
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nkws

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.» INC
1739 South Ralsted Street, Chicago. Illinois

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL XXVI v:ybX (gr•) iaina 3c

■1 ■ - t , . I _____

The Lithuanian Daily News 
( r

Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, 11!., 
under the Act of March 8, 1879

Chicago, UI., Penktadienis, Kovo-March 10 d., 1939

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

INMM)II£IN©S
The Lithuanian Daily News

PUBL1SHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC
1739 South Halsted Street. Chieago. niinoia

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 58

Pasirašė Jungtiniu Valriju-Brazilijos Sutartį
J. VALSTIJOS TEIKS BRAZILIJAI FINAN

SINĘ IR EKSPERTU PAGALBI
Brazilija pradės vėl mokėti užvilktą skolą

WASHINGTON, D. C 
vo 9. — Jungt. Valstijos ir 
Brazilija ketvirtadienį pasirašė 
svarbią sutartį. Pagal tą su
tartį Jungt. Valstijos duos Bra
zilijai finansinę ir ekspertų pa
galbą.

Kai dėl finansinės pagalbos, 
tai prez. Rooseveltas artimoj 
ateity prašys kongresą asig
nuoti $50,000,000. Šitie milio- 
nai eis centraliniam bankui 
Brazilijoj įsteigti.

Jungt. Valstijų Eksporto- 
Importo bankas paskirs $50,- 
000,000 kreditų tiems Jungt. 
Valstijų biznieriams ir pramo
nininkams, kurie eksportuos 
prekes į Braziliją. (

Dėl aukso fondų trukumo 
Brazilijoj buvo suvaržytas iš
vežimas pinigų į svetimas ša
lis. Todėl ten įsigalėjo tiesio
giai prekių mainai (be pinigų) 

ypač su Vokietija. Jungt. 
Valstijų Eksporto-Importo ban
kas paskolins Brazilijai dar 
$2O,O0O,OOO, kad Brazilijos pre-

Hitleris planuoja 
naujus smurto 

žygius '
PARYŽIUS, Francuzija, ko

vo 9. — Konservatyvus fran- 
cuzų laikraštis “Journal Dės 
Debats” rašo, kad Vokietijos 
naciai planuoja 1939 metais 
užpulti Šveicariją ir Holandi- 
ją.

Paėmę Šveicariją, naciai 
grūmos Francuzijai, o užėmę 
Holandi ją jie grūmos Angli
jai, 

v
Pasak to laikraščio, naciai 

planavo šituos smurto žygius 
įvykdyti kovo mėnesį, tačiau 
įvairios kliūtys privertė juos 
planų vykdymą atidėti. Visgi 
naciai neišsižadėję savo užma
čių.

Britanija protestuo
sianti lojalistų uostų 

blokadą
LONDONAS, Anglija, kovo 

9, — Ispanijos sukilėlių vy
riausybė paskelbė, kad ji įstei
gsianti blokadą lojalistų uostų 
Viduržemio juroje. Artimuose 
Britanijos valdžiai rateliuose 
kalbama, kad valdžia ketina 
užprotestuoti blokadą. Jeigu 
sukilėliai skandins prekybos 
laivus, tai į tokius žygius bri
tų vyriausybė žiūrėsianti kaip 
į piratų operacijas.

ko-1 kybą su Jungt. Valstijomis ga
letų eiti pinigų tarpininkavi
mu.

Tikimasi, kad šitos pasko
los, o taipgi Jungt. Valstijų 
ekspertų pagalba padidins abie
jų šalių prekybą ir sumažins 
Vokietijos įtaką į Brazilijos 
ekonominį ir politinį gyveni
mą.

Už paramą Brazilijos vyriau
sybė pasižadėjo mokėti užvilk
tas skolas Jungt. Valstijoms. 
Jungt. Valstijų investoriai tu
ri Brazilijos bonų >$357,000,000 
suma. Tas skolas Brazilija ir 
ketina mokėti.

Einant šita sutartimi numa
tomas glaudesnis Jungt. Val
stijų ir Brazilijos kooperavi- 
mas apsigynimo reikalais. 
Jungt. Valstijos galės statyti 
ir apginkluoti Brazilijos karo 
laivus, o Brazilijoj, manoma, 
jos galės naudotis lėktuvų ir 
laivyno bazėmis, jeigu užjūrio 
priešai pultų Ameriką.

Konfiskavo 5,800 
bonkų Bromo-

Seltzerio
Baltimore, Md., kovo 9. — 

Remdamiesi Maisto ir Gyduo
lių (Food and Drug) aktu fe- 
deralios valdžios agentai kon
fiskavo mieste Atlanta, Geor- 
gia valstijoj, 5,800 Bromo-Sel- 
tzer bonkų. Kaip žinoma, ši
tas gyduoles dažniausia varto 
ja pagiriomis sergą asmenys.

Valdžios agentai sako, kad 
tos gyduolės yra pavojingos, 
kai jos vartojamos tokiomis 
dozomis arba taip dažnai, kaip 
pardavėjai pataria.

Emerson Drug Company Bal- 
timorėje, Bromo-Seltzer išdir
bėjai, nepatenkinti valdžios ak
cija ir gal būt iškels bylą teis
muose. Bromo-Seltzer yra par
duodamas jau apie 50 metų.

Japonai užmušė 
1,500 civilių kinų

SHANGHAI, Kinija, kovo 9. 
— Per dvi dienas japonų karo 
lėktuvai mėtė bombas į kinų* 
miestą Ichang, kurs randasi 
Yangtze upės pakraščiais, apie 
1,000 mylių tolumoje į vaka
rus nuo Shanghajaus. 1,500 
gyventojų užmušta arba sužei
sta. 120 bombų numesta į mie
sto centrą. Pranešimai sako, 
kad nukentėjo ir amerikiečių 
savastis.

James J. Hines, Ncw Yorko politikierius. kurį teismas rado kaltą dėl “par
davinėjimo” protekcijos ir rengimo loterijos. Dešinėje-—prokuroras Thomas De- 
wcy, kuris kaltino Hinesą.

PRASIDĖJO RUSIJOS KOMUNISTŲ Artinasi Francuzijos
PARTIJOS KONGRESAS prezidento rinkimai

KONGRESAS NETEISĖTAS

RIGA, Latvija, kovo 9. — 
Maskvoje ketvirtadienį prasi
dėjo Sovietų Rusijos komunis
tų partijos 18-tąs kongresas. 
Jis, tas kongresas, yra netei
sėtas, nes sušaukė jį centra- 
linis partijos vykdomasis komi
tetas, kurs nesudaro kvoru
mo.

Kas atsitiko su centraliniu 
komitetu ? Atsakymas: Stali
nas “išvalė” jį.

Iš 1,200 asmenų, sudariusių 
komunistų partijos aristokrati
ją prieš trejetą metų, šiandie 
tik 60 pasilieka savo vietose.

Maskvos apskrities komuni
stų partijos komitetas, pati 
partijos “smetona”, susidaro iš 
65 narių. Tačiau 54 to komi
teto nariai “išvalyti” nuo 1937 
metų. Iš Leningrado apskrities 
65 narių komiteto tik septyni 
pasilieka laisvi. Kitus ištiko 
įvairios nelaimės.

Daugiau nei 500,000 eilinių 
partijos narių buvo “išvalyta’’. 
Apie 300,000 “išvalytųjų” pra
šo priimti juos atgal į partiją 
ir duoti jiems partijos korte
les.

Stalinas, sakoma* sutikęs 
duoti partijai koncesiją. Atei
ty, asmenys norėdami apskų
sti kitus, turės daryti skundus 
viešai, o ne slaptai — tai vie
na koncesija. Dienrašty “Prav- 
da” tūlas Sokolov rašo straip
snį ir prašo kitos koncesijos. 
Jo prašymas yra, kad komu
nistų partijos nariams butų 
leidžiama pakeisti gyvenamas 
vietas neatsiklausiant partijos 
vyriausybės. Dabartiniame so
vietų režime nė komunistų 

partijos nariai, nė paprasti pi
liečiai negali parsikelti iš Vie 
no miesto arba apskrities į ki
tą be spėciąliaus leidimo.

— ' / ' -- .■» •■■■ — ..... ■ -

Turės pakankamai 
savo medžiagų rei

kalingų karui
TOKIO, Japonija, kovo 9. — 

Kazuo Aoki, Japonijos minis- 
terių kabineto planavimo tary
bos prezidentas, painformavo 
parlamentą, kad į tris metus 
Japonija turės pakankamai sa
vo medžiagų, kurios yra rei
kalingos karui. Tuo tikslu ja
ponai vykdo didžiulį pramonės 
ekspansijos planą. Užbrėžtą 
tikslą manoma atsiekti iki 1941 
metų.

Į šitą ekspansijos planą įei
na pati Japonija, japonų kon
troliuojama Manchukuo valsty
bė ir užkariautos Kinijos da
lys. Ypač iš Kinijos japonai 
planuoja gauti reikalingos ka
ro tikslams medžiagos.

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

Nepastovus; vėliau lietus; 
lengvi ir vidutinio stiprumo 
šiaurės iki šiaurės rytų vėjai, 
pasikeičią į rytų ir pietryčių 
vėjus; . saulė teka 6:12 v. r., 
leidžiasi 5:49 v. v.

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 9. —"Balandžio 6 d. š.m. 
pasibaigia prez. Lebruno ter
minas. Antram terminui Leb- 
run nebekandidatuos. Francu
zijos atstovų rūmams ir sena
tui teks rinkti naują preziden
tą. -

Numatoma keletas kandida
tų. Vienas jų yra Eduard Her- 
riot. Tačiau jis, sako stebėto
jai, atsisakęs kandidaduoti. Ki
tą kandidatą mini konservato
riai -— tai Lavalį. Bet Lava- 
liui bus priešingi liberalai ir 
kairieji. Manoma, daugiausia 
šansų tapti nauju Francuzijos 
prezidentu turįs Julės Jeanne- 
ney, dabartinis Francuzijos se
nato prezidentas. Tačiau kas 
tikrai taps Francuzijos prezi
dentu, parodys netolima atei
tis.

2,500 komunistų 
suimta

VALENCIJA, Ispanija, kovo 
9. — Generolas Leopoldo Men- 
dez, lojalistų armijos koman- 
duotojas rytų fronte, pranešė 
ketvirtadienį, kad Valensijoje 
ir Cartagena uoste areštuota 
2,500 komunistų ryšium su jų 
pastangomis iššaukti sukilimą 
prieš Krašto Apgynimo Tary
bą. Pasak Mendezo, Valencijoj 
ir Cartagena uoste dabar ra
mu.

Tačiau Ciudad miesto guber
natorius per radiją atsišaukė 
į Krašto Apgynimo Tarybą 
prašydamas pagalbos. Jis pra
nešė, kad komunistai užgrie
bė ginklus ir amunicijos san
delius tame mieste.

SAVITARPĖ KOVA LOJALISTŲ ISPA
NIJOJ TEBEINA

LĖKTUVAI VĖL ATAKAVO KOMUNISTUS MADRIDE

MADRIDAS, Ispanija, kovo 
9. — Ispanijos sukilėlių jėgos 
ketvirtadienį buvo prisiruošu- 
sios pulti Madridą. Tuo tarpu 
Madride ėjo savitarpė lojalis
tų kova. Ėjo kautynės tarp 
Krašto Apgynimo Tarybos ir 
komunistų.

Generolo Miaja įsakymu lo
jalistų lėktuvai atakavo komu
nistų įsitvirtinimus. Valdžia 
įspėjo, kad ji ir vėl pavartos 
lėktuvus, jeigu komunistai ne
pasiduos.

Kaip stiprus yra komunistų 
sukilimas? Vienas ketvirtadie

nio pranešimas sako, kad 1,000 
sukilusių kareivių pasidavė. 
Komunistus rėmusioji kariuo
menė pasidavusi apsigynimo 
tarybos jėgoms ties Barajas, 
į rytus nuo Madrido. Motori
zuotos gen. Miaja kariuomenės 
dalys, pašauktos kovoti komu
nistus, jau pasiekusios Canille- 
jas, miestelį į rytus nuo Ma
drido. Pačiame Madride komu
nistai įsitvirtinę gatvėje Paseo 
de Castellana.

Visa tai rodo, kad komunis
tų sukilimas yra gan plačiai 
paplitęs.

Sustreikavo Wash- 
ingtono viešbučių 

tarnautojai
WASHINGTON, D. C., ko

vo 9. — Sustreikavo 13 Wa- 
shingtono viešbučių tarnauto
jai. Streikuoja padavėjai ir pa
davėjos, bartenderiai, pasiunti^ 
niai ir elevatorių operuotojai. 
Streikieriai reikalauja, kad 
viešbučiai samdytų tik unijoms 
priklausančius darbininkus ir 
darbininkes.

Streiko paliesti viešbučiai 
pikietuojami..< šituose viešbu
čiuose gyvena užsienių reikalų 
sekretorius Hull, žemės ūkio 
departamento sekretorius Wall- 
ace, 16 senatorių, 51 atstovų 
rūmų narys, Vyriausiojo teis
mo narys Reed, generalinis 
prokuroras Jackson ir atstovų 
rūmų pirmininkas Bankhead. 
Dėl streiko keletas žymių pa
rengimų tapo atšaukta.

Viešbučių viršininkai sako, 
kad streikas nepavykęs, unijų 
vadai tvirtina, kad jis yra sėk
mingas.

Britanija pasiųs 
Francuzijon 19 divi

zijų, jei reikės
LONDONAS, Anglija, kovo 

9. — Karo sekretorius Leslie 
Hore-Belisha trečiadienio va
kare painformavo atstovų rū
mus, kad Britanija pasiųs j 
kontinentą iš karto 200,000 ka
reivių, jeigu priešai užpultų 
Francuziją. Britų kariuomenė 
taipgi vaidins žymią rolę ar
timųjų rytų srityse, šiuo me
tu Britanija didina savo ka- 
riuomenę Maltoje, Singapore, 
Hong Konge ir Ceylone.

Pasaulio karo pradžioje Bri
tanija pasiuntė į kontinentą iš 
karto tik šešias kareivių divi
zijas, o dabar ji yra pasiruo
šusi pasiųsti 19 divizijų.

Ispanijos komunis
tei įsakyta apleisti 

Paryžių

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 9. — Francuzijos vyriau
sybė ketvirtadienį įspėjo išgar
sėjusią Ispanijos komunistę, 
Dolores Ibarruri, kitaip žino
mą vardu “La Pasionaria”, kad 
vyriausybė neleis jai gyventi 
Paryžiuje arba miesto apylin
kėje? Jai įsakyta išvažiuoti į 
kitą miestą. Tokį pat įsakymą 
gavo pulk. Enriųue Lister, bu
vęs karininkas ' Ispanijos loja
listų armijoje. Lister ir Ibar- 
ruri šią savaitę atvyko į Pa
ryžių iš Madrido.

