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R. S. HUDSON, BRITU PREKYBOS ATSTO
VAS, KOVO 23 D. VYKSTA Į MASKVĄ

Britanijos ir Rusijos santykiai ėmę pra
stėti civiliam Ispanijos karui prasidėjus

LONDONAS, Anglija, kovo 
3. — Britanija stengiasi at- 
steigti artimus ryšius su So
vietų Rusija. Visų iniciatyvų 
ta linkme parodo britų vyriau
sybė.

Britanijos ir Rusijos santy
kiai pradėjo atšalti Ispanijos 
civilio karo pradžioje. Sovietų 
Rusija rodė pritarimo lojalis- 
tams. Chamberlaino gi politika 
buvo izoliuoti Ispanijos karų, 
kad jis nekliudytų kitų šalių. 
Tačiau tatai netrukdė ne Mus- 
soliniui, nė Hitleriui remti su
kilėlius.

Po to, kai Hitleris užgrobė 
Austriją, sovietai kvietė Euro
pos demokratijas susivienyti 
su Rusija ir bendrai kovoti 
diktatūras, bet Londonas rusų 
kvietimą priėmė šaltai. Vėliau,

Francuzija elgiasi 
žiauriai su ispa

nai^
PARYŽIUS, Francuzija, ko

vo 3. — Stebėtojai numato, 
kad Francuzijos vyriausybė 
sugrąžins Ispanijos sukilėliams 
ginklus, brangmenas ir pini
gus, kuriuos pabėgėliai iš Is
panijos įgabeno į Francuziją. 
Ispanijos pabėgėliai koncentra
cijos stovyklose užlaikomi pra
stai. Jiems taikoma disciplina 
kaip suimtiems kare belais
viams. Ispanijos republikonai 
tikrai pradeda neapkęsti Fran
cuzijos.

Sakoma, savo žiaurumu 
F rancuzijos vyriausybė nori 
priversti pabėgėlius grįžti į 
Ispaniją. Bet ispanai žino ir 
gen. Franco režimo žiaurumų. 
Vien Barcelonoj sukilėliai jau 
areštavo daugiau nei 5,000 
žmonių. Kitiems 50,000 Barče- 
lonos gyventojų įsakyta neiš
eiti iš namų kol jų rekordai 
bus tiriami.

• Mussolinio dienraš
tis užgyrė naują 

popiežių
RO^IA, -UaĮįja, kovo 3. — 

Paties Italijos' > diktatoriaus 
Musolinio dienraštis “II Po- 
polo d’Italia” palankiai priėmė 
išrinkimų kardinolo Pacelli po
piežium.

Bendrai Italijos spauda iš
reiškė nuomonę, jogei naujo 
popiežiaus politika faktinai bus 
Pijaus XI-tojo politikos tęsi
nys.

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

Nepastovus; lengvas lietus 
popiet arba vakare; saulė teka 
6:22 v. r., leidžiasi 5:42 v. v. 
Sekmadienį lietus pasikeičiąs 
sniegą.

Miuncheno krizės metu, Cham- 
berlain nustūmė Rusiją visai į 
šalį.

1938 metais Chamberlain 
stengėsi “raminti” (to appease) 
diktatorius, kurie nemėgo Ru
sijos. Rusija visai paistraukė, 
nutolo nuo vakarų Europos po
litikos.

Tačiau Britanijos santykiai 
su Vokietija ir Italija nepage
rėjo. Jie darėsi prastesni.

Dabar Britanija vėl ieško 
susiartinimo su Rusija. Ieško 
jo ekonominiais arba prekybos 
keliais. Ir kovo 23 dieną į Mas
kvą vyksta R. S. Hudson, bri
tų užjūrio prekybos sekreto
rius. Jis taipgi atlankys Ber
lyną, Varšuvą ir Stockholmą, 
bet vizitu Maskvai Londono 
prekybos rateliai domisi la
biausia.

A.D.F. nori panai
kinti Darbo San

tykių Tarybą
WASHINGTON, D. C., kovo 

3. — Jungt. Valstijų atstovų : 
rūmų narys, Graham A. Bar- 
den (dem. iš N. C.), paskelbė 
penktadienį, kad artimoje atei 
ty jis įteiks kongresui, Ameri- 
<os Darbo Federacijos intere
suose, bilių, kurs reikalauja 
panaikinti dabartinę Darbo 
Santykių Tarybą ir įsteigti 
naujų darbo tarybą susidedan
čią iš penkių narių.

Hopkins pasikvietė 
talkon gen. Wood
WASHINGTON, D. C., kovo 

3. — Paskutinėmis dienomis 
pasirodė pranešimų, kad Wa- 
shingtono vyriausybė deda pa
stangų glaudžiau kooperuoti su 
bizniu. Penktadienį vėl pa
skelbta, kad prekybos depar
tamento sekretorius, Harry 
Hopkins, pakvietė sau talkon 
generolą Wood, Sears, Roebuck 
& Co. direktorių tarybos pir
mininkų. Manoma, Wood eisiąs 
tarpininko pareigas tarp pre
kybos sekretoriaus ir biznio 
vadų. Oficialaus darbo jis ne
turėsiąs ir padės Hopkinsui tik 
laikinai, kokius šešis mėne
sius.

Martino frakcijos 
konvencija prasi
deda šeštadienį

DETROIT, Mich., kovo 3. — 
šeštadienį Čia prasidės automo
bilių darbininkų unijos prez. 
Martino vadovaujamos frakci
jos konvencija. Martin pareiš
kė, kad konvencijai apsvarsty
ti bus pateikta platformė, ku
ri pripažįsta tvarką, kontraktų 
pildymą ir konstruktyvų Ame
rikos unionizmą.

Opozicijos, būtent Martino 
priešininkų, šaukiama konven
cija įvyks Clevelande kovo 28 
dieną.

OKLAHOMA CITY, Okla.—Seržantas Ąllen West pa
žymi vietų, kur žuvo ketvirtas žmogus automobilių ne-

PREZIDENTAS KALBĖS KONGRESUI 
ŠEŠTADIENĮ

KALBAS PASAKYS TEISĖJAS HUGHES, SPYKERIS BANK- 
HEAD IR ŠEN. PITTMAN

WASHINGTON, D. C., kovo

A.D.F. - C.1.0. DERYBOS ANTRADIENĮ

3. — Prez. Rooseveltas sugrįš 
į Washingtoną šeštadienį. Tą 
pačią dieną jis kalbės bendram 
senato ir atstovų rūmų posė
džiui, 150-tos Jungt. Valstijų 
congreso metinės sesijos su
kakties proga.

WASHINGTON, D. C., kovo 
3. — Darbo Departamento se
kretorius, p-lė Perkins, penk
tadienį painformavo, kad atei
nantį antradieni, kovo 7 die
ną, Amerikos Darbo Federaci
jos ir Industrinių Unijų Kon
greso atstovai turės pasitari
mų su prezidentu Rooseveltu.

Programon taipgi įeina Vy
riausiojo teismo teisėjo Hughes, 
spykerio Bankhead ir senato
riaus Pittmano kalbos. Kalbos 
bus transliuojamos per radiją. 
Transliavimas prasidės Chica- 
gos laiku 1 vai. popiet.

Pasitarime dalyvaus taipgi p-lė 
Perkins.

šeši unijų atstovai, po tris 
nuo C.I.O. ir A.D.F., įeina į 
komitetą, kurį prašė paskirti 
prez. Rooseveltas pereitų šeš
tadienį ir stengtis A.D.F. ir 
I.U.K. sutaikyti.

Mirė faraono grabo 
atkasė jas

LONDONAS, Anglija, kovo 
3. — Hovvard Carter, anglas, 
surado lapkr. 30 d. 1922 m. 
grabų Egypto faraono Tut- 
Ankh-Amen, kurs gyveno prieš 
32 šimtmečius, daug-maž tais 
laikais, kai Mažiešius vedė žy
dus iš nelaisvės. Penktadienį 
Carter mirė, būdamas 66 me
tų senumo.

Rado 12 užmuštų 
arabų

JERUZALĖ, Palestina, kovo 
3. — Darant kratų arabų so
džiuje arti Tul Karm penkta
dienį urve užtikta 12-kos žmn^ 
nių lavonai. Manoma, kad tuos 
arabus nužudė teroristai.

Pašalins civilius gy
ventojus iš kinų so

stinės
SHANGHAI, Kinija, kovo 3. 

— čia gaunama pranešimų,- 
<ad gen. Chiang Kai-shek, ki
nų armijų ir valdžios vyriau
sias vadas, planuoja išgabenti 
iš laikinosios Kinijos sostines 
Chungkingo apie 300,000 civi
lių gyventojų. Dėl nuolatinių 
japonų lėktuvų atakų civiliams 
Chungkingo gyventojams pavo 
jinga mieste gyventi.

Ieško prekybos 
Ispanijoj

LONDONAS, Anglija, kove 
3. — Artimoj ateity Britanija 
pasiųs į Ispaniją prekybos mi
sijų. Mussolini ir Hitleris su 
teikė Ispanijos sukilėliams 
amunicijos ir kareivių, o bri
tai dabar siūlo kreditų. Jeigu 
gen. Franco vyriausybė paliuo- 
suos varžtus importui, tai bri
tai tikisi aprūpinti Ispaniją an
glimi, geležimi, tekstile, maši- 
..įerija, reikmenomis geležinko- 
.iams ir kitokiomis prekėmis.

Hitleris nepatenkin- 
taslenku^demon- 

^štratijomis
BERLYNAS, Vokietija, ko- 

vo 3. — Adolfo Hitlerio dien
raštis “Voelkischer Beobach- 
ter” penktadienį sako, kad pa
skutiniųjų dieni] demonstraci
jos prieš vokiečius Lenkijoje 
reikalauja greito išrišimo ma
žumos gyventojų klausimo 
taip Vokietijoje, kaip ir Len
kijoje.

Naciai nepatenkinti 
nauju popiežium

BERLYNAS, Vokietija, ko 
vo 3. — Vokietijos naciai nu
stebinti tuo, kad popiežium ta
po išrinktas kardinolas Pacelli. 
Pirm rinkimo jie akcentavo 
mintį, jogei jis, kaip buvęs po 
piežiaus valstybės sekretorius, 
neturi progos popiežium , tapti. 
Naciai taipgi nepatenkinti, nes 
skaitė kardinolą Pacelli visų 
kardinolų tarpe kaipo žymiau
sią savo priešų.

Gandhi vėl paskelbė 
bado streiką

EOMBAY, Indija, kovo 3. 
-— Mohandas K. Gandhi, Indi
jos šventasis žmogus, penkta
dienį paskelbė badavimo strei
kų. Pasakė, kad streikuos iki 
mirties, jeigu Indijos Rajkot 
valstija neduos žmonėms balso 
šalies reikalus tvarkyti.

Išmainys 87 ameri
kiečius belaisvius
ST. JEAN DE LUZ, kovo 3.

— Jungt. Valstijų ambasado
riaus Claude Bowers tarpinin
kavimo dėka" Ispanijos sukilė
lių vyriausybė sutiko išrphiny- 
ti 87 amerikiečius belaisvius, 
laikomus sukilėlių Ispanijoje, 
i tokį pat skaičių sukilėlių be
laisvių, kuriuos turi Madrido 
vyriausybė.

Japonai pradėjo 
naują ofensyvą

SHANGHAI, Kinija, kovo 3. 
— Trys japonų kariuomenės 
kolumnos penktadienį pradėjo 
ofensyvą Kiangsu provincijoje, 
kur yra sukoncentruota 60,000 
kinų karių. Japonams ofensyve 
padeda tankai ir lėktuvai.

Užgyrė $499,000,000 
asignavimą armijos 

reikalams
WASHINGTON, D. C., kovo 

3. — Jungt. Valstijų atstovų 
rūmai penktadienį didele bal
sų dauguma priėmė bilių ski
riantį armijos reikalams $499,- 
000,000 ir pasiuntė bilių į se
natą. •»

Lietuvos Naujienos
ESTIJOS KARIUOMENĖS VA
DAS GENEROLAS LAIDO- 
NERIS APDOVANOTAS VY
TAUTO DIDŽIOJO ORDINU.

TALINAS, vasario 28 d. — 
Lietuvos Kariuomenės Vadas 
generolas Raštikis Estijos Ne
priklausomybės proga vasario 
23 ir 24 dien. viešėjo Taline 
ir įteikė Estijos Kariuomenės 
Vadui generolui Laidoneriui 
Vytauto Didžiojo Ordiną. Grįž 
damas generolas Raštikis va
sario 26 ir 27 dien. buvo su
stojęs Rygoje.

LIETUVOJE PAMINĖTA ES
TIJOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS ŠVENTĖ.

KAUNAS, vasario 24 d. vi
soje Lietuvoje iškilmingai pa
minėta Estijos Nepriklausomy
bės šventė. Kaune ir provinci
joje namai buvo pasipuošę Lie
tuvos ir Estijos tautinėmis vė
liavomis.

ANGLŲ LAKŪNĖ JEAN BAT- 
TEN IŠRINKTA LIETUVOS 

AERO KLUBO GARBĖS 
NARIU.

KAUNAS, Vasario 27 d. — 
Neseniai Lietuvoje lankiusis 
garsioji Anglijos lakūnė Jean 
Batten išrinkta Aero Klubo 
garbės nare.

LIETUVA PRIPAŽINS FRAN
KO VYRIAUSYBĘ.

KAUNAS, vasario 28 d. — 
Kaip patirta, Lietuva artimiau
siu laiku pripažins Franko vy
riausybę.

PASITARIMAI VALSTYBĖS 
IR BAŽNYČIOS SANTYKIŲ 
SUREGULIAVIMO REIKALU.

KAUNAS, vasario 25 d. — 
Užsienių Reikalų Ministras 
Urbšys tarėsi su Vatikano at
stovu Monsinjoru Burzio Val
stybės ir Bažnyčios santykių 
sureguliavimo reikalu. Pasita
rimuose išlyginamos abipusės 
nuomonės.

Įteikė bilių valdžios 
departamentams 
perorganizuoti

WASHINGTON, D. C., ko
vo 3. — Penkiadienį Jungi. 
Valstijų atstovų rūmai gavo 
bilių valdžios departamentams 
perorganizuoti. Naujas bilius 
skiriasi nuo įnešto pereitoj kon
greso sesijoj tuo pačiu reikalu 
biliaus, kurį kongresas atme
tė.

Atstovų rūmai paims bilių 
svarstyti pirmadienį. Tikimasi, 
kad jis bus priimtas antra
dienį.

Franco paliuosavo 
bažnyčias nuo tak

sų mokėjimo
PURGOS, Ispanija, kovo 3. 

— Ispanijos sukilėlių vyriau
sybė penktadienį išleido nuo
statą, kurs paliuosuoja visą 
Ispanijos bažnyčių turtų nuo 
taksų.

Popiežius prašo 
taikos

VATIKANO MIESTAS, ko- 
vo 3. — Popiežius Pijus XII 
penktadienį transliavo per ra
diją atsišaukimą į visą pasau
lį, ragindamas žmones taikiai 
sugyventi ir melstis už tuos, 
kurie vadovauja tautų likimui. 
Kovo 12 dieną, sekmadien ’’, po
piežius paskyrė savo vainika
vimui.

MIRĖ PROFESORIUS LIU
DAS VAILIONIS.

KAUNAS, vasario 27 d. mi
rė Vytauto Didžiojo Universi
teto Gamtos-Matematikos fa
kulteto profesorius Liudas Vai
lionis. Velionis buvo gimęs Dzū
kijoje 1886 m., o universitetų 
baigė Krokuvoje 1911 metais. 
Iki mirties buvo aktyvus šau
lys. Savo laiku yra buvęs Šau
lių Sąjungos pirmininku.

