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Rezignavo Lietuvos Ministeriu Kabinetas
NAUJA MINISTERIU TARYBĄ PAVESTA 

’ SUDARYTI GEN. ČERNIUI
Rezignavęs kabinetas buvo suorganizuo 

tas pereitų metų gruodžio menesi

rezignavo Lietuvos nu
kabinėtas — praėjus 

nei savaitei laiko po 
Klaipėda tapo atiduo-

Eltos telegrama:
KAUNAS — Mirono vyriau

sybė atsistatydino. Naują mi- 
nisterių tarybą sudaryti paves
ta generolui Černiui.

—X—X----X----
KAUNAS, kovo 27. — Pir

madieni 
nisterių 
mažiau 
to, kai
ta Vokietijai.

Kabinetas buvo suorgani
zuotas pereitų metų gruodžio 
pirmą pusę, kai prezidentu iš 
naujo buvo išrinktas Antanas 
Smetona. Kabinetui vadovavo 
kunigas Vladas Mironas kaipo 
premjeras.

Kiti ministeriai tame kabi
nete buvo šie: užsienių reika
lų — Juozas Urbšys, vidaus 
reikalų — Silvestras Leonas, 
krašto apsaugos — generolas 
Kazys Musteikis, teisingumo — 
Jonas Gudauskis, finansų —- 
Julius Indrišiunas, žemės ūkio
— Juozas Skaisgiris, švietimo
— prof. Juozas Tonkūnas, su
sisiekimo — inžinierius Ger
manas.

Vėlesnieji pranešimai iš Ri- 
gos sako, kad Lietuvos gyven
tojai nepatenkinti atidavimu 
Klaipėdos Vokietijai ir reika
lauja tokios valdžios, kurion 
įeitų visos partijos. Laukiama, 
kad gen. Černius ir sudarys 
koalicinę valdžią.

VOKIETIJA SIŪLO TAIKĄ LENKIJAI

Iš Lietuvos

KLAIPĖDA, kovo 24 d. ry- 
šyj su pastaraisiais įvykiais 
Klaipėdoje suimta per 150 lie
tuvių.

KLAIPĖDOJE JAU TRŪKSTA 
MAISTO.

KLAIPĖDOJE SUIMTA APIE 
150 LIETUVIŲ.

PERKELIAMOS KLAIPĖDO
JE BUVUSIOS LIETUVOS 

ĮSTAIGOS.

SUŽEISTOS CHICAGIETES GULI LIGONINĖJ

NORI GAUTI DANZIGĄ, PRIŽADA LENKIJAI 
UOSTO TEISES

LONDONAS, Anglija, kovo 
27. — Anglijos liberalų parti
jos organas “The News ChrO- 
nicle” rašo, kad Lenkija ga
vusi Vokietijos pasiūlymą Dan- 
zigo koridoriaus klausimui iš
spręsti. Naciai pasiūlymas esąs 
toks: 1 — Panaikinti Danzigo

srity aukštojo komisionieriaus 
vietą;’*" 2 — Sutikti, kad bet 
kokį Danzigo klausimą rištų 
tik Lenkija ir Vokietija, nėsi- 
klausiant kitų šalių; 3 — Pa
vesti visas teises Danzigo sri
ty Vokietijai, gi Vokietijai ga
rantuos lenkams teisę naudo
tis uostu.

Buvęs Lietuvos premjeras, kunigas Vladas Mironas, kurs 
kartu su visa ministeriu taryba rezignavo kovo 27 d. Naują 
ministeriu kabinetą sudaryti pavesta gen. Černiui.
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SUKILĖLIAI ĮĖJO Į MADRIDO 
PRIEMIESČIUS

v --------------------- r---------
CIVILIAI MADRIDO GYVENTOJAI NORI PASIDUOTI

Klausia ar algų-dar 
bo valandų Įstaty
mas liečia WPA

Atnaujino kovą už 
Čeko-Slovakijos ne

priklausomybę

PARYŽIUS, Francuzija, ko- giniai. Madrido1 priemiesčiuose 
vo 27. — Fournier žinių agen- 
tija pranešė pirmadienį, kad 
Ispanijos nacionalistų (sukilė
lių) kariuomenė įėjusi į Ma
drido priemiesčius.

tarp ka- 
gyvento-

omeneje,

WASHINGTON, D. 
vo 27. — Algų-darbo 
įstatymas reikalauja

va-

tų 
nei

C., ko- 
valandų 
mokėti 

minimum algą 25 centus
landai. WPA darbus dirba 
009,000 darbininkų. Pusė 
darbininkų gauna mažesnę 
25 centų per valandą algą. Tai
gi prez. Rooseveltas kreipėsi 
į generalų prokurorą Murphy, 
prašydamas paruošti opiniją, 
ar algų-darbo valandų įstaty
mas liečia WPA darbininkus.

Daugiausia darbininkų, kurie 
negauna 25 centų valandai, dir
ba WPA darbus pietinėse val
stijose.

PITTSBURGH, Pa., kovo 
— Vietos slovakai, čekai 
čarpatų rusai pirmadienį įga
liojo Stephen Platneką, Slova
kų Nacionalios Draugijos pir
mininką, organizuoti visų Jung
tinių čekų, slovakų ir Karpa
tų rusų suvažiavimą. Suvažia
vimas bus šaukiamas Washing- 
;one gegužės mėnesio 30 die
ną.

Tai bus pradžia judėjimo at
gaivinti tokią 
koki susikūrė 
ro.

Pittsburgho
siuntė sveikinimą 
Čeko-Slovakijos prezidentui Be- 
nešui ir padėką prez. Roosevel- 
tui. Jie dėkoja prez. Roosevel
tui, kad Jungt. Valstijos ne
pripažino nacių aneksavimo 
Čeko-Slovakijos.

27. 
ir

Čeko-Slovakiją, 
po pasaulio ka-

darbuotojai pa
buvusiam

Jungt. Valstijų paja
mos šiemet didesnės 

nei pernai
WASHINGTON, D. C., 

vo 27. — Jungt. Valstijų 
kybos departamentas praneša, 
kad šiemet šalies gyventojų 
pajamos per pirmuosius du 
mėnesius buvo 3 nuošimčiais 
didesnės, negu pernai.

pre- Lenkija leido Wito 
sui sugrįžti namo

^OR R Sa
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Vėsu; lietus popiet; viduti
nio stiprumo šiaurės rytų ir 
rytų vėjai; saulė teka 5:41 v. 
r., leidžiasi 6:10 v. v.

HENDAYE, Francuzija, ko
vo 27. — Madrido valdžios de
rybos pasiduoti sukilėliams pir
madienį / atrodė nutrukusios, 
nes valdžia nepajėgianti kon
troliuoti anarchistinių elemen
tų. Tačiau miesto gyventojai 
neteko vilties atsilaikyti prieš 
nacionalistus. Prislėgti ir išba
dėję jie nori pasiduoti besąly-

įvykęs susirėmimas 
riuomenes ir civilių 
jų-

h Tenka betgi turėti
kad šituos pranešimus paduo
da sukilėliai, o ir pranešimai 
nepatvirtinti.

Kiti sukilėlių pranešimai bu
vo toki: smarkios kautynės 
įvykusios Cordoba apylinkėje, 
kur randasi turtingos Almaden 
gyvsidabrio kasyklos. Greta 
ofensyvo Cordoba srity nacio
nalistai veržiasi pirmyn Toledo 
fronte, kurs yra tarp Madrido 
ir Cordoba.

Amerikos lėktuvas 
pasiekė Azorus

Numatomas rusų ir 
japonų susitarimas

KLAIPĖDA, kovo 24 d. — 
Užėmus vokiečiams Klaipėdą 
prasidėjo įstaigų perdavimas. 
Iš Lietuvos pusės perdavimą 
vykdo lietuvių komisaru paskir
tas U.R.M. Ekonominio Dep-to 
Direktorius Norkaitis; o iš vo
kiečių — Bertulaitis. Vokieti
ninkai džiaugsmo dėl užėmimo 
nerodo, nes jau dabar Klaipė
doje pritruko maisto.

Klaipėda, kovo 24 d. — 
Pedagoginis Institutas perkel
tas į Panevėžį, o Valstybinis 
Teatras — į Šiaulius. Lietuves 
Konsulatas iš Tilžės perkeltas 
į Klaipėdą. Pasirašiusi sutartį 
ŲietuVds. delegacija iš Berlyno 
grįžo kovo 24 d.

ĮSISKOLINUSIEMS 
KAMS DOVANOJAMA 

SKOLŲ.

UKININ-
DALIS

d. vy- 
ženiės 
dienos 

sumažinti

KAUNAS, kovo 22 
riausybė 'nutarė visas 
Banko iki gruodžio 31 
išduotas paskolas
20%, išperkamuosius mokes
čius už gautą žemę kaimuosę 
— 50%, melioracijos skolas — 
30% ir palūkanas už tas sko
las — 20%.

LIETUVOS KNYGOS PASAU
LINĖJE PARODOJE.

KAUNAS, kovo 24 d. — šio
mis dienomis išsiųsta keli tūk
stančiai lietuviškų knygų par
davinėti New Yorko Pasauli
nėje Parodoje Lietuvos Sky
riuje.

HORTA, Azores, kovo 27. 
— Jungt. Valstijų lėktuvas 
Yankee Clipper pirmadienį nu
sileido Azoruose, padaręs 2,- 
880 mylių kelionę be sustoji
mo. Yankee Clipper lekia į Eu
ropą. Jis gabena 21 pasažie- 
rių.

Ši kelionė yra lėktuvo išban
dymas. Vėliau planuojama pra
dėti reguliarų susisiekimą lėk
tuvais tarp Jungt. Valstijų ir 
Europos.

LIETUVOJE PASKELBTAS
SUSTIPRINTOS APSAUGOS

STOVIS.

KAUNAS, kovo 22 d. viso
je Lietuvoje paskelbtas sustip
rintos apsaugos stovis.

rusų

MASKVA, Sovietų Rusija, 
kovo 27. — Diplomatiniuose 
rateliuose kalbama, kad rusai 
ir japonai susitaikys dėl žuvi
ninkystės teisių tolimųjų rytų 
Rusijos vandenyse.

Japonija pripažinusi
teisę pasilaikyti 40 zonų, ku
rios yra Rusijai strateginiai 
svarbios. Antra vertus, rusai 
paves 290 vadinamų stabilizuo
tų zonų japonams. Kitas zo
nas Rusija parenduos iš auk
ciono.

LIETUVOS ORGANIZACIJOS 
REMIA GINKLŲ FONDĄ.

VARŠUVA, Lenkija, kovo 
27. — Vyriausybė davė leidi
mą sugrįžti iš Šveicarijos į 
Lenkiją lenkų ūkininkų parti
jos vadui ir buvusiam Lenki
jos premjerui Witosui. Witos 
išgyveno ištremime 9 metus.

Lenkiją apsupa Vokietija. 
Rytuose ji susiduria su Rusi
ja. Chamberlaino deklaracijo
mis nepasitiki. Lenkijos padė
tis pavojinga, tad ji stengiasi 
derinti šalies vidaus jėgas, ir 
j Witoso grįžimą žiūrima kai
po į vidaus jėgų stiprinimą.

Naciai Įspėja lenkus

Kor- 
kurs dažnai re- 
Vokietijos užsie- 
ministerijos nuo- 
kad Vokietija ne-

Užgyrč taksavimą 
valdininkų pa

jamų

KAUNAS, kovo 24 d. — Lie
tuvos organizacijos (valdžios 
kontroliuojamos.—RED.) nuta
rė nuo kovo 30 iki balandžio 
2 dienos visoje Lietuvoje su
ruošti platų vajų Ginklų Fon
dui paremti.
1939/III/25 d.

ko-
Vy-

BERLYNAS, Vokietija, ko
vo 27. — Laikraštis “Deutsche 
Diplomatische-Politische 
respondenz”, 
prezentuoja 
nių reikalų 
mones, rašo,
planuojanti jokių agresingų žy
gių prieš Lenkiją. Bet tuo pa
čiu laiku tas laikraštis įspėja 
lenkus, kad jie nesusidraugau
tų perdaug su Sovietų Rusi
ja.

WASHINGTON, D. C., 
vo 27. — Jungt. Valstijų 
riausias teismas pirmadienį iš
nešė sprendimą, kad federali 
valdžia gali kolektuoti taksus 
iŠ valstijų samdinių algų, o .vai • 
‘stijos gali kolektuoti taksus iš 
federalios j valdžios samdinių
algų.

Įspėja nepulti 
Rusijos

Sovietų
Rusijos komunis-

Rusija,MASKVA 
kovo 27. — 
tų partijos organas “Pravda” 
pirmadienį įspėja Vokietijos 
nacius, kad Rusija šiandien 
esanti neįveikiama, ir tik lu
natikai svajoja užpulti ją.

Leonora Nemciauskaitė

Adelė Zavistaitė’Nausiedienė

kaulas. Gydytojas mano, kad ji 
pilnai išgys, bet turės gulėti 
lovoje kokias šešias savaites.

KALAMAZOO, Mich., kovo 
27. — Visos trys moters, ku
rios važiavo pereitą šeštadienį 
kartu su velione Marija Jur- 
gelioniene į Detroitą ir buvo 
sužeistos automobilio nelaimė
je, randasi Kalamazoo ligoninė
je. Sunkiausia iš jų buvo su
žeista p-nia Adelė Nausiedie- 
nė. •

Gydytojas įdėjo ją į gips#, 
kad geriau sugytų įlūžęs klubo

Kitos dvi moters sveiksta.
P-lė Leonora Nemciauskaitė 

ir Staselė Bernotaitė buvo su
žeistos mažiausia. Jas pritren
kė ir jos buvo apalpusios, kai 
traukinys sudavė j automobi
lį. Bet pavojingų sužalojimų 
gydytojas nerado. Jo nuomone, 
šios dvi ligonės pasitaisys per 
trejetą-ketvertą dienų ir galės 
išeiti iš ligoninės.

RYTOJ MARUOS JURGELIONIENES 
LAIDOTUVES

Rytoj Marijos Jurgelionienės laidotuvės.
Lietuvių Tautiškose Kapinėse, kurias ji mylėjo, bus supo
naująs kapas.
Laidotuvės įvyks pusę po pirmos.
J. Liulevičiaus koplyčioj, kur velionė yra pašarvota (4348 

South California avenue), įvyks trumpas, kuklus programėlis. 
Taip velionė norėtų. Kastas Augustas pasakys trumpą at
sisveikinimą. “Pirmyn” Chore- dainininkai sudainuos vieną jos 
mėgiamų dainų.

Kapinėse paskutinį atsisveikinimą tars Dr. P. Grigaitis, 
artimiausias velionės bendradarbis ir kolega. Ten prabils du 
kiti velionei artimi draugai. “Pirmyn” choro būrelis dainuos, 
pritariant stygoms. Ji stygas labiausia mėgo.

Laike apeigų kapinėse karilonas gros Marijos Jurgelionie
nės mylimiausią muzikos kurinį, ištrauką iš operos “žemčiūgų 
Žvejai”. Prie jos kapo bus perskaitytos eilės, kurios velionei 
buvo mieliausios.

tas

Grabnešiais pakviesti Gugis, Rypkevičius, Augustas, Mil- 
leris, Rudinskas ir Zymontas.

Garbės grabnešiais bus “Naujienų” Moterų Skyriaus ben
dradarbės, gyvenančios Chicagoj. Velionė tą skyrių įkūrė ir 

redagavo.jj *

tas

Rytoj Marijos Jurgelionienės laidotuvės.
Lietuvių Tautiškose Kapinėse, kurias ji mylėjo, bus supo
naująs kapas. . .
Rytoj. . .

*
Velionės Marijos Jurgelionienės atminčiai pagerbti, rytoj, 

laidotuvių dieną, Naujienų raštinė bus nuo pietų (12 vai.) už
daryta. NAUJIENŲ BENDROVĖ.

Francuzai abejingai 
žiuri Į Mussolinio pa

siūlymus
ko-PARYŽIUS, Francuzija, 

vo 27. — Francuzijos minis- 
terių kabinetas pirmadienį tu
rėjo posėdį. Diskusavo Musso
linio pasiūlymą Francuzijai 
taikytis. Francuzijos valdžia 
abejingai žiuri į Mussolinio 
propoziciją. Trečiadienį kalbės 
premjeras Daladier ir, gal būt, 
formaliai atsakys Mussoliniui.