Komunistai maršuo- 
ja į Valenciją

HENDAYE, Francuzija, ko
vo 9. — Gaunamomis čia iš 
Ispanijos žiniomis susisiekimas 
tarp Madrido ir Valencijos nu
trauktas. Komunistai organi
zuoją burius maršuoti į Valen
ciją, po Madrido stipriausią lo
jalistų tvirtovę ir antrą didžiau
sią lojalistų miestą.

eWASHINGTON, D. C., ko
vo 9. — Baltojo Namo kores
pondentų Sąjunga atidėjo me
tinį balių, ruoštą viešbuty. Į 
balių buvo pakviestas preziden
tas Rooseveltas, bet dėl vieš
bučių darbininkų streiko pasi
rodė jam nepatogu dalyvauti 
baliuje.

©DETROIT, Mich., kovo 9. 
— Trečiadienio vakare pasibai
gė automobilių unijos Martino 
frakcijos konvencija. Martin 
pareiškė, kad jo vadovaujama 
unija vengs streikų ir mėgins 
taikiomis priemonėmis rišti 
ginčus su samdytojais.

PO KONCERTUI ŠOKIAI PRIE PUIKIOS ORKEST ROS Įžanga $1.00 ir 75 Centai
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KORESPONDENCIJOS
Brooklyn, N. Y

Ką New Yorko moterys vei
kia Pasaulinės Parodos 
lietuvių dienai. — Baro
naitė jų viešnia.
Pasauline Paroda New Yorke 

atidaroma balandžio 30 d. Lie
tuvių diena toj parodoj bus rug- 
sėjo-September 10 d.

Kiekviena paroda suteikia ką 
nors naujo. Buvusi St. Lotus 
paroda 1904 m. pasauliui sutei
kė automobilių. Dabar jau au
tomobilių pramone viena di-

biausia problema, tai kaip per 
tuos du metu kiekvieną valandą 
pervežti po 158,000 žmonių į

m. davė dvidešimtojo amžiaus

Ką paroda duos mokslo, pro
greso srityj, matysim. Bet ką 
New Yorkui duos biznio srity, 
jau dabar apčiuopiamai apskai
čiuojama: New Yorkas gaus 
per bilioną dolerių biznio.

Lietuviams svarbiausia, kaip 
atrodys musų paviljonas ir kaip 
lietuviai pasirodys rugsėjo 10 d. 
savo programa. O kiek mums 
tas suteiks naudos, kaip tautai, 
negalime nė įsivaizduoti! Ame
rikos lietuviai daug dirbo Lie
tuvai, daug dirbo savilarpy čia.

dienai 
mo te
dirba.

ir aukštoj pagarboj. Garbingą 
viešnią susirinkimui perstatė 
Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke pulk. Jono Budrio 
žmona Regina Budrienė, Savo 
paprastumu ir nuoširdumu 
viešnia visas sužavėjo. Trum
pa turininga kalba moteris taip 
sujaudino^ kad kai kurioms 
ašara ištriško.

D-rė A. Šliupaitė susirinku
sius maloniai pavaišino. Sekan
tis susirinkimas šaukiamas 
SLA salėje, 197 Grand si., 
Brooklyn, N. Y., kovo (Mareli) 
13.d. 8 vai. vak. Komiteto na
rės prašomos dalyvauti.

Ona Valaitienė.

LIETUVIAI

Ponios Budrienė, Simutiene, 
taip pat viešnia Baronaitė buvo

sauliui dar daugiau naujenybių. 
Šia paroda susidomėjęs ne tik 
New Yorkas, bet visas pasaulis 
Visi laukia jos atidarymo. Pa
rodai visa sutvarkyta. Beliko 
tik New Yorko

progresu per 21 metus. Paroda 
duoda progos Lietuvos žmo
nėms masiniai į Ameriką atvyk
ti pirmą kartą. Jos pirmųjų at
stovų, meno, kultūros srity vai
siais mes, Amerikos lietuviai,

miestui svar- jau dabar pradedame naudotis

ir įlieti į musų gyvenimą, ypač- 
jaunimui, savo ateičiai. Pernai 
turėjome sporto atstovus, šie
met turėsime šokikų ir daini
ninkų iš Lietuvos. Jie parodys 
Lietuvos ir mums padės paro
dyti lietuvio progresą!

Tos parodos lietuvių 
New Yorko ir apylinkės 
rys subruzdusios sparčiai
Štai ketvirtadienį, vasario 23 d., 
Dr. A. šliupai lės namuose, 179 
So. 2nd St., Brooklyne, įvyko apsirėdžiusios lietuviškais ko- 
New Yorko Pasaulinės Parodos 
Lietuvių Dienos Komiteto Mo
terų Skyriaus susirinkimas, šia
me susirinkime dalyvavo Ame
rikos, Naujos Gadynės ir Vie
nybės reporteriai, šiame susi
rinkime Newark, N. J., Lietuvių 
Moterų Klubo atstovės irgi pri
sidėjo dirbti lietuvių dienai. Į 
komitetą įėjo newarkiečių ko
miteto atstovės: Trečiokienė, 
Akialienė, Verbienė, Striupienė, 
Adams. Jų pasižadėjimą dirbti 
brooklynietės maloniai priėmė.

Iš Brooklyno Lietuvių Motc-

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugely j atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.
AM

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $0.50

Perkant toną ar daugiau **

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

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

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
, AMERIKOJE,,. , ..........

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

Subatienė. Ji pirmoji parode 
noro darbui padėti — pasiėmė 
50 bilietų išplatinti ruošiama
jam moterų parengimui, Lie
tuvių Dienos naudai, įvykstan
čiam balandžio 23 d. Arcadia 
Hali, Brooklyne.

Iš komiteto raportų paaiškė- 
kad darbui plečiantis ir 

reikalui, pririnkta dau-

i

*

jo, 1 
esant 
giau komisijų narių. Prie pro
pagandinės komisijos: Jurevi
čiūtės ir Valaitienės, pririnktos 
Trečiokienė, Verbienė ir Simu
tienė. Išrinkta nauja komisija: 
socialiniams reikalams — Sa- 
gevičiutė, E. Jurgėlienė, Suba
tienė, Vinikienė, Bull. Vakaro 
bal.,23 d. Arcadia Hali .pramo 
gos programos skelbimus rink
li komisija: Kručienė, Garšvie- 
nė, Baltuvienė, Bull, Subatienė, 
Balkunaitė, Akialienė, Slriupie- 
nė, Paulauskienė. Biznieriai 
prašomi šiai komisijai talkinin
kauti ir taupyti laiką bei su
teikti paramą. Komitetas bus 
dėkingas ir jūsų “paramą įver
tins: ReUralft#lietuvių 
bendras.

stiumais. Kadangi Baronaitė 
yra vilnietė, ji ir buvo apsiren
gusi vilniečių kostiumu. Tas 
sukėlė labai daug susijaudini
mo. Beje, vyriškais gražiais 
tautiškais rūbais buvo papuoš
tas p. Vilniškis. Šiai korespon
dentei p-lė Baronaitė asmeniš
kai sakė, kad už tuos tautinius 
rubus Lietuvos tautinio meno 
kėlėja p-ia Tamošaitienė, Anta
no Tamošaičio žmona Londone 
laimėjo pirmą prizą. Tas pasa
ko daugiau, negu galima paša-1 klaidas. Specialė atyda atkreipiamą 
kyti. Viskas rankų darbo, ma
žiausiai kostiumo dalelė yra 
lietuvio meno sielos padaras, 
ne mašinos, bet lietuvaitės ran
kų kūrinys. Taip skoninga me
no sritis — tautiniai rūbai — 
Lietuvai suteikia didelę garbę.
- P-lė Baronaitė demonstravo, 

klaipėdietės, aukštai lės, žemai
tės, dzūkės, suvalkietės rubus. 
Visi skirtingi, skoningi, gra
žus.

Norinčios ir norį tautinių 
rūbų įsigyti gali kreiptis į p-lę 
Baronaitę, ji parūpins. Jai tal
kininkaus Moterų Komitetas, 
Konsulatas ir šių žodžių rašyto-1 Valandos: nuo 10 ik? 4, nuo 6 iki 
.& 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 Tet 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 Office Wentworth 6330 
Rez. įlydė 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

KITATAUČIAI
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 S t, netoli Morgan St.

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

Tek CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Tik visiems taikiniu** 
užtikrintas pasiseki-

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.

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

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

Valandos: 7 iki 9 vakaro. 
Antrad. ir Penktadieniais

Tel. CICERO 3453 W.

8
Nedėliomis pagal sutartį.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikh

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

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

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenes ir 

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

tojai, kritikai, visuomenininkai.

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

gerausių kurinių rinktinė knyga.

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

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

Nr. 153. LITHUANIA.

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

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

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

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

ji liks.
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau 

blanką ir būt jos skaitytoju.

ir kvie-

ir tokiu

einančią

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

Čia prisiunčia $.............. už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas
Numeris ir gatve .. 
Miestas ir valstija

*

Skyrių Centraliniam 
atstovauti išrinktos:
Jurevičiūte ir Tre-

Mass., viešnios
Moterys pa

bos tonietės su- 
Pasaulinės Pa-

mas. • ,
Moterų 

Komitete 
Vinikienė, 
čiokienė.

Komiteto susirinkime lankė
si ir iš Boston, 
p-lės Jurėnaitės, 
geidavo, kad ir 
darytų komitetą
rodos Lietuvių Dienai pagelbė
ti. Viešnios pažadėjo Bostono 
lietuvius apie musų veikimą 
plačiai informuoti ir paskatinti 
padėti dirbt.

Kom ileto finansų sekretorė 
Mažeikienė, iždo globėjos Mat- 
lionylė ir Strimaitytė ir jauno
ji Mikolainienė išrinktos bilie
tams pramogai balandžio 23 d.

Iždininkė Buivydienė išrink
ta organizuoti ir platinti Pa
saulinės Parodos Lietuvių Die
nos ženklelius. Tuos ženklelius 
turėtų kiekvienas lietuvis turė
ti ir prisisegęs nešiotis. Tas 
skelbs Lietuvių Dieną Pasauli
nėj Parodoj. Ženkleliai parda
vinėjami po 25c vienas. Juos 
gali siųsti į tolimiausius kraš
tus lietuviams ir lietuvių drau
gams. Organizuotam kunui, 
draugijai, norinčiai platinti 
tuos ženklelius, suteikiama pa
garba, kaip komiteto rėmėjams 
ir nuo kiekvieno ženklelio lei
džiama uždarbio 5c pasilikti 
draugijai, platintojams.

Susirinkimas praėjo itin pa
keltu upu, nes jame dalyvavo 
garbinga viešnia, Lietuvos Vy
tauto Didžiojo Universiteto Hu
manitarinių Mokslų Fakulteto 
Kūno Kultūros Katedros profe
soriaus asistentė, tautinių šokių 
autoritete, Marija Baronaitė, 
Lietuvos mums atsiųsta pagel
bėti mums • išmokti lietuviškus 
tautiškus šokius. Viešnia Euro
pos tautinio meno kėlėjuose, 
baleto rateliuose ir tuo susido
mėjusiai visuomenei žinoma

$
't 
•i.

1

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

-AMBULANCE, 
: DIENA IR naktį

' Višitttaonai YARDS17414742
1 4605-07 So. Hermitage Avė.i 4447 South Fairfield Avenue
1 Telefonai LAFAYETTE ra

■ i—-g    • koplyčios visose I^^y^l^aižChicagos/dalyse

1 ALT1 M 1KJtLAS.

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

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

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

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

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos iškraipymų gydymą.

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

Telefonas STATE 7792
59

ADVOKATAI

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

K. P. GUGIS w
Miesto ofisas—127 N. Dearborn SU 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted SL 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Laidotuvių Direktoriai

YARDS 1419

4 J. LIULEVIČIUS
4348 S. Califprnia Avenue Phone Lafayette 3572

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109

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

i

. ; S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Yards 1138

ALBERT V. PETKUS
4704 So. We^tern Avė. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

NARIAI : 
Chicagos,1
Ciceroi 'j- 
Lietuvių p 
Direktorių 
Asociacijoms

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

lAchawicz ir sūnus
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų Tel.: Prospect 1930

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

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

9

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Kiti^ Lietuviai Daktarai____

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

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

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

JOSEPH J. GRISU 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 100L 

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

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St.

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230.

Ofiso Tel. CENTRAL 1-824.
Namų Tel.—Hyde Park 3395.

Telefonas CICERO 3548-' •:

BENNY NAURICH 
ATTORNEY AT LAW 

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

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 

KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

t
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įnios
KAS GIDĖTI PO DETROITĄ

SLA 352 KUOPA GAVO 19 
NAUJŲ NARIŲ

Kovo 5 d. SLA 35-ta kuopa 
laike savo mėnesinį susirinki
mą. Pirmiausia buvo aptarti 
kuopos einamieji reikalai. Pasi
rodė, jog į kuopą įsirašė 19 
naujų narių. Nors pažangos va
jaus pradžioje buvo numanyta, 
kad darbas bus sunkus, o ypač 
dėl pasireiškusio nedarbo, vie
nok išėjo kitaip. Tiesa, reikia 
gana sunkiai dirbti naujus na
rius ieškant. Pasisekimą turi tik 
tie, kurie sumaniai dirba, kurie 
darbo nesibijo.

Kai liko atlikti paprastieji 
kuopos reikalai, pirmininkas C. 
Martinas pakvietė organizato
rius, kad jie perskaitytų savo į- 
rašytus narius.

V. Budvidis įrašė Juozą Dum
čių; B. Keblaitienė įrašė Aldo
ną Moliutę, V. Bučienę, Evą A- 
dams, Veroniką Kulbokienę, 
Mariutę Yurkus, Marcelę Youk- 
nas — iš viso Keblaitienė įrašė 
net šešis narius; drg. Cibulskis 
perskaito Onos Cibulskienės ap
likaciją ir pasižada toliau dirb
ti. Drg. Dirmaitienė priduoda 
Justino Pilkos aplikaciją pa
reikšdama, kad ji savo pareigą 
atliko; tačiau tuo ji nemano pa
sitenkinti, — dirbs, štai visai 
neseniai į kontestantų eiles sto
jęs Petras Kučinskas skaito ap- 
likau tų sąrašą: Uršulė Raško ir 
jos sūnūs George Raško, Dailės 
choro pirmininkas, p-lė N. Se
dai' (taipgi Dailės choro veikė
ja), Jack Dagilis, jaunas ir e
nergingas auditorius, iš kurio 
kuopa susilauks gero veikėjo. 
Mums tokių žmonių kaip' tik ir

Kuopos pirmininkas C. Mar 
tinas skaito savo aplikantus 
John Nakas, Julija Nakas, Ro 
zalija Belaitienė,
Ponia Ilill yra baigusi slaugės 
mokslą, o be to, pusėtinai daug 
studijavusi literatūrą. Ji taip 
pat yra gera daininkė. Kuopa 
tikrai gali pasidžiaugti tokiais 
nariais.