VIENIJASI LIETUVIAI KLAI
PĖDOS KRAŠTE.

KLAIPĖDA, vasario 26 d. 
čia įvyko Visuomenės Sąjun
gos suvažiavimas, kuriame nu
tarta steigti vieną bendrą visų 
Klaipėdos Krašto lietuvių or
ganizaciją. Tos organizacijos 
įstatai jau ruošiami.

PULK. ŠKIRPA PAS 
HITLERĮ.

BERLYNAS, vas. 28 d. nau
ji paskirtasis Lietuvos Atsto
vas Vokietijai pulkininkas Ka
zys Škirpa įteikė Reicho Kan
cleriui Hitleriui kredencialus.
1939/IH/l d.

Daug Vagysčių
TAURAGĖ. — Prieš kelias 

dienas įvyko net šešios vagy
stės. Mokytojai R. išvogta 
daug rūbų ir baltinių. Prieš 
kiek laiko buvo apvogtas ki
tas mokytojas. Vagys neišaiš
kinti.

PASIUSKIT GIMINĖMS

Lietuvon
PINIGINĘ DOVANĄ

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

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
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POPIEŽIUS PIUS XI
(Popiežiaus Pijaus XIjo mir

tis padare didelio įspūdžio vi
sam civilizuotam pasaulyj, o 
tai dėl to, kad buvo dideles u- 
nijos viršininkas.

Po jo mirčiai pareiškė liū
desį ne tik Katalikų Bažny
čios šalininkai, bet ir įvairios 
protestoniškos Bažnyčios sek
tos, o labiausia žydai.

Mat Popiežius Pijus XI, po 
Amerikos Prezidento F. Roose- 
velto turbūt buvo pirmas ir 
vienintelis asmuo, katras už
tarė taip persekiojamus žydus.

Žydai turėtų jam pridėti ti
tulą: “Defensor ludeorum”, 
tai yra Žydų Apgynėjas.

Dabar reikia išsireikšti ir 
mums, tiems kurie netikime į 
Popiežių kaipo neklaidingų 
asmenį. Mums svarbu paimti 
jo vaidmuo jo paties vadovau- 
jamoj unijoj—R. K. Bažnyčioj. 
Mes neieškosime smulkmenų,

Tik ką gavome 
Kultūros No. 1
TURINYS:
Dabarties chaosas ir ateitis ..........
................................... Kp. Petronis 
Nacionalizmo irimas ....................
....... ................. P. Hulka-Laskowski
Geltonas Ratas   Vyt. Montvila 
Inž. S. Kairys   L. Purėnienė 
Pasakojimai apie Rembrandtą ......
...................................... J. Jurginis 
Žmogus .................... P....Kalnietis
Katrina piauna meldus ....................
............................... Sally Salminen 
V. Krėvės “Skirgaila” ... P. Baublys 
Tolimas Kaimas .... Alb. Žukauskas
Magnetinės Audros ........................
........................ A. N. Barchatovas
Populiarusis Mokslas ir Apžvalga

bet tik prisiminsime pačius 
svarbiuosius faktus, kurie vie
šame gyvenime visiems gerai 
žinomi. Jie mums nurodys ar 
jo gyvenime rūpestis ir pastan
gos buvo naudingos R. K. Ba
žnyčiai, ar ne.

Kaipo asmuo Popiežius Pius 
XI buvo linksmo ir draugiško 
budo. Tas jo ypatybes galėjo 
patėmyti kiekvienas, kurs tik 
buvo jį sutikęs Lenkijoj, kada 
jis buvo po karei Nuncijum ir 
tų patį pasako tie, kurie tu
rėjo Audiencijų Ryme. Vienok 
tas jam nepadėjo jo Bažny
čios valdymo reikaluose.

Kaipo galva R. Katalikų 
Bažnyčios Pius XI neturėjo 
laimės nei pasisekimo savam 
darbe, o prie to dar papildė 
didžiausias klaidas, žinoma už 
kurias jis net pats vienas yra 
atsakomingu, bet ir jo “kabi
neto” nariai, kurie būdami 
toj ar kitoj valstybėje Nunci
jais, davė jam savo patari
mus. Kada Popiežius Pius XI 
po Benedikto XV paliko R. 
Katalikų Bažnyčios galva, tai 
jis turėjo atlikti sunkias ne* 
kurias užduotis, tarp kurių 
jam reikėjo sutvarkyti bažny
čios reikalai pokariniame cha
ose, kaip tai Vokietijoj, Aus
trijoj, Meksikoj ir Italijoj.

Vokietijoj Popiežius Pius XI 
pralaimėjo kovų -su Kancleriu 
Hitleriu. Vokietijos katalikai 
visuomet buvo geri Popiežiaus 
talkininkai ir rėmėjai. Po ka
ro Vokietijon sugrįžo visi be
veik vienuolynai, išmesti-išva- 
ryti kanclerio Bismarko po 
1871 metų, jų tarpe: benedik
tinai, jėzuitai, dominikpnai, 
pranciškonai ir visi kiti įvai
raus plauko. Jie pradėjo su di
deliu užsimojimu veikti, kad 
sutvirtinus rymiškąjį katali-

cizmą Vokietijoj, bandė savo 
takon paimti auklėjimų vo

kiečių jaunuomenės, bandė vi
sur skverbtis, kur tik galėjo 
ir tuo rėikalu spausdino įvai
rias knygas, brošiūrėles ir net 
slaptus raštus. Toks jų veiki
mas nepatiko pažangiomsioms 
vokiečių partijoms, o kada 
Hitleris 1933 m. įgijo Vokie
tijoj valdžią, kurio Nacional- 
Socialistiškąr partiją jau 1923 
metais buvo iškeikę Vokieti
jos Katalikų vyskupai, tai ka
talikai susilaukė nuo vokiečių 
tokios apmaudos, kad jų į- 
tekmė 80 milijonų tautoje vi
siškai liko išbrau’kta-pašalin- 
ta, bažnyčios turtai atimami, 
mokyklos uždaromos ir t. t.

Austrijoj, kuri prieš karų 
buvo stipriausia popiežiaus 
rėmėja, Pius XI irgi pralai
mėjo. Žinome, kad tuoj aus po 
karo jo prelatas Seipelis dasi- 
gavo prie valdžios kaipo prem
jeras, o sekantys kancleriai, 
Dollfuss ir Schusnigg, padėjo 
kaipo pagrindą Austrų respub
likos konstitucijai, popiežiaus 
Leono XIII encikliką “Rerum 
Novarum” ir Rymo Katalikų 
bažnyčios dorovės įstatus pa
dare valstybės įstatais. Prieš 
tokius patvarkymus Austrijoj 
kilo opozicija, kurios pryša- 
kyje atsistojo Hitlerio šalinin
kai, kurių įtaka laipsniškai 
augo valdžioje, o jau 1938 me
tais (praeitais) Hitleris pri
jungė Austriją prie Vokietijos 
ir ant viešpatavimo Rymo Ka
talikų kunigijos Austrijoj pa
statė juodą kryžių ant visados.

MNHMIlIlIHlllllllilItUllllllllllltlIHIHIltlIiaUMIhuilUIIHIItS

Budriko Radio
Valanda

tų, Ona Skeveriutė, Jonas Ro
manas ir kiti, kurie rengiasi 
pavaišinti radio klausytojus su 
naujom ir rinktinom dainom 
ir meliodijom. Prie to bus daug 
svarbių žinių ir pranešimų. Ne
pamirškite pasiklausyti.

Rep. J.

LIETUVIAI KITATAUČIAI

visąSeptintadienio 'vakare, 
valaiidą, nuo 5:80 iki 6:30 vai. 
tęsis Budriko įvairus, įdomus 
ir gražus programas iš stoties 
W.C.F.L.,—970 k.

GAUSIT UŽ 45 CENTUS

Naujienose

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

FOCAHONTAS Mine Run $7.50
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

BLACK BAN Tonas $€į.5O
Perkant toną ar daugiau ............. **

Ir Meksikoj nenusisekė ge
riau popiežiui Pini XI. Ten 
įvyko bažnyčios nuo valstybės 
atskyrimas. Socialistinė (? 
Red.) Meksikos valdžia sukon- 
fiskavo bažnyčios turtus, iš
trėmė daugumą Rymo kata
likų kunigų iš šalies ir pritai
kė Rymo Katalikų Bažnyčiai 
tiesas, kur kas sunkesnes, ne
gu tos, katras .pritaikė 1907 
metais Prancūzija, kurios nu
stato santykius Jarp valstybės 
ir bažnyčios. fftiSfcSa, ir čia 
popiežius Pius XI pralošė.

Šitame programe dalyvaus 
Budriko simfonijos orkestrą iš 
12 instrumentų, p-lė Jadvyga 
Gricaitė, Ona Juozaitienė, Du 
Broliukai, Chapas ir kiti. Taip
gi bus įdomus ir juokingas 
dialogas — Kepalas ir Plepa
las. Bus daug gražių duetų ir 
geros muzikos, šitas programas 
ketina būti daug gražesnis ir 
įdomesnis už visus kitus buvu
sius Budriko programus. Tai
gi, nepamirškite pasiklausyti.

— J.

“Progress” Lietuvių 
Radio Programas

Primintina, kad rytoj, nedėl- 
dienį, litą valandą prieš piet, 
iš stoties W.G.E.S. girdėsis 
reguliaris sekmadienio radio 
programas, kurio leidimu jau 
daug mėtų rūpinasi Progress 
Bendrovės Krautuvė, 3224 So. 
Halsted Street, ir tų progra
mų išpildyme Visuomet daly
vauja žymus dainininkai-ės, 
muzikai, kalbėtojai ir t.t.

Taip ir ryt dienos progra 
mui, pakviesta rinktinų talen-

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina afcių įtempimą, kuris 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
lietuvis Akių gydytojas

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 
______ Tel. Kenwood 5107.______

Ofiso Tel. Virginia 0036.
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

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, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

NAUJIENŲ JUBILIEJINE 
EKSKURSIJA LIETUVON

Laivu GR1PSH0LM

Gegužes 31 d., 1939
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO

Ši ekskursija bus viena iš didžiausių ir pato
giausių, nes lydės patyręs palydovas, nereikės 
persėsti, nė rūpintis su bagažais.

Ši ekskursija yra užgirta Liet. Laiv. Agentų 
Sąjungos Amerikoje.

Del platesnių informacijų ir sutvarkymo 
dokumentų, kreipkitės į

NAUJIENAS
Jeigu norite turėti smagių kelionę

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

Net ir pačioj Italijoj Popie
žiui Pini XI nenusisekė. Gin
če su Mussoliniu, kas turi au
klėti jaunuomenę, popiežius 
pralaimėjo. Mussolinis pasakė, 
kad auklėjimas jaunuomenės 
priklauso valstybei. Valstybė 
ir auklėja. O jaunuomenės au
klėjimas yra svarbus vaidmuo 
bažnyčios gyvenime. Už algą, 
kurią Mussolinis išmokėjo ry
miškos bažnyčios kunigams, 
jie nustojo laisvės mokinti ir 
prie to jie tapo Mussolinio ku
nigais, kurie gauna nuo jų vi
sa ko pašventinimą, ką tik jo 
valdžia šventinti nori.

Nieko geresnio savo laimini
mais neatsiekė Pius XI katali
kų bažnyčiai ir kas liečia ge
nerolą Franco Ispanijoj. Nors 
jo laiminimas ir palaikė tą 
pusę, kuri laimėjo, bet laimė
jimas, surištas su mahometo
nų spėkomis, kurie į popiežių 
netiki, neturi reikšmės. Kas 
kita jau su Ispanijos liaudi
mi, kuri nuolat buvo popie
žiaus tarnaitė. Ar joj kada 
nors užgis žaizda prieš popie
žių kaipo teisybes ir Dievo 
reprezentantą, ar gal tas kar
tus atsiminimas pasiliks gent- 
karičų gęntkartėse už tai, kad 
šimtai tūkstančių ispanų turė
jo palikti savo biednas sody
bas ir eiti svetiman kraštan 
ieškoti pastogės. Talkininkų 
tarpe prieš juos buvo ir paties 
popiežiaus materiale ir mora
lė parama. Tai liūdnas faktas!

Nustoti simpatijos kurioj 
nors afrikiečių giminėje savo 
bažnyčiai maža butų reikšmė, 
bet nustoti simpatijos ir įtakos 
civilizuotose tautose, kaip Vo
kietijoj, Austrijoj, Meksikoj, 
Ispanijoj, tai nėra menknie
kis.

Ar jo vietininkas turės ge
resnį pasisekimą bažnytinių 
reikalų sutvarkyme, tai paro
dys ateitis.

Kun. M. Valadka.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Entteife
SENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

' AMBULANCE
..\D] NĄ IR NAKTĮ

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

' ’ Telefoną. LAFAYETTE m

T—x • koplyčios visose
Chicagos dalyse

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

ANTANAS 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. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

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

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

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

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

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos, iškraipymų gydymą.

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

Telefonas STATE 7792

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. STRIKOLtT 
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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

1 Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 1001. 

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

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

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

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.

____ Kiti Lietuviai Daktarai____

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS JR 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. Halstcd St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

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 NAURICII
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 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE

KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.



šeštadienis, kovo 4, 1939 ’ ' NAUJIENOS, Chicago, UI.

KORESP ONDENCIJOŠ]

Binghamton, N. Y.
Binghamtono lietuviai iškil

mingai paminėjo Lietu
vos nepriklausomybės 21 
metų sukaktį.
Vasario 25 d. šių metų prisi

rinko publikos pilna žemutinė 
Lietuvių Svetainė apvaikščioti 
Lietuvos 21 metų nepriklauso
mybės sukaktuves. Tam tiks
lui buvo surenk tas šaunus ban- 
kietas ir dalyviai linksminosi 
prie skanių valgių. Po bankie- 
to vakaro vedėjas J. Uogintas 
trumpai paaiškino to vakaro 
reikšmę ir perstatė tris vieti
nius kalbėtojus, būtent, S. Ja- 
silionį, P. B. BalČikonį ir A. 
Žolynų, kurie pasakė ilgokas 
prakalbas Lietuvos klausimu, 
išaiškindami, kokia Lietuva bu-

vos nepriklausomybę, tik, deja, 
šį kartų Binghamtono lietuviai 
ignoravo klebono apvaikščioji- 
mų, — tesusirinko tik apie 50 
asmenų su visais programos 
dalyviais. Mat, binghamtonie- 
čiai iš anksto žinojo, kad ten 
bus vien tik Smetonos garbi
nimas.

“Naujienų” Korespondentas.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESO BINGHAM

TONO SKYRIAUS 
REZOLIUCIJA

Amerikos Lietuvių Kongreso 
skyriaus sušauktoje masinėje 
lietuvių sueigoje 1939 m. vasa
rio 25 d., Lietuvių Svetainėje, 
Binghamton, N. Y., minėti Lie
tuvos nepriklausomybės 21 me
tų sukaktį, tapo vienbalsiai 
priimtas šis bendras pareiški-

l ACME-NAUJIENŲ Foto)

ST. PAUL, MINN. — 
Charles A. Ward, milijo
nierius, iš kurio juodran- 
kiai stengiasi išgauti $15,- 
000. Savo laiku Ward sėdė
jo kalėjime už narkotikų 
įstatymo sulaužymų.

vo tuojau po pasiskelbimo ne
priklausomybės ir kokia dabar 
yra. Po prakalbų buvo perskai
tyta atatinkama rezoliucija, 
kuri liko priimta vienbalsiai.