Britanija neboiko
tuos Vokietijos

LONDONAS, Anglija, kovo 
27. — Atstovų rūmuose buvo 
iškeltas sumanymas, kad Bri
tanija, kooperuodama su Jungt. 
Valstijomis, paskelbtų boikotą 
Vokietijai. Užsienių reikalų se
kretorius pavaduotojas Butler 
ryšium su šituo sumanymu pa
reiškė, kad valdžia nemano boi
kotą vykdyti.
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ą Žmonės Mano
*

ATSAKYMAS DRAUGO NAMIŠKIUI
“Draugas” vasario 20, 1939 

įdėjo tūlo Namiškio straipsnį 
antrašte “Laidotuvių Skelbimai 
Laikraščiuose”. Dalykas mažos 
svarbos, o Namiškis prirašė a- 
pie tai veik pusantros špaltos. 
Reiškia, rašė lyg apie kokį ti
kėjimo artikulą, be kurio nėra 
išganymo. Taip daryti, reiškia 
elgtis pagal rusų priežodį “Iz 
puški streliat po vorobjam”, lai 
yra iš’ kanuolės šaudyti į žvirb
lius.

Laidotuvių laikraščiuose skel
bimo klausimas lietuvių Romos 
katalikų kunigams pasidaro pir
maeilis dėl to, kad žmonės lai
dotuves skelbia Naujienose. O 
to romiškieji kunigai nepaken
čia ir agituoja parapijomis ne
skelbti Naujienose mirimų. To
dėl tokis Namiškis nesigaili 
ko, o Draugas vietos tokiam 
prastam dalykui.

Bet gerai, kad Namiškis
rašė tokį straipsnį ir gerai kad

“Draugas” jį įdėjo. Tas duoda 
progos parap i jonams pagvilden
ti svarbesnius dalykus. Žiūrėki
me, kokių čia išvadų galima pa-

norima dviem 
Dievui ir veL

paprasti para-

Į*

lai-
pa-

pa-

Tik ką gavome 
Naują Kultūrą 
No. 2,1939 m.

TURINYS:
Viduržemio Pajūris prieš Romą 

......................... G. Audisio.
Krikščionybės dekadansas

........................   Kp. Blanka 
Pasakojimai apie Rembrandtą

  J. Jurginis 
Nakčiai galas .................. J. Kėkštas
Po liepa ...................... P. Krusten
Ėjimas ....................... J. Kėkštas
Arklys ................. St. Vaineikienė
Revizoriai ........................ R. Sirgę
J. Gaidamavičius—vienas “Varpo” 
iniciatorių ....................  J. Butėnas
Vidurnakčio žvaigždė Vyt. Montvila 
Tėvų ir mokyt. talkininkavimas 
vaikų auklėjime .......... V. Ruzkas

Populiarusis Mokslas.
Apžvalga.

GALIMA GAUTI 
Naujienose 

173J So. Halsted St., Chicago? ’lll.

Namiškis rašo: “Katalikas 
žmogus būtinai turi turėti savo 
nusistatymą ir to laikytis, o ne 
pataikauti svyruojantiems. Jei 
esi katalikas, tai ir elgkis ka
talikiškai, o ne taip, kaip kad 
kai kurie daro: skelbia katali
kiškoje ir bedieviškoje spaudo
je. Išrodo, kad 
Donam tarnauti: 
niui.”

Gerai. Bet jei
pijonai turi turėti katalikišką 
nusistatymą ir jo laikytis, tai 
kunigai dar labiau privalo tu
rėti savo nusistatymą ir griež
čiau jo laikytis, negu paprasti 
parapijonai. Ar ne? Jei netin
ka parapijonui tarnauti Dievui 
ir velniui, tai tas dar mažiau 
tinka kunigui. Ar ne?

Dabar pažiūrėkime, kaip mu
sų lietuvių Romos katalikų kn 
nigai laikosi jiems prideramų 
nusistatymą? Kaip jie laikosi 
savo principų? štai visi lietuvių 
klebonai parapijinius piknikus, 
bazarus, forus ir kitokias pra 
mogas rengia su svaigalais ir 
gemblerystėmis. Ar tai derinasi 
su katalikišku nusistatymu? Ar 
valia netikusiomis priemonėmis 
siekti gero tikslo? Toliau visi 
žinome, kad vienas garbingas 
Chicagos lietuvių klebonas de
dasi blaivybes apaštalu. Na, ir 
visi žinome, kad ir jo parapiji
niai piknikai ir bazarai rengia
mi su svaigalais. Tas klebonas, 
reiškia, dar aiškiau parodo, 
kaip jam rupi laikytis principų. 
J^ėl žinome vieną kleboną, ku* 
lys anais geraisiais laikais bu
vo pasinėręs į real estate biznį

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 $Q.5O

Perkant toną ar daugiau .............

iSEEiT-mOBr.

Taupyk-
saugioje įstaigoje

'į-
a? A

gk J

i ALAI Pu-is AU J UJJN V Fulu^

LOS ANGELES, CAL. — 
Stella White, federalių mo
kesčių kolektorė,
doma ryšium su savo vyro 
žuvimu. Vyras iškrito iš 
automobilio, kurį jį vairavo 
ir užsimušė.

yra tar-

NAUJIENOS, Chicago, III.

nai naudojasi Naujienomis,
šio viso akivaizdoje kaip iš

rodo Namiškio papeikimai pa
rapi jonams už laidotuvių skel
bimus Naujienose?

Ponas Namiški ir visi romiš
ki lietuviai kunigai, pirma iš
lupkite rąstą iš savo akiu, o ta
da ieškokite krislo savo parapi- 
jonų akyse.
—Brighton Parko Parapijonas

Iš Lietuvos

Antradienis, kovo 28, 1939

Pasirašytas Lietuvos — 
SSSR prekybinis susi

tarimas
KAUNAS—Elta, šių metų 

vasario 14. dienų Kaune pasi
rašytas prekybinis susitarimas 
tarp Lietuvos ii’ Sovietų Są
jungos.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

praugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 688® 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

ir yra valdęs labai daug namų. 
Yra žinoma, kad tas klebonas į 
savo namų flatus neįsileisdavo 
nuomininkų su daug vaikų. 
Kaip šitokis dalykas derinasi su 
Romos katalikiška etika?

Dar prisiminkime, kad para
pijiniuose piknikuose ir baza- 
ruose kunigai viešai prie baro 
patys be saiko geria ir gundo 
vyrus, moteris ir jaunimą prie 
gėrimo. Ar tai nematome, kad 
čia Bachas (girtybes dievaitis)

o kunigai prieš dievą Bachą 
klūpodami liepia klauptis ir sa
vo parapi jonams.

Toliau prisiminkime, kad Kri
stus yra pasakęs: palaiminti ne
turtėliai . . . nekraukite sau 
turtų čia ant žemės . ’v . vargas 
turtingiems, nes jie jau turi sa
vo paguodą. Gi specialiai kuni
gams Kristus per apaštalus įsa-

Mirė knygnešys Jkmas 
Kemėža

VILKAVIŠKIS — Sausio mėn. 
29 d. mirė spaudos draudimo 
laikų knygnešys Jonas Kemėža, 
73 metų amžiaus,į

A. a. j. KemėŽa lietuviškos 
spaudos iš anapus sienos gabe
nimo darbą pradėjo būdamas 
16 metų amžiaus begyvenda
mas K, Naumiesty.

’ 6 - I
Grižęs iš ■ rusųt kariuomenės 

J. Kemėža, 1891 m., apsigyve
no Vilkaviškio mieste, kur pa
što įstaigoje gavo paštininko 
vietą. Bevežiodamas neliečia
mas siuntas iš Vilkaviškio K.! 
Naumiestin ir atgal, pasidarė 
jau nebe knygnešiu, bet knyg- 
vežiu. Nuvykęs Naumiestin 
knygas paimdavo iš, tuo lai
ku ten gyvenusio, d-ro Bagdo
no, o jei jo nebūdavo, tai kny
gas perduodavo M- Viltrakis 
(buvęs Vilkaviškio ap. felče
ris) ir jas veždavo į Vilkaviš
kį d-rui J. Matulaičiui.

Pavojingą knygnešio darbą 
J. Kemėža dirbo iki 1903 m., 
kol neteko tarnybos.

" j ,i'" J ~ū'>«■ Jį Ii ii. .7 ■ , I —

AKIŲ 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 egzamiriavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vąikus. Kreivos akys 
atitaisomos,
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Ofiso Tel, Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.
Ofiso Tel. Virginia 0036.

Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

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 St, netoli Morgan St.

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464
Dr. 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

Tek CICERO 3453 W.
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th Street 
kampas Halsted St.

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

Tel. Pullman ‘7235
Res. Pullman 0263

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

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue
Chicago, Illinois

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 vaJL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2880.
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• Užtikrink savo indė
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

• Čia VISŲ INDELIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00

TAUPYK IR SKOLINKIS

LiTHUANlAN BU1LDINC, 
LOAN & SAVINOS ASS’N

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

lykite.... Neturėkite nei aukso, 
nei sidabro.

Ar musų Romos katalikų 
bažnyčios kunigai laikosi minė
tų Kristaus parėdymų? Imda
mi algos po $100 per mėnesį iš 
parapijos iždo ir turėdami iš- 
furnišuotas klebonijas ir visą 
patarnavimą, kunigai dar lupa 
nuo žmonių už sakramentus, 
mišias ir kitokius patarnavi
mus. Kuris yra baisesnis daik
tas, ar parapijonui paskelbti 
laidotuves Naujienose, ar kuni
gui už tas laidotuves nuo pa- 
rapijono atlupti net iki $150?

Romos katalikų kunigai kiek
vienoje parapijoje gražiau už 
visus para pi jonus gyvena, dau
giau už visus turtų suima, 
“good t i mes” turi visokiuose 
pasaulio kraštuose, o savo pa- 
rapijonams įsako pasninkauti, 
Bekrauti turtų, ir marinti savo 
kūną kuo didžiausiais apsunki
nimais, kad tuo patikti geriau 
Dievui. Ar tas derinasi su Kris
taus mokslu?

Dabar dar vienas sakinėlis iš 
Namiškio straipsnio: “Katali
kas žmogus, dedantis laidotuvių 
skelbimą bedieviškuose laikraš
čiuose, aiškiai skelbia savo žio
plumą ir viešai pasirddo menko 
susipratimo žmogus.” •

Pasakymas “bedieviškuose 
laikraščiuose” čia, žinoma, rciš 
kia ne kita ką kaip Naujienose. 
Čia mes ponui Namiškiui atsa
kome: katalikai, skelbdami 
Naujienose laidotuves ne žiop
lumą ir menką susipratimą pa
rodo, o patyrimą ir žinojimą, 
kur skelbimai neša geriausius 
rezultatus. Juk visi žinome, kad 
parapijonų tarpe Naujienos tu
ri daugiau skaitytojų, negu 
Draugas. Be to, parapijonai jei 
ir prenumeruoja “Draugą”, lai 
tik tam, kad palaikyti katali
kišką spaudą, o ne tam, kad jį 
skaityti. Jau seniai esame pa
tyrę, kad norint sukviesti gini.5 
nes ir pažįstamus į laidotuves, 
tai reikia skelbtis Naujienose, 
ir tada turėsimo minias žmonių 
Norint kad minios žmonių su
eitų į bažnyčią šliubo pamatyti, 
tai bereikia apie tai Naujienose 
pranešti, ir bažnyčioje žmonių 
bus tiek, kaip per didžiausius 
atlaidus. Tai va kodėl parapijo-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
M?

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
MA IR NAKTĮ

Viši Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue >-'7 z 

tumoui lafayettk m
y—x • koplyčios visose
Ji—Chicagos dalyse

IM

P, 5ALTIMIKRAS.

Laidotuvių Direktoriai

k-

NARIAI

A

Si

Yards 1139
Yards 1138

6834 So. Western Avė.
1410 South *49th Court

I

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

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

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehili 0142

Cicero Phone Cicero 2109

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

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Office and Ros, Phone Calumet 7472
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Sutgeon

3261 So. Halsted Street

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

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos iškraipymų gydymą.

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

Telefonas STATE 7792
III.

K

Si.

ADVOKATAI
KP. GLG1S

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

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

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

Namų Tel.: Prospect 1930

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

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

9

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

____ 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

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

Telefonas YARDS 0818, 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephonc: Yards 100L 

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

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230;

Ofiso Tel. CENTRAL 1824.
Namų Tek—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 NEPIJI 
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.
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Iš Pietų Amerikos
PIRMUTINIS PAŠALPINĖS LIETUVIU

ORGANIZACIJOS SEIMAS ARGENTINOJ
Susivienijimo Lietuvių Ar- Buenos Airejs mieste ir jo prie- 

gentinoje Centro Valdybos pa- mieseiuose. Seimo metu gau-
sirupinimu, palyginamai pa
skubomis, tapo sušauktas pir
mas S. L. Arg. skyrių atstovų 
suvažiavimas, kuris ir tenka 
pavadinti pirmuoju pašalpinės 
Argentinos lietuvių organizaci
jų seimu, nes jokis kitas suva
žiavimas iki šiol nebuvo įvy
kęs. Jei kas panašaus yra bu
vę, tai tik politinių grupių pa
sitarimai.

Suvažiavimas arba seimas, 
nepaisant stambių trukumų, 
galės pastūmėti pirmyn S. L. 
Arg. darbą ir bendrai turės 
įtakos į visą visuomenini Ar 
gentinos lietuvių gyvenimą. 
Mat dirbama, veikiama, siekia
ma.

Suvažiavimas tęsėsi 28 - I - 
39 nuo 18 iki 23 ir 29 - I - 39 
nuo 9 iki 12 vai. Lino j o S. L. 
Arg. skyriaus lokale, Florida 
2908, V. Alsina. Dalyvavo šie 
skyrių atstovai: 1 — L. Na
vikas ir J. Grigaitis; 2 — A. 
Plesternikas, P. Stašaitis, K. 
Velička, P. Grinius, P. Buro
kas ir V. Vaitkus. 3 — N. Ki- 
bickas ir J. Baltušninkas. 4 — 
Pr. Galbuogis, A. Baronas, J. 
Morkūnas ir St. Urba. 5 — K. 
Visinskas, antrą dieną Petras 
Aleksiunas. 5 skyrius randasi 
Quilmes, o keturi pirmieji

tas laiškas iš Comodoro Riva- 
davia, pranešant, kad ten su
sitvėrė 6 tas S. L. Arg. sky
rius iš 25 narių. Pranešimą 
pasirašo pirmininkas Pajėda ir 
sekr. Marcinkevičius.

C. Valdybą atstovavo pirmi
ninkas G. Šimkūnas, sekr. Pr. 
Stalioraitis, Ižd. Jonas Serei
ka, bugalteris A. Jokubauskas 
ir valdybos nariai: Gervė; Paš
kevičius, Arlauskas. Dalyvavo 
trijų savaitraščių redaktoriai: 
“A. L. Balso” K. Norkus, “Iš- 
vieno” Pr. Leščius ir “Momen* 
to” J. Baltušninkas. G. Šimkū
nui atidarius suvažiavimą jo 
pirmininku išrinktas K. Velič 
ka, sekretorium J. Baltušnin
kas. Gaila, kad nesimatė S. L. 
Arg. garbės narių ir daugiau 
veteranų - kūrėjų.

S. L. Arg. draugija dabar vi
so labo jau turi 202 narius: 
1-mame skyriuje 36, 2 — 69, 
3 — 20, 4 — 36, 5 — 16, 
6 — 2’5.

Pašalpų nariams - ligoniams 
1938 m. viso išmokėta $525.00. 
Atskaitomybę labai tvarkingai 
veda S. L. Arg. generalinis 
bugalteris A. Jokubauskas, ku-

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
JACKSON, MISS. — Wiiliam H. Lavvrence, kuris 

1931 m. prarado atmintį ir nežinia kur dingo, dabar at
sirado. Jį surado sesuo, kurios paveikslas čia dedamas. 
Paveikslas buvo nuimtas tuo metu, kai ji susitiko su 
broliu.

rio išduotą raportą, reikia ti
kėti, matysime spaudoje. Pa
stebėtina, kad pomirtinės ap-

i liktu v ai
i * • ir oatogiai musų populiariais *

Jus keliausite greitai ia.vaig; „pj Į

į COLMBhS Į

I HMSA • ^^BREMENir EUROPA ]
1 ‘u^y-p^ keu°nę 1 Kauną

B Patogus geiežinkena^s^^ *
UI MES JUMS PAG®5^™ųs EUROPOS GUMNEMS
Ml IMIGRACIJOS VIZAS JUŲS EU■ Pakvieskite savo gimines^Europos ap an

\ Specialiai žemos jki'balandžio 23 ir
,1 iŠ Europos nuo balanda 3 23 Amerikoje lei- 
Anuo bir“^°mį® buti keturias savaites-

lnIromaciJų klauskit® pas
wmotiti n.L iNJ r
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130 W. RANDOLPH s »> ,

Spausdinam
Plakatus, bilietus 

BIZNIO KORTELES 
^DR-MS ATVIRUKUS 
'KONSTITUCIJAS IR 
^DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

draudos reikalui nariai moka 
(ir tai toli gražu ne visi!) tik 
po $3.00 į metus. Dėl to sky
rių kasose yra daugiau pinigų, 
negu centro kasoj.

