “mes”, 
bet turės būt demokratinė res-

Leninske-Kuznecke, Vakari
niame Sibire, sovietų teismas 
nubaudė kalėjimu keturis val
dininkus: tris žvalgybos virši
ninkus ir vieną prokurorą, už 
apgavingas “politines bylas”, 
kurias jie keldavo vaikams.

Jie areštuodavo mokyklų vai
kus, 12 metų amžiaus ir jau
nesnius, ir apkaltindavo juos už 
kontr-revoliucinių sąmokslų da
rymu ir teroristiniu fašistiniu 
veikimu. Tie vaikai būdavo lai
komi kalėjime po 8 mėnesius 
arba ilgiau, būdavo kvočiami, 
“prisipažindavo”, kad jie, iš tie
sy, dale kontr-revoliucinius są
mokslus ir organizavo fašistus 
— ir būdavo nubaudžiami pen
kiais iki 10 metų kalėjimo.

Apie vieną iš tų “kontr-revo- 
liucionierių” dabartinėje byloje 
buvo iškelti šitokie faktai.

Jisai — 10 metų amžiaus vai
kas. Žvalgyba, suėmusi jį, už
darė jį kalėjime ir žiemos nak
tį, po vidurnakčio jisai buvo 
tardomas. Jisai buvo klausia
mas:

“Ar tu buvai kontr-revoliu- 
cinės fašistinės teroristinės 
organizacijos narys?

“Taip”, atsakė vaikas,, “ašį 
prisipažįstu prie kaltės. Aš 
buvau kontr-revoliucinės fa
šistų organizacijos narys.”
Toliau tardytojas kvotė kali

nį, ar jisai buvo tos fašistų or
ganizacijos narys 1935 metais 
(už trijų metų prieš tai, kai ji
sai buvo suareštuotas), ir vai
kas atsakė: “Taip”. O 1935 m. 
jisai buvo dar tiktai 7 metų 
amžiaus! •

Tai šitokias bylas “kontr-re- 
voliucionieriams” kėlė tie ketu-
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Dies žada tyrinėti rimtai

Vakar Naktį Mirė 
Eugenija Ona 
Hertmanavičienė

Vakar naktį, kovo 2 d., apie 
2:30 vai. ryto mirė lietuviams 
gėrai žinomo, seno Chicagos 
veikėjo, p. Juozo Hermanavi- 
čiaus žmona, Eugenija Ona 
Hertmanavičienė sunkiai sirgo 
apie savaitę laiko. Ji buvo vie
na iš kultūringiausią ir malo
niausių lietuvių moterų Chica- 
goję.

Bus pašarvota Mažeikos kop
lyčioje. Laidotuvės įvyks antra
dienį. —MJ.

Gelbės Lietuviams 
Pildyti Income 
Taksų Blankas
Internal Revenue inspektorius 
bus “Naujienose” kovo 3 ir 4

Kovo 3 ir 4 d. “Naujienose” 
I kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 

vai. popiet bus U. S. inspekto- 
| rius p. A. B. Walons, kuris 
I jums pagelbės išpildyti 1938

žymiausioji Kauno operos solistė p-nia
teisėjo Juozo Grigaičio žmona. Jos tikras brolis, p. Budrys yra 
Lietuvos generalinis konsulas New Yorke.

W J J įplaukų blankas. Susikalbėsit 
--h.?!.! su juo lietuviškai, nes jis yra' 

GRIGAITIENĖ,] 8eras lietuvis.
Už jo patarnavimą mokėti 

nereikia. —“N.” Adm.

Vyriausias Tribunolo Teisėjas Kovo 11 “Naujienų” 
Jubiliejinė Laida

šeštadienį, kovo 11 d. išeis 
didžiulė, gausiai iliustruota 
JUBILIEJINE' “NAUJIENŲ" 
LAIDA. Bus atspausdinta ant 
specialio popierio.

Tai bus istorinis numeris. 
Pasirūpinkit iš anksto kopiją ų 
gauti.

“N” ADM.

Kol respublika gyvavo, Vo
kietijos komunistai ją Jtaip į- 
manydami griovė. O dabar, k’Ai 
ji lapo nužudyta (su pagalba 
pačių komunistų!), tai jie už ją 
“stoja”.

Toliau, tas komunistų suva
žiavimas svarstė, kaip dabar 
prikelti iš numirusių tą dėiho- 
kralinę respubliką, Idirią jie 
padėjo Hitleriui nugalabiriti, it 
nutarė:

“Vyriausias partijos užda
vinys dabar — suViėhyli vi
sas dėmokratinės jėgas hitle
rinio rėžimo nuvertiifHii.”

Kongresinis Martino Dies’o komitetas, kuris pernai 
metais iššaukė daug pasipiktinimo visuomenėje savo ne
rimtomis atakomis prieš Roosevelto administraciją, žada 
pasitaisyti.

Tas komitetas tyrinėje “ne-amerikinius veikimus”, ir 
kongresas ‘įgaliojo jį šitiems tyrinėjimams suvartoti 
$100,000. Gavęs pinigus, komiteto pirmininkas pareiškė, 
kad dabar jisai viešai nekaltins nė vieno asmens, nesu
rinkęs prieš ji aiškių įrodymų, kurie tiktų teisme.

Martin Dies pasisamdė vieną buvusį FBI (Federal 
Bureau of Investigation) agentą ir pavedė jam sudaryti 
štabą iš išlavintų detektyvų, kurie turės rinkti faktus a- 
pie slaptą veikimą organizacijų ir asmenų, tarnaujančių 
svetimų šalių valdžioms.

Komitetas žada aštriaus imti į nagą hitlerininkus, 
nes jie kasdien darosi vis drąsesni, ir publika jau pradė
jo reikalauti, kad tas gaivalas butų sudraustas.

Jeigu Dies’o komitetas veiks rimtai ir bešališkai, tai 
jisai galės atlikti naudingą darbą.

Matote, Vokietijos kolriiinis" 
tai dabar “vienys demokratines 
jėgas”, kurias jie per 15 tnetų 
visokiaiš budais skaldė, kad 
Hitleris galėtų lengviau sunai
kinti respubliką!

Galima tačiau labai ir labai 
paabejoti, ar Vokietijos demo
kratija norės tokių “vienytųjų” 
klausyti. Nes visų pirma komu
nistai dar neįrodė, kad jie yra 
nuoširdus demokratijos rėmė
jai.

Jeigu jie butų nuoširdus, tai 
jie viešai prisipažintų, kad jie 
darė klaidą^ kovodami prieš de
mokratiją ir skaldydami Vokie
tijos darbininkų judėjimą. To
linus, kadangi visa komunistų 
partijos taktika ir jų progra
mas praeityje pasirodė klaidin
gi, tai komunistai paskelbtų, 
kad jie savo partiją uždaro ir 
pataria Vokietijos darbihinkants 
dėtis prie socialdeihdkraiųi ku
rie visuomet už demokratiją 
kovojo.

Tuomet butų visiems aišku, 
kad komunistai stengsis dau
giau nedaryti tų nelemtų klai
dų, kurios atnešė pragaištį 
jiems patiems ir visai Vokieti
jos liaudžiai. Bet kuomet jie 
dar Vis nori veikti po Vardu tos 
pattijos, kuri pasižyftiėjo savo 
fanatiška neapykanta demokra
tijai, tai Vokietijos darbo žmo
nės vargiai begalės jais pasiti
kėti.

turos* Viršininkai. Kaip teisine 
paaiškėjo, jie lai darė su tikslu 
įsigyti reputaciją” Mas
kvoje, khipį Uolus valstybės 
sAUgotojAi iiUO “priešų”.

% 3 .v
Jų “veiklumas” pasiekė kari

katūros laipsnį. Bet šitoje kari
katūroje kai kurie bfruožai yra 
pAžįstami visiems, kurie atsime
ną didžtasias “pdlitaes bylas” 
įvykusias Maskvoje: tie patys 
kallinintai, suareštuotųjų kvo
timai kalėjime, “prisipažini
mai” ir nuteisimai, paremti tais 
“prisipažinimais”.

Lehinsko-Kuznecko žVAlgybi- 
nilikai tiktai kopijavo Višinskį 
ir tllrichąj suvaidindami tokias 
pat “teisino” komedijas, kaip ir 
M

Jeigu vyriausias sovietų žval
gybos viršininkas Ežovas nebū
tų buvęs pašalintas iš savo vie
los, tai tie vaikai butų ir supu
vę kalėjime už “konlr-revoliu- 
ciją”!

Tokie dalykai gali dėtis tik
tai galutinai supuvusioje politi
nėje sistemoje. Bet y r A Aklų fa
natikų, kurie ja gėrisi ir Vėdi
na ją “darbininkiška”!

Influenza Chicagoj

• ■Jfrvgi
C W

A Ą OiV r į 5^
JUOZAS GRIGAITIS. — Buvęs Lietuvos armijos intenden 

tas, paskui paskirtas Vyriausiojo Tribunolo nariu. Teisėjo j. 
Grigaičio tikras brolis Jonas gyvena Chicagoje ir yra žinomas 
northsidiečiams veikėjas.