M. Kemešiene, 13 distrikto 
organizatorė, taip pat skaito sa
vo aplikantų vardus, būtent, 
Justino Juodarolkio, Kazio 
llukščio ir dar keturis aplikan
tus, kurie įsirašė į 200 kuopą: 
Antano Mackay, Onos Stepulio- 
nienės bei jos dviejų dukrelių 
— Onos ir Malvinos.

Kovo mėnesį į abidvi (352 ir 
200) įsirašė apie 30 narių. Tai 
gana gražus skaičius. Jei taip ir 
toliau eis, tai mes tikrai galėsi
me vajaus vaisiais pasidžiaugti.

Buvo skaitytas laiškas iš 21 
kuopos. Ji prašo, kad ją per-l 
imtų mūsiškė kuopa. Dėl susi
dėjusių aplinkybių ji nori lik
viduotis ir stoti į musų kuopą. 
Nutarta kuopos narius priimti 
kaipo persikeliančius. Iš centro 
bus paprašyta, kad prisiųstų in
formacijų apie narių stovį.

Kilo ir ginčų. Kai kurie spy
rėsi, kad iš 21 kuopos priimti 
tik tam tikrus narius. Bet pa
galiau klausimas atidėta kitam 
susirinkimui, kuriame bus ra
portuota centro nusistatymas 
tuo reikalu.

Pramogų komisija pranešė, 
kad paimtas daržas piknikui, 
kuris įvyks gegužės mėnesį.

13 distrikto organizatorius 
pranešė, kad yra skiriamos dvi 

tam, kuris užsirašys didesnei 
sumai apdraudų, o kitę dovaną 
gaus daugiausia narių įrašęs 
organizatorius. Kadangi susirin-

, Rimas pasižymėjo triukšmingu-
Mariutė HiD.i",u’‘ai sudraudė

I triukšmą keliančius narius ir 
paprašė, kad jie reikalus rim-
čiau svarstytų, nes tik tokiu bu- 

|du galima greičiau klausimus 
išspręsti. Be to, tokie nepavyz- 
dingi susirinkimai daro blogą į- 
spudį naujiems nariams arba 
kandidatams į narius.

DOVANOS
SLA Pažangos vajaus beliko 

lik du mėnesiai. Todėl aš noriu 
visų kuopų organizatorių ir de- 
butantų, kurie priklauso 13-am 
distriktui, atkreipti dėmesį į 
dvi skiriamas dovanas. Dova
nas galės gauti organizatoriai 
arba debu tautai, kurie iki ba
landžio 2 d. labiausiai pasižy
mės. Viena dovana skiriama 
daugiausia narių įrašiusiam, o 
kita tam, kurio įrašytų narių 
apdrauda išneš didžiausią su
mą.

Nariams ir organizatoriams 
pravartu subrusti, kad iki va
jaus pabaigos butų galima dau
giausia narių įrašyti.

—Lakštutė

LINKSMAS VAKARĖLIS
Praeitą šeštadienį, kovo 4 d., 

Draugijų svetainėje buvo su
rengtas bankietas. Bankietą su
rengė Moterų Pažangos Klubas, 
kad pažymėti vienų metų gy
vavimo sukaktį. Tuo pačiu me
tu buvo prisimintos visos ko
vos, kokias moterims teko ves
t i dėl savo teisių atgavimo. Kal
bas pasakė pačios moterys. Kal
bėjo Biliūnienė, Litvinienė, M. 

kilos. Dundulienė buvo specia
liai pakviesta į bankietą. Ji lai
kė paskaitą, specialiai tam ban- 
kielui pritaikytą.

Kemešiene padarė trumpą ap
žvalgą apie meterų veiklą nuo 
1914 metų iki dabar. Ji kvietė 
moteris rašytis į organizacijas 
ir veikti. Pirmininkavo R. Ste- 
ponkevičienė.

Po prakalbų buvo patiekta 
skani vakarienė. Tai buvo tik
rai šauniai ir rūpestingai pa 
ruošta vakarienė, kuri patenki
no visus svečius.

Į vakarienę buvo susirinkę a- 
pie 150 asmenų. Labai galima, 
kad liks šiek liek ir pelno.

—Viešnia

SUNKIAI SUŽEISTAS 
SLA NARYS

Vasario 28 d. liko sunkiai su
žeistas p. Bill Wall, alaus dar
želio savininkas. Jo biznio vie
la yra žinoma kaipo Crystal 
Cafe (1713 — 24 St.).

P-as Wall su savo draugu 
nuvažiavo į Lincoln Parką par
sivežti laisnį automobiliui. Jo 
draugas nuėjo laisnio išsipirkti, 
o p. Wall užėjo į krautuvę. Grį
žęs jis neberado automobilio 
paliktoje vietoje. Mat, draugas 
buvo priverstas nuvažiuoti au
tomobilį į kitą vielą, kadangi 
ten nebuvo galima “parkinti”.

Negalėdamas surasti nei au
tomobilio, nei savo draugo, p.

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.

Wall ėjo skersai gatvę, kad ten 
galėtų gauti taksi. Kaip tik tuo 
laiku atlėkė automobilis ir 
smarkiai užgavo poną Wall, 
kuris be žado liko nuvežtas į 
ligoninę. Po kurio laiko jis at
gavo sąmonę.

Daktarai sakoj jog net septy
ni šonkauliai esą sulaužyti ir iš 
viso jis labai skaudžiai yra su
daužytas. Kiek galima numany
ti, jam teks ilgoką laiką sirgti.

Kemešienė

OESNAKAI-PETRUŠKOS PAGEL- 
BA NUO AUKŠTO 

KRAUJO SPAUDIMO
Medicinos reportąi sako, kad čes- 
nakų-Petruškų koncentratas turi 
dvigubą reikšmę nuo aukšto krau
jo spaudimo. Pirma, atleidžia ar
terijų įtempimą. Antra, sulaiko ir 
pašalina amatų susilaikymą vidu
riuose, aukšto kraujo spaudimo pa- 
gelbinę priežastį. Kad gauti česna- 
kų-petruškų koncentrato be kvapo 
formoje, klauskit ALLIMIN. šios 
tabletės vartojamos pertraukomis, 
padeda sumažinti kraujo spaudimą, 
galvos gėlą ir svaigulį pašalinti, 
paeinančius nuo daug skaitymo. 
Kad patirti aukšto kraujo spaudi
mo priežastį ir pagyti, klauskit gy
dytojo. ALLIMIN yra pardavimui 
7ps visus vaistininkus. Didelė dėžė

Snecialė Ekonomine—$1.00 
PYKAI. Kad gauti sampelių ir pui
kią knygelę adresuokit ALLIMIN, 
Dept. 309, 54 W. Illinois St., Chi- 
’ago, Iii.

BARGENAI
Didelis Išteklius Pavasarinių

DRABUŽIŲ—Vyrų 
Moterų 
Vaikų 

Naujausi Paternai
PINIGAIS AR KREDITU

Pasirink kas reikia, ir mokėkis 
lengvaus išmokėjimo budu
ŽEMIAUSI TERMINAI

Ateik šiandien 
Didžiausias stakas priemiesčiuos 
Vaikų siutai $5.50, Vyrų siutai 
$15.50. Tapkautis $9.75, Moterų 
šilkinės suknelės $1.79. Moterų 
kautai $8.75. Moterų 2 ar 3 da
lių siutai $10.75. Merginų pava

sariniai kautai $5.75

GABEL’S
VERTYBĖS NAMAS

733 Maxwell St
Atdara kasdien iki 9 v. v., 

sekm. iki 6 vai.

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni h* gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jį skaityti?

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

“Kęleivj” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau- i 
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga- ; 
vikus jisai lupa be jokio pasi- i 
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų,. pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS"
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
?

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

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

Nė Jokia Lavinimo Forma Kitur 
gali lyginties prie asmeninio mo
kymo, kokį teikia

BEAUTY CULTURE at MOLER’S 
Klasės dienomis ir kas vakarą

Baigusieji Moler mokyklą reikalau
jami geriausios įstaigose. Kreiptis 
telefonu ar rašytiMOLER COLLEGE
177 NO. STATE ST. CEN. 6393

TURTAS 
$2,900,000

> Rezervas
$220.000

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00
iki

Išmokė jom yg
už padėtus /I ”/f\

pinigus *
1-mų

Galima

Duodam Paskolas ant 
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.reikia. dovanos. Viena dovana teks Dundulienė iš Hart, Mich., ir

PADIDINTOS KRAUTUVES
DOVANOS!DOVANOS!DOVANOS!

William BazarVVilliam Kasmauskas

Phone Yards 4882-48831654-56 West 47th Street:

Musų krautuvėj visi tavorai nauji 
ir didžiausias pasirinkimai. Viską 
turime, ko tik jums reikia dėl na
mų papuošimo. Krautuvė atdara 
ir nedėliomis.

Mes padidinom ir išpuošėm savo 

krautuvę. Pas mus dabar eis iš

kilmingo atidarymo išpardavimas 

visą savaitę. Prasidės šiandien ir 

tęsis iki sekamo šeštaddienio. Jus 

dabar pirkdami musų krautuvėj 

sutaupysit nuo 40% iki 50%.

Kviečiame lietuvaites ir lietuvius 
atsilankyti į miisų iškilmingą ati
darymą padidintos krautuvės. 
Kiekvienas atsilankęs gaus DO
VANAS ir UŽKANDŽIUS.



Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
UI. Telefonas Caual 8500.

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

NAUJIENOS
The Lithaanian Daily N*W«

Published Daily Except Sunday by
The Lithaanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

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

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu;

Metams ..... $8,00
Pusei metu ...... ... ___ _ 4.00
Trims mėnesiams .......... ___  2.00
Dviem mėnesiams -,-Tx-,-___  1.50
Vienam mėnesiui ...........___  ,75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ...... . ... ....... M Re
Savaitei ............................ 18c
Mėnesiui .... ..................... ___ ’ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
, paštu;

(Atpiginta)
Metams ..... ....................... __ $5.00
Pusei metu ..... ................ 2.75
Trims mėnesiams . ........ ____ 1.50
Dviem mėnesiams __ ____ 1.00
Vienam mėnesiui ........ ......... 75c

Lietuvoje ir kitur užsieniuos*
Metams ..............   $8.00
Pusei metų ............. —.............. 4.00
Trims mėnesiams ..................  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
kas kaip didesnėse karalystėse. 
Bėda tik, kad ir ta karalystė 
mažutė.
žmogžudystė ir mirties bausmė

Kartą to karaliuko karalys-TAUTININKŲ SKUNDAS 
PRIEŠ SLA

Penktadienis, kovo 10, 1939

Darbdavio ir darbininko teise
Vyriausiojo teismo sprendimas prieš “sėdėjimo strei

kus” iššaukė nemažai ginčų spaudoje.
Jisai buvo padarytas 5 teisėjų balsais prieš 2. Teisė

jas Frankfurter nedalyvavo, nes byla buvo apsvarstyta, 
pirma negu jisai buvo patvirtintas. Teisėjo Brandeiso 
vieta dar nėra užpildyta. Jeigu pilnas teismo sąstatas bu
tų dalyvavęs svarstyme, tai sprendimas butų buvęs pri
imtas 5 balsais prieš 4.

Vyriausias teismas jau seniai buvo kritikuojamas už 
tai, kad labai svarbius įstatymų išaiškinimus jisai kar
tais padaro viso tiktai vieno balso dauguma, šita kritika 
dabar vėl atsikartoja.

Teismo daugumos sprendimas prieš Fansteel streiki
ninkus yra paremtas ta nuomone, kad “sėdėjimo strei
kas” sulaužė nuosavybės teisę. Vyriausias teisėjas Hug
hes išaiškino, ir keturi kiti-teismo nariai jam pritarė, 
kad streikininkai, “sėdėdami” dirbtuvėje streiko metu, 
neteisėtai pagrobė svetimą nuosavybę.

Todėl teismas pripažino, kad darbdavys turėjo teisę 
juos už tokį neteisėtą elgesį atleisti iš darbo.

Bet teismo daugumos kritikai sako, kad teisėjai su
rado streikininkų elgesyje nebūtą' dalyką. Streikininkai 
juk visai neturėjo tikslo dirbtuvę pasisavinti, panaikin
dami kompanijos nuosavybės teisę. Tokios minties pas 
juos visai nebuvo. Jie tik pasiliko dirbtuvėje, kad kiti ne
užimtų jų vietų, iki-bus išspręstas ginčas su darbdaviais 
dėl darbo sąlygų.

Tie kritikai nurodo, kad proga dirbti, kurią sutei
kia darbininkui sutartis su darbdaviu, yra taip pat “nuo
savybės teisė”, kuri privalo būti apsaugota. Darbininkui 
ji yra nemažiau svarbi, kaip turto teisė savininkui. O 
teismas apgynė tik darbdavio turtą, bet visai ignoravo 
darbininkų teisę dirbti.

Šitie priekaištai teismui, gal būt, vėl iššauks visuo
menėje judėjimą, kad Vyriausias teismas butų reformuo
tas. Anąmet bandė teismą reorganizuoti prezidentas Roo- 
seveltas, bet jam nepasisekė.

Prieš keletą savaičių “Naujie- , 
noms” buvo pranešta, kad tau
tininkai, desperatiškai kovoda
mi prieš SLA centro kėlimą į 
Pittsburghą, rengiasi paduoti 
skundą valdžiai su tikslu cen
tro kėlimą sutrukdyti.

Pasirodo, kad tas pranešimas 
buvo rimtai pamatuotas. Nes 
kai Pildomoji Taryba pereitą1 
savaitę suvažiavo New Yorke, 
tai ji patyrė, kad skundas jau 
yra įteiktas Pennsylvanijos Ap
draudos departamento komisio- 
niėriui I

Apie tai rašo “Vienybė” ir 
“Laisvė”. Pirmoji rašo, kad 
“centro kėlimas atidėtas toli
mesniam laikui”, nes —

“Sakoma, gautas tokis ten 
įspėjimas iš Pennsylvanijos 
apdraudos departamento, kad 
SLA. centro kėlimo klausimu 
SLA. viršininkai pirmiausiai 
turi tartis su šiuo departa
mentu.”

Aišku, kad departamentas į 
tą dalyką nebūtų visai kišęsis, 
jeigu nebūtų buvę skundo.

Bet “Viehybė”, kaip papras
tai, su faktais nelabai skaitosi, 
kalbėdama apie SLA. reikalus. 
Nežiūrint, ar apdraudos depar
tamentas butų Pildomąją Tary
bą įspėjęs, ar ne, kelti centrą 
tuojau vistiek nebūtų galima, 
kol nėra parūpinta vieta centrui 
Pittsburghe.

“Laisvė” rašo, kad ji iš savo 
“informuotojo” patyrusi, w

“kad kažin kas yra įskųn$ 
dęs Pildomąją Tarybą Penn
sylvanijos departamentui ir 
dėlto priseis kam 
Piki. Tarybos vykti 
burgan dalykus 
skundėjų melus atmušti.”