Vasario 19 d. vietinis klebo
nas Srypka su pustuziniu fa- 
šistuojančių tautininkų pasi
samdė vienų miesto mokyklų 
ir, pasikvietęs “Garso” redak
torių Zujų, irgi “minėjo Lietu-

ŠIS BANKAS
Pasiūlo

MAŽŲ IŠLAIDŲ—ILGŲ TERM

Nekilnojamo Turto

PASKOLŲ
j • Naujų Namų
® • Refinansavimo
Q • Pirkimų

PO

Apdrausta Morgičių Sistema

Chicago City Bank 
and Trust Company 
HALSTED PRIE 63-čios GAT.

Tel. Wentworth 8800 
Federalės Depositų Apdraudos 

Korporacijos Narys.

inas:
Kadangi Lietuvoje dar nėra 

atsteigta Steigiamojo Seimo 
nustatytoji santvarka, kurių su
griovė 1926 m. gruodžio 17 d. 
perversmas;

Kadangi tebėra panaikinta 
žodžio, spaudos, susirinkimų ir 
organizacijų laisvė, ir musų 
broliai ir seserys, kovoju dėl 
savo teisių ir liaudies būklės 
pagerinimo yra persekiojami ir 
aštriai baudžiami;

Kadangi tokia padėtis ne tik 
trukdo ekonominę ir dvasinę 
pažangų, o ir silpnina Lietuvos 
atsparumų prieš jai gręsiančius 
išorinius pavojus, kaip Klaipė
dos krašte, taip lygiai ir pa
čios nepriklausomybės išlaiky
mui, — todėl

Mes pareiškiame reikalavi
mų, kad Lietuvoj kaip galint 
greičiau butų atsteigta demo
kratija, grųžinant gyventojams 
jų pilietines teises, sudarant 
naujų šalies vyriausybę plačiais 
koalicijos pagrindais ir paskel
biant seimo rinkimus demokra
tiniais pagrindais; ir

Mes pareiškiame reikalavimų, 
kad butų suteikta pilna amnes
tija visiems žmonėms, kurie ta
po įkalinti dėl kovojimo už

laisvę ir demokralybę ir už 
ekonominius darbo žmonių rei
kalus; kartu

Mes pareiškiame savo užuo
jautų Lietuvos žmonėms jų 
kovoje dėl krašto laisvės ir ne
priklausomybės, o ypatingai 
tiems, kurie dėl to yra nuken
tėję, — pasižadame juos remti 
moraliai ir materialiai!

Sueigos pirmininkas
J. Uogintas, 
sekretorius
F. žiboris.

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

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

1803 ĮVEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

AŠ ŠAUKIU

Galumet 4178
MICHIGAN AVĖ. 

KLINIKAS
patarnavimas su pagalba laboratorijos ir X-Ray* 

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

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

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakare.

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

Kūdikių klinikas dykai kas šeštadieni 10:00 iki 1:00 P. M. 
. , , ■■■■■■n■■■■■■ , , , , — „■

BEER

Leo Norkus Jl
Ambrosia & Nectar
DISTRIBUTOR

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

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

2423 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

Lawrence, Mass.
Gas girdėti musų 

padangėje
Lietuvos Šelpimo Fondo po

sėdis, įvykęs vasario 11 d. pa
rodė, kad jau vis daugiau ir 
daugiau delegatų simpatizato- 
rių lankosi, matydami gerų 
pradžių ir praktiškumų šios or
ganizacijos. Svarbus įvykis 
šio posėdžio buvo rinkimas 
naujos valdybos: pirmininkas 
M. Bulota; vice-pirm. A. Sna
pą uskas; protokolų rast. A. 
Markevičiūtė; finansų rast. A. 
Snapauskas; iždininkė O. Pcsli- 
kienė; iždo globėjai N. Pajers- 
kiene ir F. Vereika.

Pereitų mėnesį Fondas laikė 
prakalbas paaiškinimui savo 
tikslo. Vienas kalbėtojas patarė 
Lawrence’o Fondui prisidėti 
prie Amerikos Lietuvių Kong
reso. šitas klausimas buvo ir 
pakeltas susirinkime. Kalbų bu
vo daug ir nurodymų, kodėl 
mums privalu prisirašyti prie 
Kongreso, bet taipgi buvo ir 
daug abejojimų dėl našesnio ir 
didesnio darbo. Šios dvi nuo
monės buvo beveik lygiai dis- 
kusuotos, tad įneštas klausimas 
paliktas be jokių pasekmių.

Delegatų pasiryžimas visados 
veikti šiame reikale vėl pradėjo 
naujų darbų, — tai patyrinėti, 
ar rengti greitu laiku koks 
nors parengimas, ar ne. Į ko
misijų išrinkta M. Bulota, J. 
Marcelis ir M. Žalanskas.

Nutarta kitų susirinkimų lai
kyti kovo 11 d. 4 vai. po pietų. 
Taipgi nutarta, kad mitingas 
prasidės lygiai 4, o ne kaip 
penkios, nes naujas komitetas 
pasiryžęs savo nutarimus išlai
kyti dėl laikymo mitingo. Tad 
visi delegatai meldžiami atsi
lankyti ir būti 4 vai., nes tuo 
laiku bus atidarytas posėdis.

— o —
Paminėjimas Lietuvos nepri

klausomybės dienos įvyko va
sario 19 d. L. U. K. svetainėje, 
41 Berkeley St., Lawrence, 
Mass. Dalyvavo žmonių apie 
500, ir pastabų reikia padaryti, 
kad įvairių kalbėtojų išsireiš
kimai savo nuomonių ir iš is
torinių raštų buvo daug, bet 
visi kaipo pažangus žmonės už
silaikė rimtai ir atidžiai, nors 
ir nesutiko su vieno ar kito 
nuomonėmis. Kalbėtojai buvo 
visi jauni, išėmus Dr. Mikolai- 
tį-

Programos vedėjas buvo jau
nas ir čionai augęs Julius Žiu- 
raula, kuris taipgi yra pirmi

ninkas Lietuvių Vyrų Klubo, 
ir pirmų sykį vedant prakal
bas išėjo sėkmingai.

Pirmas programoje buvo Šv. 
Marijos Choro dainavimas po 
vadovyste M. Paulukaičio, — 
Amerikos himnas ir Lietuvos 
himnas.

Dr. J. Gaidis buvo pirmas 
kalbėtojas. Jis buvo gerai pri- 
,įrengęs prie savo prakalbos. 
Atpasakojo Lietuvos istorijų 
nuo pat pradžios kunigaikščio 
Rimgaudo valdymo iki pasku

tinio kunigaikščio „valdymo, 
Zigmanto Augusto. Dr. Gaidis 
kalba gražiai lietuviškai ir tiki
nės turėti stambų lietuvių kal
bėtojų ateityje.

Tada palinksmino du jauni 
vaikučiai su piano duetais Da- 
vid Lombardi ir Claire Duffy.

Dr. P. Miškinis nedaug kal
bėjo, nes būdamas internatu li
goninėje jis turi savo mokslu 
rūpintis pirma. Bet jis davė 
gražius linkėjimus ir velijo Lie
tuvos nepriklausomybei gyvuo
ti.

A. Markevičiūtė apibrėžė 
Lietuvos nepriklausomybės is
torijų, kaip laisvės kovotojai 
nuolė kariaudami dėl savival
dybės ir kaip klerikalai visa
dos užstojo kelių žmonėms ir 
bendrinosi vienų sykį su cariz
mu, o kai Vokietijos imperia
listai okuapvo Lietuvą, tada 
juodmarškiniai ėjo su vokie
čiais. Vadinasi, klerikalai pa
rodė savo veidmainystę.

Ji prirodė, kaip Lietuvos Ta
ryba savo pirma deklaracija 
prijungė Lietuvų prie Vokieti
jos. O kai žmonės pradėjo stip
riai protestuoti, tai tada Lietu
vos Taryba paskelbė nepriklau
somybę vasario 16 d. 1918.

Choras vėl palinksmino savo 
gražiomis dainomis ir tada ve
teranas kalbėtojas, Dr. C. J. 
Mikolaitis, visus pa juokino ir 
pamokino gerai. Jo’ kalba gerai 
nušvietė Klaipėdos padėtį. Jis 
gerai apibrėžė klerikalų veiki
mų, kaip jie negražiai pasielgė 
su Klaipėdos žmonėmis. Jie 
taip aštriai elgėsi $u klaipėdie
čiais, priversdami juos tikėti ir 
priimti Romos katalikų tikėji
mų, kad klaipėdiečiai balsavo 
už Hitlerio santvarkų tikėda
miesi geresnio gyvenimo ir 
laisvesnio tikėjimo nuo nacių, 
negu nuo lietuviškų klerikalų.

Dr. Mikolaitis kalbėjo su 
viršum valandų ir visus padžiu
gino savo ypa t iškurnu ir geru 
humoru.

Po prakalbų Klubas laikė 
vakarienę, ir Lietuvos nepri
klausomybės diena pasibaigė 
gražiai ir linksmai.

— o —
Lawrence’o veikimas neslen

ka vien tik vyriškių kryptimi, 
bet ir moterys subruzdo. Law- 
rence’o moterys rengia Alice 
Jonikienei prakalbas. Taipgi 
bus gražus muzikalis progra
mas, kurį išpildys vaikučiai ir 
moterys. Prakalbos rengiamos 
kovo 17, penktadienį, 7 vai. va
karo, L. U. K. svetainėje, 41 
Berkeley S t., Lawrence, Mass. 
Visos lawrencietės meldžiamos 
pažymėti tų dienų, nes draugė 
Jonikiene jums daug paaiškins 
apie moterų dabartinį veikimų 
ir informuos apie Pasaulinių 
Parodų ir lietuvių moterų dar
bų. Visos draugės, įdomaujan
čios šiais klausimais, nepamirš
kite prakalbų dienų — kovo 17, 
7 vai. vakaro.

A. Markevičiūte.

GANA RAUDONGYS- 
LIŲ RŪPESČIŲ!

Ko laukti ir paskui kentėti, štai 
proga pagyti be operacijos, skaus
mo ir laiko sugaišties. 20 metų pa
tyrimo specialistas daktaras siūlo 
už $2, ar 3 gydymus už $5 rim
tuos atvejuose—1 iki 3 kraujo in
dus tvarkąs gydymas, į 1 iki 10 
dienų įrodymui* Gana kraujuoti— 
kentėti—šlapumo putmenų, skaus
mo. Namų Gydymo atsitikimai $1. 
Ekzaminacija nemokama. Vilkinti 
—Pavojus—ko laukti? šauk šian
dien ar rašyk Namų Gydymo ir 
“FREE TRUTH PILĖ

BOOKLET”
DR. P- B. SCHYMAN

20 metų patyręs specialistas 
1869 N. Damen Avė; tel. ARM. 8200 
Įėjimas per štorą. Visas 2 aukštas.

Pirk Sau Automobilį Iš Autorizuotos 
Financinės Kompanijos

Cook County Finance Company Illinojaus 
Valstijos Laisniuota ir turi Dvidešimts 

Metų Garbingo Dylinimo Rekordų.
ATIMTI AUTOMOBILIAI YRA 

GERESNI AUTOMOBILIAI
šio statemento teisingumą paliudys tūkstančiai musų kostu- 

merių.
Kiekvienas karas yra musų ekspertų tiksliai patikrintas pirm 

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

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

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

Pontiacs, Plymouths, De Sotos, Studebakers, La Šalies, Packards, 
Dodges, Grahams, Willys už vos tik $285.

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

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

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

EGG ..............   $6.00
NUT .............................  $6.00
B1G LUMP .................. $6.00
MINE RUN ...................  $5.75
SCREENINGS ........... $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

Norge Refrigerato 
riai ir Parlor Setai

Jus galite nupirkti

NORGE
ROLLATOR 

Refrigeratorių 1939 
metų už

M1950

PARLOR SETAS MUSŲ PAČIŲ 
PADARYTAS

tik už

ROOSEVELTFURNITURECO.
2310 R0pSEVrĘLT‘ROAų ■ A/;f

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Išmokė jom y|
už padėtus Zg

pinigus A

Duodam Paskolas ant 1-mų 
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės Galima 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL SAV- 
INGS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

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.

Sophie
Barčus

RYTINĖ RADIO
VALANDA

i
iš Stoties

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

VISOS NEGALĖS
Ko laukti ir paskui kentėti. Jei 

negaliauji ar sergi—lengvai ar rim
tai—skilvio-kepenų-žamų - tulžies - 
inkstų-kraujo-nervų - odos-gerklčs - 
sinuses-krutinės - širdies-bet kokia 
kūno dalim raumatu-dusuliu-bron- 
kitu-slogomis-užkietėjimu-goiteriu - 
hemoroidu-vericose veins-kyla - ul- 
cer?v—

ŠTAI PROGA pagyti be opera- 
cijos-skausmo-laiko sugaišties.

20 metų patyrimo specialistas 
daktaras aukojasi už $2—6 gydy
mai $10.00. Visiškas išgydymas jūsų 
atsitikime į dvi savaites, ar su nuo
stabiu kombinuotu NATURE CURE 
ir modernu specialistiniu ofiso gy
dymu. ar nuostabiu “Helena” Her
bai Home gydymu, kuris atstoja 
Hot Springs, West Baden, ar Spas. 
Kad išvalyti kūno dalį, ar visą kū
ną—$1.00, ar $1.50 už šaknų Vais
tus.

Kam atidėti, kad gali pagyti grei
tai ir išvengiant galimų daug ne
smagumų ir išlaidų.

Patarimas ir ekzaminas už Namų 
Gydymą ar Ofiso nemokamas.

Specialiai numažintas X-ray ek
zaminas, jei noYima už $1 ar $2.

(Kreipkis šiandien ar rašyk 
HERBAL PURIFYING TONIKO 

ož $1.00
“HELENA” HERB REMEDIES 

(Elena šymanskienė)
Įsteigta 40 metų* 1-as aukštas. 

Dr. P. B. Schyman “Gamtinio Gy
dymo Specialistas”

Įsteigta 20 metų. Visas 2 aukštas 
1869 N. Damen Avė. Arm. 8200
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Taika su bizniu
Naujasis J. V. prekybos sekretorius, Harry L. Hop- 

kins, pasiskyrė savo padėjėju gen. R. E. Wood’ą, Sears, 
Roebuck & Co. direktorių tarybos pirmininką. Sakoma, 
kad gen. Wood (kadaise bandęs republikonu sąrašu kan
didatuoti į J. V. prezidentus) bus prekybos departamen
te tiktai laikinai. Jo specialus uždavinys busiąs patarti 
sekretoriui Hopkinsui, kaip sutvarkyti santykius tarp 
valdžios ir biznio.

Šis paskyrimas yra antras svarbus Roosevelto admi
nistracijos žingsnis prie susitaikymo su stambiojo biznio 
atstovais. Pirmas suvis šita kryptim buvo padarytas 
prieš kiek laiko, kai prekybos sekretorius, į kurį pirmiau 
buvo žiūrima, kaip į griežtą radikalą, pasakė kalbą Iowa 
valstijoje, pareikšdamas, kad nuo dabar valdžia rūpinsis 
ne reformomis, bet biznio gaivinimu.

Sakoma, kad prezidentas Rooseveltas nutarė pasuk
ti savo administracijos politiką į naujas vėžes po pasku
tinio kabineto posėdžio, kuriame įvairus jo kabineto na
riai, o ypatingai vice-prezidentas Garner įspėjo Roose- 
veltą, kad jo kova su bizniu (t. y. su stambiaisiais kapi
talistais) atneš blogų vaisių administracijai ir visai de
mokratų partijai. Jie nurodė, kad demokratai bus sumuš
ti ateinančių metų rinkimuose, jeigu iki to laiko biznis 
Amerikoje nepasitaisys. O kad biznis pasitaisytų, tai jų 
nuomone turįs būt atsteigtas krašte “pasitikėjimas” val
džia.