Naujas Chicagos 
Darbo Tarybos 
Viršininkas

BajOfk Pasitraukė

Federalės Darbo SAhlykią 
Tarybos valdyba Washingtone 
paskyrė Garnet L. Patterson, 
nauju viršininku Darbo Santy
kių Tarybos Skyriaus Chica- 
goj. PUtterson užims vietą bu
vusio viršininko Leonard C. 
Bajork, kuris neseniai pasitrau
kė. Bajork atidarys privatinį 
darbininkų ir samdytojų san
tykių biurą.

Patterson yra buvęs teisėjas 
ir darbuojasi darbo santykių 
srityj per kelioliką mėtų.'

Siūlo $100,000,000 
“Super-Vieškelių” 
Planą

Chicagos miesto taryba įga- 
liavo merą E. J. Kelly paruo
šti naują “super-'vieškclių” pla
ną Chicagai it pasiųsti projek
tą valstijos lejgislaturai patvir
tinti.

Taryba ir mėtas Kelly se
niai svajoja apie išvedimą ke
lių ekspresinių vieškelių iš Chi
cagos Vidurmiesčio į pakraš
čius ir priemiesčius susisieki
mo pagerinimui.

Tų numatytų vieškelių išve
dimui reikėtų apie $100 milio- 
nų. Miestas darys žygius gau
ti pagalbos iš valstijos iždo.

Mirė 184os Ap.
Gyventojas Masek

Savo bute 643 W. 18th St., 
vakar staigiai mirė senas 18- 
tos Apylinkės gyventojas Frank 
Masek. Jis buvo apie 42 metų 
ąmžiaus.

Per suvirs 18 metų velionis 
tarnavo už motormoną Chica
gos gat’vekarių bendrovei. Spė
jama, kad jisai mirė širdies 
liga.

Skaudžiai Sumušė 
Merginą

Nežinomas jaunas piktada- 
ris per prievartą įsisodino į 
automobilį 21 metų mergaitę 
Eleanor Anderson ir išvažiavo 
užmiestin. Prie Waveland ir 
Paris gatvių kryžkelės sustojo. 
Kai mergina pasipriešino jam, 
piktadaris jai labai skaudžiai 
sumušė galvą geležgaliu ir iš
metė iš automobilio.

Mergina guli Augustana li
goninėj. Ji yra kritiškoj padė
tyj. Gyvena adresu 4052 N. 
Oriole St.

Mergytė Mirė 
Laukdaiha 
Operacijos

St. Anthony’s ligoninėj, be
laukdama operacijos, mirė 7 
metų mergaitė Adeline Zonta, 
nuo 2424 Seminary Avenue.

Mergaitė susirgo vakar rytą 
apendicitu.

Tėvai nuskubėjo ligoninėj ir 
daktarai mergaitę padėjo po 
anestetu, bet pirm negu buvo 
prisiruošti operacijai, ji jau 
buvo negyva. -

Miesto sveikatos departa
mentas raportuoja, kad per 
vasario mėnesį 1,220 chicagie- 
čių sirgo influenza ir kad 81 
žmonės mirė nuo tos ligos. Per 
vasarį plaučių uždegimu susir
go 1,565, o mirė 358 žmonės.

Tos skaitlinės nėra pilnos, 
atstovauja tik tuos susirgimus, 
kurie buvo raportuoti.

Taigi, Pinaklio 
Tą Vakarą 
Neteko Lošti

Ir Tik Todėl, kad Norėjo 
Alaus

Pas Frank Green’ą, adresu 
5547 S. Sacramento, susirinko 
draugai pinakliui.

“Einu alaus parnešti”, tarė 
Green svečiams, “palaukit, 
greitai sugrįšiu”, ir išėjo. Bet 
Green nesugrįžo ir pinaklittin- 
kai išsiskirstė negavę lošti.

Green’ui grįžtant namo iš 
alinės su alum, automobilyj, 
atsirado du piktadariai ir, au
tomobilį ir alų atėmę, nuva- w 
Žiavo.

Green, nieko nelaukdamas, 
nudumė į Chicago Lawn nuo
vadą įvykį raportuoti. Už 15 
minučių policistai pastebėjo 
Green’o automobilį prie Halsted 
ir Madison. Jie pradėjo šau
dyti ir suplojo vieną padangą. 
Vagys pabėgo. ’O kol Green at
važiavo iš nuovados automobi
lį atsiimti, kol pataisė padan
gą ir sugrįžo namo, apie 12-tą 
naktį, tai pinaklininkų jau ne- r 
bebuvo.

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Ashland Blvd.

Auditorijoj
Kovo 12, 1939
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LAIPSNIS TRECIAS
REIKIA 21,000 BALSŲ—$50.00 DOVANA

J. A. SINKUS

10029 S. Princeton 
Avė.,’ Chicago, III. 
Tel. Comm. 2073
Turi 29548 balsų

ART. STANIONIS
3950 W. Gladys 

Avė., Chicago, III.
Turi 4400 balsų

9

ST. MOCKUS

1224 Harrick A’ve.

Racine, Wis.

Turi 3000 balsų

17

7437—14 Avė., 
Kenosha, Wis.

Turi 2000 balsų

M. ŠEŠTOKAS

1323 N. 35th Avė., 
Melrose Park, UI.

Turi 1500 balsų

33

3. 8EKY8

904 Broad SL 
Hartford, Conn.

Turi 500 balsų

2 3

3

MRS. K.MANKUS
4027 S. Maplewood

Avė., Chicago, III.

Turi 4136 balsų

A. LIDŽILS

3727 Deodor St.
Indiana Harborjnd.
Turi balsų 2775

18

PETRONĖLĖ

ŽUKAS

Chicago, III.

Turi 2000 bilsų

A. F. SWEETRA
135 NeWberry St. 
LaWrence, Mass.
Turi 1500 balsų

34

F. RUŠINSKAS

Roadney, Oont.

CANADA

Turi 500 balsų

EDWARD JUSAS

2131 W. 24th PI. 
Chicago, III.

Turi 4100 balsų

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė. 

Rockford, III.
Turi 2775 balsų

J. BULOTH,

527 S. 4th St., East
St. Louis, III.

S. NAUDŽIUS

2230 Alpine St., 
Grand Rapids, Mich

Turi balsų 1775

J. NOVO- 
GRODSKAS

386 Manitoba Av., 
Wirinipeg, Man-, 

Canada.

Tūri 1000 balsų

Z. GAPŠIS

4405 Valley View
Av., Baltimore,ft4d.

Turi balsų 500

2 3

Ė. NORGAILIENE
S.

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

LAIPSNIS ANTRAS
REIKIA 10,000 BALSŲ—$22.00 DOVANA

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5,000 BALSŲ—$10.00 DOVANA

‘ ‘........................................ . -............ .... ' .

1 2 3 4

J- ŽUKAS
AL.

AMBROZEVIČIUS

M. DUNDULIENE

615 Cortland St., 

Hart, Mich.

2914 W. 45th St. 
Chicago, III. .

gį Turi 18762 balsų

NARKIS 1
4353 S. Talman A v. 

Chicago, III.

Turi 14696 balsų

NON GRADUS
5

Mrs. V. FAIZA

6

P. GALSKIS

ONA DAVGIN 
6108 S. State St.

Chicago, tll.

1739 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Turi 6836 balsų

F. BULAW
806 W. 31st St. 

Chicago, III.

Turi 5372 balsųTuri 11106 balsų Turi 10944 balsų

JOE VVOSKI 
1633 W. Jackson 
Blvd-, Chicago, III. 
Tel. Haymarket 

5890
Turi 5200 balsų

A. L. SKIRMONT
15723 LaThropAv. 

Harvey, III.
Turi 4050 balsų

12

Turi balsų 2500

20

T. MATULIAUS- 
KIENE

1519 W. Lombard 
St., Baltimore, Md.

Turi 1645 balsų

J. PAKARKLIS
24 St. John Avė., 

Norwood, Mass- 
Turi balsų 1000

36

GEO.

ŠEŠKAU S KAS

Box 318
E. Millinorket, 

Maine.
Turi balsų 300

1250 N. Spaulding 
Avė., Chicago,III.

Turi 4000 balsų

2640 N. St. Louis 
Avė., Chicago, III.

ONA VILIENE
1646 N. Bell Avė., 

Chicago, III.
Turi 3800 balsų

8

JOS- ASO1LLA
1833 Evergreen 

Avė., Chicago, III.
TUri 3600 balsų

Turi 5300 balsų

J. MAČIULIS
906 Prescott St-, 
Waukegan, III.

13

M. KULESUS

1108 ElizabethAv.
Grand Rapids, 

Mich.