Nors trumpai norisi suminė
ti svarbesnius nutarimus: Sky 
riam aptarus, bus einama prie 
nuosavybės įsigijimo. Centro 
Valdyba įgaliota ieškot “Per- 
soneria Juridica”. Kadangi lie
pos mėnesį šių metų bus mi
nimas S. L. Arg. 25 melų si
dabrinis jubiliejus, tat tąja 
proga bus išleistas vienkarti
nis S. L. Arg. leidinys ir su
rengtas didelis vakaras. Spau
dos organais pasirinkta vėl 
“A. L. Balsas”, “Momentas” 
ir “Išvien”. Telegramomis pa
sveikinti Lietuvos ministeris 
p. J. Aukštuolis ir pirmasis 
Pasiuntinybės sekretorius, svei
kinę šį seimą. Laiškais pasvei
kinta Lietuvos liaudis per Dr. 
K. Grinių, Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje, DULRas ir 
suvažiavimą sveikinę “A. L. 
Balsas” ir “Momentas”.

Nutarta, kad penki pirmieji 
skyriai paskirtų po vieną narį 
Revizijos Komisijos sudary
mui, nes pernai to tikslo ko
misija nesudarė nė vieno ak
to. C. Valdybos pirmininkas, 
sekretorius ir iždininkas bus 
turto globėjai. Kol kas nutar
ta dalyvauti ALOS Taryboj. 
S. L. Arg. Centro Valdybos 
buvainė nutarta laikyti 1-mojo 
skyriaus lėšomis išlaikomame 
okale Florida 2908, V. Alsina. 
Lokalas papuoštas 4-tojo S. L. 
Arg. skyriaus baldais, šie ju
biliejiniai metai nutarta panau
doti S. L. Arg. narių priraši
nėjimo vajui. Nariams liūdi
mus išduos C. Valdyba, nume
ruojant iš eilės.

Nepaisant ne 'visai palankių 
darbui |aplinkybių, Susivieniji
mo Lietuvių Argentinoje drau
gija turi didelių galimybių iš
augti į stiprią organizaciją. 
Bet tam reikalinga didelis na
rių susiklausimas, o ypatingai 
reikalinga daug takto iš vado.- 
vybės pusės. Jeigu nuoširdumo 
ir atvirumo dvasia viešpataus 
organizacijoje, jeigu nebus per
daug savitarpės “kritikos”, tat 
greit turėsime - tiarai nariais 
skaitlingiausią Argentinos lie
tuvių organizaciją. Susivieniji- 
miečiams to nuoširdžiai linki
me! X

JAU PRAŠO PAŠALPŲ

naujienos

Tik Apribuotam Laikui

90 DIENŲ EKONOMIJOS 
ĮRODYMO PASIŪLA

Jysy Namuose Nuolatiniam Karšto Vandens 
Patarnavimui

EGG --------------------- $6.00
NUT ......... -........ ....... $6.00
BIG LUMP  .........„J. $6.00
MINE RUN ........... _ $5.75

SCREENINGS .......... $5.00
PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste' ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

,iuo įrodoma, kad ir jus galite turėti nepalygi

namą karšto vandens naudą visada krane.

t* Pasiuntinybę, dėl ko tapo su
šelptas ligoninėj ę esantis chor- 
vedis S. Krašauskas.

Aelkafe organas rašo, kad 
USA. dvasiški ja atsiunčia pa
stovius kunigus ir Argentinon: 
bostoniškį Čarlį Vengrą ir iš 
Kriokalaukio kilusį čikagietį 
A. Andriušį. Matomai, tuomi 
minėtas organas nori pasaky
ti, kad Visi iki šiol buvę Ar
gentinoje lietuviai kunigai bu
vo nepastovus.

Beje, kun. Paškauskas vie
nam. rifos' kūrėjui rašo, kad 
siunčiami Argentinon lietuviai 
kunigai yra toki geri, kad jie 
kas žin ar gaus vizas apsigy 
venimui šioje šalyje...

&Kaip .ten .bebūtų, bet svei
kiems ' ir drūtiems Romos in
ternacionalo agentams lietuviš
kų litų mėtyt nereikėtų.

•f ■

JONAS SPRINŲ^IUKAS, 8 
METŲ AMŽIAUS ARGEN

TINOS LIETUVIUKAS, 
PĖSČIAS EINA 1,000 

KILOMETRŲ

štaujums ta naujutėle pasiūla, kuri neša patogų ir nenu
traukiamą karšto vandens patarnavimą. Nuo dabar jus 
galite naudoties ta proga, kuri jums teikiama išbandymui 
trijų mėnesių laikui, ką jau tūkstančiai ChicagieČių kas
met bando. Karštas vanduo visuomet krane palaikyti 
kainuoja tiek mažai, kad negalite, rodos, be jo jokiu ba
du apseiti.

Karštas vanduo pogalioniui nekainuoja daugiau 
J vigu naudojamasi šiuo nuolatiniu karšto vandens 

patarnavimo budu
Automatiškas gaso vandens šildytuvas teikia nepertraukiamą 
karšto vandens patarnavimą nuostabiai žema kaina. Faktinai po- 
galioniui vanduo šildomas šiuo budu, nekainuoja daugiau negu 
šildytuvu užžiebimo ir užgesinimo rankos budu. Automatiškas 
gaso vandens apšildymas palaiko jį karštą iki tam tikros tem
peratūros, kokios tik nori, be ypatingos atydos. Viskas kas reikia, 
tai tik atsukti kraną—ir jųsų vanduo visuomet bus gatavas—die
ną ar naktį.

Taigi, pasinaudokite šios liberalės pasiūlos nauda—nes džiaug- 
sities tai padarę.

Pasimatykite SU SAVO KAIMYNINIU 
PLUMBER DYLERIU

arba pašaukite WABASH 6000
Jam tik pasakykit: Noriu žinoti 90 dienų ekonomijos įrodymo pasiūlos 
planą apie nepertraukiamą karšto vandens patarnavimą namuose.

NAUJIENŲ JUBILIEJINĖ 
EKSKURSIJA LIETUVON

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

Išmokė jom 
už padėtus 

pinigus 4%
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

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

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

STANDARD FEDERAL SAV- 
INGS & LOAN ASSOGIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Kunigas ' A. Tamoliunas iš 
USA. atvyko į Montevideo. Su
sirinkę netikinti urugvaječių 
kunigų svarbai lietuviški da- 
vatkynai nutarė prašyt DULRą, 
kad suteiktų pašalpų kunigui 
Tamoliunui ir chorvedžiui Svi- 
lainiui.

Kad daugiau katalikiškumo 
parodyt, nutarta pakamantinėt

Jonas Sprindžiukas, Kazi- 
mieros ir Jokūbo Sprindžių 8 
metų amžiaus sūnūs, Argenti
nos valstybinės pradžios mo
kyklos (Nr. 20) trečiojo sky
riaus mokinys iš Vilią Lugano 
jau nuėjo pėsčias iš Buenos 
Aires į Rosario, o iš Rosario 
į Kordobą ir tęsia kelionę to
liau Kordobos provincija. Jis 
iš Buenos Aires išėjo sausio 
2, 1939 drauge su 50-čia Ar
gentinos skautų. Bet musų lie
tuviukas yra labiausia myli
mas, nes jis yra pats jauniau
sias visoje grupėje. Rosario, 
Kordobos laikraščiai Sprindžiu- 
ko paveikslą deda pirmoje vie
toje. Bs. Aires žurnalas “Sin- 
tonia” 28 - 1 - 39 patalpino 
visos grupės paveikslą, su 
Sprindžiuku pryšakyje. Dien
raštyje “La Nacion” tilpo 27 - 
I - 39.

Savo laiškuose, rašytuose tė
veliams lietuviškai ir ispaniš
kai, jauniausias keliautojas 
džiaugiasi, kad visur, kur tik 
lankosi, randa labai malonų 
priėmimą. Kordobos provincijo
je audringas lietus buvo nu
kirtęs kelią, tat pakeitė marš
rutą. Ši ekskursija yra moks 
linio ir sportinio pobūdžio ir 
jaunuoliams labai naudinga.

Dar pastebėtina, kad Jonas 
Sprindžiukas lanko lietuvių 
kalbos pamokas Dr. J. Basa
navičiaus vardo mokykloje prie 
Lietuvių Centro, Vilią Lugano. 
Iš kelionės jis sugrįš vasario 
pabaigoj. ,

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
K?.d pačios Naujienos 
yra naudingos.

Laivu GRIPSHOLM

Sophie
Barčus

rytine radio
VALANDA

iš Stoties

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

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

pranešimus

Gegužės 31 d., 1939
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO

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

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

Del platesnių informacijų ir sutvarkymo 
dokumentų, kreipkitės į

NAUJIENAS
Jeigu norite turėti smagią kelionę

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

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
NEW TOOTH PAŠTE 

CLEANS DANGEI 
AREAS EVEN WATER 
. MAY NOT ENTER
Imagine a dellghtfully different tooth pašto 
that foams Into a “bubble bath” fine enough 
to clean pits and cracks so tiny oven water 
ruay not enter theml

That’s exactly what happens tho Instant 
saliva and brush touch tho NEW formula 
JLlsterine Tooth Pašte, supercharged with 
amazlng Luster-Foam detergont. You 
vouldn’t believe how it cleans, brlghtens, 
poliškos . . . leaves the entiro mouth so 
much fresher and cleaner.

Ask for the blg 25č tubeor.better štili, the 
double size 40į tube containlng more than 
Ji poundof tooth pašte. Atany drugcounter. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

THE NEW FORMULA

[ISTERINE TOOTH PAŠTE 
Supe^hharee^^/^

ARE YOU. SUFFERING FROM

EYE STRAIN
.due to dust, šun, lighhgldre,- 
driying, movies, re’ading, etc.?

Do your eyes bum—feel 
tired, uncomfortable? Try 
Murinę. It contains 7 help- 
ful ingredients vvhich 
cleanse and clear eyes red- 
dened from fatigue—make 
your eyes feel clean, fresh,
alive! Much more effective than boric acid.
Send for trial bottle. Mail 10c (stamps 
or coin) with your name and address to Tne 
Murinę Co., Dept. MF, Chicago, III.

// V0R EVESP YOURLI.-I-^ SooMe.,’

AT ALL DRUG STORES

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RVPKEVTOIŲ 

1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.
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The Llthuaniaii Daily News 
Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
S5.00 per year outside of Chicago 
l>8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

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

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St.j 
Chicago, III. Telefonas Cflnal 8500;

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštui

Metams ............. $8.00
Pusei metų .............  4.00
Trims mėnesiams ___  2.00
Dviem mėnesiams _______ 1.50
Vienam mėnesiui ........ 75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .......................  3c
Savaitei ..............................  18c
Mėnesiui ....... ..... .......;-------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:.

(Atpiginta)
Metams .............  — $5.00
Pusei metų ....................  2.75
Trims mėnesiams .................  1.50

J Dviem mėnesiams .......  — 1.00
Vienam mėnesiui _______ — .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams ........    $8.00
Pusei metų .......................  4.00
Trims mėnesiams ................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Pavojingi simptomai
Sekmadienį buvo gauta keisto turinio telegrama iš 

Kauno (vakar jįztilpo “Naujienose”). Joje pasakoma, 
kaip Amerikos lietuviai tufą “vertinti” Lietuvos Vokieti' 
jos sutartį, t. y. Klaipėdos krašto atidavimą. Tą nacių 
smurto žygį, esą, reikia vertinti taip:

“Sutartis yra teigiamas veiksnys Lietuvos—Ry
tų Europos taikai. Atsisakymas sutartyje nuo jėgos 
vartojimo paremia Lietuvos taikos politiką. Sutar
ties nepuolimo nuostatai atitinka Lietuvos neutralu
mo politiką. Sutartis apsaugoja Lietuvos interesus 
Klaipėdos uoste ir tuo sušvelnina tą sukrėtimą, kurį 
Lietuva galėtų pajusti, netekus ekonominio ryšio su 
pajūriu. Sutarties nuostatai nepažeidžia Lietuvos Už
sienio prekybos laisvės ir trečiųjų valstybių intere
sų. Klaipėdoje buvo lietuvių suėmimai, bet dabar su
imtieji paleidžiami.”
Tik reikia pridurti “Heil Hitler”, ir bus viskas tvar-

Galima tikėti, kad neutralumo ar, tikriau sakant, 
nuolankumo politika sušveliiino Vokietijos imperializmo 
“rūstybę”. Galima pripažinti, kad davimas Lietuvai tei~‘ 
sės naudotis “laisva zona” Klaipėdos uoste bent dalinai 
apsaugoja Lietuvos užsienio prekybos interesus. Bet lai
kyt tą nacių invaziją “teigiamu veiksniu” — tai jau per
daug.

Gal būt, tai yra teigiamus veiksnys vokiško hitleriz- 
mo atžvilgiu, bet anaiptol ne Lietuvos atžvilgiu.

Mums atrodo, kad tą keistą “vertinimą” Kaunui pa
diktavo Berlynas. Argi jau taip toli siekia nacių diktavi
mas Lietuvos valdžiai, kad ši pasidarė Hitlerio propa
gandos įrankiu?

Ne visai aiški ir žinia apie Lietuvos vyriausybės at
sistatydinimą. Naujo kabinėto sudarymas yra pavestas 
gen. Černiui. Kodėl generolui?

Ar čia irgi nebus įsakymas iš Berlyno?
Bet kun. Mironas, rodos, nebuvo Berlynui nusidėjęs. 

Jo kabinete kai kurie ministeriai galėjo būti tie pilnai 
ištikimi naciams. Tai argi to jau pakako, kad Berlynas 
lieptų Smetonai keisti vyriaiisybę?

Lietuvos visuomenės balso, deja, negirdėti. Tautinin
kų valdžių, Utiduodama Klaipėdos kraštą Vokietijai, pa
skelbė apsaugos stovį Lietuvoje, žmonės verčiami tylėti 
O valdžios lupomis kalba širilts žino kas!

Pavojingi ženklai.

giaus pakęsti jos dviveidės po
litikos.

Jau prieš kokius dvejus me
tus laikraščiuose buvo pasirodę ■ 
žinių apie Muenzenbergo nesu
tikimus su Vokietijos Komunis
tų Pdrtijos vadovybe. Komunis
tai tas žinias griežtai nuneigė; 
vadindami jas “melais”. Bet 
pasirodo, kad Mueilzenberg iš 
tiesų jau seniai kovojo prieš 
partijos vadų politiką, ir pasi
traukė iš jos tuomet, kai galu
tinai įsitikino, kad nėra vilties 
pakeisti “partijos liniją”.

Savo pareiškime jisai tarp ko 
kito sako:

“Mano patyrimai per pa
skutinius dvejus metus įtiki
no mane, kad dabartinėje 
Komunistų Partijoje nebega
lima išaiškinti ir išdiskusuoti 
politinius nuomonių skirtu4- 
mus narių ir pareigūnų susi1 
rinkimuose. Bet kai nėra to 
galimumo, tai priklausymas 
partijai darosi fikcija ir far- 

. sas. Dėl šitų priežasčių, ma
no politinė praeitis, mano so
cialistinis atsakomybės jau
smas ir mano temperameiP 
tas verčia mane pasitraukti 
iš organizacijos, kuri politinį 
veikimą daro man negalimu;

“Man sunku skirtis su or
ganizacija, kurios įsteigime 
ir įkūrime aš dalyvavau. Po 
to, kai aš, būdamas jaunas 
fabriko darbininkas, įstojai! 
1906 metais į socialistinį ju
dėjimą, aš buvau vienas iš 
pirmųjų vokiečių socialistų, 
kurie 1915 metais prisidėjo 
prie Lenino vadovaujamo ju
dėjimo, ir Beveik per 25 me
tus dirbau visomis savo jė
gomis ir ne be pasisekimo.” 
Willi Muenzenbcrg yra ne

paprastų gabumų žmogus. Vo
kietijos komunistams jisai dati- 
giausia pasidarbavo, leisdamas 
ir redaguodamas įvairius popu
liarius laikraščius ir žurnalus.

Du dalykai jam pasidarė ypa
tingai nepakenčiami dabartinė
je komunistų organizacijoje: 
viena, nariai nebeturi papras
čiausių teisių, ir vien tik skir
tingos nuomonės išreiškimas 
yra laikomas “nusidėjimu”; 
antra, komiinistų vadų veid- 
mainiavilnas “bendro fronto” 
ir “liaudies froiito” taktikoje. 
Esą, jie skelbia bendrą įvairių 
srovių veikimą ir tuo pačiu lai
ku jie dar vis neatsisako mio 
vienos partijos diktatūros.