Nėra abejonės, kad skundėjai 
ar skundėjas yra iš tautininkų 
“Sąrgybos” klikos, kuri viso
mis keturiomis priešinosi ir le- 
besipriešina centro kėlimui iš 
Ncw Yorko. Tie desperatai prie
monių nepaiso.

Visuotiname balsavime jie 
prakišo, tai dabar jie bando 
melagingais skundais pasiekti 
savo tikslą! Tikri besarmačiai.

to.” Pranešė karaliui, sutiko ir 
jisai. Atleido sargybą. Žiuri, 
kas bus. Tiktai mato: atėjo pie
tų laikas, išėjo nusikaltėlis, pa
sižvalgė, sargybos nerado ir 
nuėjo sau į karališkąją virtu
vę pietų. Suėmė ką gavo, su
grįžo į kalėjimą, užsidarė du
ris ir sėdi. Ant rytojaus taip

Kiek mums teko girdėti, tau
tininkų skunde Pild. Taryba y-1 tėję atsitiko žmogžudystė. Tos 
ra kaltinama, kad ji “eikvoja karalystės žmonės dori ir ra- 
SLA. turtą”, keldama centrą ki- mus, tokių dalykų dar nėra 
ton vieton. O tikri eikvotojai girdėję. Susirinko teisėjai —I pat. Maisto sau eina, o pabėgti 
yra patys skundikai, nes jie da- viskas padoriai, garbingai — nepabėga. Kas gi daryti? Pa
po bereikalingas išlaidas Susi- pradėjo teisti kaip turi būti. Ir galvojo. Reikia, sako, jam tie- 
vienijimui, kuomet viršininkai teisėjai, ir prokurorai ir prisie- siog pasakyti, kad jis mums 
turi važinėti pas apdraudos de- kusieji advokatai. Teisė ir pri* jau nebereikalingas. Tegul sau 
partamentą komisionierių ir teisė sulig įstatymų nusikaltę- eina. Gerai, šaukia jį pas save 
aiškintis. liui mirties bausmę, — nukirs-[teisingumo ministeris ir sako:

--------------- ti jam galvą. Gerai.
KOMUNISTIŠKAS “MON- karaliui. Perskaitęs karalius I Sargybos jau nėra. Galite lais- 

KEY BUSINESS” nutarimą, patvirtino.

Pristatė “Dėl ko Tamsta nepabėgi?

Vai. G-nas

Paskola Brazilijai
J. V. valdžia tik-ką padare stambią finansinę sutar

tį su Brazilija. Jungtinės Valstijos pasižada duoti Pietų 
Amerikos respublikai 120 milionų dolerių paskolą jos va
liutos stabilizavimui ir prekybos kreditams. O Brazilijos 
valdžia apsiima nuo tam tikros dienos pradėti mokėti 
Denasias savo skolas Jungtinėms Valstijoms ir panaikin
ti visus suvaržymus biznio transakcijoms su šia šalim.

Derybas dėl šitos paskolos valstybės departamentas 
ved€ su Brazilijos užsienių reikalų ministeriu Oswaldo 
Aranha, kuris tuo tikslu atvyko į Washingtoną. Kongre- 

• sas turės patvirtinti tą dalį sutarties, kurioje eina kalba 
apie perkėlimą $50,000,000 aukso į Brazilijos centralinį 
rezervo banką.

Si sutartis labai žymiai padidins Jungtinių Valstijų 
įtakį Brazilijoje ir užkirs tenai kelią totalitarinėms Eu
ropos diktatūroms.

Reikia turėti galvoje, kad Vokietija ir Italija deda 
daug pastangų pakreipti Pietinės Amerikos respublikas 
savo pusėn. Tenai jos veda plačią propagandą per spau
dą ir radio ir stengiasi parduoti kaip galint daugiau sa
vo prekių. Washingtonas tuo labai susirūpino. Pan-Ame
rikos konferencijoje, kuri įvyko prieš Kalėdas Limoje 
(Peru), J. V. delegacija norėjo pravesti rezoliuciją, pa
smerkiančią Europos diktatūras, bet jai nepavyko, nes 
tokiai rezoliucijai pasipriešino Argentina.

Taigi dabar Washingtonas nori užmegsti artimes
nius ryšius su stipriausiuoju Argentinos konkurentu Pie
tų Amerikoje. •

Brazilija yra daug didesnis kraštas, negu Argentina, 
bet mažiau už ją išvystytas ekonominiai. Bet su finan
sine Jungtinių Valstijų pagalba Brazilija gali Argentiną 
pavyti ir pralenkti. Jos teritorija yra didesnė net už 
Jungtinių Valstijų. Gamtos turtų ji turi daug. Jungti
nėms Valstijoms ji gali pristatyti įvairių medžiagų, ku
rių nėra šioje šalyje, pav. kaučuką (rubber), taip kad 
prekyba tarp šių dviejų šalių bus jom abiem naudinga.

nors iš 
Harris* 

ištaisy ti,

Žudyti, vai sau eiti ir karalius nesigai-
Brooklyno komunistų orga-|tai žudyti. Viena bėda: nėra jų lės.” — Karalius tai, sakot, ne- 

nas įvedė specialų skyrių sočia- karalystėje, nei vietos galvai sigailės, taip, bet man tai eiti 
listams ir kitiems nestaliniškos kirsti> nei budelių. Pagalvojo nėra kur. Kurgi aš eisiu? Jus 
vieros žmonėms peizoti. Jie tą ministeriai ir nusprendė para- mane savo nutarimais, galvoji- 
skyrių vadina “Amerikos Lie- šytį Francuzų vyriausybei: ar inais apgėdinote, apšmeižėt, 
tuvių Kongreso” skyrium. £ah Prancūzai išsiųsti jiems lai- manęs dabar nieks nepriims,

Į jį rašinėja tūlas kailio mai- kinai maštoas ir meistrus, ir aš nuo visko atlikau. Jus, - 
nytojas J. Kuodis, kuris buvo kad l’raneštų, kiek tas viskas sako, - su manimi neteisingai 
komunistas, paskui “sklokinin- ka«tuol>i- Pasiuntė reikalavimą, pasielgėt. Taip daryli netinka, 
kas”, o dabar virto vėl “komu- savallGs 8auna atsakymą: Va, nutarėt man mirties baus- 
nįstu„ Prisiųsti mašiną ir budelį ga- mę, gerai. Reikėjo ją vykdyti,

Jeigu komunistų organas no-1™8' V‘sa tai kaštuos šešiolika|o jus man dovanojot. Tai vie- 
j i- • i i tūkstančių n savo spaltosc duoti vietos to L ... c 

v t , . .. . v. karaliui.žmogelio plepalams, tai čia ioL v v. , v. , .. . . . .. . , .. karalius — šešiolika tuksiančių visambiznis. Ret nereikia daryli „ , , _T £ . . . .
u . i • • „ , „ . . . frankų! Nevertas biaurybė tiek pastalei,‘ monkcy biznio , skelbiant jo . 4 1
plepalus “Amerikos Lietuvių. v v. ... . . , . v. ■ x AX _. ... vL „ . , giau? O tai šešiolika tūkstančių net. lai antra. As vėl nelriuks-Kongreso vardu! ? . .... -v,. ,... .ii- , frankų: juk tai reiškia po duALK tokiam tikslui nebuvo L. , .v . .. . trankus su viršum akcizo uz-
s eigiamas. dėti kiekvienam gyventojui.
KARO REFERENDUMAS Pcr sunku pasidarys. Ko gero,
—fjar gali kilti maišias. Sušaukė 

Daugelis vadinamųjų libeia- scjm.jt Nusprendė kreiptis tuo 
lų karšiai stoja už konstitucijos pa£ju klausimu į Italijos kara- 
pataisą, pagal kurią J. V. kon- hjy Francuzų valstybė — res- 
gresas galėtų skelbti karą tiktai paslika, karalių negerbia, o 
tuomet, kai žmonės visuotinu Italų karalius, tai vis savo bro- 
balsavimu nutartų kariauti. lis> rQsit ir pigiau apsiims. Pa-

Bet gen. Hugh Johnson (bu- rašė. Greit gauna atsakymą, 
vęs NRA administratorius) nu- Rašo Italijos vyriausybė, kad 
rodo, kad šiais laikais karas mašiną ir meistrus jie prisius 
prasideda dažniausia be paskel- su mielu noru. Visa tai kaš- 
bimo. Italija per dvejus su pu- tuos, su pristatymu į vietą, 
se melus kariavo prieš Ispanb | dvylika tūkstančių frankų. Pi- 
jos respubliką, niekuomet ne
paskelbdama jai karo. Japonai 
taip pat nėra paskelbę karo Ki
nijai, nes karas jau eina antri 
metai.

Taigi tas konstitucijos patai
sos sumanymas turi iš viso ma
žai vertės.1

Gen. Johnson pataria, vietoje 
jo, įdėti į konstituciją tokią pa
taisą, kuri draustų be referen
dumo įves l'i’ privalomą kareivia
vimą užjūrio karo tikslams.

frankų.” 
Pagalvojo,

Pranešė na. Aš nesigyniau. Paskui nu- 
pamąstė tarėt mane nuteisti kalėjimai! 

gyvenimui ir sargybų 
kad man maistą ne- 

Ar negalima kiek pi-|šiotų, paskui ir tą man atmai-

giau, tačiau perbrangu. Vėl ne
vertas biaurybė liek pinigų. Iš
eina vėl bemaž po du franku 
uždėti kiekvienam žmogui. Vėl 
sušaukė seimą. Galvojo, galvo
jo — ar negalima, kaip nors 
pigiau? Ar nesutiks kas nors iš 
kareivių galvą nukirsti. Vis 
tiek, juk ir kare žudosi. Ka
riuomenė juk tam ir rengiama. 
Pakalbėjo generolas su karei
viais — ar nesutiks kas nors. 
Nesutinka kareiviai. Ne, sako, 
mes to nemokam ir nesimokė
me.

Levas Tolstojus kaipo rašytojas, 
mokytojas ir filosofas
(Tęsįnys)

TRUMPI TOLSTOJAUS 
RAŠTAI

BRANGIAI KAŠTUOJA
(Laisvas vertimas)
Manoko karalystė

Tarp Francijos ir Italijos, 
prie Viduržemio juros kranto, 
yra nedidelė menka karalystė, 
vadinama Manoko. Gyventojų 
karalystėje mažiau, negu kO* 
kiame dideliame bažnylkiemyj, 
vos septyni tūkstančiai, o že* 
mės tiek, kad kiekvienam žmo* 
gui po vieną dešimtinę neuž
tektų. Bet josios karalius didus. 
Karalius turi rumus, tarnus, 
minis terius, generolus ir šiek 
tiek kariuomenės.

Kariuomenė nedidelė, — vi
so šešiasdešimts žmonių, ta
čiau kariuomenė. Pelno kara
lius turi visai mažai. Akcizas 
yra, kaip ir visur ir nuo taba
ko, ir nuo vyno, ir nuo degti* 
nės, galų gale ir nuo. Ir nors 
geriama ir rūkoma, bet žmonių 
maža — tai ir nebūtų karaliui 
iš ko gyventi bei savo tarnus 
ir valdininkus užlaikyti, jeigu 
neturėtų jis atskiro pelno. At
skiras karalystės pelnas, tai iš 
kortavimo ratelių premijos, nes 
ar kas laimėj a ar pralaimėja 
— o laikytojui visuomet pel
nas. Iš to pelno laikytojas mo
ka karaliui didelius pinigus. O

didelius pinigus moka jam dėl
to, kad tokia įstaiga dabar lai
kosi viena visoje Europoje. Se
niau tokių kortavimo įstaigų 
turėję mažieji vokiečių kuni
gaikščiai, bet dabar tas jiems 
uždrausta. O uždrausta dėl to, 
kad iš jų daug vargo būdavo. 
Atvažiuos kas nors, pradės kor
tuoti, užtruks, praleis visa ką 
turi, kartais ir svetimus pini
gus, o paskui iš bėdos eina ar
ba girdytis ar šaudytis.

Manoko karalystė —, Europos 
kortavimo centras

Vokiečiai savo kunigaikš
čiams uždraudė, monakiečių 
karaliui uždrausti nėra kam. 
Todėl tik pas jį vieną ir užsili
ko.

Nuo to laiko visi mėgėjai va
žiuoja pas jį laimėti, ar pralai
mėti, bet karaliui visas pelnas. 
Teisingu darbu' muro rūmų ne
prigyvensi, Žino tai ir Manoko 
karalius, kad tas darbas bjau
rus yra, bet kas daryti? Gyven
ti reikia. Juk ir iš degtinės ir 
tabako gyventi negeriau. Taip 
ir gyvena šis karaliukas. Vieš
patauja, pinigus plėšia ir veda 
savo karalystėje tvarką, kaip 
ir kiti karaliai. Jis vainikuoja
si ir susisiekimu rūpinasi, mir
ties bausme teisia, o paskui do
vanoja, rengia paradus, turi 
seimą, įstatymus ir teismą. Vis-

Kalėjimas iki gyvos galvos

Kas daryti? Vėl galvojo, gal
vojo, sušaukė komitetus, komi
sijas ir sub-komisijas. Pamąs
tė. Reikia, sako, mirties baus
mę atmainyti kalėjimu iki gy
vos galvos.

Ir gailestingumą karalius pa
rodys ir išlaidų mažiau bus. 
Sutiko karalius ir tai nutarė. 
Vėl bėda, nėra lokio kalėjimo. 
Esą daboklės taip siauros, kur 
tik trumpam laikui talpina, o 
atskiro kalėjimo, kuriame vi
sam gyvenimui galima butų už
daryti — tokio nėra. Tačiau 
surado vietą. Pasodino nusikal
tėlį. Pastatė sargybą.

Sergsti sargyba ir maisto nu
sikaltėliui į dvaro virtuvę eina. 
Taip nusikaltėlis sėdi šešis mė
nesius, sėdi metus. Pradėjo ka
ralius tikrinti gale.metų visas 
savo išlaidas ir pajamas. Skaito 
nusikaltėliui išleista išlaikyti 
labai daug. Sargas atskirai, o 
maistas! Per metus 
ši šimtai frankų, o 
lis, jaunas, sveikas 
būt, gyvens melų
šimts. Suskaityk, kiek jis per šį 
laiką kaštuos. Išlaidos didelės.

Nutarė paleisti
Pasikvietė karalius ministe- 

rius. Pergalvokite, — sako — 
fcaip čia man su tuo begėdžiu, 
kad pigiau butų, nes jis man 
taip brangiai kaštuoja. Ministe- 
riai galvojo, vienas sako: “Štai 
ką, ponai;, mano manymu, rei
kia atleisti sargybą.” O kitas 
sako: ‘Muk jis gali išeiti”. — 
“O jei išeis, tai bala jo nema

kaštavo še
šis nedide- 
vyras, gal

mavau. Pats ėjau maisto. Da
bar jau sakote, išeik. Ne, kaip 
norite, aš niekur neisiu.”