Šiandien Rodščveltas sugrįžta į Washingtoną. Bus 
įdomu išgirsti, ką jisai pats ketina daryti, kad biznieriai 
pradėtų su valdžia kooperuoti. Jisai sakys kalbą bendra
me abiejų kongreso butų posėdyje, paminėjimui 150 me
tų sukaktuvių nuo pirmo J. V. kongreso susirinkimo, ir 
čia jam bus gera proga savo nuomones pareikšti.

TRIUKŠMAS DĖL NACIŲ
“BUNDO”

Madison Sųuare Garden’e, 
New Yorke, Amerikos vokiečių 
“Bund” (sąjunga)) surengė di-

giui \Vashingtonui pagerbti, bet 
jų oratoriai garbino Hitlerį ir 
dėstė nacių “rasizmo” teorijas.

Neilgai trukus po to, toje pa
čioje vietoje surengė mitingą 
komunistai, kuriame jie minėjo 
Komunistų Internacionalo 20 
melų sukaktuves. Jie čia kalbė
jo neva apie “pasaulio demo
kratiją ir taiką”, bet su Komin- 
ternu šitos idėjos turi ne dau
giau bendro, kaip Jurgio Wash- 
inglono atmintis su hitlerizmu. 
Juk Komunishj Internaciona
las buvo įsteigtas su tikslu ko
voti prieš socialistinį darbinin
kų judėjimą pasaulyje, naikin
ti demokratiją ir skelbti pilie
tinį karą visose šalyse.

mo niekas netrukdė. O prieš vo- 
keičių “Bundo” milingą buvo 
keliamas didelis triukšmas. Jei
gu policija nebūtų sulaikiusi 
minios, kuri buvo susirinkusi 
ties mitingo viela, tai tikrai bu
tų kilusios muštynės gatvėje 
tarpe nacių ir jų priešų. Ta na
cių priešų minia’, kuri rodė sa
vo neapykantą “Bundo” mitin
go dalyviams, susidėjo daugu
moje iš komunistų ir jų simpa-

Jeigu komunistų prakalbas 
butų tie patys naciai arba kas 
nors kitas baudę šitaip trukdy

Amerikoje yra įtariamas, kad 
jį diriguoja (ir net finansuoja) 
svetingos valstybės valdžia, tai 
atitinkamos įstaigos turėtų gi
tuos kaltinimus ištirti ir pasi
elgti, kaip reikalauja įstatymas. 
Bet nereikia prieš tą organiza
ciją vartoti smurtą, kadangi tai 
diskredituotų demokratinę san
tvarką, kurioje mes gyvename.

M. A. Sharka

Iš Rhinelanderio į Floridą
Keliones pradžia

Rhinelander, Wis., apleidome 
sausio 3 d. Kelias tą dieną bu
vo gana geras, nors šiaurinėje 
Wisconsino’ valstijos dalyje 
sniego buvo apie 10 colių. Nak
vynes mes apsistojome jau Illi- 
nojaus valstijoje, būtent, Rock* 
forde. Sniego buvo ir ten nema
žai, nors jis jau buvo pavirtęs 
į ledą. Ryto metą sėdome į au-lx , . t
tomobilį ir pasukome keliu Nr. 200 mylių yrą ac 
51 į pietus išilgai visą valstiją. Missjssippi valstijos sostinė. Tat 

tai Pr švąrus miestąs. Jis žy
giniai skiriasi nuo tų, kuriuos 
I teko pervažiuoti. Stilius čia vi
sai kitoniškas, negu šiaurinių 

tokia tiršta, kad dienos me" Rezidencijų distriktuo-
reikėjo su šviesomis važiuo- se naraal Puos"’*s baltl- 

'sur matosi daug palmių ir ge
lių. Pats miestas yrą kalnuoto
je vietoje. Kadangi čia sustojo
me nakvynės, tai ryto metą nu
važiavome pažiūrėti kapitoliaus.

s gubernatoriaus 
Hugh White patalpas ir ten už- 

Įsur juoda lyg anglis. Neatrodo, I sLušėme į tąm tikrą knygą. Te- 
keitimą Suvalkų apskrityje kad kas tr«št,i: maty*k ji ko kehals Pasikeisti su

tiek derlinga, jog nereikalaują gubernatouum. . is parode 
deklaraci- trQŠų. Vienok susidaro toks į- niums kitus kambarius, o pas- 

esama mo- spūdis, kad čia tik kornai tėra kui Paspaudęs rankų atsisveiki- VOUl JL11V7 | A ' I 1^^-)

SUVALKŲ APSKRITYJE

juodukų. Auginama daugiausia 
medvilnė. Važiuojant nieko y- 
patįpgo nesimato, išėmus juo
dukus, mulus, šakes ir apgriu
vusias lūšnas. Keliai gana siau
ri, nors neblogiausiai prižiūri
mi.

Pervažiavom Memphis, Tenn 
Jai gana didelis miestas, bet 

J neįdomus. Neturi nieko tokio, 
kas galėtų akį patraukti. Už

Bažnyčia ir prancūzų 
kolonija

ĮJojųi yra ir bažnyčia, kuri 
juvo pastatyta 1774 melais. Ne
seniai ji buvo išdekoruota vi
duje. Darbas atliktas puikiai. 
Matyti, dekoravo geri artistai. 
Sienų, lubų ir viršuje altorių 
javeikslai vaizduoja biblijoje 
atpasakotus nuotykius.

Kiekvieną dieną bažnyčia yra 
gausiai turistų lankoma. Žino
ma, čia bandoma ir biznis pa
daryti: parduodant menkos ver
tės knygelę už 50 centų.

Nuvykome apžiūrėti uosto, 
čia suplaukia labai daug pre
kybiniu laivų iš įvairių pasau
lio da?ių. Tačiau Pietų Ameri
kos laivai užima pirmą vietą. 
Buvo įdomu matyli laivą, ku
ris buvo prikrautas pilnas ba
nanų.

Netoli uosto yra vadinamoji 
prancūzų kolonija, čia 
tikti senoviškų namų, 

’[gyventojų prancūziškų 
čių. Praleisti čia dieną 

‘ rąi apsimoka.
(Bus daugiau)

gali už- 
o tarp 
pąpro- 

kitą tik
Vįlniaus “Aidas” įdėjo tokią 

žinią iš Punsko, Suvalkų ap* 
skri ties;

“Andrejavo ir Seivų vals
čiaus lietuviai gyventojai šių
metų sausio 9 irlO dienomis I Kai pasiekėme La Šalie, 
įteikė Suvalkų apskr. mokyk- sniegas pasibaigė ir jo daugiau 
lų inspektoriui valsčių vaitų nebematėme. Tačiau neįmano-1 
patvirtintas deklaracijas, rei- mai smarkiai lijo, o migla bu 
kalaudąmi įvesti į mokyklas vo 
lietuvių kalbos pamokas. Da- tu 
bar gi vasario 1 ir 2 dieųor ti. 
mis visi gavo iš Suvalkų aps. 
mokyklų inspektoriaus vieno
do turinio raštą, kuriame pa-|

liepos 31 d. įstatymą įstaty- kur•nematėme kiek didesnį kai- 
mas apie deklaracijų įteiki-|neH, — visur lyguma, žeme vi-1 
mą ir mokyklų tvarkos pa-

Illinois valstijoje
Per Illinois valstiją padarėt 

žymėta, kad pagal 1924 m. I mc apie 300 mylių. Beveik iiie-

. .............. . §| Skyrių Tvarko ir Prižiūri
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

Pirma Pagalba Susi 
žeidusiems

Rašo Dr. M. Strikol’is
Susižeidimo atveju svarbiau

sias dalykas yra sulaikymas

apvynioti). Kad butų galima 
pavojaus išvengti, tai ligonį rei-

alkoholiu arba mcrkuro chro
mu, o ne alijošiaus lapą dėti ar-

ti, tai ar komunistams tai bu
tų patikę?

Taip komunistai, kaip ir na
ciai, yra nežymios mažumus A- 
merikoje. Milžiniška dauguma 
žmonių yra griežtai priešingi jų 
idėjoms. Bet jeigu dauguma ne
pritaria mažumai, tai iš to dar 
visai neišeina, kad ta mąžuųia 
neturi teisės reikšti sava nuo
mones. Demokratija pripažįsta 
teises ne tik daugumai, bet įr 
mažumai.

Šita paprasto dalyko kraštu
tinės srovės nepajėgia arba ne
nori suprasti.

Jeigu mažuma eina per toli, 
keldama visuomenėje suirutę 
arba kurstydama žmones prie 
įstatymų laužymo, tai ją priva
lo ijudrausti tam tikros įstaigos, 
kurioms yrą pavestą palaikyti 
tvarką ir prižiūrėti, kad įstaty
mai butų vykdomi. Bet negali
ma leisti, kad, ta mažumą bu
tų slopinamą neteisėtomis, jėgos 
priemonėmis, nes tai vestų tik
tai prie dąr didesnės suirutes. 
Atsiminkime, kad Vokietijos 
respublika buvo labai diskredi
tuota žmonių akyse daugiausia 
dėlto, kad tenai nuolatos įvyk
davo susirėmimai gatvėse tarp 
priešingų viena kitai “ideologi
nių grupių”: kai surengdavo 
maršavimą komunistai, tai juos 
užpuldinėdavo hitlerininkai; zo 
kai maršuodavo hitlerininkai, 
tai juos atakuodavo komunistai 
— ir kiekvienas paradas gatvė
se pasibaigdavo kruvinomis 
muštynėmis.

Kadangi vokiečių “Bundas”

neveikiąs.
“Vadinąs, nors 

jos įteiktos, bet 
kyklose padėtis nepakitęs, nes auginami, 
deklaracijos nepriimtos do- Pąkęliui Įirivažiuojąnii mięs’Į New Orleans
mčn. tąį jp niiesteliąį nepasižymį sa- Jackson miestas turi apie 60,-
Kitur, kaip laikraštis sako, vo didųnuu Jie daug skurdesni 000 gyventojų, pati valstija pa

valdžia įstatymą aiškina kitaip, blogiau atrodo, negu miestai sižymi savo gerais Keliais. Ke- 
Ret Suvalkų apskrityje lenkai J i šiaurius. Be to, juo toliau į liai daugiausia nauji, platus ir 
matyt, lietuvius ypatingai “my- piętns, juo daugiau juodukų pa- tiesus.

sitaiko. Ypačiai daug jų teko Tv T , , ’ . v. , v T11 rr . . ls Jackson pasukome į Loui-________ - pastebėti Ceųtraha, III. lai vie-. . _ .D . .v. . . , , i . suma valstiją. Čia keliai jau ganąs skurdžiausių miestų, kokį .. . J .v .. . . t T11. . , na blogi: siauri, smala išpilti,man teka pastebėti Illinois vals-K. ° 1V. . .... . AT . v , Žinoma, didžiausia valstijos altų oje. Namai apšepę, sukrypę, ... A ,JtJ. . n . .y rakęija — tąi Ncw Orleans.netaisomi. Gatves plytomis is-L_. / .. . . ..... . ii-4 i . • Miestas didokas, priskaito pcigrįstos, duobėtos. Bendrai i- m . ...... . . 600,000 gyventojų, lai vienas,maut, įspūdi daro nepaprastai , , . . . . . . .., tur būt, įdomiausių miestų vi-
soje Amerikoje. Palyginti, jis 

Vandalia ir Cairo gana senas. Tad iš senovės čia 
Nakvynės sustojome Vanda-r1 a užsilikę daug visokių įdo- 

lia miestelyje^ kuris turi apie dalykų. Vadinamajame 
5,000 gyventojų. Miestukas šva- piaujanie mieste gatvės neįma- 
rųs. Vietos gyventojai labai llolua^ plačios. Visut auga lo- 
daug kalba apie mineralinio a* Pat 111C(lžiai ii gėlės, kaip ii 
liejaus suradimą kaimynystėje, k La idoje.
Ir iš tiesų tarp Vandalia ir An- Per trumpą laiką, žinoma', 
na mątėme įjšgrįžtų šulinių, iš nėra galima tinkamai miestą 
kurių yra traukiamas aliejus, pamatyti ir apžiūrėti visas jo į- 
Anna miestelis yra gana gražus domybes. Todėl visada apsimo- 
ir turi daug' gražių namų, kurie, Ra nusisamdyti “gidą” (vado- 
mątyti, neseniai pastatyti. Gat-|vą), kuris aprodo įdomiausias 
vės puikiai ištaisytos.

Važiuojant iš Auna į Cairo 
pasitaįko gana aukštu, kalnų. 
Kelias labai sukinėjasi, einą vin
gių vingiais. Ląukąi akmenuoti. 
Nesimato, kad čia butų kornai 
auginami. Daugiausia čia far- 
meriai verčiasi sodais. Galima 
pastebėti gana stambių farmų, 
kur iųąlQs| vien tįk vaisiniai 
medžiąi. Ęįek teko pastebėti, tai 

|dąugiausįa yya auginami obuo
liai K* vyšnios. . . _ T , ,. . x .

Pagaliau pasiekėme išgUKSę, kapmes. Jas būtinai turi pama- 
juaį Cairo, kuris nelabai seniai kiekvienas, kuris tik st nne- 
pusetinai nukenlęjp nuo polvy- apsuko. Kitu lokių kapinių 
uių. Mąt, jis yra upių susilieja Amerikoje valgu galima rasti, 
m,ę, todėl ir potvyniai įią yra Numirėliai kalbamose kapinėse 
pragaištingi. Šiąip pats Cairo n‘!191 i žemę kasami įsui yra 
miestus, didelio įspūdžio nedaro, ’*««ry U savotiški sklepukai is 
išėmus tiltą, kuris yrą iškeltas 
apie 100, pėdų. Tiltas oiųa pei; 
Missouri upę. Automobilistai, 
kurie per tą tiltą važiuoja, turi 
užsimokėti po $1.00.

Toliau į piętus
Tuoj už Čairo prasideda Mis* 

souri. valstija, o paskui Ankan
čią sudalytų atsparią apsigy-|sas. Čia pastebėjome labai daug 
nimo jėgą. O tokia jėga šian
dien reiškiasi RUM ANUOS, 
SOVIETŲ SĄJUNGOS IR 
LENKIJOS SUSIBLOKAYĮ- 
ME. Tuo keliu einant, 
liucija nurodo, kad Vilniąų^ 
klausimas dabar butų galimą 
kelti.” (Žiur. “Vilnies” gruo
džio 20 d. 1938 m. numeryje 
straipsnį “Kongreso Konfe
renciją Pagrindimai Diskusą- 
vo Lietuvos Klausimą”.)
Taigi Jagmino melas matosi

AR GRAŽU TAIP PER 
AKIS MELUOTI?

_______
Aną dieną “Naujienose” bu

vo nurodyta, kad ALK Chicą- 
gos skyriaus konfęrencijoje ko
munistai stojo už Lietuvęs blo
ką su Lenkija, Sovietų Rusiją 
ir Rumąniją, ir šitame klausi
me jie buvo taip užsikirtę, kad 
su jais nebuvo galimą susikal
bėti. Tačiau šitą faktą, kurį ži
no daugiau kaip šimtas delega
tų, dalyvavusių toje konferen
cijoje, dabar bando komunistai 
užginčyti!

H. Jagminas rašo:
“ ‘Lenkiją, Sovietų Sąjun

gą ir Rumuniją’, Grigaįtis 
pats pramanė, turbut, kad pa
žaisti tautiniu jausmu.”
šitaip drįsta rašyti tas pąįs 

asmuo, kuris u% keleto dieąų 
po miųėtos konfęrenęijos pats 
viešose prakalbose, Lietuvių 
Auditorijoje, įrodinėjo, kąd 
Lietuva, susidėjusi su Lenkija 
ir Sovietų Sąjungą, gali net be

vielas, o be to, ir itin įdomiai 
viską paaiškina. Suprantama, 

| tenka gana skubėti, nes kitaip 
ir per dvi dienas nebūtų galima 
pamatyti įžymiausių vielų. Tik-

budas kraujui sulaikyti yra 
tvarstis (bintas) arba švari ske
petams. Tvarstį reikia uždėti 
ant žaisdos ir gerokai suspaus
ti. Jei to nepakanka, tai reikia 
surišti ranką ar koją su vynuo- 
kbu arba skepetaite ir, jei ga
lima, aukščiau iškelti tą vielą, 
iš kurios bėga kraujas. Tai pa
prastai sulaiko kraujo bėgimą.