Turi balsų 2500

ALBER1 
UŽDRAVAITIS

4031 S. Talman 
Avė., Chicago, UI.

Turi 1600 balsų

Turi balsų 3900

A. FREinZELIS
86 Bellwood Avė. 
Toronto, Canada.

Turi 2350 balsų

22

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

Turi 1500 balsų

30

ALBIN SMALELIS

J. ŽIČKUS

19’43 N- Kosther 3432 S. Morgan St.

Avė., Chicago,III. Chicago, III.

Turi balsų 650
Turi bals, 400 ___________________

i i ■; i! .

• 38
/

Št. ŽUKAUSKAS

15

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

Turi balsų 2200,

23

FRANCES 
DAUGINT

359 Jefferson St- 
Aurora, III.

Turi 1500 baisų

212 E. Clark St.
W. Frankfort, 111.

Turi balsų 500

39

Turi 5200 balsų Turi 5000 balsų

“Naujienų” Kontesto Eiga
B. BARNIS KIS

.. -I- :';t, ii-

9424 Burnside Av.
Chicago, UL

Turi 2000 balsų

24

J. MAKSVITIS

Čalumet City, III.

Turi balsų 1500

32

N. TRUMPICKAS

773 Bisšon Avė., 
Akron, Ohio

Turi balsų 500

40

J. JURKŠAITIS

308 E. Market St.

Wilkes Barte, Pa.

Turi balsų 275

42 Keith St., 
Lee Park,

Wilkes Barte, Pa.

Turi balsų 150

KONTESTO EIGA
šių savaitę kontestantų ko

pėčiose pasirodė 3 nauji kon- 
testantai. Tai jaunuolis Edvar
das Jusas, Chicago, su 4,100 
balsų, F. Rušinskas, Roadney, 
Ont., Canada, ir J. Sekys, Hart
ford, Conn.

Kadangi jau pradžia padary
ta, tai galima tikėtis, kad šie 
nauji kontesto dalyviai neužsi
ganėdins su šiais balsais, bet 
kas savaitę kops aukštyn.

Pirmame laipsnyje dar vis 
J. Sinkus vienas didžiuojasi, 
bet jau nedaug truks E. Nor
vilienei kad įsilipti šalę jo. 
Jau sekančių savaitę galima ti
kėtis, kad ji bus greta jo.

St. Narkis gavo gana daug 
balsų, bet į trečių laipsnį per

sikelti neįstengė. Draugė Dau
ginienė pasiliko ant vietos, bet 
gavo gana smarkų konkuren
tų, tai J. Žukų. Jeigu ji neno
rės apsileisti, tai reikės sunkiai 
padirbėti.

Į pirmų laipsnį dasigavo A. 
Narbutas ir J. Mačiulis ir žada 
trumpoje ateityje persikelti į 
aukštesnį laipsnį.

Fra n ces Daugini iš Auroros, 
sužinojus, kad chicagiečiai kon- 
testantai pradėjo lankytis jos 
kolonijoj, irgi žada neapsileis
ti.

Kadangi šiame konteste nė
ra aprubežiuota kontestantams 
kur jie turi veikti, tai kiekvie
nam pasidaro plati dirva. Ti
kiu, kad kontestantai ant vie
ni kitų nerugos, bet vieni ki- 

(žiurėkit 7-tame pusi.)

JUBILIEJINIO KONTESTO

DOVANOS
Šiame Konteste bus Dalinamos Dovanos Kontesto Dalyviams:

BUICK AUTOMOBILIS 4 DURŲ SEDAN- Iš—
MILDA AUTO SALES

________ 808 WEST 31st STREET__________________

2 ŠMOTŲ PARLOR SETAS Iš—
PEOPLES FURNITURE CO.,

4183 ARCHER AVENUE_____________________ ■

BEDROOM SETAS, 3 ŠM. BOUT LAMP IR DRESERIO ■ 
UŽTIESALAS, IŠ—.

NEW CITY FURNITURE CO., K
1654-6 W. 47th STREET ■

DINING ROOM SETAS, Iš—
5 ROOSEVELT FURNITURE CO., ■g _ _ _ _ _ 2310 WEST ROOSEVELT ROAD________________  J
g VICTOR RADIO 1939 METŲ MODELIO, IŠ— 5 
5 JOS. F. BUDRIKO, S

3417 SOUTH HALSTED STREET JI
E KITGHINETTE SEAS, Iš— g
E . V. BAGDONAS,

*__________ 8406 SOUtH HALSTED STREET________________  £

g CEDAR CHEST- Iš— ■
g BARSKIS FURNITURE CO., fi

1748 WEST 471 h STREET
ir dar apie 20 mažesnių dovanų, kurios bus išdalintos Kontesto ■ 

koncerte, kuris Įvyks kontesto pabaigoje. ■
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GRAND OPENING 
Chicago Savings and Loan Association 

Šeštadienį, Kovo-March 4, 1939 
9:00 VAL. RYTO IKI 9:00 VAL. VAKARE

Dovanos duodamos kiekvienam, kuris atsilankys . GRAND 
OPENING.

DUODAME PASKOLAS ANT NAMŲ 

Mokame 4% už Padėtus Pinigus 

Chicago Savings and Loan Association 
6816 So. Western Avenue Chicago, III.

BOSTON SHŪE STORE
Dabar Yra

ATREMONTUOJAMAS IŠ LAUKO PUSĖS

iVAUZAS STORO FRONTAS
RUS PAŽIBA BRIDGEPORTE

Pardavimas eina kaip ir visados. Dabar kainos yra 
papigintos laike pertaisymo namo. Boston Shoe 
Krautuvė yra dėl visos šeimos: Red Cross dėl moterų 
ir Florsheim dėl vyrų.

BOSTON SHOE STOREf

3435 South Halsted Street

Diena Iš Dienos
Serga Genovaitė 
Neffaitė

WEST SIDE. — Influenza 
šiomis dienomis susirgo p-lė 
3r e r o vai t ė Neffaitė, nuo 2435 
South Leavitt St., garsaus 
IVestsidės biznieriaus Walter 
Neffo duktė. P-lė Genovaitė 
yra “Pirmyn” Choro narė ir 
seimininkė namie, nes mamytė 
jau senai ilsisi kapuose.

Linkime p-lei Genovaitei 
greitai pasveikti. V.

lovo Ketvirta
-uzimierų Diena
Jeigu vadini save Charles, lai 

jali būti ir Kazimieras. Nes šį 
jekmadienį pripuola Šv. Kazi- 
niero šventė. Kiek randasi Ka
sim ierų Chicagoj, butų labai 
sunkti atspėti. Negana to, dar 
žvarbiau yra žinoti katrie Ka
zimierai užlaiko tavernas. 
Svarbu yra būti ir visai papras
tu Kazimieru, nes galima atei
ti į kito Kazimiero tavernų ir 
jį pasveikinti. Šį šeštadienį bus 
daug sveikinimų ir daug Ka
zimierų. Nežinia kiek bus iš 
viso “trezvų”? >

Štai keletas Kazimierų, ku
riuos aš noriu paminėti ir vi
siems palinkėti ilgiausių melų 
jų vardo dienos proga:

Kazimieras Kasiliauskąs, prie 
18-tos ir Union Avė.
Kazimieras Kasaliauskas, prie 

34 th ir S. Halsted St.
Kazimieras Ūkelis, prie 34th

Place ir Lituanica Avė.
Kazimieras Kriščiūnas, prie 

45 th ir So. Ashland Avė.
k^izimieras Gugis, SLA iždi

ninkas.
Kazimieras Steponavičius 

(Stephens), Pirmyn Choro ve
dėjas, ir pagaliaus, p. Kazimie
ras Kazimieraitis, adresas ne
žinomas. Visi Kazimierai buki
te pašlovinti ir pasveikinti.

VBA.

GIMTADIENIS IR VARDU
VĖS PRIPUOLA TĄ PAČIĄ 
DIENĄ <

Marųuette Parko biznieriai 
ir' New Deal Cafe, 2346 W. 
69th St., savininkai, p. KAZYS 
MAČIUKAS MACKE švenčia 
varduves-kazymerines šeštadie
ny, Kovo 4 dieną, o p-nia Ma- 
čiukienė savo gimtadienį. Tai 
retas atsitikimas, kad supultų 
varduves-kazimerines šeštadie- 
noje tą pačią dieną.

Kiek teko nugirsti iš Mačiu 
kų draugų ir pažįstamų, kad 
jie rengiasi atvykti į Mačiukų 
bizniavietį šeštadienio vakare 
ir palinkėti jiems ilgiausių me
tų. O Mačiukas beabejo prisi
rengs pavaišinti svečius.

Kaimynas.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Dominick Zolleekįs, 50, su
Helen Skradak, 36

John Studenny, 29, su Ka- 
iherine Valentis, 25

Arthur Serafine, 24, su Flo- 
rence Laurell, 22

REFRIGERATOR “BU S

BUYS A B1G 6 CU.FT 

"rmny6" 
kelvinator 0WN IT-FOR A

FEW CENTS A DAV!