Tokiai dviveidei politikai ne
gali turėti pasitikėjimo socia
listai. O tuomet kas išeina iš 
tų visų “bendrų frontu” ii’

P. Grigaitis

Iš Praeities Atsiminimų

MARIJA jurgelionienė
(Fotografija iftita prieš 16 metų, 
kai pradėjo dirbti “Naujienose”)

“liaudies frontų”?
“Kaip partija gali veikli 

politiškai su pasisekimu”, 
klausia Willi Muenzenbcrg, 
“kuomet artimiausieji jos tal- 
kiiiihkai ja netiki ir nepasi
tiki?”

Naciai iššluoti iš 
ZURICHO MIESTO 

TARYBOS
- * * T '*

Nors hitleriškoji Vokietija 
daro didžiausią spaudimą į ma
žiukę Šveicarijos respubliką, 
bef ši anaiptol nerodo palinki
mo jai pasiduoti. Apie šveicarų 
nusistatymą galima spręsti iš 
to, kokius rezultatus davė ne
seniai įvykę Zuricho miesto ta
rybos rinkimai.

Zurichas yra didžiausias 
Šveicarijos miestas, ir beveik 
visi jo gyventojai vokiečiai. Jo 
miesto taryboje iki šiol buvo 
šeši atstovai “Nacionalio Fron
to”, kuris yra šveicariška hit- 
leririinkų partija. Užpereitą sa
vaitę įvyko nauji miesto tary
bos rinkimai — ir ne vienas 
“Nacionalio Fronto” kandida
tas nebuvo išrinktas. Visus še
šis nacius balsuotojai iššlavė, 

<^kaip šluota!

progreso dvasia eina stipryn. 
Vakarinės Australijos parla
mento rinkimuose vėl laimėjo 
daugumą Darbo Partija. .........

Rinkimų rezultatai buvo to
kie: Darbo Partija gavo 26 vie
tas, Krašto Pdrtija — 13, Na
cionalistai — 8, Nepriklausomi 
—- 2. Darbiečiai turi absoliučią 
d atstovų ddUgumą parlament^.

Senamjam parlamente dar
biečiai turėjo 2 atstovų daugu
mą.

. 1Dabartiniai rinkimai įvyko 
pirmą kartą pagal naują įsta
tymą, kuris daro balsavimą 
privalomu visiems suaugusiems 
piliečiams.

Komunistai turės, galų gale, 
aiškiai misislatyti už diktatūrą 
arba už demokratiją. Joti 
dviem arkliais tinka cirke, bet 
ne politikoje.

Iš Lietuvos

DARBIEČIAI LAIMĖJO 
VAKARINĖJE AUST

RALIJOJE
Kuomet centralinėje Europo

je siaučia fašistiškas padūki
mas, tai tolimoje Australijoje

MUENZENBERG PASI
TRAUKĖ Iš VOKIETI- 

JOS KOMUNISTŲ 
PARTIJOS

Vienas pirmųjų “leninizmo” 
apaštalų Vokietijoje ir Vokieti
jos Komunistų Partijos steigė
ją, Willi Muenzerberg, šiomis 
dienomis paskelbė spsiuddj, kdd 
jisai nutraukia vistiš ryšius su 
td partija, nebegalėdamas dau-

Velionę Mariutę Bernbtaitę, 
kuri vėliau patdpo Kleofo Jur- 
gelionib žmona, man teko pa
žinti lygiai prieš 40 metų Min
taujoje, kur ji gyveno su savo 
motina ir sesute. P-ia Bernotie
nė turėjo butą, kuriame ji lai
kydavo apie dešimtį lietuvių 
gimnazistų. Mariutė, bene vy
riausioji jos duktė, buvo pradė
jusi lankyti metgaičių gimnazi
ją Mintaujoje.

Kitą panašų butą mokiniams 
Mintaujoje turėjo p-ia Didžiu
lienė, pas kurią tai laikais bu
vo susidaręs lietuvių jaunuome
nės judėjimo (žinoma, slapto) 
centras. Pas ją gyveno mano 
geras pažįstamas dar iš Mari
jampolės »gimnazijos Vincas 
Mickevičius .(“Kapsukas”), ku
ris buvo išvarytus iš Seinų dva
sinės seminarijos ir ruošėsi lai
kyti ėkzaminus iš šešių klasių 
kurso. Didžiulienės bule taip 
pat gyveno K. Jasiukaįtis, vė
liau pagarsėjęs laikraščiuose sa
vo feljetonėliais ir apysakaitė7 
mis; gimnazistas Malinauskas, 
didelis Žemajtijos dainų mėgė
jas; realinės, gimnazijos inoki- 
nys Čepinskąs (buV. Lietuvos 
Universiteto rektoriaus brolė- 
nas) ir k.

Be to, p-ia Didžiulienė, .turė' 
jo du sunu moksleiviu, Vytau
tą ir Antaną, ir dvi gimnazis
tes dukteris, Vandą (kuri vė
liau ištekėjo už Vihcd Mickevi
čiaus) ii’ Michaliną. Todėl na
tūralus dalykas, kad jos bute 
jaunimo netrukddvo. Tėnai daž
nai įvykdavo vakarėliai, o rim
tesniems jaiiųubliariiš buvo pro
ga pasilavinti ir susipdžlnti su 
lietuvių judėjimu, šitnin tikslui 
gyvavo slajita lietuviiį kuopele, 
vardu “Kūdikėlis” (tą vardą jai' 
buvo davusi, rodos, to btito šei
mininkė). Kdopclės pirminin
kas ir vadas btiVo aštuntos kla
ses gimnazistas Vladas Požėla, 
kuris 1926 m. buvo Liethvo:? 
vidaus reikalų ministeris.

Už Atėmimą 18 Lt—Po 
Ketveriu's Metus Ka

lėjimo,
Du šančiškiai jaitni vyrukai 

buvb pasbdinti į kaltinamųjų 
sublą už tai; kad pfaėj tįsių 
metų Spalių 1 d. Šahčiuose, 
prie vieno resterann jucdu už
puolę pil. Pt. Lipkėvičių, be 
te, iš j e atėmė 18 Lt; «

Vienas kaltinamųjų yra 
ankščiau baustas už plėšinius 
10 metų kalėjimo, o antrasis 
trisyk baustas už vogimą; bet 
bausmes abudu yra seniai at
likę. '

Taigi šį sykį apygardos teis
mas jubdu abu (Alf. Kazlauską 
ir Kazį Pužinską) pripažino 
kdlthis ir nubaudė smarkesne 
bausme—po keturius metus 
siiiik. darbų kalėjimo.

' ryžiaus Lotynų kvartale, musų
nedidelė kompanija sueidavome 

J pietauti. Ivanauskas spirginda
vo stoiką, Mariutė pagamindavo 

 patiekalą iš tomeičių, Saločių ir 
viškę, nutraukęs mokslą, ir ma- kitokių daržovių, kili virdavo
no uždarbis dėl to sumažėjo pei* arbatą, užtiesdavo Stalą; o po 
pusę, tai aš ėmiau teirautis, ai pietų visi juokaudavome ir šne- 
negalėčiau kam kitam duoti pa- kučiuodavomės.
mokas, ir išgirdau, kad mano Vakarais eidavome keliese 
pagalba gali būti reikalinga vie-1 pasivaikščioti Paryžiaus gatvė 
pam 
bute.

Nuėjęs tenai, susiderėjau su | irtas”, 
šeimininke, kuri buvo mokslei
vio tėvų įgaliota surasti “repe-1 studentas Garmus, bet labai re 
ti torių”. Nebealsimeliu, rtr aš 
tuomet SU Mariute Bernotaite 
susitikau, ar ne. Bet paskui, at- paniją ir su mumis retai susi
eidamas pas savo mokinį, ma- tikdavo.
tydavau ją gana dažnai, per du Tą vasarą aš turėjau progos 
ar tris mėnesius, kol tą uždar- Mariutę arčiau pažinti. Ji bu- 
bį turėjau. vo, žiiloma, jau subrendusi mo-

Musų pažintis tačiau buvo pa- tėtis, bet panašumas į tą liesą, 
vifšutiniška. Mariutė nebuvo greitų judesių mergaitę, kuri 
šneki sU svetimais žmohemis. lankė Mintaujos gimnaziją, bu- 
Ji sparčiais žingsniais įeidavo vo labai didelis. Pažibau ją iš 
į valgomąjį kambarį, kttr mano pirmo pamatyino, susitikęs Iva- 
mokinys ir aš sėdėdavova prie | nausko kambariuose, 
stalo, pasakydavo “Labas”, ir 
Užsitrenkdavo savo kambaryje.
lik viciią ar du kartu, kai ji|(]avo juokauti sii Tadu Ivanalrs- 
parsivedė naiu° dvejetą savo ]<urjs ją nuolatos erzindavo, 
draugių, tai šios priėjo su ma- pasakodamas, kaip ji perka 
nim pasisveikinti, inanydainos, pro(juktuS Paryžiaus kratiluvė- 
kad aš esąs namiškis, ir prie se> nemokėdama beveik nė vie- 
tds progos ules visi valaildžiu- llo žodžio prancūziškai. Tos 
kę pasikalbėjome. kalbos ji, kažin kodėl, iicnorc-

Mariutė Bernotaitė atrodė la- jo mokintis, nors koletą kitų 
bai nepriklausomo budo ir žiu- kalbų (rusų, lenkų, vokiečių, 
rinli truputį iš aukšto į ginlna- latvių) ji vartojo puikiai. Su 
zistus, — nors ji buvo visai jau- Ivanausku ji pasipažino iš se- 

; nute mergaitė, laiba ir išsitie- niau.
■ sus, kaip nendrė; staigių ir grei- Mariutė nekantravo keliauti į 

tų judesių. Atrodydavo, lyg kad Škotiją, kur jos laukė darbas 
ji visuomet kur lai skubinasi | prie laikraščio. Tuo tarpu kai 

aš rūpinausi gauti iš Peterbur
go universiteto savo dokumen
tus, ruošdamasis važiuoti į Ber
ną (Šveicariją) tęsti Savo moks
lą, ji patyrė, kad pinigai kelio
nei į Škotiją jau atėjo. Buvo 
netoli rugsėjo mėnesio pabaiga, 
kai ji šit muiiiis atsisveikino. 
Niekuomet nemaniau, kad už 
pustuzinio inetų vėl pasiirta ly
sių šit ja Chicagojc.

Būdamas Švencarijoje,v apie 
Klcofą ir Mariutę Jurgelionius 
patirdavau daugiausia iš “Lauk 
pclnio”, kuriam aš reguliariai 
bendradarbiavau, kol Klcofas jį 
redagavo. Kai kada juodu pa
rašydavo laišką. Pradžioje juo
du buvo entuziastiški. Nori? 
dirbdavo daug (Klcofas reda
gavo laikraštį ir sakydavo pra
kalbas, o Mariutė vesdavo ad
ministracijos reikalus ir pade 
davo spaustuvėje) ir gaudavę 
labai menką atlyginimą; bet gy
veno viltimis, kad ateityje bus 
geriau. Tačiau, laikui bėgant, 
perdaug įteihptas darbas ii’ var
gas pradėjo veikti jų nervus, y- 
pač kai Mariutė susilaukė kū
dikio ir šeimos rūpesčiai padi
dėjo. Kilo nesusipratimai tai’pc 
orgartizacijos ir laikraščio re
dakcijos.

Viename savo laiške Klcofas 
nusiskundė, kad toje atmosfe
roje jisai toliau nebegalįs dirb
ti. Paskui išgirdau, kad jisai su

moksleiviui Bernotienės mis. Vaikščiodami, kalbėdavo- 
I mes apie “viso pasaulio proble- 

Musų pasikalbėjimuose 
beveik visuomet dalyvaudavo

tai p. Gabrys. Jo brolis Pra
nas greitai susirado kitą kom-

Ir kad jai kiekviena minute 
brangi.

Kai pamokų davimas Bernb- 
tienės bute pasibaigė, tai aš 
daugiau Mariutės Mintaujoje 
nebemačiau. Išbuvęs dvejus 
metus Mintaujoje, nutariau ve! 
grįžti į Marijampolę, nes čia 
man gimnazijos .vyriausybė pa
siūlė “repetitoriaus” vielą mo
kinių bendrabutyje (internate”) 
su pilnu užlaikymu ir prižadė
dama pdliuosubti mane nuo 
kų Petrapilyje) žmoiia.

Nuo to laiko nutruko ir ma
no ryšiai su iniiitaujiške moks-

Dr. Vinco Kudirkos mirties 
(1900 m.) pakeitė savo vardą iš 
“Kūdikėlio” į “Dr. Vinco Ku
dirkos Draugiją”. Mano geras 
pažįstamas Vincas Mickevičius. 
kUris iki to laiko pasirašinėda
vo po savo korespondencijomis 
ir ėileraščiaiš pseudonimu “Vin
cas Vilkas Pilkas”, ėmė tuomet 
vartoti naują slapyvardę: “Vin
cas Kapsukas”, —■ nes jisai pa
sidarė karštas garbintojas Dr. 
Kudirkos, kurio visiems mums 
žinomas pseudonimas buvo

jėdama apie pergyventus var
gus, ji tuojau atsimindavo ką 
nors gero iš tų laikų — patirtą 
iš gerų žmonių užuojautą; 
draugus, suteikusius pagalbą 
nelaimėje; Pažintis su įdomiais 
asmenimis ir 1.1.

Ji btivo linksma ir draugiška 
su visais, bet ypatingai ji mėg-

Apie Mariutės gyvenimą ir 
veikimą Chicagoje ir apie jos 
darbą “Naujienose” žino dau
gelis žmonių.

Su “Naujienomis” ir tuo Vi
suomeniniu judėjimu, kuriam 
“Naujienos” tarnauja, jos as- 
milo taip SUšijo, kad ji, rodos, 
pasidarė nuo jų neatskiriama. 
Tiek jos sielos čia yra įdėta!

O betgi mes dabar turėsime 
apsieiti be jos... Mano mintys, 
tačiau, šioje valandoje skrieja 
į tolimus praeities metus, kuo
met jauna ir truputį išdidi gim
nazistė Mariutė gyveno pas sa
vo motiną ir ne galvoti negal
vojo apie vargus ir rūpesčius, 
kurie laivo skirti jos daliai.

Ji visuomet stengėsi padėti 
kitiems, kad jie butų laiminges
ni. O sau ji reikalavo taip ma
žai...

KORESPONDENCIJA
Detroit, Midi

Dvidešimt penki doleriai velio
nes Jurgelionienės vainikui ir 
vėliavai

Pereitą šeštadienį turėjo į- 
vykti LSS 116 kuopos rengia
mas bankietas ryšium Su Nau
jienų jubiliejum. Į bankietą tu
rėjo atvykti M. Jurgelionienė ir 
pasakyti kalbą. Ir štai, kai gan-’ 
singai susirinko svečiai į ban
kietą, tai jie išgirdo ne viešnios 
iš Cbicagos kalbą, bet baisiau
sią žinią, kad kelyje į Detroitą 
automobilio kolizijoje su trau
kiniu žuvo M. Jurgelionienė.

i Ta žinia labai sujaudino su
sirinkusius į bankietą. Jie1- tuoj

vainikas. Be to, $10 paskyrė 
LSS kuopa vėliavai.

Pinigai liko Julci 
parūpintų 

vėliavą ir vainiką su nurody
mu, kokių užrašų detroitiečiai 
pageidauja. —J. Besasparis

Vincas Mickevičius, kuomet aš 
1898 m., pabaigęs 4 gimnazijos 
klases Marijampolėje, persikė
liau į Mintaujos giihuaziją, neš 
man čia buvo prižadėtas Uždar
bis, iš kurio aš tikėjausi gale-, 
siąs pragyventi ir eiti mokslą 
be tėvų pagalbos. Buvau apsi
ėmęs paruošti įstojimui į gim
naziją: du Ūkininko vaiku. At
vykęs į Mintaują, pamačiau ge
ležinkelio stotyje Mickevičių, 
kuris man padėjo susirasti vie
tą; kur gyveno mand busimieji 
mokiniai; o vėliau jisai nusive
dė. nutilę į Didžiulienės butą ir 
supažindino su kitais mokslei
viais;

Iš Bernotienės įnamių paži
nau dVėjbtą lietuvių gimnazistų, 
kurie buvo vienoje klasėje su 
manim (vienas jų, kibk atsime
nu, buvo jaunesnysis Avižonis, 
daktaro Avižonio brolis). Bet 
per pirmuosius melus mano bu
vimo Mintaujoje į jos butą nu
eiti nųm neteko. Tik kai vie- 

|nas mano mokinys sugrįžo į tė-

Vėl susitikau su Mariute jau 
1907 m. vasarą Paryžiuje, kai 
grįžau iš pinrtos savo kelionės 
Amerikon. Ji tudriiet jau buvo 
Kleofo Jurgelionio (mano arti
mo draugo iš studentavimo lai
kų Petrapilyje) žmoni ha'.