Jei kraujo tekėjimas pasireiš
kia iš nosies gerklės arba ausies 
ir ligonis netenka sąmonės, lai 
nereikia jo iš vietos judinti. Ge
riausia tokiu atveju ausis su 
medvilne užkimšti, kad apsau-

pačiu metu pravartu prie gal
vos dėti ledą, nes galima tikėlis,

ta ir kaulai sumušti.
Jei kraujas bėga iš kitų vie-

tinęs), lai sergančio nereikia 
judinti, o prie tų vietų, iš kurių 
kraujas bėga, dėti ledus arba 
šaltus kompresus. Kojas ir ran
kas pravartu laikyti šiltai (jas

Visi į “Naujienų” 
Meninę Puotą 
Ruošiasi Važiuoti

Susižeidimo atveju kitas svar
bus dalykas yra nejudinti su
žeistojo, o ypačiai jei yra su
laužyti kaulai. Prie sulaužyto 
sąnario reikia pridėti lentelę, 
kad kaulai neiškryptų ir nešiu 
žeistų raumenų. Be to, tai ap-

kaulas išlenda per odą, lai 
tinai sužeistą vietą reikia 
tepti jodina ir tuoj kreiptis Į 
daktarą.

Susižeidimų atvejuose pirma 
pagalba dažnai apsaugoja nuo 
labai rimtų komplikacijų. Tam 
tikrais atsilikimais net žmo-

uz-

gaus gyvastis lieka išgelbėta, 
ypač jei laiku sulaikomas krau
jas. Reikia žinoti, kad kraujo 
didelis nubėgimas sudaro pavo
jų gyvybei.

Dar vieną patarimą noriu, 
jums duoti. Turėkite prie savęs 
kortelę su užrašu, kad nelaimės 
atveju butų pašauktas jūsų šei
mos. daktaras. Tada jums bus 
ir pagalba greičiau suteikia ir 
nenuveš jus ten, kur nenorite 
arba nepriklausote.

Svečias Iš 
Missouri

kijos!
Bet pažiūrėsimų, ką patys ko

munistai savo spaudoje kalbė
jo apie tą savo rezoliuciją. Vie
tiniame komunistų organe 
gruodžio 20 d. (t y. už dviejų 
dienų po konferencijos) buvo 
įdėtas platus konferencijos ap
rašymas, kuriame apie V. An
drulio siūlytą ręzolįuciją sako
mą ląip:.

. .W nurodo^ kad ir <ję- 
mokralmė valdžią Ko bloką- 
vimosį su kitomis už taiką 
stojančiom šalimis ąegalętų 
apsiginti nao Ui
nurodo, kad Li^uvą turėtų 
dėtis prie tu valstybių taikos 
(? __ W^o, ku-!

i

“Vilnyje” pasakyta, kad V. An
drulis stojo už Lietuvos dėji-

1 ............. .. ■ ---------------------------------—-------------------------- r

mąsi prie ^Rumunijos, Sovietu 
ir Lenkijos siųjhloka* 

vimo”.
Ne. gana to- $ aukšęiąus pa-, 

duotos ištraukos matome, kati 
Andjį'uŲs bandė įtikinti konfe-, 
renciją, jogei ir Vilniaus klau
simas galės. bąli išspręstas, įę- 
jus. į bloką su Lenkija, t. y. 
kad reikęs glaustis prie Lenki
jos, nęrint atgauti Vilnių, — 
kas, žinoma, yra griežtai prie-* 
šinga ALK nusistatymui.

Tai kam dabar Jagminas, 
bando per akis iškreipti faktus?

{erių, kuriuos, reikia sumokėti 
gidui už aprodymą New Or- 
lęans..

Kapinės ir “saužudystčs 
medis”

cemento ir marmuro, — ten tai 
ir dedami grabai. Tiek cemen
to ir mąrmoro aš tikrai niekur 
nemačiau, kaip tose kapinėse, 
Gelių čia taip pat nepaprastai

Tai bus nepaprastai iškilmin
gas vakaras

Visi žinom, jog netrukus, bū
tent, kp.vo 
“Naujienų” 
vių vakaras 
Auditorijoj.

Taipgi žinom, jog sis jubilie
jinis, “N.” parengimas bus ne
paprastas.. Tiksliau sakant, va
karo programa susidės iš dai
nų, muzikos, vaidinimo, baleto 
ir kitokių meno vertybių. Tai 
bus savo rūšies meninė puota.

Todėl ir nestebėtina, kad vi
si “Naujienų” skaitytojai, rė
mėjai, prieteliai, simpatikai, 
bendradarbiai ir šiaip geros va
lios žmonės rengiasi į tą 
tą važiuoti. —Rep. X. N.

12 dieną įvyksta 
25 metų sukaktu- 
Ashland Boulevard

Ruošiasi Statyti

puo-

Naujienas” aplankė 
J. Alilunas iš Boonville,

Alilunas yra žurnalis- 
mokytoj'as. Prieš treje

Iš viso New Orleans miestas 
pasižymi savo medžiais, kurie 
puošia jo gatves ir apylinkes.

Kitą didelė turistams atrakci
ją — lai “savižudy s lės medis”, 
Tai labai storas ir išsišakojęs 
inędis, kuris turi skėčio pavida
lą. Apie 8 pėdos, nuo žemės jau 
pvasįdedn šakos, šiaip, rodosi, 
lai butų ideališką vieta pąsL 
slėpti nūn saulės spindulių, nes 
tankios medžio, šakos sudaro 
puikų pavėsį. Mędis yra ganą 
atokiai nuo gatvės. Sakoma, 
kad po tuo. medžiu jau yra nu
sižudę įvairiausiais budais (pa
sikorę, nusišovę, elc.) penkias
dešimt du žmonės. Tai rekor
das, kurio, tur būt, jokis kitas 
m.ęąis negali praneštą

Bridgeporte!
Netoli 35 ir Halsted

vakar paskelbė, kad ruošia pla
nus pastatymui naujos, “high 
school” mokyklos Bridgeporlo 
di&trikte, prie 35-tos ir Halsted 
ar netoliese. •

Taryba yra pasiryžusi tam 
tikslui praleisti apie $1,000,000.

Mokykla turės 1,500—1,800 
mokinių įtalpą.

Mokyklų tarybos jau ieško 
patogios vietos mokyklą staly
ti.

Vakar 
p. Leo 
Mo.

P-as 
tas ir
tą metų jis baigė Missouri uni
versitetą (žurnalistikos sky
rių). Po to jis pradėjo studi
juoti sociologiją ir gavo “Ma- 
ster of Arts” (M. A.) laipsnį. 
Dabar jis mokytojauja vieno
je kolegijoje.

Pradėjęs studijuoti sociolo
giją, p. Alilunas sumanė dau
giau ką patirti apie Amerikos 
lietuvius: kada lietuviai pradė
jo važiuoti į Ameriką, kur jie 
daugiausia gyvena, kuo verčia 
si, kaip veikia juos Amerikos 
gyvenimas. Padarinyje jis pa
rašė “Naujienoms” itin įdomų 
straipsni antrašte “Lietuviai 
Amerikoje”. Tas straipsnis bus 
atspausdintas jubiliejiniame 
numeryje, kovo 11 d.

P-as Alilunas gimė De Kalb, 
III., kur ir dabar tebegyvena 
jo tėvai. Iš Chicagos vakar jis 
išvyko pas tėvus, o pirmadienį 
turės ir vėl stoti į darbą.

P as Alilunas yra pasiryžęs 
atsiduoti lietuvių išeivių tyri
nėjimui. Jis yra pasiryžęs vyk
ti į Minnesotos universitetą, 
kuris gal daugiausia yra pa
sižymėjęs Amerikoje 
čių tautinių grupių 
mu.

Taigi, p. Alilunas
mojęs padirbėti naujoje srity
je, kuri yra labai apleista ir 
kuria iki šiol mažai kas tesi
domėjo.

Kuo geriausio jam pasiseki
mo!

gyvenan- 
studijavi-

yra pasi
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28 METAI

TEISINGO

PATAR

NAVIMO

NAUJIENOS, CMęago, DL

***—■»-«*- 5fc—. a-Uc.^- ____ ______ _________ _,._

FURNITURE MART
J’’, ---- ------------------ ,______

3409-11 So.^Halsted Street

Sena Krautuvė Perkeliama 
j Naują Krautuvę, Todėl 

įs prekių Perviršius Išparduo-
^>ORiKnaab4Ai^^ ”■'*'**71 imt # <4Fę*wr«ef«

& damas už stebėtinai žemas 
b: Kainas

—,

H Lietuviški Rekordai Verti 
75c po 25c 

Gramafonų Adatos 
po 3c pakelis

§ Vartuotos Perdirbtos Radios

§ $3.50
^ Perdirbti Elektrikiniai Dul

kių Valytojai Po

$4.75 6 PĖDŲ REFRIGERATORIUS
NAUJAS Už $85.00

Angliniai Pečiai Nauji Po

$14.50
Pečiai su anglimis ir gasu po

$49.50
Oil Burners po

$17.50
g 5 Šmotų Bedroom Setai po

I $48.00
& 5 šmotų Valgamo Kambariu

I *« 1! $W.5O
.1. | —1 I RPIR MHIIUH ■■■' m .......

7 šmotų Dining Room

po $36.00

TEL.

YARDS<

3088-

2151

3417-21 So. Halsted Street

RADIOS 1939 METŲ Už

$59.00

200 NAUJŲ PARLOR SETŲ custom padarytų kroehler, fenske, 
PULLMAN COUCH, PERFECT PARLOR, UNION, 1939 METŲ MADOS PO 

$48.00, $68.00 ir $98.00

Dabar Sutaupykite Pinigus 

Pirkdami Elektrikinę Le- g 
daunę 1939 Metų Norge, Ge- 
neral Electric, Hot Point, g 

Crosley Shelvador, Westing- g 
house. Suteikiame Išmokė- B 

.0.
jimai net iki 3 metų, §

Naujos Skalbiamos ir Pro- 
sinamos Mašinos, Norge, 
Thor Maytag po $49.501 

ir aukščiau &

Hoover ir General Electric § 
Dulkių Valytojai po $19.50 į 

ir p° $29.501
9x12 Karpetai verti $50.00 po

$2250 i
Geros Vatos Matracai Po

$3.95

:Y:

............  1 111 u .. ...................... i 1 IT;

Gera Maleva Verta Po $1.50 g
Galionas 
nr »Po 85C Galionas &

Accordionai, Rašomos Maši
nėlės, Elektrikinės Britvos.

Rakandus Pas Budriką Pirk- S 
site Daug Pigiau. g

Krautuvė Atdara ir Nedė- g 
liomis iki 4 vai. po pietų. 8
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JEI JAPONIJA UŽPULTŲ 
“SOVIETŲ SIENAS” 
Jaudinanti drama iš Rusijos pa
siruošimu prieš Japonijos ant
puolius.
Pamatykite ar Sovietai Pasirengę

SONOTONE
66 E- Van Buren St 

arti Wabash.
25c iki 1 v. p. p. išskiriant 

šeštad. ir šventes.

PARAIŠTIS GYDO KYLĄ 
Ko laukti?

štai proga pasigydyti be opera
cijos—skausmo—laiko sugaišties. 
Kaip oisteris padaro perlą — 
taip tikras stimulantas ir paraiš- 
tis sutvarko ir stato naujus rau
menis ir audinius.

20 metų patyrimu specialistas 
daktaras siūlo tikrą įrodymą 
kaip išgyti jūsų atsitikime į dvi 
savaites, be iškilos ir išėjimo be 
raiščio.

Jei nenori gydymo—tad įsigyk 
šį 100% paraiščio pritaikymą— 
tiktai nuo žinančicr daktaro.

Kam atidėlioti, kai galite būti 
laisvas nuo paraiščio vergijos per 
pavasarį ir vasarą. ParaišČiai už 
$5.00. Ekzaminacija nekainuoja.

Kreipkitės šiandien!
Rupture Correcto 

Service 
of Dr- P. Schyman

1869 N- Damen Avė. Arm. 8200 
įėjimas per krautuvę 

VISAS ANTRAS AUKŠTAS

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIO

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

A. DAINIS, 
2957 W. 32 th Street

JAMES SHOLTEMAN
3227 W. LeMoyne

Mr. KARTANAS, 
2555 W. 69th St.

A. J. PAVILONIS
4025 Brighton Place

J. ROMANAS,
4152 S. Campbell

J. VVOSKI,
1633 W. Jackson Blvd.

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

J. 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.

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.
J. MAČIULIS,

906 Prescott St., 
Waukegan, III.

NAUJIENOSE 
1739 S. Halsted St.

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liquid f or Itching of 

ECZEMA 
Baus yra atsitikimu, kur kiti produktai pa
davė reikiamų pasėkų, bet stiprus. Švelninan
tis, antiseptinis skiedinys Žemo davė greitas 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
dedamos. Žvynuotos, ugninės Eczema.

IS pirmo sykio Žemo neSa nuostabių pa
reina. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesni gydymų. Mums dėkingi vartotojai 
raSn |A visur, garbindami gautas pasėkas 
Štai kaip raAo p. F. M. 16 Jersey City: "I 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eczema, kuri mane vargino per 31 
metus.” ... _Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
dienų ar naktt gydant Eczema, spaugus, de- 
dedervlnes ir kitokius odos įdegimus. Tik 85c. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks 31.25 Extra Jėgos. Tra pas visus žy
mesnius vaistininkus.

Diena Iš Dienos
Žiemavoja .
Floridoj

BRIGHTON PARK. — Pe- 
reitą savaitę biznierė Agnės 
Shulmistras, 2614 W. 42nd St., 
susitarusi su biznieriais, Geo. 
Mitchell ir jo žmona, išvyko į 
Floridą praleisti žiemines ato
stogas.

P nia Shulmistriene jau ne- 
bepirmą kartą vyksta į Flori
dą. Ji sako: “ten dabar taip 
gražu ir malonu, kaip Lietu
voj vasaros metu.

Kaimynas.

Jonas Yuška
Žymiai Pagerėjo

Jonas -Yuška, Hollywood Inn 
savininkas, 2417 W. 43rd St. 
iš po sunkios ligos žymiai pa
gerėjo ir pradeda jau po tru
putį vaikščioti. Jei neatsiras 
naujų komplikacijų, yra vil
ties, kad mes neužilgo pama
tysime Joną sveikųjų tarpe. 
Jonas yra populiariškas ir žy
mus 'veikėjas tarp lietuvių, to
dėl jo visi yra žymiai išsiilgę.

— Steponas.

SUSIRINKIMAI
Liet. Moterų Draugijos “Apšvietos” mėnesinis susirinkimas į- 

vyks sekmadienį, kovo 5 d. 2 v. p.p. Sandaros svetainėj, 811 
W. 33 gatvėj. Visos narės malonėkite susirinkti.

Kviečia Valdyba 
Simano 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 apsimokėti, priešingai lik

site suspenduoti. P. K. sekr.
Lietuvių Keistučio Pašelpos Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 

kovo 5 d. Hollyvvood svetainėj, 2417 W. 43rd St. 12 vai. 
dieną. Malonėkite atsilankyti, nes yra svarbių reikalų.