Kreipiamės į visas šeiminin
kes. Užeikite — padėkite 

atšvęsti 25 metų sukaktį.. . 
didžiausias įvykis musų isto
rijoje. Niekad prieš tai ne
buvo galima pasiūlyti tokio 
refrigeratoriaus vertės, kaip 
šio naujo 1939 Sidabrinio Ju
biliejaus Kelvinatorio.

Šis naujas Kelvinatorius 
yra modernas, srovinis, gra
žus. Nuostabaus POLAR- 
SPHERĘ jėgos, tai yra nau
jos ekonomijos operavimo pi

gumo lygmens. Vidus taip iš
dirbtas, kad sudaryti daugiau 
vietos, malonumo ir ekono
mijos.

Dar daugiau naujienų! Mes 
galime pasiūlyti jums netikė
tinai žemas kainas ant šių 
gražių naujų 1939 modelių— 
Kelvinatorių, seniausių elek- 
trikinių refrigeratorių gamin
tojų.

Tai vieninteli amžiaus pro- 
ba įsigyti... nepraleiskite! A- 
teikite — dabar!

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTII 9022

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

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

Perkant toną ar daugiau ...........

5 METŲ JUBILIEJINIS 
IŠPARDAVIMAS 

Petnyčioj ir Subatoj, Kovo 3 ir 4 
Turime Geriausios Ruš'es Įvairios Mėsos ir Paukštienos. Nupigin

ta K^ha D^l Šių Dvieių Dienu 
SOUVRNIRS DYKAI KIEKVIENAM KOSTUMERIUI 

ECONOMY MEAT MARKET
2033 So. Halstetl Street. x

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIO

KONCERTO
Tikietus Galite Nupi
ginta Kaina Iškalno 
Nusipirkti Pas Seka
mus Naujieniečius:

A. DAINIS,
2957 W. 3Cth Street

JAMES SHOLTEMAN 
3227 W. LeMoyne

Mr. KARTANAS, 
2555 W. 69th St.

VARDUVIŲ PARTY
Maloįrai kviečiu visus draugus ir pažįstamus atsilankyti į mano 

gimtadienio baliuką, kuris įvyksta

Pelnyčio' ir Siibatoi, Kovo 3 ir 4 d. d.
’ PALMER TAVERNOJ,

135 East 107th Street.

Dė! didesnio įva;rumo yra užkviesta Čigonų (Gypsy) muzika, ku
rie grieš visokių melodijų. KAZIMIERAS GIRA.

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

KAZIMERO VARDUVĖS - 
Šeštadieni, Kovo-March 4 d. 1939 

CHARLE’S TAVERN 
3559 SOUTH EMERALD AVENUE.

Bus gera muzika ir užkandžiai veltui. Kviečiame visus draugus at
silankyti. Savininkai:

CHARLES IR ALICE KAZUKAUSKAI.

A. J. PAVILONIS
. 4025 Brighton Place

J. ROMANAS, 
4152 S. Campbell

J WOSKI, 
1633 W. Jackson Blvd.

Mrs. M. ZOLP, 
. 3554 S. Halsted St.

L AREŠKA,
1328 So. 50th Avė.

Cicero, III.
F. J. DOWIAT, 

5924 S. Maplewood
J. RŪTA,

3141 S. Halsted St.
Mrs. NORGAILA, 

2914 W. 45th St.
M. ŠEŠTOKAS,

1323 N. 35th Avė. 
Melrose Park, III.

Reikalauja 
Perskirą

Anna Juriga nuo Anton Ju- 
riga

Katherine Kondrat nuo Don 
Kondrat

• i. t

Gavo
Perskiras ■

Agnės Dell nuo George Dell
■ '--------------------- -

Boston Shdfe Store 
Gauna Naują Frontą

■_____ —.i_____ įj-j,' i ■

BRIDGEPORTii — Stambiau
sia batų firma visame Bridge- 
porte. Dabar jau gauna nau
ją frontą. Tai ’fcus didžiausia 
ir moderniškiausia pažiba vi 
šame Bridgeporte, kada bus 
darbas užbaigtas. Vidus jau 
kiek seniaus yra užbaigtas ir 
žymiai padidintas. Seniejai kos- 
tumieriai nepamins išvidaus, o 
nauji kostumieriai bus nuste
binti modemišku gražumu.

Išpardavimas papigintomis 
kainomis taip pat eina kaip ir 
pirmiaus. Boston Shoe Store 
yra Red Cross Stotis dėl mo
teriškų batelių ir Florsheim 
stotis dėl vyriškų.

Patėmykit skelbimą šiandien 
Naujienose. — VBA.

Furniture Mart
1654-56 West 47th Street

Pliene Yards 4882-4883

Tel. Victory 4965. I
STOGDENGYSTE IR BLEKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi J 
pilną apdraudą už darbus Leng : 
vųs išmokėjimai jei norite. J 
BRIDGEPORT ROOFING AND i 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St

k ..........  ■ — ,.!■/

COOK COUNTY
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, 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 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį
GALITE IŠSIMOKĖTI PER 

DVEJUS METUS.
Musų .parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė.

prie California

Tel. Boulevard 6327
Zelvis Building Co.

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

CHICAGO, ILL.

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

“NAUJIENŲ” JUBILIEJINIS KONCERTAS

Ashland Blvd. Auditorijoj
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ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORES DAINININKES — ARTISTAI-ES

KLAUSYKITĖS 
ŠALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— m TT _ ~ —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ—________________________ —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

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.
L MAČIULIS,

906 Prescott St., 
Waukegan, III.

NAUJIENOSE
1739 S. Halsted St.

Aplankykite 
Naujojoj Vietoj 

................... J—

RYTOJ, KOVO 4 DIENĄ
BRIGHTON PARK. — Bu

vę Liberty Taverno savininkai 
ponai Andrew Rądiswig, gyve
nę ties 700 W. 31 st gt. prane
ša, kad jie atidarę naują ta
verną ir kviečia sopus ir nau
jus pažįstamus, bei draugus ir 
kaimynus juos aplankyti jų 
naujojoj vietoj, to taverno ati
darymo — įkurtuvių proga 
rytoj. . ,* ’■

Naujoji vieta — tavernas 
randasi prie 4414 Rockwell 
Street. (Skelb.)

-1 1 ————r

Apiplėšė Lietuvio 
Alinę

Pavogė degtinės už $75 '»
Šiomis dienomis nežinomi 

piktadariai įsigavo į Frank’s 
alinę adresu 7500 Stony Island 
avenue ir pavogė degtinės už 
$75.00. Plėšimas įvyko nakties 
laiku, kada alinė buvo uždary
ta.

Jos savininku yra lietuvis 
Frank Dalkus.

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

AŠ ŠAUKIU

Calumet 4178
MICHIGAN AVĖ.

KLINIKAS
_ atarnavimas su pagalba laboratorijos ir X-Ray- 

Gydymas be vaistų, su pagalba moderniškų pagerintų išradimų. Rei
kalui esant vaistus duodame už žemą kainą.

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

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakare.

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

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

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

Leo Norkus Jr.
Ambrosia & Nectar

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

BEER DISTRIBUTOR
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

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50

UZ r n - j - n----------------------- --- r~ T T ~ 11 ®

GYDYMAS $Cn.OO
LIGONINĖJE ................ UU

RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 
diena Ligoninėje __ $ 15.00

REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama .... “ 

VISAS LIGAS GYDOMA $1.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 6Srd St 
Tel. ENG. 5883-5848
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“Naujienų” Kontesto Eiga
(Tąsa iš 5-to pusi.)

tiems pagelbės. Yra tokių vie
tų ir tokių ypatų, kad vienas 
konlestantas jokiu budu negali 
užrašyti “Naujienas”, tai priva
lo perduoti tokį prospektą ki
tam kontestantui. Kitam gal pa
siseks geriau.

tikiu, kad jus visi, draugai kon- 
testanlai, turite vieną mintį, 
tai kad visi lietuviai skaitytų 
“Naujienas”. —T. RypkeviČia, 

Kontesto vedėjas.

SLA konteste, todėl duodąs tą 
progą ir man.

Prie to dar jis patarė užeiti 
pas pp. Venckunus, 3028 W. 
53rd PI. Venckunai atnaujino 
jrenųmeratą ir ačiū pasakė, 
<ad aš į laiką užėjęs, nes jau 
juvę gavę iš “Naujienų” para
ginimą, kąd prenumerata užsi
baigus.

Mrs. Venckūnienė buvus su
sižeidus, todėl jai sunku buvę 
nuvykti į “Naujienas”.

Už 
tinio 
labai

suteikimą bent vieno me- 
prenumeratoriaus busiu 

dėkingas kiekvienam.
Z. Gapšys, 

4405 Valley View Avė.
Baltimore, Md.

Frances Daugent iš 
Aurora rašo:

S.

Susipratę 
Naujieniečiai

Prašau Geros Valios 
Lietuvių Paramos

Vielą pądėRą
Sekantiems asmeninis, kur^e 

užsirašė “Nąujjenąs” visiems 
metams: Mrs? J. Zalumkiėne, 
4526 S. Tąlman avę., auginą 
kapąrkąs pardavimui* Jos ka- 
narkos labai gražiai gieda.