Primokėjo 600 frankų, kad 
išeitų iš kalėjimo

Kas dabar daryli? Sušaukė 
vėl seimą. Kas daryti? Eiti ne
nori. Pagalvojo, pamąsto. Rei
kia jam pašalpos paskirti. Be 
to jo neatsikratysi. Pranešė ka
raliui. Nėra kas daryti, sako, 
kaip jo atsikratysim. Paskyrė 
jam šešis šimtus frankų. Pra
nešė jam: “Na — sako, — jei
gu busite teisingi ir laiku mo
kėsit, gal ir išeisiu.”

Taip ir nutarė. Gavęs pini
gus, atsisveikino su visais, at
sidėkojo ir išvažiavo iš kara
liaus žemės. Viso 15 minučių 
važiavo geležinkeliu. Išvažia
vęs, apsigyveno netoli, pirko 
žemės, užvedė ūkį ir gyveno 
sau linksmai. Atėjus laikui va
žiuoja gauti pašalpos. Gavo, — 
užeis į klubą, pastatys porą, 
trejetą frankų, kartais išlošia, 
kartais pralaimi ir važiuoja na
mo. Gyvena ramiai, gerai.

Gerai, kad nusikaltimas atsi
tiko ne ten, kur nesigaili lėšų 
ne tam, kad nuteistų mirties 
bausme, atkirsti žmogui galvą, 
ar uždaryti į kalėjimą visam 
gyvenimui.

(GALAS)

KORESPONDENCIJOS i
Norwood, Mass.

MARGUMYNAI
Šiemet musų kolonijoj žiema 

buvo negili ir nešalta, bet ligos 
pusėtinai drūčiai kai kuriuos 
žmones pakočiojo. Ligoninė 
sergančių žmonių visa užpildy
ta. Oras kaip kada bent tris 
sykius per dieną keičiasi: sala? 
lyja ir vėl sninga. Perlai gal ir 
į žmonių sveikatą drūčiai atsi-

mus pastaruoju laiku

ti ir šiaip lankytis lietuvių sve
tainėj, bet ir toks kunigo nusi
statymas Bendrovei nieko nepa-

Lenkai, lokio pat tikėjimo 
žmonės, visai nesibaido Lietu-

renginius. Lenkų ir kunigas at
eina į savo parapijos parengi
mus ir visai nebijo lietuviškos 
svetaines bedieviškų sienų.

t

darbai neblogai eina. Poperne- 
se, kurios daugiausia suima 
vietos darbininkų, dirba gerai. 
Dabartiniu laiku pilnu smarku
mu dirba ir odos dvi dirbtu
vės, kurių didelis šeri įlinkas 
yra Armour kompanija iš Chi- 
cagos. Vilnas išplautas, sukim
štas į didelius maišus dideliais 
trekais veža, be pers lojimo.

Dvi moderniškos knygų 
spaustuvės per pastaruosius ke
letą metų lai eina pusėtinai 
prastai, ypač mažai dirba Nor- 
wood Press, kur seniau daug 
spausdindavo geografijas dau
geliui Europos šalių. Dabar vi
sai tokių užsakymų neturi. Ro- 
kuojama, kad tai pasekmė vi
sada grąsinančio karo Europoj. 
Šiandien geografiją atspaus
dins, o už kelių dienų gal tas 
kraštas visai kitur pateks. To
kiu buriu brangios knygos ne
teks vertės, nebus kas jas per
ka. Brangus žemėlapių spaus
dinimo presai jau kuris laikas 
kaip nieko nebespausdina ir 
palikti rudyt. Mat, ir su žemė
lapiais yra tas pats keblumas: 
koks nors akiplėša užkariaus 
žemes plotą, ir žemėlapis lieka 
jau netinkamas.

Pereitų melų vasarą vielos 
organizacijos, kurios tik rengė 
laukuose piknikus, tai pasek
mių gerų veik visos neturėjo. 
Bet šiemet žiemos sezone, ku
rios tik rengė vakarienes arba 
koncertus, suprantama, ir alų 
pardavinėjo, tai visos turėjo iš 
parengimų geras finansines pa
sekmes. Visi parengimai įvyks
ta Amerikos Lietuvių Piliečių 
Bendrovės svetainėj. Piliečių 
Bendrovė dabartiniu laiku yra 
viena iš stipriausių vietos pro
gresyvių lietuvių organizacijų. 
Biznis eina gerai ir paskolos 
jau tik 1,800 dolerių turi. Ma
noma, kad ir tą paskolą grei
tu laiku išmokės.

Vietos šv. Jurgio parapijos 
kunigėlis Steponas Kneižis savo 
parapijonams draudžia nuomo-

Komunistai bijo savo vardą 
garsinti. Seniau jų visi peškos 
ir jąją laikraščiai visada rašy
davo, jog savo parengimus ren
giant visada reikia savos parti
jos vardas pirmoje vietoje dė
ti. Dabar komunistai virto “de
mokratijos” garbintojais; bur
žuazinių tėvynių gynėjais; apsi
ginklavimo šalininkais, mažųjų 
pusiau fašistinių šalių apgynė
jais nuo didesnių fašistų. Brow- 
deris per radio sausio 19 dieną 
nukalbėjo patriotiškiau už vi
sus Amerikos patentuotus pa
triotus. Esą, Hcovcris, llamil- 
lon, Fish ir kiti neagituoja pa
kankamai už Amerikos apsigin
klavimą. Komunistų Partija lik 
tam ir esanti, kad ginti šią ša-

A t rodo, kad šios šalies slalin- 
cai jau pasirengę rašytis i A- 
merikos Revoliucijos Dukterų 
organizaciją. Nors ir pučia pa
triotizmo burbulą, bet jie patys 
puikiai supranta, kad ameriko
nai neliki jų komunistų nuošir
dumu. '

Vietos lietuviai ir suomiai ko
munistai nusamdė Lietuvių sve
tainę savo tarptautiškam komu
nistiniam parengimui ir bijo 
savo vardu parengimą garsinti. 
Parengimas įvyks kovo 11 d. 
Visuose kituose draugijų pa
rengimuose garsinasi, Indi tą 
dieną viršminėtą bankietą turės 
Literalurkos Draugija ir Mote
rų Klubas. Tas moterų klubas

prisegta stalincų vežimėlį vežti. 
Prisikalbino katalikų srovės 
merginą, kuri mieste išėmė lei
dimą vardu: Suvienytos draugi
jos.

Tur būt, bijo komunistai sa
vo tikro vardo vartoti, kad jų 
kaipo tokių vėjo pamušalų pu
blika nerems. Todėl jie vartoja 
kitų draugijų vardus, kad ga
lėtų pasigauti į savo stalinišką 
varžą mažiau protaujančius 
darbininkus ir pasidaryt sau 
pelno. —Marksistas

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

r
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AUJIENU KONTEST&S
KONTESTANTŲ .LAIPSNIAI IRĮBALSŲ, j SKAIČIAI

WM M

* IV

< i t

LAIPSNIS TRECIAS
REIKIA 21,000 BALSU—*50.00 DOVANA

2

J. A. SINKUS

3

10029 
Avė., 
Tel.

S. Princeton 
Chicago, III.

Comm. 2073

S. NARKIS
4353 S. Talman Av. 

Chicago, III.

Turi 36448 balsų Turi 21396 balsų

M. DUNDULIENEMrs. V. FAIZA

615 Cortland St,1250 N. Spaulding 
Avė., Chicago,UI.
Tel. Spauld. 9207

Hart, Mich.

J ŽUKAS

Turi 12544 balsų

2640 N. St. Louis 
Avė., Chicago, 111.

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

8 10
P. GALSKIS

2914 W. 45th St. 
Chicago, III.

LAIPSNIS ANTRAS
REIKIA 10,000 BALSŲ—$22.00 DOVANA A

E. NORGAILIENfi

Turi 18762 balsų

■ LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5,000 BALSŲ—.$10.00 DOVANA

3

A. NARBUTAS

1033 W. 103 St.

Chicago, III.

Turi 11106 balsų Turi 6836 balsųTuriTuri 7900 balsų

ART. STANIONIS
3950 W. Gladys 

Avė., Chicago, III.
Turi 7100 balsų

W. Jackson 
Chicago, III. 

Haymarket 
5890 
7250 balsų

ONA DAVGIN 
6108 S. State St.

Chicago, UI.
1739 S. Halsted St 

Chicago, III,

JOE VVOSKI 
1633 
Blvd-, 
Tel.

h f

AL. 
AMBROZEVIČIUS

Turi 6000 balsų

11 12 13 14 15 16

F. BULAVV
806 W. 31st St. 

Chicago, III. Turi 5275 balsų

Turi 5372 balsų Turi 5300 balsų

A. L. SKIRMONT 
15723 La Throp Av. 
Tel. Spauld. 9207 

Harvey, III.
Turi 5050 balsų

J. MAČIULIS
906 Prescott St-, 
Waukegan, UI.
Turi 5000 balsų

EI u o

NON GRADUS
3

EDWARD JUSAS
2131 W. 24th PI.

Chicago, III.

Turi 4500 balsųASCILLA 
Evergreen 

Chicago, III. 
4800 balsų

JOS-
1833 

Avė., 
Turi

ONA VILIENfi
1646 N. Bell Avė.

Chicago, III.
Turi 4800 balsų

MRS
4027
Avė.

K. MANKUS
S. Maplewood

Chicago, III.

Turi 4136 balsų

M. KULESUS
ST. MOCKUS

1211

FRENZELIS
86 Bellwood Avę. 
Toronto, Canada.

ALBER1 
UŽDRAVAITIS 

4031 S. Talman 
Avė., Chicago, UJL 
Turi 2660 balsų

21

M. ŠEŠTOKAS

1323 N. 35th Avė, 
Melrose Park, III.

Turi 1500 balsų

31

N. TRUMPICKAS

773 Bisson Avė.
Akron, Ohio

Turi balsų 500

13

J. BULOTH

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

Turi balsų 2500
Turi 2650 balsų

23

1108 ElizabethAv.
Grand Rapids, 

Mich.

1224 Harrick Avė.

Racine, Wis.

C. K. BRAZE 
7437—14 Avė., 
Kenosha, Wjs.

Turi 3500 balsųTuri 4000 balsų Turi 3500 balsų

PETRONĖLĖ

ŽUKAS

Chicago, Iii,

J. SHOLTEMAN

A. F. SWEETRA
135 Newberry St. 
Lavvrence, Mass.
Turi 1500 balsų

J. NOVO- 
GRODSKAS 

386 Manitoba Av. 
Winnipeg, Man-, 

Canada.
Turi 1000 balsų

33 >
32

J. ALIKONIS

324 S.

Blvd

Turi

GEO.

ŠEŠKAUSKAS
Sacramento

Chicago, III

400 balsų

Box 318 
E. Millinorket, 

Maine.
Turi balsų 300

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

Tel. Vinewood 
1—0789

Turi 2500 balsų
Turi 2400 balsų

3237 W. Le Moyne 
St-, Chicago, UI.
Turi balsų 2200

24

ALBIN SMALEUS

1943 N- Kostner

Avė., Chicago,UI.

PAKARKLIS
St. John Avė. 

Norvvood, Mass- 
Turi balsų 1000

Turi balsų 800

ST. ŽUKAUSKAS
JURKŠAITIS

308 E. Market St.

Wilkes Barre, Pa. 42 Keith St., 
Lee Park,

Wilkes Barre, Pa,

Turi balsų 275 Turi balsų 150

J. ŽIČKUS

3432 S. Morgan St.
Chicago, III.

Turi balsų 650

17

T. MATULIAUS- 
KIENE

1519 W. Lombard
St., Baltimore, Md.

Turi 2145 balsų

27 ’

Z. GAPSIS

4405 Valley View 
Av., Baltimore,Md.

Turi balsų 500

<8

B. BARNIŠKIS

9424 Burnside Av.
Chicago, III.'

Turi 3300 balsų

18

S. NAUDŽIUS

2230 Alpine St., 
Grand Rapids, Mich

Turi balsų 1775

~ ~28

F. RUŠINSKAS

Roadney, Oont.

CANADA

i

Turi 500 balsų

38

9 10

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė. 

Rockford, III.
Turi 3275 balsų

KONTESTO 
EIGA

A. DIDŽIUS

3727 Deodor St. 
Indiana Harbor,Ind.
Turi 3275 balsų

19

FRANCES 
DAUGINT

359 Jefferson St- 
Aurora, III.

Turi 1500 balsų

20

J. MAKSVITIS

Calumet City, III.

Turi balsų 1500

29

J. SEKYS

904 Broad St.
Hartford, Conn.

Turi 500 balsų
SUGDINIS 

212 E. Clark St. 
W. F^rankfort, III. 

Turi balsų 500

Šią savaitę kopėčių forma 
dikciai pasikeitė. S. Narkis pra
lenki visas moteris ir persikėle 
į trečią laipsnį.

Antrame laipsnyje J. Žukas 
pralenkė Mrs. Davgin, bet į 
aukštesnį laipsnį neįstengė per
sikelti. Antrame laipsnyje A. 
Narbutas ir Joe Woski pralen
kė visus ir rengiasi persikelti į 
antrą laipsnį.

Iš Non Gradus skyriaus per
sikėlė į pirmą laipsnį Art. Sta- 
nionis, Mrs. Feiza, P. Galskis 
ir A. L. Skirmontas.

Non Gradus skyriuje smar
kiai pašoko balsų skaitliumi 
Edwardas Jusas, M. Kulesus, 
Ona Vilienė, B. Barniškis, C. 
K. Braze, A. Frenzelis, S. Moc
kus, T. Matuliauskienė, Al. Sa
vickas, Alb. Uždravaitis ir D. 
Žukas.

Linkėtina, kad sekančią sa
vaitę jie visi persikeltų į aukš
tesnį laipsnį.

Jau visi kontestantai žinote, 
kad ateinantį sekmadienį įvyk
sta Naujienų jubiliejinis kon
certas. Kviečiame visus kontes- 
tantus dalyvauti ir užrašyti 
nors po 10 naujų skaitytojų.

Jeigu kuris kontestantas ne
turėsite įžangos bilieto, paro
dykite prie durų kontesto kvi
tų knygelę, su kuria busite 
įleisti į koncertą veltui.

T. Rypkevičia, 
Kontesto Vedėjas.

39 Mano Talka
Vienas iš mano talkininkų 

paklausė: Ona, kuomet jūsų 
gimtadienis ?

—Pavasarį, kaip ievos sužy
dės.

—Prašau cigarelą. — Dėkui, 
aš pipkę rukau.

Kokios išdavos iš “Naujienų” 
kontesto? — Jei nori kad butų 
geros ir kad pas jus atvykčiau 
su nauju Buicku, tai nieko ne
laukęs užsirašyk “Naujienas”.

P-ia Kasper, 6844 S. Racine 
(Tąsa ant 7-to pusi.)