Jurgelidiiis buvo išvažiavęs j 
Škotiją redaguoti lietuvių dar
bininkų savaili’aštį “Rankpel
nį”, o Mariutė laukė, iki jisai, 
tbiiai įsitaisęs ii’ sukrdpštęs pi- 
iilįų kelibrtei, ją atsikvies. Bu- 
Vd itid Idikit atvažiavę į Pary
žių dar ir študehtas Antanas 
Gafihus (dabar daktaras Ka'u- 
nė), Pi’ąnas Paršaills (vėliau 
btivęš Amfei’ikoje ir čia nusižu
dęs), jd btolis Jubzdš Paršai lis* 
Gabi’ys.

fribs vlši dažnai sitsiHnkdavo- 
mc Sorbonnos universiteto stu
dento, gamtiiiihko, Tado Iva
nausko (dabar ptbfėsbriuš Kau
no universitete), dviejų kamba
rių bute, šeštame aukšle po pat 
ndino slogu. Studentą Ivanaus
ką aš gerai pažinojau Petrapi
lyje, kur mudu abu priklausėva 
Lietuvių Studentų Draugijai ir 
dažnai inalydavovos susirinki
muose, valgykloje ir lietuvių 
vakaruose.

Ivanausko “mansardoje” Pa-

rriiaiisia jie čia, rodos, buvo ap
sigyvenę Scrantone ir dirbo 

J. Šliupo leidžiamos 
Minties”.
1913 m. pradėjau Bal- 
redaguoti , savaitraštį

“Laisvos
Kai aš 

liihorėje 
“Pirmyn”, Jurgclioniai jau gy-
veho Chicagojc. Sekančiais me
tais ir aš čia atvykau, pakvies
tus Naujieiių Bendrovės reda 
guoti “Naujienas”. Mariutė jau 
buvo gavusi darbą Ateivių Glo
bojimo Sąjungoje (lihmigrants' 
Pi’Otective League). Vladas bu
vo paaugęs vaikas.

Mariutė btiVb ta pdti drąsi, 
g^va, energinga moteris, kokią 
aš buvau hiatas Paryžiuje? tik 
litidnesnė — daug vargo pergy- 
vehusi. Seniau ji beveik niekuo
met apie save nekalbėdavo, bet 
dabar ji dažnai prįsimindavo 
suhkius laikus, praleistus Kro 
ktivoje ir Škotijoje.

Tačiau ji pasiliko tokia pat 
optimistė. Ji niekuomet nesilio
vė tikėjusi, kad ateitis bus ge
resnėj negu praeitis. Net ir kul-

Bfar g umynai 
Pompėjoje Rasta Ver- 

tinga Statula
Įdomiausias radinys, kurio 

nepasisekė užtikti per du šimt
mečius darant kasinėjimus at
kastoje Pompėjoje, šiomis die
nomis rastas visai atsitiktinai- 
Viename miesto kvartale, vyk
dant remonto darbus, buvo už
tikta spinta, kurią atidarius iš
krito dramblio kaulo statulėlė. 
Matyti, kad jos kilme yra gry
nai indų, nes atrodo, kad ji 
vaizduoja deivę Lakšimę, ku-

indų garbinama, kaip meilės 
ir grožio deivė. Radinys turi 
ypatingos vertės ne vien dėl 
savo meniškumo, bet taip pat 
ir grynai chronologiškai.

Tai yra pirmasis radinys, 
kuris užtiktas heleniečių arba 
romėnų gyvenamose vietovėse. 
Tuo įdomiau, kad šis indų kū
rinys yra patekęs ne į didžiuo
sius Viduržemio pajūrio mies
tus, kuriuose spietėsi preky
ba ir susisiekimas su kitais 
kraštais, bet į Pompėją, kuri 
anuo metu nebuvo joks susi
siekimo su kitais kraštais bei 
pbekj’bds mazgas. Istorijoje 
nuolat minima, kad pirmai
siais imperatorių valdymo lai
kais susisiekimas vilkstinėmis, 
bei jura su kitais kraštais nė
jo pro Pompėją, tačiau naujai 
rastoji statula verčia visai ‘ki
taip galvoti. Mokslininkų ma
nymu, ši statula ir rodanti, 
kad ir Pompėja buvusi susi
siekimo mazgas, nes kitaip sta
tula į šią vietovę nebūtų ga
lėjusi patekti.
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Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Canal 0117

K. KAIRIS, prezidentas
P. GALSKIS, vice-prezidentas
V. MANKUS, sekretorius

z P. MILLER, finansų sekretorius

VALDYBA
K. AUGUSTAS, iždininkas 
ALGIRDAS RULIS, trustisas
P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS. Dr-jos Advokatas, 
J. P. V ARK ALA, Draugijos Auditorius

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
John Petkus, Aurora, III.................................................... 17
Juozas Ascilla, Chicago  ................................................. 12
Petras Galskis, Chicago ....................................:.............. 9
Adomas Markūnas, Chicago .....    9
Frank Buldvv, Chicago ..................................................... 8
V. B. Ambrose, Chicago ................................................. 4
Juozas Žukas, Chicago .................................................... 5
E. Norgailienė, Chicago ................................................... 3
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III..........................................  3
Joseph Laurinas, Aurora, III............................................. 2
Mike Senko, Chicago ..........   2
Senas Petras, Chicago ..................................................... 1
Stanley J. Petrauskas, Rockford, 111...............................
Bruno Arlauskas, Chicago .............................................
S. Mockus, Racine, Wis........................................ ............
V. černauskas, Springfield, III..........................................
Petras Lapenis, Chicago ...................................................
Joseph Augaitis, Cicero ......................................... ...........
Frank Klikna, Chicago .....................................................
S. Yurchis, Chicago ......................................... .................
Jonas Kaulinas, Chicago ...................................................
Benedict Vaitekūnas, Chicago .........................................
Juozas Albauskas, Chicago Heights, III.............................
Marijona Ascilla, Cicero ...................................................
Thomas Šalkauskas, Chicago .........................................
Constantin čepulevičius, Chicago ....................................
Anton Marshall, Maywood, III..........................................
J. Cinikas, Cicero •...............................................................
Miss Josephine Miller, Evanston, III.................................
Pavieniai nariai įrašė ....................................................... 15
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 metais.
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus tikėtus 

nemokamai į gegužinę. Taipgi tikietus gaus nemokamai visi tie 
draugijos nariai, kurie įrašys nors vienų naują narį.

Konkurso pabaigtuvių gegužinėje visi nauji nariai ir tie, 
kurie įrašys nors vieną narį į draugiją, gaus tikėtą nemokamai 
užkandžiams ir gėrimams.*- ■■'■■■

Nariai priimami draugijon — vyrui it nibtėtys — htio 15 
iki 48 metų.

įsirašyti galima per musų kontestantus, per draugijos na
rius, arba reikia atvykti asmeniškai į draugijos ofisą.

Draugijos Ofisas atidaras kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro, o ketvirtadieniais iki 9 valandos.

KĄ VEIKIAME IR KĄ MANOME VEIKTI
NAUJAS DIREKTORIUS
Pereitą antradienį, kovo 21 

d., Chieagos Lietuvių Draugi
jos valdyba (direkcija) laikė 
savo posėdį. Kadangi prieš kiek 
laiko iš direkcijos pasitraukė 
p. Jonas Degutis, tai buvo rei
kalas į jo vielą paskirti naują 
direktorių.

Musų konstitucijos nuostatai 
(žiūrėk paragrafą 44, pusi. 12) 
apie naujo direktoriaus rinki
mą štai ką sako: “Kai Direkto
rių Taryboje atsiranda vakan- 
cija, Direktorių Taryba išsiren
ka kvalifikuotą narį vakancijai 
užpildyti tarnybos terminui už
baigti”.

Jau per kurį laiką nariai vis 
reikšdavo nuomonę, kad valdy
boje yra reikalingas naujosios 
kartos atstovas. Vien lik Chica
go j c draugijai priklauso per 
1,000 narių, kurie yra gimę ir 
augę Amerikoje. Šiaip ar taip, 
jų pageidavimai, jų reikalavi
mai ir pats veikimo būdas žy
miai skiriasi. Jie domisi kito
kiais reikalais, negu mes. Pra
mogos jų gyvenime vaidina 
itin svarbų vaidmenį. Tas pat 
juk buvo ir su mumis, kada 
mes ajuni buvome.

žinoma, pravartu čia bus pa
stebėti, kad rhusų pramogos 
buvo kitoniškos, negu dabarti
nės kartos. O fdi dėl to, kad 
mes augome skirtingose sąly-

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

Inži Algirdas Riilis 1936 me
tais baigė Armouro technologi
jos institutą (chemijos skyrių). 
Tais pat metais jis įsirašė ir į 
Chieagos Lietuvių Draugiją. Pa
vyzdingų tėvų auklėjamas, Al
girdas nuo pat mažens įsitrau
kė į lietuvių judėjimą. Jis daug 
veikė ir dabar tebeveikia lietu 
vių studentų organizacijoje. Jis 
tikrai gražiai vartoja lietuvių 
kalbą.

Atstovaudamas gausingam 
jaunimui, kuris priklauso Čhi- 
cagos Lietuvių Draugijai, mes 
manome, kad inž. Algirdas Bu
lis galės tikrai datig gero pa
daryti musų organizacijai.

Naujam direktoriui mes lin
kime kuo geriausio pašisekimo!

gose. Pavyzdžiui, šių dienų jau
nimas yra labai susidomėjęs 
sportu. Visai kitoks reikalas 
yra su senesnio amžiaus žmo
nėmis, kurie yra atvykę iš Lie
tuvos. Iš jų tik retas kuris krei
pia dėmesį į sportą.

Tačiau paneigti sportą butų 
neišmintinga. Jei norime, kad 
musų jaunimas veiktų drauge 
su mumis, pasiliktų musų or
ganizacijose, tai bandykime su
daryti tokias sąlygas, kad jau
noji karta galėtų plėsti savo 
Veikimą.

Jaunimo pageidavimus ir no
rus, žinoma, geniausiai supran
ta patys jaunimo atstovai. Ir 
jau tikrai metas, kad jų balsas 
butų išgirstas musų organizaci
joje.

Direktorių taryba ir turėjo 
galvoje jaunosios kartos reika
lus, kai ji aptarė atsiraddsioš 
vrikancijos klausimą. Ji priėjo 
išvadą, kad reikia būtinai į di
rektoriaus vietą paskirti jauno
sios kartos atstovą, kuris galė
tų labiau suartinti senąją su 
jaunąja karta.

Pagaliau nebe už kalnų tie 
metai, kada senesniems veikė
jams iš viso teks iš vadovybės 
pasitraukti. Ir bendrai jų eilės 
Vis retėja. Praeis vieni kiti me
tai ir musų organizacijos vai
ras pereis į jaunosios kartos 
rankas. Tai juk visiems aiškus 
dalykas ir prie , jo reikia reng
tis.

Tokiais sumetimais besiva
duodama direktorių taryba ir 
ndtarė inžinierių Algirdą Rul 
paskirti Chieagos Lietuviu 
Draugijos direktorium, kad jis 
baigtų p. Jono Degučio tetmitią.

BAZARAS
Bazaras jau praėjo. Kiek jis 

buvo sėkmingas, bent šiuo tar
pu stiuku pasakyti. Kol kas, 
kaip sakoma, “roklindai” dar 
ilesttvesti.

Tačiau ir dabai’ galima pa
sakyti, jog buvo tikėtasi geres
nių pasėkų. Pirmą bazaro die
ną lyg tyčia pasitaikė gana šil
tas oras, — tiesiog vasariškas. 
Antrą dieną oras irgi nelabai 
palankus tebuvo: iki vakaro li
jo. Buvo ir kitokių kliūčių, dėl 
<urių bazaras neišėjo tiek ge
ras, kaip tikėtasi.

Apytikriai galima pasakyti 
štai kas: pelno vis dėlto liks ge
rokai. O kad bazaro reikalus 
jutų galima greičiau sutvarkyti, 
tai visi serijų platintojai yra 
prašomi atsiskaityti. Juo grei
čiau tai bus padaryta, juo ge
riau.

Šia proga norime paskelbti' 
vardus-pavardes tų giliuklingų 
žmonių, kuriems teko dovanos. 
Dovanas jie gali gauti draugi
jos ofise.

1. C. Augustine; 3249 S. U- 
nion Avė., Chicago.

2. Stanley Ndnvlch; 15713 
Lathrop Avė., Harvey, III.

3. Edith Norbut, 4225 S. 
Maple Avė., Stickney, III.

4. Alex Yokubaitis, 3015 W. 
53 St., Chicago.

5. John Stack, 1336 N. Iloy- 
ne Avė., Chicago.

6. Al Seiffert, 11526 S. Eg 
gleslon Avė., Whiting, Wcld 
Sliop.

7. Helen Yzbicki, 15640 
Marshfield, Harvey, III.

8. Joe Tanias, 1521 N. Bell 
A Ve., Chicago.

9. Fred Sakamff, 3439 Beo
riu St., Steger, III.

10. Alex Kovacs, 15212 
BroadUdy, Harvey, III.

11. Peler Šimkus, 3242 S. U- 
hioh Avė.,

12. J. Macks, 2133 S. Halsted 
S t.; Chicago, III.

13. Sėlwestrus Mačos, 311 
Kėhšihgton, Chicago.

14. Auna Raila, 3236 S. Em- 
btald A Ve., Chicago.

15. Estellc Rozgus, 5925 S. 
Emerald Avė., Chicago.

Visi aukščiau išvardyti asme
nys gaus jiems paskirtas dova
nas, kai atsikreips į draugijos 
ofisą. Dovanų išdalinimu rūpi
nasi Alei AmbrozevičiUš;

Žuvo Marija Juge- 
lionieiiė

Pereitą šeštadienį netoli Ka- 
lamazoo, Mieli., automobilio ne
laimėje žuvo Marija Jurgelio- 
iiiėnė, Naujiėrių Bendroves di
rektorė ir administratorė.

Velionė priklausė Chicagbs 
Lietuvių Draugijai ntib 1932 
metų. Vadinasi, apie sėlynerius 
melus. Jdš laidotuves įvyks tre
čiadienį po pietų. Buš palaido
ta Lietuvių tautiškose kapinėse.

Plačiau apie velionės laidotu- 
”ėš pranešta kitoje vietoje.

Šiomis dienomis į musų drau
giją įsirašė Paul Pučkorius su 
savo šeima.

P-as Pučkorius yra Downers 
Grove (Ilk) gyventojas. Per 
paskutinius kelis metus jis ten 
sėkmingai durbuojaši kaipo fo
tografes. .Jo foto studio yra 
adresu 928 AVakrcii Avė.

P-as Pučkorius yra labai ma
lonus ir inteligentiškas žmogus. 
Savo laiku, kai gyveno Chica
go j e; jis nemažai veikė įvairio
se organizacijose. Dabar, žino
mi, jam jau ’sunkia:: lietuvių 
vištidmenihlaiiie gyvenime daly
vauti, kadangi1 gyvena tarp ki
tataučių. Bet1 nežiūrint to, sti 
lietuviais jis Visą laiką palaiko 
ryšius.

Prieš kiek laiko p. Pučkorius; 
jo žmona L'ucy ir sūnūs Vy
tautas įsirašė į Chieagos Lietu
vių Draugiją.

Šia proga bus ne pro šalį pa
stebėti, kad ponų Pučkorių su
ims Vytautas lanko kolegiją. Jis 
labai gražiai lietuviškai kalba.

Už ponų Pučkorių šeimos 
prirašyriią kreditas tenka p. 
John Petkui iš Auroros.

KONTESTANTAS PET
KUS IR VĖL PASI

ŽYMĖJO

BAZARUI DOVANOS NUO BIZNIERIŲ
P-as Frank P. Speecher, lie • Halsted St. — 2 kv. geros deg-

ttivis atstovas iš White Eagle 
bravaro, parūpino garsaus An
weiden alaus bazarui.

tinės.
Tady ^Petrošius, 1634 West

69 th S t. — 1 k v. deg.

PASKELBSIME KITĄ 
SAVAITĘ

Kadangi dėl kąi kurių prie- 
žosčių negalėjome priruošti są
rašo naujų narių, kuriuos įra
šė kontestantai, tai jų pavardes 
Paskelbsime kitą savaitę.

Mdrtha Novickis, laikąs ta
verną ir valgyklą, 1361 South 
Union Avė., aukojo keisą deg
tinės. Ponia Novickienė yra se
na Draugijos narė ir taip pat 
didėlė patrijotė ir gerai su
prantanti Bazaro naudą, todėl 
ir taip gausiai aukojo.