Mr. ir Męs. Šjąųlitis, 3244 W. 
65 St,

Ona Steponavičienė, 3559 S. 
Upiop ąve., užlaiko švarią grę- 
sernę,

Ačiū Mr. ir Mrs. Sadauskams 
už suteikimą prenumeratos.

E. Norgailienė
Lafayette 5647

šeimyną w veda pavyzdingą gy
venimą.

______  ,.W.U!-- -----------------------■ 1

Padėkos Žodis CLSSSIFIED ADS.
Jonas Ramanaš, 4152 South 

CąmpMl a,ve., žymus draugijų

Ann ir John Marųuardt, 3305 
S. Halsted St., pranešė laišku, 
kad jie nutarė man užmokėti 
metinę prenumeratą.

Mrs. A. Marųuardt išliko ne
laimė. Ji paslydo apšalusiu ša-

sunarino

dytoją pogelbos. Ji sako, kad 
aš užsidirbąs paramą konteste, 
visokiame ore pristatydamas 
laikraščius, todėl pranešus laiš
ku, kad užeičiau užprenume
ruoti jiems “Naujienas”.

John Marųuardt turi garažą 
ir Shell gąsdino stotį, 3366 S. 
Varneli Avė. Prie to, turi 2 
troku, regis, anglių pristatymui 
ir perkrauslymui. Praeitais me
tais jie nusipirko naują Ply- 
mouth automobilį. Patsai John 
Marųuardt nėra lietuvis, bet 
savo žmonai nekliudo dalyvau
ti su lietuviais ir jis busiąs

Kiek buvo “Naujienų” kop- 
testų, tai jų vedėjai mane vis 
kviesdavo stoti kontestan, bet 
dėl susidėjusių gyvenimo ap
linkybių negalėjau apsiimti. 
Dabartinis kontesto vedėjas ir
gi pakvietė mane stoti į kon
testą. Kadangi šiais metais su
kanka 25 melai kaip aš skai
tau “Naujienas” ir jos man ne
įkainuojamą naudą suteikia, 
tai todėl ir aš apsiėmiau kiek 
galėdamas patarnauti “Naujie
noms”. Ir aš manau, kad kiek
vieno pažangesnio žmogaus

ramos “Naujienoms”.
Kontesto laike “Naujienas” 

galima užsiprenumeruoti tik už 
$5 metams už Chicagos. Ir už 
tuos penkis dolerius kasdien 
gausite didžiausį pasaulyje lie
tuvių dienraštį “Naujienas” per 
metus laiko.

geros širdies žmonės

Auroros lietuviai myli “Nau
jienas” skaityti ir tikiu, kad ne
atsisakys man šiame konteste 
pagelbėti pasiekti aukštesnį 
laipsnį. Kas norite užsirašyti 
“Naujienas”, praneškite man, 
už ką busiu dėkinga.
, štai
ponai Sipavičiai, užsirašė Nau
jienas ir žadėjo daugiau priro
dyti. ■

P-ia Sipavičienė šį pavasarį 
mano apleisti Aurorą ir važiuo
ti į Lietuvą pas savo gimines. 
Žada su savim vežtis ir jauną 
sūnelį. Veliju smagios kelionės.

T. Daugent.

Užsirašė Naujienas
Kazimieras Vilkas, 10412 S. 

Wabash avė., užsįrąšė “Nau
jienas” per Joe Ąugaitį ir prą- 
nešįė, kad šeštadienį jo vardu
vės, tąi žadėjo kelti didelę puo
tą savo, vietoj.

Kas atsiląpįęysf gaus gerti, 
valgyti kiek tik perės. —J. A.

Nuo Stepono
Narkio 1

Nuo Kontestanto 
J. A. Sinkaus

rengime, kai tik žmona 
sveiksianti. Linkiu greit 
sveikti. —J. A. S.

pa-
pa-
pa-

tai lygiai tiek žinosite, kad bū
tumėte ėję mokslus universite
te, nes “Naujienoms” bendra-

Ir vėl naujas kontesto 
nuo prasidėjo, bet su šiuo 
nėšio prądžią nepavyko laips
nio užbaigti, nors pąsekmės 
buvo ir ganėtinos.

Teko patirti, kad mano opo
nentai įtempė jėgas ir tylią! 
mėgina pralenkti mane, bet šis 
mėnuo, tai yra kovo mėnuo, ir; 
dar mano prospektai neišsem
ti, todėl turiu progos kovoti už 
pirmenybę kopėčiose.

Smągiaus yra bėgli, jei yra 
kas vejasi. —J. A. S.

mė
mė-.

Žadėjo “kvitinti”, bet užsisakė 
metams

Antanas Brač i u lis, 3120 So. 
Erne raki avė., manęs- pertrauk
ti skaitęs “Naujienas”, bet 
esant jubiliejiniam konlestui 
užsiprenumeravo metams, nes 
jis yra patyręs, kaip smagiai 
jaučiasi kon testuotas įrašęs 
naują narį, kuomet jis dirbęs

jai, ir kultūringi žmonės yra 
“Naujienų” vedėjai.

Taigi aš prašau Baltimorės 
lietuvių pagelbėti man surasti 
prenumeratorių ir patys užsi
prenumeruokite “Naujienas”. 
Tik duokite man žinoti, ka< 
norite “Naujienas” skaityti kas
dien, o aš patarnausiu jums 
veltui visuomet.

E. Norgailienė 
SYęjMnaJ&zįiaierus

Mano motinos tėvas, mano 
bobutės vyras, ir mano tėvukas 

veikėjas iy geras šęimynps ąųk-1 Pranciškus šakunas ištarnavo 
lėtojąs. Jo mylima žmona bu- žmonijai virš septyniasdešimt 
VO. supRiai susirgusi, bet dnbnrįmetu. J.o tarnavimas buvo pau- 
jąu baigią pasveikti. Jonas, Ra- dingas Amerikoje — religijai ir 
manąs, atydžiąi skaito “Nąujie- Lietuvai. Nebūdamas profesio- 
pąs” ir jas, gerbia. Į palų arba žymesniu Lietuvos

—- veikėju, velionis šakunas turė-
Jonas Williams, 0001 South jo labai daug draugų, ir Nckal- 

Damep ąvą., Williąpis Tpvern to Prasidėjimo parapijos baž- 
sąvininkąs, yra tąrpąvęs įietu-įnyčią buvo gana pilna, nepai- 
]VQ3 karrpoąąoPČj ir nepersepiąi[$ant kad oras buvo šaltas, vė- 
lątyyRęą į $ją šalį iš Lietuvos. Į jas žiaurus, ir rodės, kad sulai- 
Jonui Amerikos gyvenimas se
kasi, nes, jąų suspėjo tapti biz- 
pieriu.

“Naujienų” 25 metų jubilie
jinio kontesto pasekmės yrą 
džiuginančios. Vajaus kontes- 
lantai žymiais šuoliais žengia 
pirmyn. Atrodo, kad drg. John i 
A. Sinkus neša garbės vėliavą 
ir nėra mažiausios abejonės, 
kad užbąigus kontestą jis vą- 
žpiės su, pąuju Buicku. Jį pasi
vyti nębus galima.

Kąs liečia mane, iRi šįdei 
pasilaikau ganą gęrąį. Bet at
rodo, kad turėsiu dąr smar
kiau padirbėti. Rad išIpiRpis 
konkurenciją su drauge Ę. Nor- 

'gąįli.ępe ir drauge Ona Davgin. 
Tai smarkioj koptęstaptės. Na, 
o kur drg. Žukas, Ambrozevį- 
čius, Dundulienė, Narbutas ir 
Woskis? Jie smarkiai maršųo- 
ją pirmyn. Węll, pagyvensime 
— pamatysime. ’ .

Steponas Narkis,

Tel.- Lafayette 3974.

PERSONAI 
AsnienųIeško

PAIEŠKAU BROLIO Alfonso 
Sirumo iš Šiaulių apskr., Pakrojų 
vai., Klovainių parap., Laipuškių 
kaimo. Gyveno Kanadoje. Jis pats 
ar kas žinote prašau pranešti.

HELENA SERINIUKĖ, 
po vyru Norkaitienė.

41ELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

kys dalyvius nuo laidotuvių. 
Ląbai yra linksma matyti, kad 
velionio Pranciškaus Šakuųo 
draugai nepaisė gamtinių sun
kenybių ir suteikė paskutinį 
patarnavimą.

Bažnytinėms ceremonijoms 
užsibaigus, susidarė didelis bū
rys žmonių ir pradėjome va
žiuoti į švento Kazimiero kapi
nes. Kapinėse vėjas ir šaltis bu
vo labai žiaurus, bet galinga 
saulutė švietė ir, rodos, viliojo

MERGINA bendram namų dar
bui — savas kambarys, maža šeima 
—nėra skalbimo — geri namai — 
$5.00. NEVADA 7399.