Helen Chapas, Rast.
Cicero Lietuvių namų savininkų politikos Klubo Bunko Parė į- 

vyks sekmadienį, kovo 5 d. 4 v. po pietų, Liuosybės 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

klausyti baliaus raportą. A. Laurinavich, rašt,
Mt.Greenwood Lietuvių 19 Wardo Politikos Klubo susirinkimas 

įvyks kovo 5 d. 3 vai. po pietų P. Michell S. Hali, 3001 W. 
111-th St. Bus įdomios prakalbos 21 metų Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuvių. Kviečiame pribut. Ateidami atsi- 
neškit gerų sumanymų. Kviečia Korespondentas B. W

=..PARENGIMAI"
Dviejų aktų operetę “Šienapiutę” scenoje stato L. D. Aido cho

ras po vadovyste J. Kenstavičiaus, nedėlioj, kovo 5 d. Ve- 
nelian svetainėj, 139 E. Kensington avė. Pradžia 4-tą vai. 
po pietų. Lošimas prasidės 5 vai. Šokiams grieš J. Kens
tavičiaus orkestrą. Visus kviečia L. D. Aido Choras

pFliOmetmbunkas™^ 
NU” RAŠTINĖJ FEDERALINĖS

‘ VALDŽIOS ATSTOVAS
Patarnaus Lietuvis A. S. Walons-Valūnas

Su v. Valstijų Federale valdžia atsiuntė į Naujienų 
raštinę A. S. Walons (Valūnas) Internal Revenue darbi
ninkų pagelbeti lietuviams išpildyti Income Tax blankas 
ir duoti atsakymus liačiant klausimus apie Income ir So
čiai Security Tax.

P-as Valūnas bus Naujienų raštinėj šeštadien’, ko- 
/o 4 d. taipgi kovo 9, 10 ir 11 d.d. nuo 9 vai., ryto iki 5 
v. v. Išpildymas blankų ir notarizavimas bus teikiamas 
veltui

Kas turi pildyti Income Tax blankas? r
(a) Kiekvienas nevedęs žmogus, pilietis ar ne pilie

tis, kurio įplaukos buvo, $1,000 ar daugiau iš algos, nuo
šimčių, dividendų, pelno iš pardavimo namų, stakų ir t.t. 
per 1938 metus; ’

(b) Vedę žmonės, kurių įplaukos buvo virš $2,500, 
nežiūrint kiek vaikų turėtų. Kredito po $400 galima imti 
už kiekvienų vaikų, kuris yra 18 metų amžiaus ar ma
žiau;

(c) Biznieriai turi išpildyti blankas, jeigu įplaukos
buvo $5,000 ar daugiau. t

Income Tax blankos turi būt išpildytos ir priduotos 
nevėliau kaip kovo 15 d.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoj)

John Korės, 55, pu Mario 
Antolis, 41

Reikalauja
Perskiry

John Madekša nuo- Bertha 
Madekša
Gavo
Perskiras

Louis Waitas /nuo Thelma 
Waitas

Linksma
Pramoga

SLA 134 moterų kuopa ren
gia linksmą pramogą sekma
dienį, kovo 5 d., Sandaros sve
tainėje, 814. W. 33 St. čia bus 
žaidimas bunco, kortų ir šo
kiai.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
atsilankyti, nes prizų, dovanų 
ir vaišių turime daugybę ir jų 
visiems pakaks. Pradžia 4 vai. 
po pietų. Įžanga 35c.

Rengimo komisija.

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 

’<ad pačios Naujienos 
rrr\ naudine-oR

Archer Avenue 
Furniture Co.

4140 Archer Avenue
BRIGHTON PARK. — šioj 

kolonijoj visas biznis p^r visą 
laiką buvo ir yra “gyvas”. 
Reiškia, visi biznieriai ir profe
sionalai daro neblogą biznį, su
lyginus su kitų kolonijų bizniu. 
Pavyzdžiui, Archer Avenue 
Furniture Co., 4140 Archer 
Avė., nėra didelė krautuvė, bet 
biznis šioj krautuvėj sumaniai 
vedamas.

Svarbu dar ir tas, kad Ar
cher Avenue Furniture Co. prie 
savo krautuvės turi ir sekly
čių setų dirbtuvę. Setai yra tik
rai gerai padaromi ir šios krau
tuvės kostumeriai gauna tikrą 
vertę savo pinigų.

Savininkas šios krautuvės 
yra p. Joe Kazikaitis. Pirmiau 
buvo partneriuose, o dabar yra 
vienas. Jis sako, kad vienam 
biznį vesti yra patogiau. Joe 
Kazikaitis jau per daugelį metų 
turi patyrimą toje šakoje, todėl 
teikia gerą patarnavimą! savo 
kostumeriams.

Tėmykite “Naujienose” šios 
krautuvės skelbimą.

Susiedas.

Šiandien Kazukausko 
Vardadienis

Charles ir AHce KaZukau- 
skai, savininkai Charle’s Ta
vernos, 3559 So. Emerald Avė., 
Kazimero vardadienio proga 
šiandieną rengia šaunią parę, 
į kurią viešai visus užkvietė 
per vakar dienos “Naujie
nas”.

Kazukauskai mėgsta pavai • 
šinti savo draugu#, todėl turi 
prigaminę užkandžių ir visi, 
kas tik dalyvausite jo vardu
vėse, linksmai praleisite laikai, 
nes bus gera muzika šokiams.

Kas pažįsta Čharlį Kazukati
ška žino, kad pas jį verta už
eiti. J. A. S.

Ir Čia Bus 
Pagerbtas. 
Kazių Patronas

ROSELAN”D. — Kazimieras 
Gira ir P. Baužienė, Palmer 
Tavernos, 135 E. 107th St0 
savininkai,' savo tavernoj ren
gia vardadienio parę. Mat, Ka
zimieras Gira kovo 4 dieną ža
da pagerbti savo patroną Ka
zimierą ir sumaniai pasilinks
minti pasaulį ta pačia vardu
vių proga. Na, ir kaip tokios 
svarbios dienos neatžymėti ir 
su draugais, kurių jisai daug 
turi, nepaužti ?

Todėl, K. Gira šįvakar, ko
vo 4 dieną, ir turės savo var
duvių “party”, į kurią kviečia 
visus savo draugus ir pažįsta
mus atsilankyti ir smagiai lai
ką praleisti. Dėl didesnio ma
lonumo, yra nusamdyta čigonų 
(Gypsy) muzika šokiams.

Untanas.

Čia Gausi
Du Už Vieną

*■■»»  ....................F >■»■■■*■ If

. CICERO — Namų Savipinkų 
Politikos Klubo pįrmininkaš J* 
Ąreška sako, kas pirks tikietą 
jš manęs į “Naujienų” 25 me
lų jubiliejines iškilmes, kovo 12 
d., Ashland . Auditorijoj, tas 
gaus tikietą dovanai į bunco pa- 
l*ę, kuri yra rengiama Lietuvių 
Namų Savininkų Politikos Klu
bo rytoj, kovo 5 d., 4 v. po pie
tų Liuosybės svetainėj, kur bus 
gražių dovanų ir įžangos prizų. 
Kaip matot, bus galima vienu 
šuviu tris zuikius nušauti. Per
kant pas J. Arešką tikietą, gau
sit 10c nuolaidą, nemokamą ti
kietą į bunco parę ir nereikė ei
lėj stovėti kol tikietą gausit. Pa
sinaudoki t šią prpga. Areškos 
adresas, 1328 S. 50th Avė., Ci
cero, III. Žvalgas

Sveikinimai 
Kazimierams

Daugiausiai Kupiškėnams
šiandien Šv. Kazamiero die

na. Mes, Kupiškėnai, turime 
gana daug narių, kurie nešioja 
tą vardą. Sveikiname visus 
Kazimierus,, o ypatingai musų 
Kupiškėnų Kultūros Draugijos 
narius, nes ši draugija, tary
tum koks čampijonas, turi net 
8 Kazimierus ir Kazimieras sa
vo tarpe.

Iš jų yra Kazimieras ir Kazi
miera Matekoniai, Kazimieras 
KateEo, Kazimieras Dovidonis,
Kazimieras Klimka, Kazimie
ras Užtupas, Kazimieras Sabol, 
Kazimieras Puronas. Šįvakar 
jie gal visi šauniai apvaikščios 
savo vardo dieną ir laiką pra
leis siriagiai. O aš nuo savęs 
linkiu visiems Kazimierams lai
mės ir sveikatos. —P. B.

I 1 ■ ■ - r -

Vyrų didžiausia 
bėda

Iš seno jau pasakyta, kad 
vyrų didžiąusia bėda yra barz
dos skutimas. Skųsk kaip no
ri, bet mėlynbarzdes nepanai
kinsi. Perki, rodos, gerą skus
tuvą — negera. Perki kitą, žiū
rėk, ir vėl ta pati bėda — “ne
ima” ir tiek. Veidas pasišiau
šęs, šiurkštus,* aštrus kaip ne-
skustas. Na, tokiam, žinoma, 
nei gatvėje vietos nėra.

Ret dabar, Marlin Firearms 
bendrovė visas bėdas vieni 
mostu pašalino. Jos užtikrinti 
Marlin skustuvėliai padaryti iš 
puikiausio švedų chirurginio 
plieno taip lengvai, švelniai ir 
greitai “ima”, kad stebėtis ten
ka. Skuta tiesiog plienvilninę 
barzdą. Beto, jų ir kaina men
ka — nekainuoja vienas ir cen
to. Dideli pakeliai susidedu iš 
25 — tik 20c. Pabandykite, jei 
nepatenkinti, galėsite atgauti 
įmokėtus savo pinigus. Galit 
juos nusipirkti kiekvienoj lie
tuviškoj aptiekoj. (Skelb.)

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 

KONCERTAS 
Ashland Blvd.

Auditorijoj 
Kovo 12, 1939

' ' 5 METŲ JUBILIEJINIS
IŠPARDAVIMAS 

Petnyčioj ir Subatoj, Kovo 3 ir 4
Turime Geriausios Rūšies Įvairios Mėsos ir Paukštienos. Nupigin- 

. . ta Kaina Del šių Dviejų Dienų
SOUVENIRS DYKAI KIEKVIENAM KOSTUMERIUI

ECONOMY MEAT MARKET
2033 So. Halsted Street.

Naujas Šeimininkas JOE KAZIKAITIS

šis Puikiausias Musų Dirbtuvėj Padarytas Parlor Setas, kitur par
duodamas po $95.00, o Musų Krautuvėje tik .... $75.000
TAIPGI TURIME PARLOR SETŲ ir už ....... $39.00
Senus 2 ŠMOTŲ PARLOR SETUS apvelkam už ......  $33.00

ir aukščiau. • FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd St 
Fel. ENG. 5H83-5840

ARCHER AVENUE
FURNITURE CO-

PARLOR SUITE MANUFACTURERS

4140 Archer Avenue, Tel. Lafayette 3516

I UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS, Ine. 

5931-33 So. Ashland Avė.
WHOLESALE ONLY 

Phones: Prospect 0745-0746 
Mes importuojam Lietuvišką 

Degtinę.
F. Dzimidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai.

VIENĄ SYKI~PER" 
AMŽIUI

Proga nusipirkti naują 1939 Dod- 
ge ar Plymouth už didelę nuolai
dą. Turime keletas kreditų greitam 
pardavimui:
1939 DODGE kreditas $245 už $100
1939 PLYMOUTH kreditas $230 

už ......................................  $100
VEIK DABAR

Išpraduodame visus 1937 modelius 
visų išdirbysčių pigiai kaip $275.00

KROLI MOTORS
—tiesioginis Dodge ir Plymouth 

dirbtuvių dyleris.
7130 SOUTH HALSTED ST. 

Radcliffe 4700
1414 WEST 63rd STREET 

Hemlock 9696.

DVIEJŲ AKTŲ OPERETĖ

“ŠIENAPJŪTE”
Scenoje stato

L. D. AIDO CHORAS 
po vadovyste J. Kenstavičiaus

Nedėlioj, 
Kovo-March 5 d., 
Venetian Svetainėje 

139 E. Kenstington Avė.
Pradžia 4-tą vai. po pietų. 

Lošimas prasidės 5-tą valandą. 
Tikietai, iškalno perkant, 50c. 
prie durų—65c. šokiams — 25c. 
šokiams grieš J. Kenstavičiaus 

Orkestras.
Roselandiečiai ir apielinkių lie
tuviai esat kviečiami dalyvauti 
ir pamatyti puikią operetę “šie- 
nepiutę”, kuria atvaizduojama 
šienapiutė Lietuvoje. Kvieia 

L. D. AIDO CHORAS. 
P. S. Venetian svetainė randasi 
vienas blokas į pietus nuo 115 
gat. ir vienas blokas į rytus nuo 
Michigan Avė.
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SANTA MARIA

Extra geras grynoj alyvų aly
voj kūdikių odai, mielas plaukų 
sveikatai. Pūtuoja lengvai.
4did. Celophane

gab. uwu . įvyniojimas
Visose vaistinėse ir Dept. kraut.

Garsinkites “N-nose”

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

SHEET METAL/CO. 
3216 So. Halsted St.

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 «3rd 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 rū
šių. Gaisro nuostolių apskaičiavi
mai.
Didele 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

i*

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. Hafeted St
Tel. Boulevard 0937

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St

Saukit Tel. YARDS 3408

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI 810.50 

už ......... . ..... ........... ■ “
GYDYMAS $Cn.OO

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

diena Ligoninėje_  *15.00
REUMATIZMAS $0.00

Greitai Palengvinama .... " 
VISAS LIGAS GYDOMA $4.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.



šeštadienis, kovo 4, 1939

ŠTAI Dvi DIENOS DARBŠTAUS IR
APSUKRAUS LIETUVIO GYVENIME

{domu, kada gi jis ilsisi?
Kaip praleistas šeštadienis ir 

sekmadienis, šeštadienį prieš 
pietus pasiekiau “Naujienų” 
raštinę. Atlikau reikalus, pasi
kalbėjome apie ateinantį jubi
liejų. Visas “N.” štabas labai 
yra užimtas su jubiliejine lai
da. Biznio vedėja p. M. Jurge- 
lionienė iš po ligos jau triūsia- 
si prie savo deskos. Jauna pa
nelė atėjus su laišku prašo pa
duoti p. Vaivadai. Vargšė ne
žinojo jo, jog su juom susiti
ko. Užkaitus sako: “O, I’m 
glad to know you”. Su Aleksu 
Ambrozu paniaršavom Halsted 
gatve pasistiprinti. Jisai nuėjo 
darban. Sako, “Reikia gelbėti 
Milerį, nes jisai neturi laiko nė 
atsikvėpti. Nariai su mokesčiais 
eina ir eina. Kas butų, jeigu 
Chicagos Liet. Draugija neturė
tų pastovaus darbininko bei 
raštininko?

Pavakarieniavau, pasilsėjau, 
sitarėm su A. švaikausku 
lankyti gerą Kareivių rėmėją 
F. Zajauską, 1444 S. 
Radom

SU- 
at-

51 Avė. 
labai užimtą. Skiepe 

šilto vandens paipa truko. Su 
gera pagelba netrukus sutaisė 
ir vėl viskas tvarkoj, 
kas links/aaus budo
stambus Kareivių rėmėjas, 
įstaigoj visad pilna 
Daugiausia kitataučiai, 
sais gerai

Zajaus- 
žmogus, 

Jo 
žmonių.

Su vi- 
sugyvena. Biznyj 

daug gelbsti ponia Zajauskienė. 
Kaip kada ir sūnūs Pranukas, 
bet jisai mažai kišasi. Turi sa
vo šeimą ir pastovų darbą.

katas K. P. Gugis, Kimbark, 
Genis deda visas pastangas įs
taigą pastatyti ant kojų ir 
trumpame laike matysim rezul- 
tatus.