Chdrles Tavern, Kasiliatlskai; 
laiką taverną, 3364 S. Halsted 
St., aukojo pusę bačkos alaus. 
Ponai Kasiliauskai yra seni 
draugijos nariai ir dideli drau
gijos darbų rėmėjai, todėl jie 
visada gausiai remia.

Drigot Stanley; 5114-16 So. 
Knox Avė., išdirbėjas Swan 
Brand įvairaus papso, paauka
vo 10 keisų papso.

Aleksas Bakery, 3339 South 
Morgan St., aukojo duoną dėl 
bazaro.

Prager Atlas Becr, aukojo 
5 keisus alaus.

Frank Pocius, 3600 S. Hal
sted St., miltų maišuką.

J. Urban, 2418 Marųuette 
Rd., — 3 kvortas degtinės.

J. Kodis, 2622 W. 69th St. 
— 2 kv. bondytos degtinės.

Tony Janelones, 2548 West 
71st St. — 1 kv. degtinės.

J. ir M. Matkiewich, 6914 
Western Avė. •— 1 kv. deg.

Klemensas Waskelis, 2643 W. 
71st St. — 1 kv. deg.

Louis Anlanavič, 2709 West 
71st St. — 2 kv. deg.

Ralph Pūstis, 2553 W. 69th 
St. — 1 kv. deg.

P. A. Mureika, 2539 West 
69 th St. — 1 k v. deg.

A. Belskis, 2422 W. Mar- 
quelte Rd. — plunksną ir pai
šelį.

Terry Walsh; 2’829 -30 ^West 
69th St. — 3 kv. Vyno.

Jonas Pudžvelis, 2638 West 
69th St. — 2 kv. deg.

Alex Waičiulis, 4563 South 
Wentworth Avė. — 1 k v. deg.

Paul Pranskietis, 2439 West 
69th St. — 1 kv. deg.

Ponai Pranckai, 2451 West 
69th St. — 1 kv. deg.

Andy Drobtis, 6825 S. West- 
ern Avė. — 1 kv. deg.

Mack, 69th St. — 1 kv. deg. 
Eleonora — Glass sėt.
Mr. ir Mrs. Jacobs, 4003 Ar

cher Avė. — miltų maišuką.
Markūnas, 4410 S. California 

Avė. — 2 butelius vyno.
Peter Barskis, 1748-50 West 

47th St. — rūkymui slandas.
Wm. Lewis Clothing Store, 

4716 S. Ashland Avė. — dre-
sę.

Ch. Krisčiunas, 4501 Ash
land Avė. — 1 kv. deg.

J. Grigaitis, 3800 W. Armi- 
tage Avė. — 1 kv. deg.

Petronėlė Radžius — bonką

Smith’s Palm Garden, 4177 
Archer Avė. — 1 kv. vyno.

Ambrose, Halsted — 3 kv. 
geros degtinės.

Martha Tavern, 1701 Halsted
St. — 1 kv. deg.

Jacob Cohen, 1401 S. Hal
sted Št. — paveikslą.

Leavitt Bros., 1320 S. Hal
sted St.

B. Pužauskas, 645 W. 18th 
St. — 1 kv. deg.

Salutaras, 639 W. 18th St.
— 3 kv. Salutaras.

W. Butkus, 564 W. 18th St.
— kaulėtą. ’

Uršulė Plonis, 3610 S. Wall- 
ace St. — ClaUssen’s hot mixed 
pickles.

Anna Klimas, 4410 S. Cali
fornia Avė. — 2 kv. vyno.

Effron Drug Co., 4458 So. 
California Avė. — baksa ken- 
džių.

Nė\v City, 1758 W. 47th St.
Pebples Hardwate Store, 

1901 W. 47th Str. — flash 
light.

UniVersal Pharmacy, Frank 
A. Shimkus, savininkas, 3301 
So. Halsted St. — toiletinių 
dalykų.

Beck’s Dept. Store, 3325 So. 
Halsted St. — gražią staltiesę 
(table spread).

Joseph Rūta Tavern, 3141 S. 
Halsted St. — 1 butelį vyno.

Kaz. Ūkelis, 3136 Lituanica 
Avė. Tavcrno sav. 1 kv. vyno.

Harvey, III.
Žemiau yra suminėti vardai 

Harvey Lietuvių Kultūros Drau
gijos narių, kurie pasidarbavo 
Chieagos Lietuvių Draugijos 
bazaro serijas beplalindami.

A. L. Skirmontas
J. Yzbickas
A. Ratkus
K. Skirmontas
Agnės Smith
J. Ratkus
A. Mikshys
J. Beinor
Z. Putramenlas
Ona Sadzekičienė
A. Lemesk.

Visiems serijų platintojams 
tariame širdingą ačių.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyj*a naudin
gi! žinių h- gerų pa
mokinimų.

“Šeimos Draugas” Per 
Tris Genikarles!

Daugiau kaip per 30 metų Ex-Lax 
yra Amerikos labiausia parduoda
mas liuosintojas.

Tai produktas, kurs turi prasi
mušti į viršūnę... ir likti tenai!

Nesvarbu kokį liuosintoją varto
ji, dėl savo gero privalai mėginti 
Ex-Lax.

Jis gerai veikia. Jis švelnus. Jis 
lengva imti. Ex-Lax skonis kaip 
gardaus čokolado- 10c. ir 25c. dėžu
tės pas visus vaistininkus.

SAUGOKITfiS PAMftGDŽIOJIMVt 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax I 
IsidSmčkit raides “E-X-L-ArX” ant 
dSžutCs ir ant kiekvienos plyteles. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukit tikro Ex-Laxl

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOLATED LAXATIVE

I ■ ii

Jewelry & 
Optical Store

3505 SO. HALSTED ST.

BVfcOVA

AND-CHEESE
^EADY !N 9 MINUTES

Kontestarilas John Peikus iš 
Aurora, 111., žygiuoja pirmyn 
tiesiog šuoliais. Kada kiti koh- 
testantai džiaugidsi prirašę po 
vieną narį, tai jis susyk jų gau
na po keletą. Štai pereitos sa
vaitės gale jis pridavė septynių 
naujų narių aplikacijas. Tokiu 
budu per trumpą laiką jis įra- 
įe net septyniolika narių ir at
sistojo visų kon tęs tautų pryša- 
kyjė.

Jėi p. Petkui ir toliau taip 
seksis, tai jis tikrai laimės aukš
čiausią dovaną.

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

vyno.
Marty Jacobsen’s Tavern — 

1 kv. degtinės.
Cicero Avė. Cafe, 1400 So. 

Cicero Avė.
General Food Mart, J. Bo- 

čiunas, 4928 W. 14th Street, 
Cicero, III. — didelę kumpę.

Liberty Tailor, 1403 S..49th 
Ct., Cicero — siutą išklynyt.

Marcela Zubavičienė — ke
letą įvairių daiktų.

Frank Kery, 7253 S. West- 
ėrn Avė. — 2 kv. ‘‘Santa Ali- 
ėia” 'vyno.

Paul Norkus, 1706 W. 47th 
St. — 1 kv. deg.

Mrs. Eleonora Jokubka, 4609 
Rockwell St. — stiklinių setą.

A. Striko!, 2212 So. Leavitt 
St. — 1 kv. deg., 1 kv. vyno.

Walter Neffas, 2435 S. Lea
vitt St. — gal. geros deg
tinės.

J. Andriulis, 5005 S. Keller 
Avė. — 4 k v. grybų.

Alek Waičiulis, 4563 South 
Wentworth Avė. — 1 kv. deg.

J. Daračiunas, 4548 South 
Wentworth Avė. — 1 kv. deg.

A. Zellon, 7132 So. Racine 
Avė. — 1 kv. deg.

Garsinki! ės Naujienose

NAUJIENOS
Žengia Pirmyn.*.

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iŠ Chieagos, 
kilų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie 
tuVoje.

NAUJIENOSE telpa ddug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio rilšių, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dien
raštis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
rbmkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

Stanley Tavern,' 1816 South
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Diena Iš Dienos
Bridal Showers

, MARQUETTE PARK. — šeš
tadienį, kovo 25 d., ponų J. 
Raudžių namuose, 2817 W. 63 
S t., buvo surengta net dvi di
delės vestuvių lauktuvės (bridal 
shovvers) jų vienintelei dukre
lei Albinai.

Susirinko pilnas namas mo
terų ir mergaičių. Buvo sudėta 
labai daug brangių dovanų. 
Ėmė virš 4 vai. jas peržiūrėti.

P-lė Albina ir jos sužieduoti
nis Geo. Brousil buvo taip nu
stebinti, kad apsiverkė ir su 
ašaromis akyse dėkojo visiems 
giminėms ir draugams.

Po dovanų įteikimo p. Agnės 
Raudis, Albinos mamytė, pa
kvietė visus prie puikiai pa
puošto stalo skaniai vakarienei.

Trumpoj ateityje įvyks iškil
mingos vestuvės Marąuette Par
ko lietuvių bažnyčioj, 68 ir 
Washtenaw avė. Linkime daug 
laimės ruošianf’es prie naujo 
gyvenimo. —A. Kuzmickienė.

Juozapas Laurinas yra ge
ras šeimininkas ir žymus vei
kėjas. Jis kaip šeimyniškame, 
taip ir socialiame gyvenime yra 
rimtas ir širdingas visuomenie- 
tis.

Alex Pocius," vietos gyvento
jas ir žymus viešos įstaigos sa
vininkas, pasveikinęs Juozapą 
Lauriną linkėjo jam geros klo
ties ir ilgiausių metų, o taip 
pat ir visi kiti svečiai linksmi
nosi prie gero maisto ir ska
nių gėrimų ir velijo Juozapui, 
kad Dievas laimintų jį ir jo vi
sus kilnius darbus. —Alex.

Ir čia Buvo 
“Juozapinės”

AURORA, III. — Smagu žy
mėti, kad mes irgi turėjome 
“Juozapinį” vardadienio ir 
gimtadienio pokilį, kurs buvo 
suruoštas kovo .18 d. pagerbi
mui visų mylimo Juozapo Lau- 
rino. Į pokilį atvyko šie žymė
tini svečiai: pp. Ambralavičiai, 
Balčiūnai, Slankai, Pociai ir lt.

Minėjo Mirties 
Sukaktuves

BRIGHTON PARK. — Pra
ėjusį šeštadienį suėjo lygiai 30 
dienų nuo mirties a. a. Jose- 
phine Gudienės, tai iš tos prie
žasties vyras Pranciškus ir 
duktė Josephine turėjo viešą 
gedulingą paminėjimą. Pir
miausia Nek. Pras. P-lės Šv. 
bažnyčioj susirinkusieji karštai 
pasimeldė už velionės dvasią, 
o po pamaldų giminės ir drau
gai susirinko į pp. Gudų na
mus, 4601 S. Rockwell St., ir 
čia turėta gedulingi pietus, ku
rių metu pareikšta užuojautos 
nubudusiam Gudui ir jo duk
relei. —Juos žinąs.

lACME-NAUJIENŲ Foto J

CHICAGO. — Sam Hry- 
ciuk, kuris prisipažino nu
žudęs dvi moteris. Jo api
plėštų ir išgėdintų aukų 
skaičius siekia gal 50.

Ambrose, Mrs. Anna Radaus
kas, Miss Josephine Miller, Miss 
Anna Venckaitė ir Mrs. Darata 
Kvederienė. Kartu daug prigel- 
bėjo ir Mr. ir Mrs. Milleriai iš 
Evanston.

/š Politikos Lauko
Nauji Indorsavimai Merui Kelly

šiomis dienomis visa eilė 
darbo 1 organizacijų indorsavo 
kandidatūrą mero Edward J. 
Kelly, kuris kitą antrądienį, 
balandžio 4 d., kandidatuoja 
naujam terminui.

Už Kelly pasisakė Street 
and (Public Utility Inspectors 
Unitu, lokalus 1039; Window 
Trinuners, Decorators and 
Display Men’s Union, loka-

viai dirbo mero Kelly kandi- 
turos naudai.

•
“Iš visos širdies remsime 

merą Kelly balandžio rinki
muose,” vakar pareiškė Italo- 
American National Union, kp. 
14. Organizacija, per savo pir
mininką Vincenzo Schiceli, 
pasiuntė merui Kelly pilno in- 
dorsavimo laišką, pareikšda-

šj vakarų specialiai 
gražus ir įdomus 
“Peopleš” programas

Peoples baldų Bendrovės 
duodami radio programai vi
suomet yra gražus ir įdomus 
paklausyti, nes jų išpildyme 
kas kart dalyvauja žymus ir 
populiarus dainininkai, daini
ninkės, muzikai bei kalbėtojai. 
Taip ir šį vakarą klausytojams 
bus labai malonu girdeli dai

ru, iš stoties WSBC 1200 kil. 
išgirsite šį šaunų radio progra
mą.

Vedėjai New City Furniture 
Mari prašo pasiklausyti kiek
vieną antradienio vakarą jų 
leidžiamo oro bangomis radio 
programo.

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 rašyti

MOLER COLLEGE
177 NO. STATE ST. C£N. 6393

Dain. Aleksandro Vasiliaus
ko Išleistuvių Parčs 
Aukotojai

Pereitą penktadienį, kovo 24 
d., buvusioje Meldažio salėje 
buvo surengtas išleistuvių va
karėlis artistui dainininkui 
Aleksandrai Vasiliauskui iš

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus , ir 
visokius rankandus bei Storus 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų Darbaiga
rantu otas. Taipgi pristatėm an
glis i visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

New Yorko.
Kadangi p. Vasiliauskas savo 

koncerte padarė labai gerą įs
pūdį publikai, kurios, deja, ma
žai atsilankė, tai būrelis meno 
mėgėjų ant greitųjų surengė 
atsisveikinimo vakarėlį svečiui 
artistui paremti.

Rengėjų komisija susidėjo iš 
sekamų rengėjų: Mrs. Helen

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Moterų Piliečių Lygos susirinkimas įvyks trečiadienį, 

kovo 29 d. Sandaros klube, 814 W. 33rd St. Pradžia 7:30 
v. v. bus daug naujų reikalų aptarti. Po susirinkimo užkan
da. Prašom visas atsilankyti, ir naujų atsivesti. Valdyba 

12-to Wardo Lietuvių Demokratų Organizacijos susirinkimas 
įvyks trečiadienį, kovo 29 d. 7:30 vai. vak., Hollywood sve
tainėje, 2417 W. 43rd St. Prašomi skaitlingai atsilankyti, 
nes bus daug svarbių nutarimų kas link balsavimų bal. 4 d. 

Atsiveskite ir naujų narių. Korespondentas Gurskis
Town of Lake Namų Savininkų ir Piliečių Klubo susirinkimas 

įvyks šįvakar 8 v. Šv. Kryžiaus parap. svet., 46th ir Wood 
St. Bus atskaitos iš praėjusio klubo parengimo ir daug ki

tų svarbių reikalų. ^Kviečia Valdyba
Cicerus Lietuvių Republikonų klubo susirinkimas įvyvks trečia

dienį, kovo 29 d. parapijos svetainėje. Bus Ed. Statkus, ku
ris yra kandidatu į miestelio viešojo knygyno direktorius 
ant republikonų tikieto. Rinkimai Ciceroj bus bal. 4 d.

Valdyba

Mrs. Helen Ambrose ir Mrs. 
Anna Radauskas surinko dova
nų iš sekamų biznierių ir as
menų, kurie žymiai pagelbėjo 
padaryti atsisveikinimo vakarė
lį pasekmingu.

Aukotojai
Aukavo gėrimų ir maisto da

lykų sekami biznieriai:
Chas. Venckus, 3200 S. Wal- 

lace; Jonas Andrišiunas, 700 
W. 31 St.; Bruno Gaidymavi- 
čius, 732 W. 31 St.; Chas. Ai- 
dukas, 3335 S. Lituanica Avė.; 
Frank Shemett, 3336 S. Litua
nica Avė.; Chas. Ūkelis, 3436 
S. Lituanica Avė.; Jos. Rūta, 
3141 S. Halsted St.; Jos. Rachu- 
nas, 3137 S. Halsted St.; Jos. 
Aleksas Bakery, 3339 S. Mor
gan St.; S. Lerner, 3400 South 
Halsted St.; W. Spiok, 3231 S. 
Halsted St.; S. Daugėlos Pieni
nė, 3251 S. Halsted St.; Bridge- 
port Produce Co., 3423 South 
Halsted St.; A. Jankaitis, Meat 
Market, 3429 S. Lituanica Avė.; 
Walter Neffas, 2435 S. Leavitt 
St., ir Jokūbas Maskoliūnas, 
3503 S. Halsted St.