Teisybes Mylėtojų Draugystės mėnesinis susirinkimas įvyks sek
madienį, kovo 12 d., 1939. Chicago Liet. Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. 12 vai. dieną. Nariai kviečiami atsilankyti, 
o kurie nemokėjote mokesčių, būtinai užsimokėkite.

A. Kaulakis, rast.

TARP MUSŲ Skirtumas
New City
Furniture Mart

šį vakarą įvyks L.S.S. centralės kuopos susirinkimas Naujienų 
name, 8 vai., visi nariai malonėkite būtinai dalyvauti ir nau
jų draugų atsivesti, nes randasi daug svarbių reikalų ap
svarstymui. Nepamirškite šį vakarą, penktadienį, kovo 10 

d. 8 vai. vakare. Sekr.

Padidino Savo Krautuvę

Garfield Park Pašalpinio Klubo susirinkimas įvyks Lawler Hali, 
3929 W. Madison St. 1:30 v. p.p. kovo 12 d. Kviečiami visi 

nariai dalyvauti. Korespondentas
Liet. Socialistų Sąjungos Chicdgos centralės kuopos metinis su

sirinkimas įvyks penktadienio vakare, kovo 10 d., pradžia 
8 vai. Naujienų name, 1739 S. Halsted St. Visi nariai ir 
norintys įstoti, kviečiami atsilankyti, randasi daug svarbių 

reikalų aptarti. \ —Sekr.

T0WN OF LAKE. — Jau 
kelis sykius buvo “Naujieno
se” rašyta, kad šioj kolonijoj 
randasi smarkiai auganti krau 
tuvė. Tik 3 metai kai įsikūrė 
New City Furniture Mart, o 
jau trečiu sykiu prisieina di
dinti.

Dabar ši krautuvė bus du 
syk didesnė ir gražiai, moder
niškai išpuošta. Prekės visos 
naujos ir naujausios mados.

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of A. susirinkimas įvyks ''penkta
dienį, kovo 10 d. Amalgamated Centro Name, 333 South 
Ashland Blvd. 7:30 v. v. Nariai malonėkit dalyvauti Valdyba

PILDO INCOME TAX BLANKAS “NAUJIE
NŲ” RAŠTINĖJ FEDERALINĖS 

VALDŽIOS ATSTOVAS
Patarnaus Lietuvis A. S. Walons-Valūnas

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

P-as Valūnas bus Naujienų raštinėj nuo 9 vai. ryto 
iki 5 vai. vak. Išpildymas blankų ir notarizavimas bus 
teikiamas veltui.

Kas turi pildyti Income Tax blankas?
(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.

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

šiame iškilmingame krautu
vės padidinimo išpardavime, 
kas tik atsilankys į krautuvę, 
pirks ar nepirks, gaus gražią 
dovaną atminčiai. Savininkai, 
VVilliam I^asmauskas ir WilL 
i am Bazar, maloniai kviečia 
lietuvius ir lietuvaites atsilan
kyti. Išpardavimas tęsis 'visą 
savaitę, nuo šiandien, kovo 10 
iki kovo 18 dienos. Krautuvė 
bus atdara ‘ vakarais ir nedė
lioję. Kam reikalingi geri ra
kandai, dabar verta atsilanky
ti į New City Furniture Mart.

Linkėtina šiai krautuvėj ge
riausio pasisekimo.

— Pažįstamas.

Bargenai
šiame numeryje yra apgar

sinimas Gabels, 733 
St., kuriame praneša, 
ri didelį pasirinkimą 
vyrams, moterims ir 
Neturintiems pinigų 
lengvais išmokėjimais.

Patartina atsilankyti 
sitikrinti.

Maxwell 
kad tu- 
drabužių 
vaikams.

duoda

ir per* 
Alex.
(Skelbi

“Naujieną” Jubilie 
jinio Vakaro 
Darbininkai

MICHIGAN AVĖ.
KLINIKAS

Pilnas Medikalis patarnavimas 
sn pa°-a’ba laboratorijos ir X- 
Rav. Gydymas be vaistų, su pa
galba moderniškų pagerintų iš
radimų. Reikalui esant vaistus 
duodame už žemą kainą.

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

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakare.

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

Kūdikių klinikas dykai kas šeštadienį 10:00 iki 1:00 P. M.
.....— ■ į -............    . >■

Šios Dienos Specialai
90 PROOF DEGTINĖ PO 9g0 KVORTA IR AUKŠČIAU 

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

JOHNSTON & HUNT
1375 MILWAUKEE AVENUE

35 metai ant Mihvaukee Avė.
Tel. ARMITAGE 1346 (įsteigta 1896 m.) Pristatymas Dykai

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS—- BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

KLAUSYKITĖS
ŠALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR nuolatiniu

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— ™ n IKI 8 V AL. VAK.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 V AL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Kiekvienos šeimininkės vy
riausiu siekiu yra patenkinti 
visus savo šeimos narius. Tuo 
tikslu ji renkasi krautuves, 
kur ką geriau nupirkti, renka
si produktų rųšį, labai daug 
dėmesio kreipia į tai, kur ji 
galėtų didesnį pasirinkimą ra
sti. Ir kur ji nesuka, bet į 
Midwest Stores visuomet. Vis
gi čia skirtumas yra.’

Reto, perkamos , Midwest 
Stores „krautuvėse šeimininkės 
patiria, kad čia ir maistas švie- 
žesnis. Aišku, kitaip ir būti ne
gali. Midwest organizacija tu
ri didelius nuosavus sandėlius, 
turi ir visas moderniškas ga
limybes joms į vietas išvežiuo- 
ti. Paskui, sandėliuose yra 
griežta kontrolė, laboratorinė
mis priemonėmis laikas nuo 
laiko visos prekės peržiūrima 
ir patikrinama jų kokybė.

Labai svarbu 'ir biudžeto 
klausimas. Mažiau mokant už 
valgį, daugiau sutaupoma ki • 
tiems reikalams. Tad, šeiminin
kės pirkdamos Midwest Stores 
krautuvėse ir šiuo atžvilgiu 
randa sau pagelbą. Midwest 
Stores prekes parduodamos že
miausia galima kaina, 
jos sutaupo tai, ką kitu 
j u permokėtų. Tai yra
kad ši organizacija turi nuo
savus sandėlius, prekes 
stambmenomis ir neturi 
ninkavimo išlaidų, nes 
tiesioginiai iš dirbtuvių
mintojų. Pavyzdžiui yra šios
dienos skelbimas, kuris telpa 
Naujienose. s (Skelb.)

NAUJIENOS,. Chicago, UI.

IŠPARDAVIMAS PENK. ir ŠEŠT., KOVO 10 ir 11

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

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

IR TURĖK,GERĄ SVEIKATĄ 
PIRK IŠ MIDVVEST STORES, KUR VISUOMET GAUNI PUI

KIAUSI VALGI, ŽEMIAUSIĄ KAINA

IDAHO RUŠSET Puikiausias Skirtos

BULVES 10 sv. 19c
“PTTJ.PBTJRY’S” Puikiausi
MILTAI 5 sv. maiš. 21c 24V2 sv. maiš. 75ę

sv. ken. 320M. J. B. KAVA
“BLUE WINNER” Apricots 
“MIDVVEST” Pineapple, sličed

i\/rnĄT F” Puik’1'’ Freestor**5
PYČIAI 29c vertės

Penktadienis, kovo 10, 1939

did. 2Vz ken.
did. 2Vz ken.

17c
22c

did. 2V2 ken. 21c
“MIDWEST” Calif. Sardines. Did. Pailgos dėžutės 2 už 21c
“MIDVVEST” Gatavi Snha^etti
“MIDVVEST” Sphagetti ar Macaroni
“T.IBBY’S”
Tomatų Sunka did. 20 unc. ken. 2 į 9c

3 ken. 25c

s v. rolės
sv. ken. 3 už 25c

2 už 15c

“LIBBY’S” Kūdikių Maistas

California Lima Pupos
Visos Rūšys

2 sv. 17c

Todėl 
atvė- 
delto,

perka 
tarpi- 
perka 
ir ga

Naujienų Jubiliejinio

Geltoni. Skaldyti žirniai
Raudoni Kidney Pupos 
“SUNSHINE” Spiced Cookies
“GRENNAN’S” Ring Cakc
Puikus Florida VaJencia
GRANDŽIAI 216 dydžio
California Navel Grandžiai
New York Virimui Obuoliai
Texas Besėkliai Grapefruitai

2 sv. 15c
2 sv. 13c

sv. 100
Vienas 150

tuz. 15c
200-216 didžio tuz. 19c

California Morkai
“20~MULE TEAM”
BORAX Muilo trupiniai
IVORY Muilas

80 dydžio
5 sv. 19c

4 už 11c
3 bun. 13c

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 Chicago j e, kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią 
mokėti. Mes duosime 
kainą už jūsų senąjį, o 
šią dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė.

prie California

išgalite 
gerą 
liku-
PER

vidutinis gabalas
“MIDVVEST” Toiletui popierius

did. pak. 23ū 
2 už H0 

3 roliai 17c

Super Suds 3 reg. pak. 23s. Did. raud. pak. 2 už 350
‘‘American Family” tr^jXi did- pak. į SJc

LA La | J 11J 1 Ca A ■ ’U®

“American Family”j MUILAS did gab 5 už 23c

Tel. Boulevard 6327
Zelvis Building Co.

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

CHICAGO, ILL.

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

“Naujieną” Jubiliejiniam e 
Koncerte, Ashland Boulevard 
Auditorium, kovo 12—1939 m.

Visą čionai pažymėtą asme
ny prašome nusirinkti ne vė
liau 1:30 po pietą.
PRIE PARDAVIMO BILIETŲ:

Algird Smalelis
Al. Mickevičius

Daugelis mane*, kad “Nau
jienų” skaitytojai su prenume
ratos kvitą galės įeiti į “Nau
jienų” Jubiliejinį Koncertą, ku
ris įvyks ! 
d., 1939.

sekmadienį, kovo 12

pranešu, kad šiam 
yra atskiri bilietai 
po $14)0. Prenume-

K

PIRK NUO |MIDWEST| NES PIGIAU

MIDWEST
400

STORES
VALŲĮ-fr

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

PRIE DURŲ:
Al. Uždravaitis
Mr. Shumakaris
Charles Matekonis

KASININKAI:
Julia August
Milda Vaivada 
Mr. Skurkis 
J. Tumosa

PRIE ALAUS:
J. Račiūnas
A. Narbutas
J. Ascilla
J. Pučkorius
P. Galskis
X. Shaikus
P. Balčiūnas
John Gura
Eddy Šmotelis
John Žičkus
A. Vilis
J. Gumauskas
J. Žukas
A. Vaivada.

VIRTUVĖJE:
Mrs. Šmotelienė
Rypkevičienė
Mrs. Dulinskienė

VEITERKOS: 
EI. Bačiunienė. 
Mrs. Ambrose 
Mrs. Radišauskienė 
Abraškaitė 
šmoteliutė 

j Stralienė.
Ona Vilienė.

WARDROBE: 
Tumėnas.
Jeigu kuris iš čia pažymėtų 

asmemj negalėtų 
prašome pranešti 
nas” tuoj aus.

dalyvauti, 
“Na u jie-

šiuomi 
koncertui 
po 75c ir 
ratos kvitas su kuponu šiam
koncertui netinka. Tos* kvitos 
bus gercs įžangai į skaityto
ju kontesto koncertą, kuris 
įvyks kontestui pasibaigus, 
sausio mėnesį, 1940 metuose.

T. RYPKEVIČIA, 
Kontesto Vedėjas.

2-ra ir Paskutinė Savaitė
JEI JAPONIJA UŽPULTŲ 

“SOVIETŲ SIENAS’ 
Jaudinanti drama iš Rusijos pa
siruošimu prieš Japonijos ant
puolius, Pamatykite, ar Sovietai 
Pasirengę.

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

ir šventes

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

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

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0937

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
Šaukit Tel. YARDS 3408

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA IŠIMIAMI $ 4 Q.5O 

už ............................ ■ **
GYDYMAS $£A.OO

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

diena Ligoninėje-- $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a s 
garantuotas-

420 W. 63rd Si 
Tel. ENG. 5*^83-5841
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Naujienų Kontesto Eiga Naujieną Jubiliejaus Solistai
(Tęsinys iš vakar “Naujienų”) I CLASSIFIED ADS.

(Tąsa iš 5-to pusi.)
A ve., savininke užeigos (ta
vern) man sako: Aplankyk ma
no brolį V. šliažį, nes jam rei
kalinga atsinaujinti “Naujie
nas”. Aš taip ir padariau.

Atvykau pas ponus šliažius 
į jų namus ir radusi jį, jo 
žmonelę ir jų dukrelę Valeriją 
su jais turėjau daug malonumo 
pasikalbėti ir pasisvečiuoti. Jų 
dukrele Valerija yra kilni jau
na lietuvaitė ir gabi muzikos ir 
šokių mėgėja. P-as Šliažis pa
reiškė, kad “Naujienos” jį la
binus tenkina negu kuris kitas 
laikraštis, nes juose galima ras
ti įvairių žinių ir įdomių raštų. 
P-ia Šliažienė toj paklojo ir pi
nigus ir paprašė, kad atnaujin
čiau “Naujienas”. Aš mielai su
tikau tuoj ir patarnavau. Taip
jau p-ai Šliažiai man priketino 
ir daugiau klijentų surasti, už
tai aš jiems busiu labai dėkin
ga. O taip pat širdingai vertinu 
ir p. Kasperienę, kuri yra ne
menka mano talkininkė.

-'Joks Ruzgus, savininkas už
eigos (tavern), 6227 So. Ash
land Avė., pašaukęs mane te
lefonu, sako: “Atvyk kaip lik 
greičiau gali, nes aš noriu at
naujinti “Naujienas” savo šir- 
dukui”. Aš pasigriebusi savo 
reikalingas tulšis kaip bema
tant ir atsidūriau jo puošnioje 
užeigoje. Ten jį tuoj sučiupau 
ir nieko netrukusi prenumera
vau “Naujienas”. Apart to dar

JURGIS LEKSNA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 9 dieną, 10:50 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Grinkiškės parap.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nubudime 

2 sūnūs: Boleslovą ir Bene
diktą, marčią Helen, švoger- 
ką Eleną ir švogerį Edwardą 
Kavaliauskas, giminaičius — 
Dr. Jurgį Bložį, Kazimierą ir 
Juozapą Bložį, Petronėlę Da- 
raškienę ir kitas gimines A- 
merikoje. Liet.—moterį Mika
sę, 2 dukteris Prancišką špu- 
kienę ir Bronislavą ir žentą 
Mikalojų Davidonius.

Priklausė prie Keistučio 
Paš. Kliubo.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 3307 Litua- 
nica Avė. Laidotuvės įvyks 
pirm., kovo 13 d., 8:00 vai. 
ryto iš kopi. į Šv. Jurgio par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Sunai, Marios ir kitos 

Giminės.
Laid. Dir. Antanas M. Phil

lips, Tel. YARDS 4908.
fflMDBBSaSSaHBMKniB

SEPTYNIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS.