Petyąs Augustinas, 65?6 W. 
3,5.th žymus, drąųgijų dar
buotojas ir gero budo lietuvis. 
Tai tikrąs nąujienietis ir popu- 
liariškas žąriogųs. Drg. Augusti
nas jau įlgas ląikas yra bedar
bis, bet “Naujienas” vistiek at
sinaujino.

(Bus daugiau)
Naujienų vajaus kontęstantąs Į vjsus palydovus atiduoti pagar- 

Steponas Narkis. | Dq ir paskutinį patarnavimą 
velioniui, o jis atsisveikino am
žinai su šiuo pasauliu ir su vi
saip artimais ir draugais.

Dėkoju gerbiamui kun. Briš- 
kąi ųž įspūdingą ir graudžią 
Raibą. Mačiau savo akimis kaip 
velionio senuko giminės ir 
drąugai verkė klausydami pa
mokslo. Dėkoju poniai Biežie- 
nei už pritaikytą ir gražiai su
giedotą giesmę laike mišių baž
nyčioje. Dėkoju p. Morkūnui ir 
p. Staškunienei, kad atvažiavo- 

pietų. te iš tolesnio miesto laidotu-

Šaunus Parengimas
Sękuiaęlicnį, kovo 5, d., yra 

ręųgiąmą tįįcrai šaunus ir Hnks- 
ųiąs vakarėlis, kuriame bus 
įyaįrių žaidimų, kaip tai: buų- 
cq ir kortus, dovanos, vaišės ir 
šokiai. Dovanų ir vaišių yra 
daugybes ir visiems užteks.

Tųigi kviečiame visus ir pra
šome nępęąleįsti kovę 5 d. Saų- 
dųęos svetainėje, 814 W. 33rd 
S, t,. Pradžia 4 vai. po
įžangų 35,c. Čia linksmai ir gra-Įvėms. Dėkoju broliui Antanui 

;žiai laiką praleisite ir nesigai-įuž pribuvimą iš Rockfordo. 
lėsite. Tą visą rengia SLA 134 
moterų kuopa. Kviečia

Rengėjos.

MERGINA bendram namų dar
bui; mokyklinio amžiaus—vaikas— 
būti. $8.00. Hollycourt 5833.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS APYSENIS žmo
gus prie namų darbo ir prižiūrėti 
pečių. Visas užlaikymas. 2635 West 
42nd St. Pirmos lubos užpakaly.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON KAMBARYS dėl pa
vienio asmens. 4736 So. Komensky 
Avenue.

RENDON fornišiuoti KAMBA
RIAI, prie našlės moters be šeimy
nos. Karštas vanduo, telefonas. Ga
lima vartoti virtuvę arba pagamin
siu valgį. 815 West 51st St.

PASTOGĖJ apšildomas kambarys 
apmokėtas gasas ir elektriką, yra 
toiletas—ženotai porai ar pavie
niam. 4027 So. Brighton Place.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

ŠTORAS TINKA kriaučiui arba 
kokiam bizniui—su kambariais ar 
be. 4436 Fairfield. Tel. Wentworth 
8946. (Kasper).

AUTOS—-TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

Brangus palydėtojai mano
PARDUOSIU LAFAYETTE— 

NASH air conditioned automobilių 
su visais extrais koks tik galima 
buvo įdėti, nauji tairai, Contime- 
tal gray, 4 durų sedan, 1937 metų. 
Pigiai. 4431 So. Halsted St. 1 aukš.jums už tokią, didelę simpatiją 

ir nuoširdžius patarimus. Jei
gu busime gyvi, aš visados jau
siuos jums skolingas ir busiu 
pasirengęs patarnauti kaip tik 
galėsiu. Lai musų draugišku
mas ir lietuvybė niekados ne
miršta. Širdingai ačiū visiems.

Dr. S. Jakubs.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui BizniaiJEI JĄŲONĮJA UŽPULTU 

“SOVIETŲ SIENAS” 
; Jaudinanti drarrfa iš Rusijos pa- 
vSięų^ęįiųu grieš Japonijos. ąnt- 

: puolius.
Pamatykite ar Sovięįąi Pasirengę
P SONOTONE 

66 E- Van Bureų St.
; arti Wabash.
; 25c iki 1 v. p. p. išskiriant
i šeštad. ir šventes.

PARDAVIMUI MAISTO KRAU
TUVĖ labai nebrangiai. Rašyti. 
1739 So. Halsted St., Box 942.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
mėsos marketas, 2 aukštų namas, 
2—4 kambarius viršuj, 3—užpaka
ly, pečius—karšto vandens šiluma, 
2 karų garažas, geros sąlygos. Ima 
mainais didelį apartmentinį namą. 
1847 W. 67th St. Republic 1978.

Mano rėmėjai —- Jųsų draugai 
geri naujįęųięčiai

Adomas Pipiras, 8340 South 
Halsted St?f s'p sųvo žmona Ve
ronika ir dalininke Bessie Likt 
snų užlaiko grąžų tąverną. 
Adomas yra senas “T^aų^enų^ 
skaitytojas ir dabar tas ątsi-. 
naujino.

sveikinu visuš Kazimierus Nau
jienų skaitytojus. Linkiu jums 
to, ko jūsų širdis trokšta. Vie
ną iš jūsų aš labai myliu, bet 
jus turite įspėti katrą, ir tam 
užrašysiu “Naujienas” visiems, 
metams. Pašaukite mane, bet 
šaukite lik Kazimierai.

sKunoKai

Nuliūdę liekame,

nubudime 
Ciciliją, 2

Jurkupių
Jurkupių

nn M Gėlės Mylintiems 11 H H A Vestuvėms, Ban- UHUFIi kietams, Laido
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams-
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

DVEJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

JULIJONA MAČIULIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasau

liu 3 d. kovo mėn., 1937 m., 
sulaukus senatvės, gimus Lie
tuvoje Rokiškio apskrity, Pa
nemunėlio valsč., 
kaime. Palaidota 
kaimo kapinėse.

Paliko dideliame 
sunv: Joną, marčią 
anukus: Vytautą ir Algirdą. 
Lietuvoje— 2 sūnūs Praną ir 
Vincentą ir jų šeimynas; 
dukterį Veroniką, po vyru 
Mociunienę ir jų šeimyną.

Mes tavęs musų brangioji 
motinė’e niekuomet neužmir
šime. Tu pas mus jau nebe- 
susrįši, bet mes anksčiaus ar 
vėliaus pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

MARIJONA MAČIUKENIKĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 1 dieną, 2:00 vai. popiet, 
193SK m., sulaukus 16 metų 
amž., gimus Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime
motiną Lucy, po tėvais Run- 
keliutę, tėvą Adomą, 2 bro
lius Antaną ir Mykolą, seserį 
Oną, dėdę Mykolą Mačiukė- 
ną ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 8121 So. 
Normai Avenue.

Laidotuvės įvyks 
kovo 4 d., 2:00 vai. 
iš namų bus nulydėta 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Marijonos
kenikės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
Motina, Broliai, Sesuo ir 

kitos Giminės.
Lajd. Dir. S. P. Mažęika, 

tel. YARDS 1138.

subatoj, 
popiet, 
į Liet.

Mačiu-

Simus, Marti ir Anūkai

JONAS BUDRECKIS
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

kovo 1 d., 11:30 vai. ryto, 
1939 m. sulaukęs 34 metų 
amž., gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Prancišką, po tėvais 
Kazaitikę, tėvą Jpną, seserį 
Frances Gristi, 2 brolius — 
Pranciškų ir Juozapą ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, kovo 6 d., 10 vąl, ryto. 
Įš koplyčios bus nulydėtas į 
Lietuviu Tautiškas kapines,

Visi a. a. Jono Budreckio 
gimin.es, įaugai ir pažįstamai 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame;
Motina, Tėvas, Sesuo, Broliai 

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

Tel. YARDS 1138.

Niek Petraitis, 253.9)
St., yra senas anglių pristaty
tojas ir rakandų per Rausly to.- 
jas. Yra senas, “N-nų” skaity
tojas. Kaip jis, taip, ir jo. žmo
na Auną, 
žmoųės.

yra malonaus budę

Petraitiepę, 2438 N. 
avę., yra nuolatinė 

Buvo riin-

Mrs. E. 
iOak Purk 
“N-nų” skaitytoja, 
tai susirgusi, bet dabar jąų ga
lutinai pasveiko. Jos vyras dir
ba “Tribūne” už presmoną. 
Drg. Petraičiai išauklėjo gražią i

Pirkite savo apielink-ts 
krautuvė?''

r*"
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■Naujienų Jubiliejiąis Kpųcerlaą įvyks Kovo 12 d. 1939 m.

EUGENIA ONA HERTMANAVIČIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasaul'u kovo 2 d., 2:30 valandą ryto, 1939 

metais, sulaukus 72 metų amžiaus, gimus Jorudiškių Dvare, Rasei
nių apskrity, Netoli Kalnujų.