Jaunuoliai, nauji biznieriai 
A. Brazis A. Narbutas, Liberty 
Tavern bizniu yra pilnai paten
kinti. Dirba kaip “ant elektri
ko”. Jiems daug gelbsti tėvai. 
Iš visko atrodo, kad biznis sek
sis. Taip ir reikia. Bravo lietu
viai.

Joe Kavaliauskas pasitraukė 
iš biznio ir staigiai pagavo šal
tį. Visą savaitę išgulėjo lovoj. 
“Gerai, turiu laiko”, sako.

Reikia paveikslus traukti

NAUJIENOS, Chicago, PI 

“Naujienų” Istorijos 
Bruožų Vaidintojų 
Sąstato Dalyvis

Reikia draugus pamatyti
Netrukus atsidūriau prie 22 

ir Cermak Road kampo. Na, 
argi praeisi seną pažįstamą J. 
Misevičių? Ten radau seną, se-

seni pažįstami, pasiguodėm 
apie bedas. Paėmė porą likie- 
lų “Naujienų” jubiliejaus kon
certui. Pažadėjom susitikti.

Reikia biznierius pamatyti
Jau buvo 5 vai. po pietų kai

Ir vėliausius įvykius patirti

PERSONAL
Asmenų Įyško

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.

SITUATION WANTED
.... lyško Darbo

PAIEŠKAU DARBO ant far
mos. Pilnai patyręs per daug metų. 
Kam reikalingas atsišaukite, 
prašau 
nenorite 
3336 So. 
pakaly.

Bet 
neatsišaukti jeigu nieko 
mokėti. Petras Labokas, 
Halsted 2-ros lubos už-

REAL ESTATE FOR SALE
Namai-Žemė Pardavtmui____

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.

Algirdas Rulis

IEŠKOMAS JUOZAS STAL- 
PENN. Amerikon atvykęs prieš 42 
metus. Laikė saliuną Čikagoje prieš 
pat karą. Žinantieji tegul praneša 
arba tegul atsiliepia—Arėjui Vit
kauskui, 2138 W. Coulter St, Chi
cago, III.

SCHOOLS AND INSTRUCTIONS 
Mokyklos jr JPamokos

JEI JDOMAUJIES grožio kultū
ra atvyk į susirinkimą Sherman 
Kotely sekmadienį, kovo 5, 3 vai. 
p. p. Pamatykit kaip siūlomasis įs- 
statymas daro atsiekiamu, jei ne
veiksi! tuojau. Aplankykit Moler 
College, 177 N. State St.

ESU 47 METŲ amžiaus, noriu 
gauti darbą pas gerą žmogų—dau
giau žinių suteiksiu per laišką. Ra
šykite E. G., 145 Spring St. Ali- 
ųuippa, Pa.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA MERGINA namų 
ruošai ir į taverną pagelbėti. Rei
kalinga paliudymai. Gyvenimas 
Vietoje. Atsišaukit 4548 Wentworth 
Avenue.

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

J. Kimbark, čia plačiai žino
mas ir veikęs daug politikoj, 
savo nuolatinį biznį, gas sta- 
tion, 16 ir 52 Avė., išnuomavo. 
Dabar turės laiko pašvęsti ofi
se, 4917 W. 14th S t. Tai jo se
na buveinė. Kas nori, čia gali 
gauti įvairią apdraudą na
mams, rakandams ir gyvybei ir 
šiai įvairių patarimų.

P. Kimbarkas yra plačiai ap
sipažinęs su šios šalies rcika-

Spulka”. Kadaise buvo veikli, 
bet depresija ir neatsargumas 
buvusių valdininkų tą finansi-

nckuris laikas stovi nė gyva, nė 
mirus, po “stop order”. Advo-

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. Western Av. Tel. Grovehill 
0306. Vėlai vakarais Prospect 0176.MOTERYS SKUDURAMS skirs

tyti džiunkjardėje—turi būti paty
rusios. Geras atlyginimas.

BERGER BROS.
2248 West Lake St.

Sekmadienį prieš pietus. Jau
nas fotografas B. Kazlauskas 
ėmė paveikslus valdybos R. R. 
Kliubo ir dės “Naujienų” jubi
liejiniame numeryje. Po pietų 
eina lankyti sergančius SLA 
301 kuopos narius. Pirma sto
tis 6526 S. Rockwell St., Stasei Bedaktoriaus pagelbininko ir 
ir Martinas Urba, lai ex-cice- reporterio “Kazio” rolėje 
riečiai. Ramaus budo žmonės J V
Pats Martinas jau kelinti me- Kad pilnai atątiktų dientaščio 
lai nemato šviesos. Kadaise p. pagalbininką ir .1 epo1 lėlį, žmo- 
Urba buvo veiklus žmogus. »us būti aukšto išsilavini- 
Kaip yra sakoma: “Tiko prie Iu<? gyvas, energingas ii tižviS 
svečios ir prie pečios”. Dabard^111^^ supratimą atsakomy- 
sako p. Urba, tai visa mano lai- lakios vietos. 1 okią i ėdale 
mė radio. Žinau kas paasulyje t()r’aus Pagelbininko rolę loš 
dedasi. O jeigu ne ta mandry- gabus ir simpatingas jau- 
bė, lai bučiau gyvas palaido- nU()^s Algirdas Rulis Naujie- 
tas. Pati p. Urbienė dabar ka- Istorijos .Bruožuose . Ii' jis 
riauja su šalčiu. Pusėtinai kos- (laug’al1 ne kaip atsako visiems 
ti. Mažiukai ir marti sūnūs P*03 reikalavimas.
sveiki, linksmus. .. Algirdas Rulis yra tikrai pa-

Antra vieta, 2535 W. 45 PI.,j vylingas jaunuolis, rodantis 
Mr. Chismar. Jos motina Vero- pUjkų naminį auklėjimą, už ką 
nika šermukšniene ir brolis Jo- garbe priklauso jo tėveliams, 
nas prispausti ligos, bet jau p>p> j. Raliams. Jo tėvai irgi 
sveiksta, žadėjo būti “Naujie? .
nų” jubiliejiniam koncerte. 1
Bus malonu juos sutikti svei-.p,11^^11^^ Jigb’s. Yia vilties pa- 
kus sveikti. Jį prižiūri Dr. Šimkus.

Kadaise 
žmogus,

davė jam progos pasiekti aukš
tesnio išsilavinimo. Jis yra bai
gęs Universitetą su inžinieriaus 
laipsniu ir dabar turi atsako- 
iningą vietą su viena iš didžių
jų aliejaus kompanijų.

Nežiūrint visų savo atsieki- 
mų, Algirdas nusitolina nuo lie
tuvių ir ima gan aktingą rolę 
jaunimo veikloj. Daugiausia jis 
dirba Lietuvių Universiteto Stu
dentų Klube, bet kviečiamas 
prisidėti ir prie kilų darbuotės, 
neatsisako tai padaryti.

žodžiu, šis jaunuolis turėtų 
būti pavyzdžiu kitiems, kad į- 
gijus kokį nors laipsnį neviskas

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

$1,300 PILNA KAINA 6 kamba
rių katedž su aukštu beismentu.

PETERS BROS, and CO.,
1647 W. 47th St. 2-ras aukštas.

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

REIKALINGAS UNIJISTAS ja- 
nitorius nevedęs, gera mokestis ir 
užlaikymas, šaukite Wentworth 
1202.

FURNISHED ROOMS—TO RENI
Gyvenimui Kambariai

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

STATYKIS NAMĄ Western 
Springs miškų kalnuose tarpe pie
tų nuo 47-tos gatvės ir vakarų 
nuo Wolf road. Patogi vieta. Kai
nos nebrangios. George 
crt. Ofisas 47th ir Wolf 
6519, 115 N. Marion St. 
III. Tel. Euclid 11.

L. Bruck- 
Rd. W. S. 
Oak Park,

2 AUKŠTŲ PLYTINIS NAMAS 
su 4—4 kambariais—flatais. Paja
mų $41.00 mėn><,y. $500 įmokėti, 
likusią kaip rendą. Randasi prie 
35th ir Halsted. Kreiptis telefonu. 
Lafayette 9655.

Vienų Metų Mirties Sukaktuvės

MIKOLIUNIENE

žiais darbais tarp žmonių, pa
lies žmogaus gyvenimas pasida
ro vertingesnis ir pilnesnis.

—Taitikaš

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.

UŽUOJAUTA
RENDON KAMBARYS vaikinui 

su ar be valgio. Karštu vandeniu 
apšildoma. Gera transportacija.

3137 W. 38th PI.

PIRM NEGU PASIRAŠYTI LYSĄ 
Kampas Kimball avė.—6 apart.

Metinių pajamų $2900—$3500 pini
gais—Pilna kaina $13,500. Kampas, 
2 krautuvės, 19 apart. Pajamų 
$9,300—$7,000 reikalaujama— pilna 
kaina $30,000. 
kampas 
Rendos 
—Pilna
FIRST

Reiškiame gilią užuojautą p 
J. J. HERTMANAVIČIUI

p. Gaisris buvo diktas 
darbininkas. Išauklėjo 

4428 S. Cliris-|2 sūnūs ir vieną dukterį. Kaip 
vaikai ligon

dėl jo moters

Eugenijos Onos Hertmanavičienės i
MIRTIES

KAZYS IR NORA GUGIAI

12 apart*—6x5 — 
Altgeld Avė.—puiki vieta. 

$6,600—$5,000 reikalaujama 
kaina $23,000.
STATE MORTGAGE CO., 

4752 Fullerton Avenue.
Tel. Spaulding 1500.

10 N. Clark St. Dearborn 1540Sveikina ir Dėkoja 
Lietuviams

Ir ligonis aplankyti 
Trečia vieta,

liana. Tai Joe Gaisris, labai su- Į moteris, tdlį) ir 
gerai prižiūri’.

Dar ir įtarimų duoti
■ Tai visa*-VO^kla poros dienų. 

Ar verta? ifcjHai prie to dar 
turiu pridėti? Patarti'savo tau
tiečiams. Broli ir sesute, kol 
sveikas, turtingas ar biednas, 
apsirūpink ' apdrauda ir ligos 
pašalpa. Ne vienas nežinom kas 
laukia rytoj po ryt. Gal prisieis 
pagulėti ir gana ilgai, sutąupos 
išeis, neteksi atsparos kariauti 
su liga. Turėdamas apdraudą, 
pašalpą, busi drąsus, ramus, 
tas daug gelbsti ligoj, Tad kol 
sveikas nieko nelaukęs teirau
kis savoj kolonijoj SLA kuo
pos ir paimli skyrių, kokį iš
gali užsimokėti. Tik susimilda
mas neimk sinkios naštos, ku
rios neįstengsi panešti. SLA 
apdrauda eina nuo $100 iki 
$5,000. Ligos pašalpa $6—9— 
12 savaitėj. Kiekvienoj koloni
joj yra kuopa. Ieškok, surasi, 
o jei ne, tai klausk manęs.

K. P. Deveikis, 
1518 South 48th Court, 

Cicero, Illinois.

RENDON FORNIŠIUOTAS kam
barys, apšildomas dėl vyrų ar 
merginų. Prie Zrane Co. 3959 So. 
Kedzie Avenue.

BUDRECKIS 
914 W. 37th St.
su šiuo pasauliu
11:30 vai. ryto,

34 metų

Wm. Popeli, 4358 'S. Maple- 
wood Ąve., žymus politikierius 
ir 12to Wardo Lietuvių De
mokratų >• Kliubo -'prezidentas, 
sveikina lietuvius ir dėkoja už 
“paramą balsavime už regulia- 
rį Demokratų tikietą, liečiantį 
Edward J. Kelly ir Bryant 
Hartnetl, musų brangų drau
gą ir kaimyną, kuris yra daug 
mums pagelbėjęs visokiuose 
reikaluose”. — Steponas.

RENDON KAMBARYS, apšildo
mas, šviesus didelis—vaikinui. Prie 
mažos šeimynos. 4029 Brighton 
Place. ,

RENDON FURNIŠIUOTAS kam
barys vaikinams. Pigiai. 1818 So. 
Desplaines St., antros lubos.

PARSIDUODA RECEIVERIO 
forklozuotas 4 fletis po 5 kamb., 
naujas mūrinis dubeltavas octagon 
frontas arti Marąuette Park 12,000. 
Bargenas. Taipgi Marąuette Parke 
mūrinis bungalow, octagon frontas. 
Pigiai. Taipgi pikniko daržas su ta
vernų, gerą biznį daro* ir Šokius 
apvalius metus, visai arti prieChi- 
cagos. Parduosime arba renduosim.

CHAS. URNICH (URNIKAS) 
2500 W. 63 St. 2 lubos N. W.

kampas Campbell.

RENDON KAMBARYS. Vedu
siai porai ar dirbančiai moteriai su 
vaiku. Galiu prižiūrėti vaikus. 4458 
So. Troy St. pirmos lubos užpakaly

MARIJONA

VYRAS,

PADĖKAVONĖ

EUGENIA ONA HERTMANAVICIENe

persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 7 d., 1938 m. Palaidota 
kovo 11 d. Šv. Kazimiero kap.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Vincentą Mikoliūną, du
kterį Julijoną, sūnų Edwardą, 
seserį Oną Klimavičienę ir jos 
vaikus Amerikoj. Lietuvoj 2 
brolius ir 3 seseris. Paėjo iš 
Liet. Jutainėlių kaimo, Ramy
galos parap., Panevėžio apskr.

Jau čieli metai kaip mes 
liūdime jūsų brangi motere 
ir motinėle ir laukiame su
grįžtant. Bet jus nebe sugrįs
tais, o mes anksčiau ar vėliau 
pas jus nueisime. Ilsėkis mu
sų brangioji šitoj šaltoj že
melėj. Lauk mus ateinant!

Pamaldos atsibus kovo 7 d. 
8 vai. ryto Šv. Juozapo parap. 
bažnyčioje So. Chicago.

Nuliūdę liekame,

JONAS 
gyveno adr.

Persiskyrė 
kovo 1 d.,
1939 m. sulaukęs 
amž., gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Prancišką, po ' tėvais 
Kosaitikė, tėvą Joną, seserį 
Frances Grish, 2 brolius — 
Pranciškų ir Juozapą ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Mažeikos ■ 
kopi., 3319 Lituanica ^Ave.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, kovo 6 d., 10 vai. ryto. 
Iš koplyčios bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jono Budreckio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, f 
Motina, Tėvas, Sesuo, Broliai 

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

Tel. YARDS 1138.

DUKTĖ, SŪNŪS IR GIMINĖS.

Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 2 d, 2:39 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 nubudime vyrą Juozą Hertmaiiavielų, seserį 

Marijoną Losinskienę Baltimore, Maryland, kitą seserį Bronislavą 
Vizgirdaitę, Antaliepte, Zarasų apskr., Lietuvoje. Chicagoje arti
miausius gimines, Marijoną Gedvilienę su šeimyna, Bagdoną 
Januškevičių su dakterim, Zosia Januškevičaite ir Juze Paške- 
vičlenė.

Kūnas pašarvotas, randasi Mažeikos koplyčioje, 3319 Lituanica 
Avenue.

Laidotuves įvyks Antradienį, Kovo 7 dieną, 1:30 vai. popiet. 
E koplyčios bus nulydėta į Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. EUGENIOS ONOS HERTMANAVIČIENĖS giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

> Nuliūdę liekame,
JUOZAS J. HERTMANAVIČIUS IR GIMINĖS.

Laid. patarnauja Laid. Dir. S. P. Mažeika, Tel. YARDS 1138.