Visiems viršpaminėtiems biz
nieriams pp. Helen Ambrose ir 
Anna Radauskas širdingai dė
koja už jų prisidėjimą. Vaka
rėlis buvo labai smagus ir ar
tistas Al. Vasiliauskas buvo la
bai patenkintas rezultatais. Vi
siems atsilankiusiems į vakarė
lį mes tariame didelį dėkų.

Rengimo Komisija.

las 41, per sekretorių Richard 
Rochester, ir The Elevator 
Operators and Starters unija, 
lokalas 66, per prezidentą 
Matthew Taylor.

Kelly kandidatūrą remia be
ne visos Chicagos unijos ir ki
tos darbininkų organizacijos.

Bet Kelly remia nevien uni
jos. Štai, trečio Wardo Repub
likonų organizacija atsimetę 
nuo savo partijos, nuo repub
likonų kandidato, ir pareiškė, 
kad Kelly yra žymiai geresnis 
kandidatas už republikonų 
Grcen. Organizacijos viršinin
kai pridūrė, kad Kelly rėmėjų 
obalsis, “He has made a good 
Mayor” yra daugiau negu tei
singas.

•
Už Kelly šiomis dienomis 

pasisakė visa eilė žymių chi- 
cagiečių, kurie nominacijose, 
vasario mėnesį rėmė proku
roro Courtney kandidatūrą.

Tarp tokių yra Sidney Holz- 
man, buvęs Cook Aspkri^p 
Amerikos Legiono vadas; Jack 
Tierney, komandantas ,E. Eaw-
rence HiglrvVay Posto Ameri
kos Legiono, h* jack Miller, 
Disabled American Veterans 
of the World War vadas.

Suminėti legionierių ir vete
ranų organizacijų nariai akty-

ma, kad didžiuma italų bal
suotojų už jį atiduos balsus 
rinkimų dieną, balandžio 4.

Iš Vakarėlio
Jono Burago
Atminimui

žmonių buvo mažai

Praeitą šeštadienį p. Yuškos 
salėj, Brighton Parke, įvyko 
vakarėlis Jono Burago atmini
mui. Draugai nori pastatyti 
jam paminklą ant jo kapo. 
Nors buvo plačiai garsinta, bet 
žmonių atsilankė į tą vakarėlį 
nedaug.

Bunco lošiant daug dovanų 
buvo išdalinta. P. Millerienė, J. 
Gulbinienė ir p. Žalpienė labai 
tvarkingai ir nuoširdžiai dirbo, 
kad tik daugiau pelno atneštų 
ir mirusiam artistui Buragui 
gražų paminklą butų galima 
pastatyti.

Po lošimo nervus erzinanti 
muzika birbino. Prie bufeto 
būreliai ragavo Dievo dovanos. 
Kaip aš, taip ir kiti suspaustom 
širdim liūdėjom išgirdę žinią 
apie žuvimą Marijos Jurgelio- 
nienės. —R. š.

nuojant Flarence Balsiulę, Ma
ry Schultz, Anelę Žaliukas, mo
terų kvartetą, trio ir t. t.

Prie to bus labai naudinga 
išgirsti patarimų apie sveikatą, 
kuriuos patieks Dr. T. Dundu
lis. Iš politikos srities kalbės 
teisėjas Jonas Zuris. Programo 
vedėjai turi daug gerų žinių 
apie visokius pavasarinius pir
kimus, kaip ir kur juos rasti.

Žinoma, bus labai naudinga 
kiekvienam pasiklausyti, o prie 
to rinktina ir graži muzika 
smagiai palinksmins kiekvieną. 
Dėl to patartina pasiklausyti 
patiems ir priminti savo drau
gams šiandien 7 valandą vaka
re, užsistatyti radio ant stoties 
WGES. —Rep. xxx

NAUJAS RADIO 
PROGRAMAS

New City Furniture Mart 
1652-54-56 W. 47th St.
Kiekvienas naujas radio pro

gramas pasižymi kuom nors 
įvairesniu, prašmatnesniu. Taip 
ir šis Ncw City Furniture Mart 
programas bus įvairus ir žin
geidus pasiklausyti, šiame pro- 
grame dalyvaus Šakar Makar 
orkestras, St. Louji Louji ir 
bus suvaidinta komedija.

Taigi kiekvieną antradienį, 
kaip 8:30 iki 9 valandos vaka-

Tel. Victory 4965. i
STOGDENGYSTE IR BLEKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi J 
pilną apdraudą už darbus- Lenj;- ’ 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND i 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St 

_____ „ /

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY *
1340 West 63rd Street

COPR. NE60LCCRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED AFGHAN PATTERN1966

Palinkėjo Daug 
Laimes

BRIGHTON PARK. — Iš 
brolių Jokantų vienas yra var
du Juozapas, kurs su broliu 
Jonu užlaiko biznį adresu 4138 
Archer avė. Varduvių išvaka
rėse susirinkę jo draugai ir 
kostumeriai palinkėjo jam 
daug laimės ir ilgiausių metų.

Prieš depresijos laikus bro
liai Jokantai buvo žinomi kai
po stambus namų statybos kon- 
traktoriai. Jie praktikavo tą 
biznio šaką nuo 1913 metų.

Kaimynas.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

.. .......................u............... .u.-.................. ■■ .I.—, iH

No. 1966 — Mėgstąs afghan.

! NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1966
! 1739 So. Halsted St, Chicago, I1L I
I čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No................ ’

I
f Vardas ir pavardė _________________________________________ |

1 Adresas ............_....................     I
I ? I
i Miestas ir valstija _________ ........_______ „_ ____ ______________.

5 Metai Vienoj Vietoj
BRIGHTON PARK. — Me

chanikas Peter Walteraitis, ku
ris turi virš 20 metų praktikos 
automobilių taisyme, dabar mi
ni 5 metus kaip turi automo
bilių taisytuvę ir parduotuvę ad
resu 4614 S. Western avė. Čia 
jis superka vartotus automobi
lius, sutaisęs vėliau juos par
duoda. —Kaimynas.

■ • r

ba.

prie Loomis
2828 West North Avė. 

prie California

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DEL VYRŲ

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867 
Rez. Republic 5688 I

Amžinos Atminties
Lietuvis Plumberis

— Laisnuotas —
GAS FITTINGS ėnd SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

• FOTOGRAFAS

PAUL LEASAS1 
(Vyriškų Rūbų Krautuvė) \ 

3427 So. Halsted SČ
Tel.' Boulevard 0937

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA IŠIMIAMI

GYDYMAS...................... $Cn«00
LIGONINĖJE .............. wU

RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena
diena Ligoninėje-----$ 15.00

REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama

VISAS LIGAS GYDOMA $4.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzle Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

MARIJAI JURGELIONIENEI
Mes labai apgailestaujame netikėtą ir tragingą mirtį MARIJOS

JURGELIONIENES. Lai jos a'smenybė ir naudingi, neužmirštini

darbai lietuvių visuomenei visuomet būna minimi su didele pagar

Wilham Kasmauskas

Savininkai 1

William Bazar

NEW CITY
Furniture M art

1652-54-56 West 47th Street

Garsinkitės “N-nose”
LIGONINES— 
HOSPITALS

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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



Antradienis, kovo 28, 1939

REZOLIUCIJOS KLAIPĖDOS KLAUSIMU 
PRIIMTOS MOTERŲ MASINIAM 

MITINGE
Vidur-Vakarinių Valstijų Lietuvių Moterų Sąryšio 

laikytam masiniame mitinge, kovo 19 d., Mildos svet., 
3142 So. Halsted St., Chicago, III. mes griežtai smerkia
me Vokietijos agresorius už puolimą ant Lietuvos teri
torijos — Klaipėdos. Mes piktinamės pasigrobimu Čeko
slovakijos.

Chicagietės moterys pasirengę ištiesti ranką Lietu
vos sesutėms, kaip ir visiems taiką ir demokratiją my-i 
lintiems žmonėms kovoj prieš agresorius.

Mes atsišaukiam į lietuvišką visuomenę vienyti jė
gas bendram veikimui Hitlerio sulaikymui.

Pirmininkė: A. Miščikaitienė, 
Sekretorė: J. Skeberdytė

REZOLIUCIJA PREZIDENTUI ROOSEVELTUI 
W.P.A. DARBŲ KLAUSIME

Mes, Chicagos lietuvės moterys, susirinkę kovo 19 d. 
į Mildos svet. 3142 S. Halsted St., Chicago, III. Lietuvių 
Moterų Vidur-Vakarinių Valstijų Sąryčio masiniam mi
tinge, ir apsvarstę valdžios vedamą viešų darbų progra
mą, kreipiamės į prezidentą Rooseveltą, kad ir toliaus 
rūpintųsi W.P.A. darbais.

Taipgi mes pasižadame remti W.P.A. (viešų darbų) 
programą. Šia proga žymim, kad moterys didžiai dėkin
gos už vedamą W.P.A. programą. Kongrese esamas bi- 
lius paskyrimui dar $150,000,000 yra būtinas dalykas šiais 
sunkiais laikais, nes sustabdžius viešus darbus, dar la
biau padidėtų bedarbė.

Pirmininkė: A. Miščikaitienė
Sekretorė: J. Skeberdytė.

Chicagos Mokyklų
Muzikos Šventė

Padėkos Žodis
Artisto Vasiliausko

NAUJIENOS, Chicago,, III

PRANEŠIMAS APIE MIRTĮ

Marijos Jurgelionienes
Su skausmu širdyje šiuomi pranešame, kad šio mėn. 

25-tą, tuoj po 12 vai. dieną, mirė kelionėje iš Chicagos 
| Detroitą, sudavus traukiniui į automobilių, kuriuo ji 
važiavo su trimis savo draugėmis,—“Naujienų” Direkci
jos narė ir Administratorė MARIJA JURGELIONIENĖ, 
buvusi Bernotaitė, eidama 52 metus amžiaus, X,'

Gimė Šiauliuose 1887 m. rugsėjo 26 d. Ėjo mokslą Min
taujos (dabar Latvija) Mergaičių Gimnazijoje. Dirbo 
Vilniuje, kaip Administratoriaus padėjėja prie “Vilniaus 
Žinių”. Išvažiavo į Paryžių, paskui į Škotiją dirbti prie 
savaitraščio “Rankpelnio”. Po to gyveno Krokuvoje ir 
prieš 30 metų atvyko |C,Š. A. Jungtines Valstijas.

“Naujienoms” velionė pradėjo bendradarbiauti, kai tik 
laikraštis išėjo. Daug darbavosi lietuvių visuomeniniame 
judėjime, žodžiu ir raštu, šviesdama žmones. Per keletą 
metų vedė “Naujienose” Moterų Skyrių. Ilgai buvo LSS. 
Sekretorė-V ertė ja.

“Naujienose” dirbo nuolatos nuo 1922 m. lapkričio 27 
d. Buvo išrinkta į “Naujienų” Bendrovės Direkciją. Prieš 
trejus metus buvo paskirta “Naujienų” Administratore ir. 
šias pareigas ėjo iki pat savo mirties.

Yra pašarvota p, Juliaus Lulevičiaus
So. California Avė. (Phone: LAFayette

Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 29 
pietų, Lietuvių Tautiškose Kapinėse. Visi veliones drau
gai yra nuoširdžiai kviečiami dalyvauti.

koplyčioj, 4348 
3572).
d., 1:30 vai. po

Sūnūs VLADAS JURGELIONIS ir žmona THELMA, 
KLEOFAS JURGELIONIS,

“NAUJIENŲ” BENDROVĖS DIREKCIJA.

šįvakar Tarptautiniam amfi
teatre, 42nd ir Halsted, prasi
dės visų Chicagos viešų mo
kyklų “Muzikos Šventė”. Pro- 
grame dalyvauja 10,000 mok
sleivių.

Chicagiečiams
Aš esu labai dėkingas visiems 

chicagiečiams, kurie mane taip 
rūpestingai priėmė ir pasidar
bavo surengti man tokį smagų

išleistuvių vakarėlį. Ypatingai 
noriu padėkoti rengimo komi
sijai, ponioms ir panelėms, ku
rios per tokį trumpų laikų ga
lėjo surengti tų pasekmingų va
karėlį. Būtent: Mrs. Helen 
Ambrose, Auna Radauskas, 
Josephine Miller, Auna Venc
kui te ir Darata Kvederas. Taip
gi didelį dėkui tariu ir pp. Mi- 
lleriams, pas kuriuos" aš buvau 
apsistojęs ir “Naujos Gadynės”

Town of Lake
Keistenybės
Ir įdomybės
Kas ka smaugia.

Policija. —

f prisišaukti negalima. Kad ir 
prisišauki, tai jiems turi plėši
ką pristatyti į rankas, ir su ge
rais prirodymais, o kitaip nie
ko nedaro. O t, tau, ir tvarkos 
dabotojai.

» » »
Į tris dienas mirė du vienos 

moteriškės įnamiai. Žinoma, 
abudu jau pagyvenę ir pavie
niai, ir abudu gyveno iš pašal
pos. WPA darbų negalėjo gau
ti, kadangi nebuvo piliečiai.

Apie jų mirtis dabar daug 
kalbama. Moterys kalba, kad 
ką jie gaudavo iš pašalpos, tai 
mainydavo į naminėlę. Dar ei
na paskalai, kad jiedu nebuvę 
niekad trezvųs, ir buk tai jų 
mirties priežastis ir buvus per- 
didelis ragavimas • naminės. 
Kaip ten yra iš tikro, 
nau, tik sakau ką aš 
žmones kalbant. Well, 
nebūtų, bet naminės
mas neišeina į gerą. —Raulas.

aš neži- 
gi r dėjau 
kaip ten 
* vartoj i-

Binghamton, N. Y.,
Vlada Vitarta A* ę

Palaidojus
Kas turite tenai giminių?

— Skundžiasi.
“Namine”

CLASSIFIED APS. Į
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo
AUTOMOBILIŲ MEKANIKAS 

ieškau darbo. Patyręs apie 18 metų 
—Klauskite Tony Daukas, tel. Re- 
public 5024.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MERGINA BENDRAM namų 
darbui patyrusi — nėra skalbimo 
nei virimo. Maža geimą — savas 
kambarys, radijo. $7.00.

Briargate 9389.
-i-------------------------------r------------------------------- (--------------------------

UŽDIRBK $15 į savaitę savo 
apylinkėj. Mokame po ‘$1.00 už 
namų savininkų vardus, kurie už
siinteresuoti pertaisymo ir patai
symo darbais—be to dar komisija 
už orderius. Rockwool Insuliacija. 
Namų kėlimas, Cementiniai blok- 
sai, karpenterio darbai ir t. t. že
miausios kainos 
vienas iki tf/ijų

Netikėtai sulaukiau žinių 7 
diena kovo, kad mano vienin
telis brolis pasimirė nuo šir
dies ligos komplikacijų Bing-
hamtbne, N. Y.

Nieko nelaukdama 
išsiruošiau į taip to]imą 
nę suteikti savo mylimam bro
liui Vladui Vi tarini paskutinį 
atsisveikinimą.

Laidotuves, kuribse ir aš da
lyvavau, įvyko 9 d. kovo. Kop
lyčioj ir kapinėse draugas S.

pasakė po trumpą

tuojau 
kelio-

Jasilionis 
prakalbėlę apie velionio Vlado 
praeitį ir jo nuveiktus darbus

$5.00 įmokėti 
____  . , „ t metų išmokėti. 
Siųskite pašto atvirutę ar telefo- 
nuokit CALUMET 4487.

MIDDLE STATE CO. 
2411 So. Michigan Avė.

HELP wantEd—malė 
Darbininkų Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

300 ĮMOKĖTI. Nupirksi 2 flatų 
plytinį 6 ir 6 kambarių —priims 
mažą morgičių. Lowe avė. arti 36 
gatvės.

GORDON REALTY,
809 W. 35th St. YARDS 4329.
GERIAUSI PIRKINIAI ŠIĄ sa- 

vaitę. North Avenue, 2-1 aukštų 
krautuvės, rendos $600 metams tik
tai $3500. Spaulding Avenue, 13 
apartmentų, rendos $6000 metams, 
tiktai $20,000. Springfield Avenue, 
28 apartmentų, rendos $11,000 me
tams, tiktai $38,000.

Kitas geras PIRKINYS — 2 
krautuvės — 2x6 kambarių apart- 
mentai, rendos $1,800, garu šildo
ma, pilna kaina $7000.

Virškalbamos nuosavybės gali
ma parduoti ant išmokėjimo. Veik 
greitai. Atdara jūsų patogumui 
sekmadieniais ir vakarais.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avenue.
Tel. Spaulding 1500,

10 N. Clark St. Dearborn 1540
PARDUODA 2 "AUKŠTŲ freimi- 

nį namą, 4-4 kambarių flatai. Pi
giai. Kreiptis 1454 So. Kolin.