Amerikoj išgyveno 40 metų nuo gegužės 5, 1898.
Paliko dideliame nuliudime vyrą Juozą Hertmanavičių, seserį 

Marijoną Losinskienę Baltimore, Maryląnd, kitą seserį Ęronislavą 
Vizgirdaitę, Antaliepte, Zarasų apskr., Lietuvoje. Chicągoje arti- 
miavsiuf. gimines, Marijoną Gedvilienę su šeimyna, Bagdoną 
Januškevičių su dakterim, Zosia Januškevičaite ir Juze Paške- 
vičienė.

Kūnas pašarvotas randasi Mažeikos koplyčioje, 3319 Lituanica 
Avenue.

Laidotuvės Įvyks Antradieni, Kovo 7 dieną, 1:30 vai. popiet. 
Iš koplyčios bus nulydėta į Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. EUGENIOS ONOS HERTMANĄVIČIENĖS giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotų

jų vėse ir suteikti jai paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame,

JUOZAS J. HERTMANAVIČIUS IR GIMINĖS.
Laid. patarnauja Laid. Dir. S. P. Mažeika, Tel. YARDS 1138.

s
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KVIETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms, Bankiętams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

GŲNEVIEVE OŽALAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo. 2 dieną, 2:15 vai. ryto, 
1939 m., sulaukus 22 metų 
am?., gimus*. Chicagoje.

Palikę dideliame nuliudime 
motiną Veroniką, tėvą Vin
centą BŲkį, 2 brolius, Alfon
są ir Laurence ir daug kitų 
giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
čiauą koplyčioj, 44 E. 108? St.

Laidotuvės įvyks pirmad., 
kovo 6 d., 8:30 vai. ryto iš 
kopi. į Visų. Šventų parap. 
bažnyčią, kuHoje atsibus ge
dulingos pamaldos ųž velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėtą į Šv. Kazimierą kapines.

Visi a. a. Gęnevieve Ožalas 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarna
vimą ir ątsįsvęįkinimą.

Nuliūdę liekame, 
i ‘ < ■ ■ ' ■ . j •Tėvai, Broliai ir Giminės.

Laid. Dir. Lachavicz ir Sa
nai, Tel. CANAL 2515.

SLA 129 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks penktadienį, ko
vo 3, 7:30 valandą vakare, J. Petrausko salėje, 1750 S. 
Union Avė. Visi nariai būtinai atsilankykite į šį susirinki
mą. Nariui užsimokėkite savus mokesčius, kad nebūtumei 
suspenduoji. Be to, yrą daug naujų sumanymų, kuriuos rei
kės aptarti. —Valdyba

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiško Kliubo mėnesinis susirin
kimas įvyks panktadienį, kovo 3 d. 7:30 v. v. Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi nariai malonė
kit susirinkti laiku, nes randas daug svarbių reikalų, ku
riuos būtinai turit aptarti ir malonėkit apsimokėti nario 
mokesčius. S. Kunevičius, nu t. rašl.

Simam). Daukanto. Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks sek
madienį, kovo 5 dieną 12 vai. dieną Chicagos Lietuvių Au
ditorijos svet., 3133 So. Halsted St. Susirinkimas svarbus 
todėl kiekvienas privalo būtinai, pribūti. Kurie esate pasili
kę su mokesčiais, pasirūpinkite apsiųiokėti, priešingai lik
site suspenduoti.,, * P. K. sekr.

Lietuvių Keistučio Pašelpos Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
kovo 5 d. Hollyyvopdi svetainėj, 2417 W. 43rd St. 12 vai. 
dieną. Malonėkite atsilankyti, nęs yra svarbių reikalų.

Helen Chapas, Rašl. 
Cicero. Lietuvių namų savininkų politikos Klubo Brinko Parė į- 

yyks sekmadienį, kovo 5 d. 4 v. po pietų, Liuosybęs svetai
nėj. Komitetas užtikrina, kad busit patenkinti laimėtomis 
dovanomis ir patarnavimu. Taipgi bus gražių įžangos do

vanų. Tikietas tik 25c. Kviečia Komitetas
Draugijos šv. Petronėlės susirinkimas įvyks sekm., kovo 5 d. 1 

vai. po pietų parapijos svetainėj. Malonėkite atvykti ir iš- 
kląuįsyji Ipaliiąus raportą. A. Laurinavich, rašt.

Greenwood Lietuvių H> Wardo Politikos Klubo susirinkimas 
įyyks kovo. 5 d. 3 vąl. po pjetų P. Micbell S. Hali, 3001 W. 
Ifll-tfi SJ:. pus įdomjios prakalbos 21 metų Lietuvos nepri- 
Rląusomybės sukaktuvių. Kviečiame pribut. Ateidami atsi- 
nęškįt gerų sumanymų. Kviečia Korespondentas B. W

BEAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

KAMPINIS NAMAS, 12 apart- 
mentų. Frigidaire. Metinių pajamų 
$4860
Norėtų bungalovv ar 2 flatį mainy
ti.

MIDDLE STATE MORTGAGE 
4027 NORTH CRAWFORD. 

Independence 6870.

$16,500—$2500 pinigais.

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
galow, karšto vandens šiluma—lo
tas 30x125—6537 So. Artesian Avė.

NAMAI—FARMOS
Kas norite greitai parduoti arba 

išmainyti namus — farmas, — lo
tus, biznius. Taipgi kas norite 
pigiai pirkti namą arba farmą — 
gausite geriausį bargeną : pas —

C. P. SUROMSKI,
6816 S. Wcstcrn Av. Tel. Grovehill 
0306. Vėlai vakarais Prospect 0176.

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
 Namai Žemė Mainais

DU FLATAI 
frame South Sidėj, mainysiu ant
farmos Wisconsine. Rašykite 1739 
So. Halsted St., Box 941.

kambarius

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

80 AKRŲ, 5 KAMBARIŲ NA
MAS, bloga barnė, su visais ūkio 
įrengimais ir šeimininkystės daik
tais. 13 akrų antro augimo miškas, 
2 upeliai. Puiki ukininkystės apy
linkė. $975.00.

HANSON—OSBORN, 
Hart, Michigan.

Mt-.

COAL—WOOD—O1L
Anglys—Malkos—Aliejua

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

PARENGIMAI“ =
Dviejų aktų opęrelę “šicnąpįutę” scenoje stato L. D. Aido cho

ras po vadovystę J. Kenįstavičiąus, nedėlioj, kovo 5 d. Ve- 
netian svetainėj, 139 E. Kensington avė. Pradžia 4-tą vai. 
po pietų. Lošimas prasidės 5 vai. šokiams grieš J. Kcns- 
tavičiaus orkestrą. Visus kviečia L. P. Aido Choras

Liepos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė.

(Prieš Tautiškas Kapines) 
Piknikams dienos dar nevisos 

užimtos.
Kas pirmas, tas galės pasirinkti 

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas Willow Springs 45.

gimin.es
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CICERO JAU PILNU GARU RUOŠIASI 
“NAUJIENŲ” JUBILIEJUI
Skubėkite, pirkite bilietus!

CICERO — Kaip čia visi ruo
šiasi prie “Naujienų” Jubilie
jaus! Tikietai eina sparčiai. Jų 
galima gauti pas J. Areškų, 
1328 S. 50th Avė., F. Lukoševi
čių, 1618 S. 50th Avė., K. P. De
veiki, 1518 South 48th Ct., A. 
Stasiulaitį 1405 So. 49th Avė. 
Išanksto perkant visas dešimtį 
centų pigiau, bet savo patogu
mui sutaupysite visų dolerį. 
Juk, supraskite, bus tūkstanti
nė minia. Stovėk prie langelio, 
linija nusitęsia ir lauko pusėn, 
o jeigu oras šaltas? Kalink dan
tis! Br-r-r-r!

Tad, visos kolonijos, gaukite 
tikietus iš anksto ir be vargo. 
Užimsi te geresnę vietų, tik bu
kite laiku.

Draugijų — Klubų atstovai, 
kurie apsiėmėte atstovauti savo 
organizacijas, pasirodykite, kad 
visi matytų kas su “Naujieno
mis”. O Naujienos su mumis 
draugijos, klubai. Jeigu dar ne
sat atlikę savo pareigų, tai sku
bėkit! O už vis svarbiausia tai 
biznieriai. Jeigu norit, kad pla
tus pasaulis skaitytų apie jumis, 
dėkite savo skelbimus “Naujie
nose”. Nelaukite, kad kas atei
tų paprašyti. Patys pašaukite 
CANal 8500. Suprantama, pa
rankiausia turėti reikalų vietoj, 
su savo atstovu.

Svarbus Susirinkimas
Svarbus susirinkimas Raudo

nos Rožės Klubo šį penktadie
nį, Liet. Liuosybės svetainėj, 
14 St. ir 19 Ct. Klubo nariai bu
kite visi laiku su gerais, nau
dingais sumanymais. Reikia

galvoti kaip tinkamai, šauniai 
atsiminti Klubo 25 metų jubilie
jų. Komisija turi planus priim
ti arba atmesti. Atmesti nėra ko 
ir negalima, jeigu norim gyvuo
ti, tad turim ir dirbti, bet visi 
kaip vienas, tik tuomet bus ge
ros pasekmes. Taipgi yra nusta
tytas vajus dėl naujų narių. Y- 
ra priimami ir vedę, tik du do
leriai įstojimas. Vyrai, naudoki
tės proga. Tėvai, rašykit** savo 
sūnūs. K. P. D.