POVILAS PILKIS

Nuliūdę lieka:

turiu pabrėžti, kad p. Ruzgus 
yra teigiamas ir geras biznie
rius. Jis ne tik biznį gerai tvar
ko, bet dar ir draugijoje jis 
yra mandagus ir veiklus as
muo.

Frank Klikna, buvęs senas 
“Naujienų” kontestantas, suži
nojęs, kad aš kaipo naujokė 
darbuojuosi, tat ir jis man pri
sidėjo į talką. Kad įrodyti sa
vo prielankumą jis pats prenu
meravo “Naujienas” ir dar ke
tino, radęs naujus klijentus, re
komenduoti nurodant mano 
adresą. Už tai širdingai vertinu 
jūsų ir visų kitų triūsą.

Ona Davgin, 
6108 S. State St.
Tel. Englewood 6530

Ir J. Wolski 
Atsiliepia

Netikėjau, kad aš turiu taip 
daug ir gerų draugų bei prie- 
telių, kaip tarp janitorių, taip 
ir musų Garfield Parko Pašel
pimo Klubo narių tarpe.

Jie taip jautringi yra su ma
no užsiėmimu “Naujienų” kon- 
teste, kad jie pasikvietė mane 
užrašyti jiems “Naujienas” ir 
smarkiai mane kelia į aukštes
nį laipsnį.

Pažiūrėkit kaip jie mane per
kėlė per kilus kontestanlus. A. 
Liepa, A. Norkevičius ir R. Da- 
raška, taip pat ir Charles Au- 
gailis pasikvietė ne tik užrašy
mui “Naujienų”, bet ir vištie
nos valgyti. Bepietaudami daug 
ką perš; tekėjome apie jo ato
stogas. kada buvo nuvažiavęs 
Lietuvon keletą mėnesių algai 
su savo automobiliu.

Taip pat ir L. Adams ir F. 
Dalingauskas pasikvietė mane 
užrašyti jiems “Naujienas”, ir 
vėl vaišino skania vakariene. 
Aš mačiau, kad jų “Naujie
noms” dar nėra pasibaigęs lai
kas, yra dar 2—31mėnesiai. Bet 
jie sako, rašyk iš kalno, vis- 
liek neprapuls.

Taip pat ir Joc Užubalis už
sirašė metams laiko. O dar kas 
man gero linki, lai Mrs. ir Mr. 
Mcdalinskai. Mane stumte stu
mia, sako, eik ten ir ten, už
rašyk jiems “Naujienas”. Kas

I B R A Gėlės Mylintiems n H a’ž fiA Vestuvėms, Ban- įįj 11 kietams, La i d o-
tuvėms, Papuoši-

GĖLININKAS mams-
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

i Siunčiam Gėles
i llU t K Telegramų į LUvLIIUU VisasPasaulio

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabanis.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
11 dieną kovo, 1932 metais, su
laukęs pusės amž., gimęs Ra
seinių apskr., Nemakščių parap., 
Milvičių kaime. 
Paliko dideliame nuliudime mo- s 
terį Josephine, dvi dukteris Ele
ną ir Christiną ir seserį ir gi
mines.

Liūdnai atminčiai musų bran
gaus vyro ir tėvelio bus laiko- , 
mos šv. Mišios Gimimo Pan. šv. 
Bažnyčioje, Marąuette Parke, 
rytoj, kovo 11 d., 1939 metais, | 
7:00 vai. ryto. Kviečiame visus 
gimines ir draugus dalyvauti 
pamaldose o paskui atsilankyti į 
namus 2947 W. 63rd St. Už at
silankymą tariame širdingai ačiū

Kaip greitai prabėgo ta liūd
na valanda kaip mus tarpe ne
buvo mylimo vyro ir tėvelio Po
vilo. Nors jau septyni metai 
praslinko kaip mirtis atskyrė 
Tave iš musų tarpo, mes tavęs 
negalime užmiršti, O tu musų 
mylimas vyre ir musų brangus 
tėveli, ilsėkis ramiai ir lauk mus E 
pas tave ateinant.

MOTERIS IR DUKTERYS.

“Naujieną” Jubiliejiniam Parengime

Štai būrelis Andrejevo jaunų šokėjų, kurie sekmadienį šoks speciališkus, 
įvykiui pritaikintus šokius “Naujienų’ Jubiliejaus Iškilmėse, Ashland Boulė-
vard Auditorijoje.

penktadienį žiūrį kaip aukštai 
jie pakėlė sa'yo^kbntėš'tantą Joe 
Woškį.

Jiems visiems aš tariu šir
dingą ačiū ir aš prižadu jūsų 
neužmiršti už jūsų paramą. 
Taip pat aš dar laukiu parėmi
mo ir nuo kitų savo draugų.

Jos. Woski,
1633 W. Jackson Blvd.
Tel. Haymarket 5890.

Dėkoja Savo 
Rėmėjams

T. Ambrozas, 1837 N. Fran- 
cisco Avė.

S. Aleknienė, 2322 W. Argyle 
Street.

Mrs. Alekniene turi dvi gra
žias dukreles. Jaunesnioji, dar 
universitetą lanko, o sūnūs jau 
vedęs.

Indiana Harbor, Inu. 
ANTANAS SIMUTIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 7 d., 1939, 1:30 vai. po 
pietų, sulaukęs pusės amž., 
gimęs Liet. Plungės par., Nor- 
višių kaime. Amerikoj išgy
veno 29 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Marijoną ir jos brolį 
Juozapą Balsį, jo brolį Stasį 
Simufj. ir jo moterį Lietuvoj. 
Amerikoj 
Andrejauskį, jo moterį, pus
seserę Marę Preibienę ir vy
rą Juozą Preibį Petronėlę 
Milašienę ir kitas jo gimines 
ir pažįstamus.

Laidotuvės atsibus kovo 11 
d. iš Juliaus Prusėčio koply
čios 8:30 v. ryto į šv. Pran
ciškaus par. bažnyčią, kur 
atsibus gedulingos pamaldos 
—po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Simučio 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
atiduoti jam paskutinį patar
navimą ir asisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris^ P/sbrolis ir Pussese

rės ir Giminės.
Gyveno adresu 3821 Elm St., 

Indiana Harbor, Ind.

pusbrolį Praną

P. Brazis, '5553 N. Lindcr 
Avė., turi fiVažij namą. Sumiš 
užrašė savo mamytei S. Kana
pa, 5408 N. Kenmore Avė. Jie 
užlaiko taverną, 4424 Armilage 
Avė. ■»

Mrs. ir M r. Rakauskai, 1358 
E. 61 st., gyvena gražioj apy
linkėj, turi 2 gražias dukreles, 
Adeliukė priguli prie “Pirmyn” 
choro. f a

F. Kančiai, mano kaimynai, 
gražią turi šeimyną: vieną sū
nų ir tris dukreles. Vyriausioji 
neseniai ištekėjo.

Stanevičiai, 1158 N. Chris- 
tiana, taipgi mano kaimynai. 
Graudu paminėti jų nelaimę. 
Jie turėjo du sūnūs, abu buvo 
vedę du metai' atgal. Sūnūs 
Aleksas, 28 m., mirė, paliko 
moterį ir dukriukę. O koks gai
lestis tėveliams, tai negalima 
apsakyti.

Širdingai Mkoju tiems, ku
rie per mane užsirašė “Naujie
nas”. Dar sykį tariu ačiū tieins, 
kuriuos čia paminėjau ir tiems, 
kurių nepaminėjau.

V. Faiza, 
1250 N. Spaulding avė. 
Tel. Spaulding 9207

J. A. Sinkaus 
Pasekmės

i ------- ;--------------

Praeitą savaitę keliolika ma
no rėmėjų davė man progos 
padidinti balsus kontestanlų 
kopėčiose, bet įkopti į ketvirtą 
laipsnį nepavyko. Kaip matote, 
pasekmes buvo geros, bet ke
lis prospektus, paviliojo mano 
oponentai, todėl, prašau skaity
tojų, kuriems aš pristatau laik
raštį, palaikykite prenumeratą 
man, nes geria u s jaučiuosi 
jums patarnavęs, ir priešingai, 
kuomet vieno kito nustoju. 
Ačiū visiems mano rėmėjams.

J. A. S.
Kazimierai mano rėmėjai
Pasveikintas su varduvėmis 

Kazys Ačas, 2900 Poplar Avė., 

prailgino “Naujienų” prenu
meratą visienis metams. Mrs. 
Ačienč davė suprasti, kad šeš
tadienio vakarą buvo surengtas 
baliukas jos Kazimierui negerb
ti.

S a »

Kazimieras J Ldreckas, 3353 
So. Union Av;., užsiprenume
ravo dienraštį. Mrs. Budreckie- 
nė pareiškė, kad Kazimiero 
varduvių proga užrašo “Naujie
nas” metams, nes K. Budreckas 
mėgsta- jas skaityti.

K. Budreckas turįs pastovų 
darbą Goodman’s Machine 
Shop. Jie išauginę dukterį, ku
ri esanti išėjus už vyro ir vie
ną sūnų, kuris dar pas tėvus 
gyvena. Jis pernai užbaigęs 
aukštesnę mokyklą, o dabar 
mokinusis elektros inžinierijos.

» « «
Charles Kazukausko vardu

vių proga, buvo surengtas pasi
linksminimas jų Charle’s Ta
vernoj, 3559 S. Emerald Avė. 
K. Kazukauskai užsirašė dien
raštį ir laiks nuo laiko duoda 
savo biznio pagarsinimus.

» » »
Charles Ūkelis, 3436 Lituani- 

ca avė., savininkas erdvios ir 
švarios Lituanica Tavernos. K. 
Ūkelio užeigoje tankiai yra 
rengiamos vestuvių, varduvių 
ir kitokios pramogos, nes K. 
Ūkelis yra žmonių mėgiamas, 
kaipo švarus ir teisingas biz
nierius. Esant kontestui jis už
siprenumeravo Naujienas, kad 
paremti mane. —J. A. Sinkus.

Nuo Joseph Ascillos 
“N-nu” Konteste

Dariau bizni su šiais gerais 
naujieniečiais:

Gricius Tavern,, 2034 South 
Union avė. Pp. Griciai užlaiko 
gal vieną iš švariausių užeigų 
toje apylinkėje. Jeigu man ne
tikit, tai atsilankyki t ir persi
tikrinkite. Aš tai ypač patai-

HELP VVANTED— FEMALK 
Darbininkių Reikia

MERGINA AR MOTERIS ben
dram namų darbui; geri namai; 
būti; maža šeima. LIEBMAN, 102 
So. Hamlin Avenue.

REIKIA PATYRUSIŲ operatorių 
prie siuvimo mašinų. Kreiptis.

TABIN—PICKER and CO. 
4119 Belmont.

REIKALINGA SENYVA MOTE
RIS ar mergina prižiūrėti mažą 
vaiką. Kambarys, mokestis ir val
gis. Atsišaukite į valgyklą.

3206 So. Halsted Street.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA PARDAVINĖTOJŲ re- 
frigeratorinėms mašinoms pardavi
nėti ir Display Cases. Turi būti pa
tyrę. Komisijos pamatais.

HILGER, 1834 West 59th St.

REIKALINGAS viduramžis VY
RAS ant mažos farmos; nuolatinis 
darbas, geri namai, šaukite po 9 
ryto Crawford 1959.

čiau penktadienio vakarais. P-ia 
Gricienė visus mielai sutinka 
su šypsena ir pavaišina su ska
nia kepta žuvim. Valgyk ir no
rėk. Ar neverta pasimatyti su 
pp. Gricinis ir persitikrinti, ar 
aš tiesą rašau? Tad ligi kito pa
simatymo pas pp. Gricius.

» » »
Mitchell’s Tavern, 2038 W. 

North Avė. Ponia Elzbieta Mit- 
chcll užlaiko tavern ir gamina 
skanius pietus. Tai nėra leng
vas darbas dėl moters, bet p. 
Mitchell niekuomet nesiskun
džia, visuomet su šypsą veide 
atsako į dienos klausinius. 
Prieš virš keturis metus mirė 
jos mylimas vyras, palikdamas 
našlę su vienturte dukrele Al
dona. Tai buvo sunki valanda 
pergyventi. Bet Mitchell nenu
siminė. Tinkamai palaidojus 
vyrą, varo biznį sėkmingai ir 
augina pavyzdingai dukrelę Al
doną. Nors Aldona jau atšven
tė savo “swect sixteen” gimta
dienį, bet mainytei dar mažai 
gali pagelbėti, nes lanko CarI 
Schurlz aukštesnę mokyklą. Iš 
virš paminėtų dalykų aišku, 
kad p-ia Mitchell verta musų 
paramos, nes ir P. Mitchell rė
mė viską, kas yra verta pa
ramos lietuvių judėjime.

Joseph Ascilla.

Beveik
Nelaime

BRIDGEPORT.—Vakar prieš 
piet moteriškė, išėjus iš A. 
& P. krautuvės, ties 34th PI. 
ir Halsted St., nužengė nuo 
šaligatvio ir laukė progos per
eiti skersai Halsted St.

Tuo tarpu automobilistas, 
norėdamas pasistatyti automo
bilį prie šaligatvio, atbulai va
žiuodamas nepastebėjo mote
riškės ir užpakaliu automobi
lio atsimušė į ją.

Moteriškė tapo permušta ant 
gatvės, visi jos pirkiniai išbar
styti ir mažai truko patekti 
po ratų.

Kai kuomet ir atsargiai be
sižvalgant ištinka nelaimė.

J. A. S.

Naujienų Jubiliejinio 
Koncerto Tikietas

Daugelis mane*, kad “Nau
jienų” skaitytojai su prenume
ratos kvitą galės įeiti į “Nau
jienų” Jubiliejinį Koncertą, ku
ris įvyks sekmadienį, kovo 12 
d., 1939.

šiuomi pranešu, kad šiam 
koncertui yra atskiri bilietai 
po 75c ir po $1.00. Prenume
ratos kvitas su kuponu šiam 
koncertui netinka. Tos kvitus 
bus gėre-s įžangai į skaityto
jų kontesto koncertą, kuris 
įvyks kontestui pasibaigus, 
sausio mėnesį, 1940 metuose.

T. RYPKEVIČIA, 
Kontesto Vedėjas.

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėje

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

PAIEŠKAU PUSININKO į ta
vern biznį. Rašykite Box 948, 1739 
So. Halsted Street.

SCHOOLS AND INSTRUCTIONS 
Mokyklos ir Paunokos

PILIETYBĖS PAMOKOS 
bus laikomos kas antradienį, pra
dedant KOVO 14-tą, 1939, 7:30 v. 
vakaro. Vedėjas—

ADV- JOSEPH J. GRISH, 
4631 South Ashland Avenue. 

Telefonas: WARDS 1001.