JONAS ŽALIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 18 d., 6 vai. ryto, su
laukęs 42 metui amž. gimęs 
Šiaulių apskr., Raudėnų mie
stely. /

Išgyveno Amerikoj 29 m.
Paliko nuliudimę tėvą Jo

ną, motiną Agotą, brolį Ado
mą ir šeimyną, seserį Zofiją 
Avery ir jos vyrą; pusbrolius 
—pusseseres ir Lietuvoj dvi 
cioces: Žalienę, Zamarienę ir 
dėdę Joną Jovaišą, daug 
draugų ir pažįstamų Chicagoj 
ir Grand Rapids, Mich.

Kūnas buvo parveštas į 
Grand Rapids, Mich ir tapo 
palaidotas Washington kapi
nėse vasr/.'io 22 d., 10 vai. 
ryto, 1939. Dėkavojame vi
siems už malonų patarnavi
mą. Labiausiai graboriui Mr. 
S. Barto & Son.

Nuliūdę liekame:
Tėvas, Motina, Brolis, Sesuo, 
švogeris, Švogerka, Anūkai 
ir Giminės Mr. & Mrs. John 
žalis.

Išėjo Naujas 
Laikraštis 
Brighton Parke

Leidžia Vietos Aludininkai

FURNISHED ROOMS—WANTED 
ReikiaGyyenjtnu^

REIKALINGAS KAMBARYS dėl 
pavienio vyro, ant Bridgeporto, pa
geidaujama, kad butų su valgiu. 
Praneškite laišku, 1739 So. Halsted 
St., Box 943.

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
Namaii žemė Mainais

DU FLATAI 5—6 kambarius 
frame South Sidėj, mainysiu ant 
farmos Wisconsine. Rašykite 1739 
So. Halsted St., Box 941.

GENEVIEVE OŽALAS
Persiskyrė, su šiuo pasauliu 

kovo 2 dieną, 2:15' vai. ryto, 
1939 m., sulaukus 22 metų 
amž., gimus Chicagoje.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Veroniką, tėvą Vin
centą Bilkį, 2 brolius, Alfon
są ir Laurence ir daug kitų 
giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
čiaus koplyčioj, 44 E. 108 St.

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

i , ■

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

Nubudę liekame,
' Tėvai, Broliai ir Giminės.

Laid. Dir. Lachavicz ir Su- 
nai, Tel. CANAL 2515.

Neperseniai Brighton Parke 
pasirodė naujas laikraštis, po 
vardu, “Tavern Times”. Laik
raštį leidžia 12-to wardo Ta
vernų savininkų asociacija. 
Managing Editor yra Jos. Ka
minskas, Associate Editors — 
V. J. Shilliilg, David R. Stern 
ir Wm. Popeli. Adresas 4358 
So. Maplewood Avė.

Valdyboj 12-to wardo Ta
vern savininkų asociacijos yra 
sekanti asmenys: Wm. Popeli, 
prezidentas; John Yuška, 1- 
mas vice-prezidentas; H. Gra- 
monlas, 2-ras vice-prezidentas; 
A. Lilterio, prof. sekr.; A. Bed- 
narezyk, fin. sekr.; Paul Wil- 
kas, kasierius, ir Jos. Perry, 
maršalka.

Pirmas numeris atrodo ge • 
rai apdirbtas. Matyti, taver- 
ninkai savo tarpe turi gabių 
žmonių. — Steponas.

FOR RENT—-IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

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

RENDON 6 kambarių šviesus 
FLATAS—galima vartoti furnace 
apšildymui. Su vana. 1711 S. Hals
ted St.

3 ŠVIESUS KAMBARIAI su 
maudyne—mažai šeimynai. Pečium 
šildomi—antros lubos, 3554 South 
Hale/ad St.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimą)

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.

■ .......... i i į —*^...i.— ........... .......... ...................... .

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

NORIU MAINYTI NAMĄ ant 
nedidelės farmos. Namas 4 kamba
rių, elektriką, gesas, skiepas ir visi 
įtaisymai. Daugiaus informacijų 
klauskite per laišką JOHN GAYE, 
145 Spring St., Aliąuippa, Pa.
■■■■■.I ■■■■..... . j ■ ■»!■!» .III. ■

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.

PARDAVIMUI 9 KAMBARIŲ 
namas su vana, elektriką,’ bėgan
čiu vandeniu, prie namo 7 akrai 
žemės su vaismedžiais, barnė, vie
nas arklys ir karvė. 253 Church 
St., B>avia, III.

TURI VIENĄ FARMĄ 160 akrų, 
50 mylių nuą Chicagos į Crown 
Point, Ind. Yrą namas, 2 flatai, 
barnė, vištydė, 130 akrų ariamos 
ir 30 akrų miško. Pinigais ar mai
nyti. Užpakalinėj katedžėj 1752 W. 
51st St.

MAINUI 80 AKRŲ FARMA ne
toli Kenosha, Wisconsin. Geri bu- 
dinkai, 4 arkliai, 18 karvių ir far- 
mos įrankiai. John Chmielinski, 
2317 N. •Rockwell St.

11H h A Gėlės Mylintiems ' IK K fil Vestuvėms, Ban- MIIUib Metams, Laido
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams- 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

■ Siunčiam Gėles
j Telegramų j
LuVtllVlU VjsąsPasaulio 

KVIETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

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.

PARDAVIMUI 120 ŪKIS, 80 ak
rų dirbamos—geras ūkis—geri pa
statai. Kaina $2,000. Whitc Cloud, 
Michigan.

3759 SO. CALIFORNIA AVĖ. 
ir 38th St. pardavimui grosernė pi
giai. Bile kadą galite pažiūrėti.

80 AKRŲ GYVULIŲ ir grudų 
ūkis—griežtai modernas namas — 
šaltinio vanduo gyvuliams, naujos 
barnės—geros tvoros. Savininkas.

J. B. GOWER, 
Union City, Branch Co., Michigan.

PARSIDUODA TAVERNAS arba 
^pusininką, biznis geras, 

išdirbtas. Priežastis liga. 720 West 
35th St.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sernė Brighton Parke iš priežas
ties einu į kitą biznį. Atsišaukite 
laišku. 1739 So. Halsted St., Box 
944.

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

Tavo Tėtis Nebepyksta
Susirūpinęs, nuliūdęs vakar 

per Bridgeportą ėjo Jonas Lau- 
dontas Sr., ieškodamas savo 
10 metų sunaus Jonuko. Ir 
ieškodamas galvojo, kad nėra 
ko Jonukų barti, priešingai, 
juo reikia didžiuotis. Skauda, 
žinoma prarasti $180.00, bet 
juk Jonukas yra tiktai vaikas. 
Ar gi jis žino pinigo vertę? 
Ir žiūrėk, toks mažas, o kaip 
jis atjaučia kitus ir kokia ge
ra jo širdis.

Dalykas štai kame. Laudon- 
tas Sr., kuris užlaiko maisto 
krautuvę adresu 3411 South 
Morgan St., turėjo paslėpęs po 
pagalve, miegamajam kamba
ryj, $180.

Prireikus tų pinigų, Laudont 
nuėjo iš krautuvės juos pasi
imti. Bet pinigų ten nebebuvo. 
10 metų sunaifS nebuvo na
mie, bet tėvas greitai jį susi
rado ir paklausė, kas paėmė 
pinigus. Atvykusi policija irgi 
pradėjo berniuką kamantinėti. 
Su pasididžiavimu Laudontas 
Sr., policistams pastebėjo, “‘Jo
nukas niekuomet nėra pamela
vęs.”

Ir šį kartą Jonukas nepame* 
lavo. Prisipažino, kad pinigus 
paėmė. “O ką su jais padarei,” 
suriko tėvas.

Jonukas paaiškino. Visi jo 
draugai, su kuriais jis žaidžia 
yra tokie neturtingi, kad ne- 
turi iŠ ko nei galiošų nusi
pirkti. O juk, kai šlapia, .tai 
jie gali peršalti ir susirgti, o

NAUJIENŲ JUBILIEJINIO APVAIKŠČIOJI- 
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kai susirgs, tai gali ir numir
ti. O tas butų labai negerai. 
Paskui, jie neturi nei gražių 
siutų ir dresių, jie tokie “poor”.

Taigi, jis, Jonukas, dalyką 
rimtai apsvarstė ir nutarė 
jiems pagelbėti. Pasiėmė tėvo 
$180 ir pinigus savo neturtin
giems draugams padalino, pri
sakydamas jiems nueiti ir nu
sipirkti galiošų.

Taip paaiškino Jonukas ir 
paklausė:

“Ar negerai, kad aš taip pa
dariau?”

Tėvo ir policijos iškamanti
nėtas ir pamokintas, kad pi
nigą negalima taip lengvai mė
tyti, už juos reikia sunkiai 
dirbti, Jonukas išėjo iš drau
gų padalintus pinigus suran
kioti.

Bet Jonukas išėjo ir nebe
grįžo.

Kur jis yra — niekas neži
no. Vakar rytą nebuvo jis net 
mokykloj, kurios niekuomet 
neapleisdavo.

Prieš septynetą metų mirė 
Laudanto žmona ir Jonuko mo
tina. Tėvas ir sūnūs gyveno 
vienu du, ir tėvas prie jo la
bai prisirišo. Dabar Laudont 
viską atiduotų, kad tik - Jonu
kas sugrįžtų.

Todėl, jeigu kur pamatysite 
mažą berniuką, betiksliai slan
kiojantį šaligatviais, prieikite 
prie jo ir pasakykite,

“Jonukai, grįšk namo! Ta
vo tėtis nebepyksta!” R.

Povilas Stogis, Basso
Musų dainos padangės yra 

dabinamos įvairių įvairiausių 
žvaigždžių. Vienos didesnio, ki
tos mažesnio atspindžio. Viena 
tokia žvaigždė, priklausanti prie 
pirmųjų ir kuri per daugel me
tų turėjo labai žymią vietą šio
je padangėje, buvo musų gar
susis daininkas Povilas Stogis. 
Gamta apdovanojo Povilą Sto- 
gį turtingu basso balsu ir meile 
muzikai. Per daugelį metų jis 
studijavo ir lavinosi šioj šakoj 
ir dalyvavo, kaip amerikonų, 
taip ir lietuvių, scenoj. Kasgi iš 
mus nfeatsimena su malonumu 
jo įvairius pasirodymus sceno- 
. e, ne vien tik koncertinėj, bet 
ir dramatinėj. Kasgi neatsime
na Povilo Stogio sukurtų rolių 
“Čigonuos”, “Kaminkrėlyj”, 
“Birutėj”, “Agurkuos”, “Silvi

joj”, “Bailiam Daktare” ir daų- 
gelyj kitų.

Gyvenimo aplinkybių verčia
mas, p. Stogis kelis metus ne
galėjo pašvęsti laiko prisirengi
mui ir dalyvavimui scenoje. Ta
čiau savo balsą neapleido, nuo
latos praktikavo, nes jis taip, 
per tuos ilgus metus, susigyve
no su daina, kad ji tapo, kaip 
ir dalis jo kasdieninio gyveni
mo be kurios, rodos, diena ne
galėjo būti užbaigta.

Šiandien, po kelių metų ne
dalyvavimo scenoj, p. Stogis 
daro savo taip vadinamą sugrį
žimą — kurio visi dailės mylė
tojai be abejonės laukia.

Todėl, buvo clhugiaus ne kaip 
maloni žinia, kada p. Stogis pri
ėmė pakvietimą dalyvauti Nau
jienų Jubiliejiniam apvaikščio- 
jime kovo 12 d., kuriame jis 
dalyvaus kaipo stilistas ir kar
tu, duete su kita šio vakaro 
žvaigžde, operos, radio ir kon
certų artiste — Helen Bartush.

Senesni muzikos mylėtojai 
šia proga su džiaugsmu priims 
Povilą Stogį atgal į musų veik
lą, ir nėra abejonės, kad šiame 
parengime bus daug iš jaunes
niųjų dailės^ mylėtojų, kuriems 
bus malonu padaryti šio talen
tingo daininko pažintį.

‘ —Nora

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

“Diktatorių Dienos 
Suskaitytos“ — 
Sako Beneš

Smunka Visais Atžvilgiais
Kalbėdamas Union League 

Klubo raute, vakar po pietų, 
Dr. Eduard Beneš pareiškė, kad 
diktatorių dienos jau suskaity
tos.
Dr. Beneš, buvęs Čekoslovaki
jos prezidentas, kuris dabar 
profesoriauja Chicagos univer
sitete, aiškino, kad diktatūros 
pergyveno kulminacinį punktą 
ir kad dabar smunka* ir mora
liai ir politiniai, ekonominiai ir 
socialiai. *

Atvyko Ieškoti 
Dviejų, Surado 
Šimtą Liudininkų

Ieško pilietybės*
Penelė Alice Bartašiutė iš 

Kenosha, Wis., šiomis dienomis 
lankėsi Chicagoj ir buvo susto
jusi pas P. ir P. Balchunus 
Brighton Parke. Jos atvykimo 
tikslas buvo surasti du liudi
ninku, kurie gerai pažinojo jos 
mamytę Bartašienę, paliudyti 
dėl pilietiškų popierių. Alice 
nebuvo vargo surasti du liudi
ninku. Jinai butų galėjusi ir 
šimtą surasti, nes p. Bartašie- 
nė, gyvendama Brighton Par
ke, su visais sugyveno labai
gražiai ir gal nei mažo kūdikio gal Chicagon. Mažame miestu- 
nebuvo užgavusi žodžiu. Tad ke patogiau gyventi, o kur di- 
visi, dideli ir maži, ją mylėjo ir dėsnį duonos kąsnį gali pelny- 
gerbė. ti. tai ten ir namai. —P. B.

Sveikinimai ^Naujienoms
S.L.A. 139 kuopa sveikina “Naujienas” 25 metų Ju

biliejaus sukaktuvėmis, linkėdami “Naujienoms” pasek
mingai gyvuoti ir tarnauti lietuvių visuomenei, kaip tar
navo per praėjusius 25 metus.

Taipgi sveikinam “Naujienų” redaktorių Dr. Pijų 
Grigaitį, linkėdami geros sveikatos ir energijos redakto
riaus darbe, kad išlaikyti “Naujienas” ir toliau visuome
nišku laikraščiu — liaudies švietėju. Su šiuo sveikinimu 
kuopa aukauja $5.00 “Naujienų” namo fondui.

J. PUČKORIUS, pirmininkas,
J. PALIONIS, vice pirmininkas,
A. NARBUTAS, raštininkas,
B. GAILEVIČIUS, fin. raštininkas, 
JONAS ŽUKAUSKAS, kasierius.

Balsuotojų 
Registracija

Balsuotojai, kurie nėra užsi
registravę, bet nori dalyvauti 
balandžio 4 d. rinkimuose, ga
li užsiregistruoti šiandien, sek
madienį ir pirmadienį. Reikia 
nueiti į rinkimų tarybos raš
tinę^ miesto rotušėj. Valandos 
nuo 9 ryto iki 9-tos vakaro. 
Precinktų stotys nebus atdaros 
registracijai.

Dabar ji gyvena Kenoshoj 
vos apie trys metai ir Juozas 
Bartašius turi taverno biznį, 
kuris dabartiniu laiku eina ga
na gerai, nes Kenosbos darbai 
pagerėję. Jau nemano grįžti at- 

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Pildom
Incomerp 

1 ax
Blankas

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.
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si!; .fiLONU BUS VISIEMS 
pamatyti gražų, įdomų 

ir linksmą perstatymą

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

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

PRAŠOME VISUS ATSILANKYTI!

Pirkit Tikietus Dabar
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. \

Bus indomus ir Muzi^alis

PO KONCERTUI ŠOKIAI PRIE PUIKIOS ORKESTROS

ASHLAND BOULEVARD MUITORIJOJ
%

Kampas Ashland ir Van Buren 4 Vai. Popiet
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