Norėjo Padaryti Jį 
Kunigu, Bet Jis 
Operetes Rašė

Ne Bet Kokias, Bet “Pago
niškas”

Chicagos lietuviams netrukus 
pasitaikys proga pamatyti sce
noj puikių operetę “Laima”. 
Tai įdomus veikalas, kuris prieš 
keletu metų jau buvo statytas 
Chicagoj, ir turi gana įdomių 
praeitį.

Veikalo pasaka yra apie ste
buklingų, pagoniškų laumę, ku
ri anais laikais visokius stebu
klus darydavo ir geru atmokė
davo geriems žmonėms, o blo
gu — piktiems. Operetės “Lai
mos” turinys pagoniškas ir jo 
svarbiausias asmuo — Laume 
yra pagoniška esybė.

Operetę parašė jau miręs 
Francijos vargonininkas ir 
chorvedis. Tai Edmund’as Au
dron, kuris gimė Lyons mieste,

Francijoj, 1842 melais ir mirė 
1901.

“Kunigėlis”
Jo tėvai buvo labai dievobai

mingi žmonės. Tėvas, o ypatin
gai motina, pageidavo, kad Ed
mundas išeitų į kunigus. Buvo 
neturtingi, bet kaip daugelis 
Lietuvos ūkininkų, kurie leido 
sūnūs į kunigus, dėjo paskuti
nius centus, kad tik jis palikių 
kunigėliu.

Bet Edmundas nenorėjo būti 
kunigėliu. Kai reikėjo dogmas 
studijuoti ar brevijorių skaityti, 
tai jam visokios dainelės, melo
dijos galvoj maišėsi.

Jam nebuvo lemta seminari
jų baigti. Vienų vakarų susikro
vė savo menkų turtų į skryne
lę ir pabėgo iš seminarijos į 
Marsailles miestų, didelį uostų 
prie Viduržemio jurų.

Tėvai jį už tai prakeikė. Ne
gaudamas pinigų iš namų, Au- 
dran per ilgų laikų labai vargo 
ir badavo, bet galop pasisekė 
gauti vargonininkėlio darbą 
Sulaukęs vos 20 metų amžiaus, 
jisai jau rašė didelius muzika
lius veikalus ir buvo pagarsėjęs 
visoj Francijoj. 1864 metais, 
kai buvo vos 21 melų amžiaus, 
Audran paliko pasauline garse
nybe, kai Paryžiuj buvo pasta
tytas jo pirmas operetiškas vei
kalas “Didysis Mogulas”. Pasi
sekimas buvo nepaprastas, nes 
Audran’o muzika buvo mėlio- 
dinga, lanksti, ir tiesiog spindė
jo gyvumu ir linksmumu.

Po “Didžiojo Mogulo” netru
kus atsirado kita operetė “Oli- 
vetė”, vėliau “Lėlė”, o galiau ir 
.tomiška opera “Laima”, kuriai 
turinį paėmė iš pagoniškų pa
sakų, pritaikydamas jų savo lai
kų gyvenimui.

Civic Opera rūmuose, kovo 5 d., 8 v. vak. įvyks garsaus 
tenoro Jan Kiepuros koncertas, • bene pirmas Chicagoje. Jis 
skaitomas geriausiu iš jaunesnių tenorų Amerikoj. Bilietai 
nuo 83c., iki $2.75. Galima gauti operos rūmuose koncerto die
nų, Marshall Field krautuvėje ir rengėjo Harry Zelzer rašti
nėj, 20 N. Wacker Drive, kambarys 303.

Pirmiau Pasimatykim Kovo 12!
Operų “Laimų” Chicagos Lie

tuvių Choras “Pirmyn” pasta
tys sekmadienį, kovo 26 d., Chi
cagos Sokolų svetainėje.

Pamažu choras tam perstaty
mui jau ruošiasi, bet dabar tu
ri svarbesnę ir skubesnę užduo
tį. “Pirmyn” dabar lavinasi, 
mokinasi, ruošiasi “Naujienų” 

25-tų metų Jubiliejui, kovo 12 
d. “Pirmyn” chorui tenka gar
bės tame iškilmingame parengi
me dalyvauti.

Tad, pasimatysime “pas ‘Lai
mų’ ” kovo 26 d., bet prieš tai 
pasimatykim kovo 12 d. “NAU
JIENŲ” JUBILIEJAUS IŠKIL
MĖSE, Ashland Boulevard Au
ditorijoj! Pirmynietis

Naujos Gadynes 
Choro Banketas ir 
Pasilinksminimas

Kovo 4 d. Sokolų salėj; 
pagerbs rėmėjus

šeštadienio vakare, kovo 4 
d., kaip penkios, įvyks links
mas Naujos Gadynės choro 
banketas. Banketo tikslas pa
gerbti choro rėmėjus, susipa
žinti plačiau vieni su kitais ir 
tuom pat laiku pasilinksminti.

Šalę skanios vakarienės Nau
jos Gadynės choras padainuos 
gražių dainų, taip kad atsilan
kiusi publika turės tikrai sma
gius laikus. Ir ve už tų visų 
smagumų ir malonumų reikės 
mokėti lik apie pusę dolerio. 
Tik pamanykite, už pusę dole
rio bus duodama valgyti, gerti, 
šokti ir dar pasiklausyti gra
žių dainų. Tai tikras “barge- 
nas”. Todėl visi ir visos atvy
kite į kalbamų vakarų, kuris 
įvyks Sokolų svetainėje, 2347 
S. Kedzie avė.

Kviečia visus, kaip jaunus, 
taip ir senus, Naujos Gadynės 
choras. —L.

Nusižudė Iššokda
mas iš 12 Aukšto

31 metų šoferis Alfred 
Smith, naktį iš trečiadienio į 
ketvirtadienį, nusižudė, iššok
damas iš 12-to aukšto lango 
ties 3240 Lake Shore Drive. 
Jo žmona, Marie, kuri tarnau
ja tame pačiame name, sako, 
kad Smith paskutiniu laiku la
bai daug gėrė.

Apiplėšė Alinę 
Vidurmiestyj

Alinėj, ties 775 S. State St., 
buvo apie 30 žmonių prie ba
ro. Buvo ten ir John C. Cre- 
mar, nuo 826 S. Wabash.

Netikėtai, vyras, kuris sto
vėjo šalę jo, atkišo jam revol
verį į pašonę ir sušuko, kad 
“Cremarų nušaus, jeigu kas 
nors pasipriešins ir neatiduos 
jam pinigus.”

Bartenderis atidavė piktada
riui $50, — Pinigus gavęs pa
bėgo.
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TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

New City
Furniture Mart 
1654-56 W. 47th St.

T0WN OF LAKE. — šioj 
kolonijoj randasi trijų metų 
senumo New City Furniture 
Mari, 1654 56 W. 47th St. Rei
kia pasakyti, kad vedėjai šios 
krautuvės pp. Kasmauskas ir 
Bazaras yra apsukrus savo 
biznyje.

Kaip tik pavasariu oras pra
dėjo kvepėti, tai šie biznieriai 
pirmutiniai skelbia “Naujieno
se” Kelvinator refrigeratorių/ 
Juk neilgai trukus, oras at
šils, šeimininkėms bus reika
lingi refrigeratoriai. Kelvinator 
yra geri refrigeratoriai. šeimi
ninkės džiaugsis, jei turės pro
gų Vienų jų įsigyti.

Patartina remti tuos biznie
rius, kurie garsinasi “Naujie
nose”.

— Susiedas.

ALODU BUS VISIEMS

Bus mdomus ir Muzikalis

pamatyti gražų, įdomų 
ir linksmą perstatymą

grame dalyvaus žymiausi musų dainininkai ir daininin 
kės, chorai, šokėjai ir daugelis draugijų atstovų.

PRAŠOME VISUS ATSILANKYTI!

Kuriame dalyvauja geriausi lietuvių scenos mėgėjos 
ir mėgėjai ir, kurie atvaizduos ir atpasakos svarbiau
sius “Naujienų” gyvenimo momentus ir darbus. Pro-

Kampas Ashland ir Van Buren

10 Centų Pigiau!
Prie durų tikietai parsiduos po 75 centus ir po 
$1.00. Perkant iš anksto 10 centų nuolaida su 
kiekvienu tikietu. Tikietai galima pirkti “Nau
jienų” ofise ir pas kaikuriuos draugijų atstovus. 
Tik 3,900 tikietų.

PO KONCERTUI ŠOKIAI PRIE PUIKIOS ORKESTRUS

ASHLAND BOULEVARD AUDITORIJOJ