ANIMALS—DOGS—BIRDS—PETS 
GyyuliaL—^Sonys—paukščiai eta.
KAM REIKALINGAS geras šuo, 

atsišaukite 4539 So. Talman Avė. 
Antrosl ūbos.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDAI 6—4 ir 3 kambarių 
flatai. Kreiptis. 10645 So. May St.

REAL ESTATE FOR SALE
____

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ 
plytinis bungalow prie 3426 West 
60th St. Miegamas porčius, kaina 
$4650.00. Savininkas. 5138 South 
Albany Avenue.

2 AUKŠTŲ PLYTINIS, 6—6 kam
bariai, kaina $7200, lotas 30x125. 
Pirmas aukštas, karšto vandens ši
luma. Privatus asmuo.

• 4212 So. Rockvvell.

3615 HAMILTON 9 kambariai, 
plytinėj rezideiynjoj, 50 pėdų lo
tas—karšto vandens šiluma—ąžuo
liniai trimai.—5 karų garažas — 
šalinis įvi i iavimas. Savininkas.

LAFAYETTE 0088.

STATYKIS NAMĄ Western 
Springs miškų kalnuose tarpe pie
tų nuo 47-tos gatvės ir vakarų 
nuo Wolf road. Patogi vieta. Kai
nos nebrangios. George L. Bruck- 
erc. Ofisas «7th ir Wolf Rd. W. S. 
6519, 115 N. Marion St. Oak Park, 
III. Tel. Euclid 11.

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.

PARDUODA IR MAINO
5 ir 5 KAMBARIŲ MURO NA
MAS, apšildomas South Side. Savi
ninkas parduos pigiai ar mainys 
ant lotų arba ant kelių akerių že
mės ar kokio kito mažo dalyko.

BIZNIAVAS NAMAS su karčia- 
ma prie Stock Yards vartų, par
duos pigiai ar mainys ant lotų ar 
farmos^ Taipgi turiu ir daugiau 
gerų bargenų ir nepraleiskite pro
gos, bet pamatykite juos greitai, ar 
laišku paklauskite.

JOSEPH VILIMAS, 
6800 So. Maplewood Avenue.

DIDELIS BARGENAS — Parsi
duoda namas su bizniu seniai iš
dirbtas, grosernė ir delicatessen. 
Kainą ir priežastį rasite ant vietos.

Savininkas, 1307 So. 48th Ct.

10 METŲ SENUMO 13 apartmen- 
tų. Metinės pajamos $6,500. Kaina 
$23,000—$3,000. Reikalaujamai pi
nigais.'

MIDDLE STATE MORTGAGE 
4027 NORTH CRAWFORD. 

Independence 6870.

TRUSTISAS TURI PARDUOTI
$3000 perka kampinį namą, 6x4 

kambarių apartmentą, garu šildo
mą, puiki vieta, tiktai $10,500.

$2000 perka 2 aukštų, 2x5 kamb. 
apartmentus, garu šildomi, 10 me
tų amžiaus, 4 karų plytinį garažą, 
pilna kaina $12,000 arba mainyti į 
bungalow.

$1,000 perka 4 apartmentus, ga
ru šildomi, kampinis pastatas, ne
gali būti geriau kaip $10,000.

$500 perka 3x6 kambarį^ apart- 
mentų plytinis namas, pilna kaina 
$5750. Dėl kitų bargenų Jcreipkis, 
į mus pirm negu pirksi.
FIRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 Fullerton Avenue.
Tel. Spaulding 1500.

10 N. Clark St. Dearborn 1540

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 9 KAMBARIŲ 
namas su vana, elektriką, bėgan
čiu vandeniu; prie namo 7 akrai 
žemės su vaismedžiais, barne, vie
nu arkliu ir karve. 253 Church St. 
Batavia, III.

PARDAVIMUI 80 AKRŲ farma, 
gera žemė ir budinkai, žuvų prū
das, sodnas. Petras J. Dowiatt, 
Westville, III.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

4 DURŲ TOURING sedan 1937 
Plymouth, leather ir defrosteris. 
Karas atsižymi kaip naujas — už 
prieinamą kainą. CENTRAL 
AUTO SALES, 3207 So. Halsted St.

Victory 1717. Dėl informacijų 
klauskite KARL VAINORA.
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Įdomus laiškas nuo gero 
naujieniečio Ne Keturi Chorai, ■ Bet Vienas Sveikinimai “Naujienoms''

Naujienos
Dr. P. Grigaitis, Red.
1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.
Gerbiamieji:—

Įvertindamas dienraščio Nau
jienų nuveiktus darbus lietuvių 
darbininkų ir visuomenes la
bui, sveikinu dienraštį Naujie
nas su dvidešimts penkių (25) 
metų sidabriniu jubiliejum, lin
kėdamas laimingiausio pasise
kimo ateityje.

Įrodydamas savo prielanku
mų Naujienoms, siunčiu dova
nelę mano paties padarytą ne
sudaužomą ženklelį, “ANVIL”.

Nors “Naujienos” buvo pla
kamos juodųjų kranklių — va
nagų ir raudonųjų baublių iš 
Lenino — Trockio nešventintos

daržinės, vėliau iš Stalino ne
šventinto tvarto gaivalų, bet jos 
išsilaikė savo linijos per ket
virtadalį šimtmečio. Už tai va
lio “Naujienoms”!

Linkėdamas sulaukti ilgiau
sių metų pasilieku su aukšta 
pagarba “Naujienų” skaityto
jas —

J. H. Alikonis

NAUJIENŲ
JUBILIEJINIO

KONCERTO

DAR ŽODIS!

“Naujienų” 25 metų proga 
taipgi noriu pasveikinti ir pa
linkėti ilgiausių metų “Naujie
nų” korespondentams, kurių 
raštai — korespondencijos man 
geriausiai patinka. Kaip tai, ko
respondencijos iš Lietuvos, Ar
gentinos, Kanados ir kitų šalių, 
o čia pat Amerikoje tai Frauk 
Lavinsko korespondencijos iš 
Brooklyn, N. Y., S. Bakano iš 
Pittsburgh, Pa., J. Jarus iš Clc- 
velando, O. M. J. Kemešienės 
iš Detroit, Mieli., V. černausko 
iš Springfield, III., ir kitų ma
žesniųjų lietuvių apgyventų ko
lonijų.

Lietuvių Socialistų Sąjungos Chicagos Centralė kuo
pa sveikina “Naujienas” su jųjų 25 metų jubiliejum ir 
sykiu džiaugiasi “Naujienų” nuveiktais darbais. Lai 
“Naujienos”, jųjų redaktorius Dr. P. Grigaitis ir visas 
štabas gyvuoja per metus ilgiausius! Sykiu teikiame do
vanų sumoje $10.00.

J. VILIS — organizatorius
W. V. MANKUS — sekretorius
A. KUNDROTAS — iždininkas.

“BIRUTĖS” CHORAS

Tikietus Galite 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. WOSKI, 
1633 W. Jackson Blvd.

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

J. AREŠKA,
1328 So. 50th Avė. 

Cicero, III.
F. J. D0WIAT, 

5924 S. Maplewood
J. RŪTA,

3141 S. Halsted St.
Mrs. NORGAILA, 

2914 W. 45th St.
M. ŠEŠTOKAS, 

1323 N. 35th Avė.
Melrose Park, III.

FRANK STANIONIS
3950 Gladys Avė.

Tek: NE Vada 8856
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.

O Cicero Petrui, Jonui ir Jo
kūbui tai tikrai linkiu sulaukti 
žilos senatvės ir neperstoti ra
šinėti savo pasikalbėjimus per 
“Naujienas”.

Siunčiu sveikinimus savo se
nam draugui ir senam “Naujie
nų” korespondentui — Pasau
lio Vergui — Senam Petrui — 
MartinkaiČiui, su kuriuo teko 
susipažinti 1914 metais Dės 
Moincs, Iowa. Petras pastaruo
ju laiku nustojo rašęs korespon
dencijas į “Naujienas”, mat jis 
pamilo savo širduką geriau ne 
kaip korespondencijas rašinėti.

Visiems Chicagos ir apylin
kės korespondentams ir kores
pondentėms linkiu ilgiausių me
tų. Northsaidiečiui J. Naujaliui 
ir jo kamarotui Dzukui esu dė
kingas už jų pamokinančius pa
sikalbėjimus per “Naujienas”, 
bet Dzukui linkiu ir patariu už
sirašyti ir skaityti dienraštį 
“Naujienas”. Skaitydamas kas
diena, “Naujienas” tikrai iš
moksi tyrios lietuvių kalbos, 
na ir nereiks “cikcėti”.

Sveikinu ir linkiu ilgų metų 
musų profesionalams, kaip tai 
daktarams, kurie nenuilstančiai 
rašinėja “Naujienose” sveika
tos srityje, o advokatams už jų 
gerus patarimus teisių skyriuje. 
Taipgi ačiū biznieriams, kurie 
garsinasi “Naujienose” ir prisi
deda prie išleidimo pažangaus 
visuomenės sacial-demokratiško 
dienraščio “Naujienos”.
. Noriu pranešti visuomenei, 
kad aš įstojau į “Naujienų” 25 
metų Jubiliejinį kontestą. Užra
šinėj u “Naujienas” renku ap
garsinimus ir 1.1. Kurie norėtų 
man pagelbėti, meldžiu pašauk
ti telefonu VANBuren 8539 ar
ba parašykite atvirutę, o aš pri
busiu į namus.

Su geriausiais linkėjimais pa
silieku, su aukšta pagarba,

J. H. Alikonis,
324 S. Sacramento Blvd. 

Chicago, III.
P.S. O gal pasimatysime 

“Naujienų” Jubiliejuj, kovo 12 
d., Ashland Auditorijoj?

SUGRAŽINKIT SUBATOJ, KOVO 11 d.

BILIETUS
KURIE BUVOT GERI IR PAEMETE NAUJIE
NŲ JUB. VAKARO TIKIETUS—PARDAVIMUI 

1

Visi, kurie paėmėte Naujienų Jub. Vakaro bi
lietus pardavinėjimui, sugražinkit į Nalujienų 
Raštinę nevėliau kai Subatoj, kovo 11 d. 5 valan
dą vakaro. >

NAUJIENŲ JUB. VAKARO 
RENGIMO KOMITETAS

I

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS

Sveikinu “Naujienas” su 25 metų sukaktuvėmis, lin
kėdamas “Naujienoms” pasekmingai ir toliau gyvuoti lie
tuvių visuomenėje. Taipgi sveikinu “Naujienų” redakto
rių Dr. Pijų Grigaitį ir visa jo “Naujienų” štabų, linkė
damas visiems geros sveikatos ir energijos darbe, kad 
“Naujienos” visuomet butų visuomeniškas laikraštis — 
liaudies švietėjas.

C. J. KRIŠČIŪNAS
(Pp. Charles Kriščiūnas ir jo žmona, p. Josephine 

Kriščiunienė su šiuo sveikinimu prisiuntė ir piniginę au
kų. Tai ne pirmas jų duosnumo apsireiškimas. Jie gausiai 
rėmė ir darbavosi Dariaus-Girėno naudai, Leit. Felikso 
Vaitkaus skridimui, p. Kriščiūnas buvo Pirmyn Fondo 
vice-pirmininku ir choro kelionę daug rėmė finansiniai. 
Tai pavyzdingi, darbštus ir taurus lietuviai, tie pp. Kriš
čiūnai.). ; !

Gerb. Redakcija ir Administracija:
Jau ketvirtadalis šimtmečio kai dirbate gražų kul

tūrinį darbų. Kas dirba visuomenei, tai sau mažai laiko 
pašvenčia, taip yra ir su “Naujienomis”. Mano noras, 
kad šių sukaktuvių proga visuomenė nepamirštų savo 
kultūrinės įstaigos ir tą proga pastatytų “Naujienoms” 
nauja namų. Bus labai malonu, kad musų švietėjos ir kul- 
turintojos, kaip ir kitos įstaigos turės geras patalpas.

Sveikinant “Naujienas” Jubiliejaus proga, tegul ši 
dešimtinė, nors ir nedidelė auga, bus sunaudota Naujo 
Namo pamatams.

Ilgiausių metų gyvuoti,
BRONĖ ABRAŠKAITĖ

“NAUJOS GADYNES CHORAS ir

CHICAGOS LIETUVIŲ CHORAS “PIRMYN”

Tai keturi bene žymiausi chorai Amerikoj. Visi keturi chorai daly- r
vaus “Naujienų” 25 Metų Jubiliejaus Iškilmėse. Jie dainuos ne’ pavieniai, 
bet kartu, sudarydami vieną milžinišką kelių šimtų dainininkų chorą, ku
riam uždainavus, Ashland Boul. Auditorijos sienos tikrai drebės ir visų 
klausytojų širdys greičiau suplaks.

Sveikinam dienraštį “Naujienas” 25 metų jubiliejaus 
proga ir linkime “Naujienoms” gyvuoti dar nors 50 me
tų. “Naujienos” geriausias ir teisingiausias laikraštis lie
tuvių kalba. Jos stengiasi lietuvių liaudį apšvesti, o ne 
savo įrankių ir fanatikų pasidaryti, kad paskiau kaulyti 
visokių aukų. * į

Kadangi “Naujienos” praeityje turėjo daug visokių 
priešų ir nė kartų nėra prašę aukų, tai švenčiant 25 me
tų sukaktį, skiriam nors mažytę aukų $5.00. Taipgi svei
kiname Dr. P. Grigaitį, tų didį kulturintojų lietuvių iš
eivijos ir linkime ilgo, ilgo amželio.

ANTANAS ir MILDA RULIAI

Sveikinu “Naujienas” sulaukusias 25 metų sidabri
nio jubiliejaus ir linkiu, kad gyvuotų ilgiausius metus bei 
butų musų kelrodis ir švietėjas.

Linkių Redakcijai, Administracijai ir visai Bendro
vei su Dr. Grigaičiu pryšakyje, geriausios sveikatos, taip
gi pasižadu bendradarbiauti ir laikau sau už garbę būti 
prie “Naujienų”. Noriu matyti kuo greičiausia Chicagos 
dienraštį “Naujienas” savo naujame name.

M. J. KEMEŠIENĖ

Sveikinu “Naujienas” ir jų vedėjus, ir linkiu geriau
sio pasisekimo ateityj. Prisiunčiu $2.00 “Naujienų” na
mo fondui.

J. J. JASINSKAS 
5258 Union Avė.

naujienųIūbTvakaro
GENERAL® REPETICIJA 

šeštadienį, Kovo 11 d., 6:30 Vai. Vak. 
ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM 
SO. ASHLAND AVENUE IR VAN BUREN ST.

VISI
Chicagos Liet. Draugijų Atstovai
CHORAI:

Birutės
Naujos Gadynės
Pirmyn
Studentų
Chicagos Vyrų Choras — taipgi
Dariaus ir Girėno Drum ir Bugle Corps ir 
Artistai Vaidintojai

Širdingai prašomi atsilankyti laiku. Nėsivėluokit 

---  NAUJIENŲ JUB. VAKARO 
RENGIMO KOMISIJA