REIKALINGAS BARTENDERIS 
su tavern laisniu. Nupirksiu ir 
fikčerius, jeigu prieinama kaina, 
šaukite po 7 vai. vakaro.

Prospect 0176.

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

TURIU DIDELĮ alaus iš vežiojimo 
biznį (Beer Distributing Business). 
Cirkuliuoja 6 trokai, dirba 10 dar
bininkų. Vienam sunku didelį biz
nį vesti. Ieškau partnerio. Jei atsi
šauktų keli asmenys, galėtų būti 
korporacija.1 Puiki proga gerai už
dirbti. Kreipkitės šiuo adresu: 
UNIVERSAL BEER DISTRIBUTOR

D. PETROVICH, Prop., 
950 Wcst 36th Street, Chicago, III.

Telephone YARDS 1638.

AUTOS—TRUCKS FOR SALfc. 
Automobinai ir Trokai Pardavimu

4 DURŲ TOURING Sedan 1937 
PJymouth, Heateris ir defrosteris. 
Karas atsižymi kaip naujas — už 
prieinamą kainą. CENTRAL AUTO 
SALES, 3207 So. Halsted St. Vic- 
tory 1717. Dėl informacijų klaus
kite CARL WAINORA.

KAMPINIS 13 apartmentų, meti
nių pajamų $6,270, tiktai $20,000. 
Reikalaujama $5,000. Kampinis gel
tonų plytų 4 apartmentų, roll away 
beds, showers, 2 karų garažas, 
$9,500—Reikalaujama $2,000.

MIDDLE STATE MORTGAGE 
4027 N. Crawford Avenue, 

Independence 6870.

PARDAVIMUI FREIMINIS NA
MAS 7 kambarių, 5 lotai—125 pė
dų ketvirtainių—$450 pinigais — 
kitą mėnesiniais išmokėjimais.

11322 So. Troy Street.

6 KAMBARIŲ KATEDŽ aukštu 
beismentu, 2 lotai, 2 maudyklės. 
Pilna kaina $1500. PETERS BROS. 
CO. 1647 W. 47th St. 2-ras aukštas

BOLESLOVAS JANKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 26 d., 6 vai. ryto, 1939 m. 

sulaukęs pusės amž., gimęs Kauno rėdyboj, Kėdainių apskr 
Krakų parap., Šulaičių kaime.

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nubudime pusbrolį Stanislovą Kunevičių, 

jo žmoną Antaniną, .io dukterį Oną Piliponis ir jos vyrą Ka
zimierą; pusbrolį Vimentą Jankauską, pusbrolį Pranciškų Ku
nevičių ir jo šeimyną ir daug kitų giminių Amerikoj. Lietuvoj 
—brolį Motiejų ir jo šeimyną, dvi seseris ir daug kitų giminių.

Priklausė prie Jaunų Liet. Tautiško Kliubo, Keistučio Kliubo 
ir Teisybės Mylėtojų Draugijos.

Kūnas pašarvotas namie, 3220 So. Union Avė.
L^idotu^ės įvyks Trečiadienį, kovo 29 d., 8 vai. ryto, iš namų 

į šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Boleslovo Jankausko giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir

Nubudę liekame,

čiui už akompanavimų. Aš jū
sų visų ilgai neužmiršiu ir ti
kiuosi ateityj vėl su jumis pa
simatyti.

Aleksandras Vasiliauskas

atsisveikinimą.

jų šeimynos ir kiti Giminės, 
Ridikas, Tel. YARDS 1419.

Pusbroliai,
Laid. Direktorius P. J.

K

URBA
i

LIETUVOJ MIRĖ

MRS. MICHAEL MELDAŽIS 
(Anelė Meldažienė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 27 d., 3:35 vai. ryto, 1939 
m., sulaullus pusės amž., gi
mus Braceville, Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Prancišką Domins- 
kienę, 2 sūnūs: Mykolą ir 
Raymond—2 dukteris: Virgi- 
nia ir Alice; marčią Pearl, 2 
anukus ir kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 6736 So. 
Campbell Avė. Laidotuves 
ketvirtad., kovo 30 d., 8:30 v. 
ryto iš namų į Gimimo Pan. 
Šv. parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Mrs. Michael 
Meldažis giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nubudę liekame,
Motina, Sunąi, Dukterys įr 

kitos Giminės.
Laid. Dir. Lachawicz ir Su

irai, Tel. CANAL 2515.

Juzefą Landsbergienė
Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 29 dieną, 1939 m., sulaukus 

75 metus amžiaus, gimus Lietuvoj.
Paliko dideliame nubudime Lietuvoj vyrą Domininku, 5 duk

teris, Juzefą, Zofiją, Antosę, Stasę ir Bronislavą ir jų šeimynas; 
sūnų Aleksandrą ir daugiau artimų giminių; Amerikoj—sūnų 
Stanislovą, marčią Dellą, ir tris anukus: Albert, Verą, Stanis
lovą Jr., ir sūnų Joną; jos žentą Joną Norak ir pąanuką Robert 
ir trečią anūką.

Palaidota Šaukėnų kapinėse Lietuvoj, sausio 31 d.
Visi a. a. JUZEFOS LANDSBERGIENĖS giminės, draugai ir 

pažįstami esat nuoširdžiai kviečUmi dalyvauti gedulingose pa
maldose už jos sielą kovo 30 d., šv. Kryžius bažnyčioje 45th 
St. ir Wood, 7:45 vai. ryto.

Nubudę liekame,
BROLIAI, MARTI, ANŪKAI ir KITI GIMINĖS

STANISLOVAS LANDSBERGIS, 1435 W. 47th St.
Tel. YARDS 6055

i Ai tolioji Siunčiam GėlesLOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
TeJ, YARDS 7308

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

GĖLININKAS mams- 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

1 ()WN ’OF^LAKE. — Cionais 
vietiniai biznieriai skundžiasi, 
kad juos viena didžiulė vielos 
departiuncnline krautuvė smau
gia, bet vistiek jie la didžiąja 
krautuvę pįil^ -reinia. Jeigu 
kuriam iš jų^prireikia būtinų 
reikmenų, ar tai aprėdalų, tai 
jie ir eina į didžiųjų depdrta- 
mentinę krautuvę, nors ir yra 
mažiukų biznieriukų, kurie ga
lėtų tokius pat reikmenis nusi
pirkti ir ne brangiau kaip di
džiojoj krautuvėj. Bet vistiek 
jie jų remia, nors jie sako juos 
pačius smaugia.

Šios apylinkės gyventojai ir 
biznieriai nusiskundžia, kad 
apiplėšimų pasitaiko penki ir 
net šeši kas vakarą, o policijos

KĄZIMIERAS STANČIKAS 
gyveno 5640 S. Uflin St.

Tel. Prospect 10502.
Persiskyrė Šų šiuo pasauliu 

kovo 25 d., 6:35 vai. vak., 
1939 m., sulaukęs pusės, amž., 
gimęs Liet. Vainuto parap., 
Skereženių km., Tauragės aps.

Amerikoj gyveno 40 m. . 
paliko dideliame nubudime 

moterį Juzefą, po tėvais Jur- 
geliutę, dukteris Eleną, žentą 
William Skurry, 5 sūnūs Ka
zimierą ir marčią Oną, Ed- 
wafdą ir ’ mąrčią Marijoną, 
WilJįam, Adomą ir Hubert ir 
jų šeimynas, brolį Joną Stan
čiką jo žmon^į Johanną, 4 švo- 
gerkas Jievą Gečienę, Oną 
šikienę, Marijoną Rumšienę 
ir Petronėlę Druktenienę ir 
jų šęimynas, daug kitų gimi
nių, draugų '> ir pažįstamų. 
Lietuvoj—brolį Motiejų Stan
čiką. seserį Domicėlę Šima- 
šienę.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu
deikio koplyčioj, 4605 S. Her
mitage Avė. Laidotuvėsi įvyks 
Seredoj, kovo 29 d., 8:00 vai. 
ryto iš koplyčios į šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioj 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Kazimiero Stan
čiko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Sunai ir 

kitos Giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

nemažas būrelis velionio arti
mų giminių ir gerų draugų.

Susitiko^ po 25 metų
Po laidotuvių tie jo draugai 

ir mano buvę draugai ir drau
gės, kurių jau nebuvau mačiu
si per 23 metus, suteikė man 
labai malonias vaišes, būtent, 
P. Machukai, M. ir M. Kazlaus-

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

MARQUETTE PARKE, netoli 
lietuviškos bažnyčios 2 flatų medi
nis namas po 4 kamb. Cementuotas 
beismontas, platus lotas. Kaina 
$4900—įmokėti $500. Kitus kaip 
renda. Turiu visokių kitokių bar- 
genų pardavimui arba mainymui.

C. P. SUROMSKIS, 
6816 S. ^estern Avė. Grovehill 0306

$6250.00 2 FLATŲ PLYTINIS 3 
metų senumo, karštu vandeniu 
Šildomas, lotas 60x125—2 garažai— 
šalinis įvažiavimas
$8500.00 55th ir California, 2 flatų 
plytinis, garu šildomas, pats pri
sikraunąs Stokeris, 35 pėdų lotas, 
pirmos klasės sąlygos. $4850 69th 
ir Rockwell, 6 kambarių plytinis 
bungalow, karštu vandeniu šildo
mas, 40 pėdų lotas, 2 garažai. Bar
genas.
Matytis su MR. MEDORA, 8110 S. 

Ashland. Tel. Stewart 3601.

bargenas.

VIENO AUKŠTO MŪRINIS na
mas, 12 , metų senumo. 70 pėdų 
.štorąą., 2 karų garažas. Specialė 
kaina $2,900. 4 kamb. plytų bun- 
galow, karštu vandeniu Šildoma. 
Hard \vood trimingas, 3 kambarių 
mūrinis cottage užpakalyje. 6 me
tai kaip statytas. Didėlis bargenas. 
$4750. 2608 West 47th Street.

yra Binghamtono stambus biz
nieriai), dr. S. ir P. Jasilioniai, 
p. Čeponienė, M. Kaminskienė, 
FelU Wailekunas, p. Gabužis, 
P. ir O. 
Žemaičiai 
taverno 
nas,

Keistutiečiai 
Ruošiasi Prie 
Vakaro Cicero j

REAL ESTATE TO EXCHANGE

MAINYS bizniavą nuosavybę ir 
taverną į privatų namą. Kreiptis į 
savininką. 4635 So. Wood St. Tel. 
YARDS 2194.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

Prašo

Mikolajunai, J. ir A. 
ir buvęs chicagietis 
savininkas Andreliu-

paieškoti giminių
visiems širdingiausiTariu

ačiū. Mačiau ir daugiau pažįs
tamų. Kai kurie turi ir giminių 
Chicagoj ir prašė manęs juos 
surasti. Taigi, jei kas manote, 
kad turite giminių Bingham- 
tone, meldžiu a įsišauki i šiuo 
antrašu: St. Norkienė, 4034 S. 
Montgomery avė., 2 f. f.
-------------------------.—z-----------
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*

GRACE MATUZ po tėvais 
Marchowskaitė 

gyveno 4330 So. Paulina St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

šeštad., kovo 25 d., 3:45 vai. 
popiet, 1939 m., sulaukus 19 
metų amž., gimus Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Frank, dukterį Pauline, 
3 mėnesių amžiaus, seserį Ge- 
nevieve Lėkis, švogerį Joseph 
ir šeimą, švogerką Pauline 
Sheehy, švogerį Charles Ma- 
tuz ir kitas gimines ir drau
gus.

Kūnas pašarvotas* koply
čioj, 4605 So. Hermitage Av.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, kovo 29 d. 1 vai. popiet. 
Iš J. F. Eudeikio koplyčios 
bus nulydėta į Liet. Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Grace Matuz gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Duktė, Sesuo ir kitos 

Giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

Įvyks balandžio 16, Liuosybės 
Salėj

Lietuvių Keistučio Pas. Kliu- 
bas stropiai rengiasi prie vaka
ro, kuris įvyks 16 dienų balan
džio Lietuvių Liuosybės svet., 
14 ir 49th Court, Cicero.

Bus suvaidinta labui graži ir 
juokinga komedija “Mulkino ir 
Mulkintojai”. Jaunuolių drau
gija po vadovyste drauges Za- 
bukienęs pildys dalį programų, 
susidedančio iš dainų, šokių ir 
kitoniškų gabalėlių. Visi gerai 
žino, kad jaunuoliai su savo 
“triksais” prijuokina publikų.

Po programo bus gražus šo
kiai prie geros orkestrus. Ger
biamieji, malonėkite įsigyti ti- 
kietus iš anksto, nes prie durų 
bus brangesni. Tikietus gali
ma gauti Ciceroje pas p. Brazį 
siuvykloje, 14 ir 49 Court, pas 
p. Kvederienę, 1433 S. 50 Avė., 
Brighton Parke pas Kliumų, 
4516 S. California avė., Lafa
yette 9849; pas Sharkų, 4635 S. 
Washtenaw avė., Lafayette 
0559, ir pas visus keistutiečius,

57 AKRAI, visas įrengimas su 
gGru namu. 80 mylių nuo Chicagos. 
Mainys į nuosavybę. Rašyti.

Box 953, 1739 So. Halsted St.

40 AKRŲ, 5 AKRAI užsėtos, 
gana medžiagos trobelei, prie ežero. 
Yra arkliai su vežimu, gera Jersey 
karvė, 50 bušelių, du tonai Šieno 
ir visų rūšių ūkio įrankių. Viskas 
už $895.00.
HANSON-OSBORN, Hart, Mich.

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

reikalingas pirmas mor- 
GIČIUS. Gera proga pinigui įdėti. 
Pašaukite CANAL 2183.

SOIL—FOR SALE 
Juodžemis—Pardavimui.

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS 
dėl gėlynų ir žolynų specialiai su
maišytas su durpėmis ir trąšomis. 
Parduodam bušeliais arba vežimais. 
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.0Q; 15 
bušelių $2.50. Jei pirksite daugiau 
kaip vieną bušelį už pristatymą ne
mokėsite. Ofiso valandos 7 vai. 
ryto iki 10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street, 
Tel. Wentworth 7942.

Jei Norit
N. Klimas.

• KA PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

štai kokią propoziciją chica
gietis Charles Busch, seniau 
gyvenęs adresu 3306 W. Schu- 
bert st., padarė savo žmonai: 
Leisk man gyventi 
mėnesius su viena 
gražia pažįstama 
Jeigu man patiks,
skirsim. O jeigu ne—tai su
grįšiu pas tave.

Žmona propoziciją atmetė ir 
užvedė divorso bylą.

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

per šešis 
jauna ir 

mokytoja, 
tai persi-

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 

VIS? SKAITO.

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos* Už pakartojimas 
duodame gerą nuolaidą.



UžuojautosTelegramos 
ir Laiškai

Dr. P. Grigaičiui,
1739 South Halsted St. ■
Chicago, Illinois.

Prislėgta nuotaika siunčiu jums visiems di
džiausią užuojautą, netekus darbščios ir 
mums visiems pavyzdingosio's visuomenės veikė
jos Marijos Jurgelionienės. Liūdžiu su jumis.

Pranė Lapienė
Bayshore, N. Y.

Naujienos,
1739 South Halsted St., 
Chicago, III.

Dėl kilniosios širdids, talentingosios “Naujie
ną” pareigūnės, Marijos Jurgelionienės, šiurpu
lingos mirties, reiškiu jos sandarbininkams ir 
“Naujienoms” jautrią ir gilią užuojautą.

Konsulas įSaužvardis 
Chicago, III.

Lithuanian Daily News 
Chicago.

Please accept my deepest sympathy in your 
great loss.

Julia Kazlauskas, 
Chicago, Illinois

NETEKOME KULTŪROS NEŠĖJOS
Skaudų smugj likimas uždavė “Naujienų” šei

mynai ir lietuvių visuomenei, žuvus nelaimingai 
Marijai Jurgelionienei. '

Tai didžiausios energijos ir pasišventimo 
draugė, nenuilstančiai dirbusi už laimingesnį vi
sų lietuvių rytojų.

Neviena graudi ašarėlė nuriedės per veidus 
artimiausių draugų-ių ir Lietuvoj, ir čia ir ki
tur gyvenančių lietuvių už mirdsią šią apšvietos 
skleidėją.

Gilios užuojautos priimkite sūnūs Vladas Jur
gelionis, Kl. Jurgelionis, Nora Gugienė ir Nau- 
jieniečiai.

R. Šniukas
Chicago, III.

MARIJAI JURGELIONIENEI TRAGINGAI 
MIRUS

A. J. S.

Šiurpulingoj tragedijoj žuvo musų lietuvių iš
eivijos viena žymiausių, nuoširdžiausių ir ener
gingiausių darbuotojų. Širdį veria jausmas — 
gaila jos.

Netikėta mirtis nusinešė lietuvių laisvo’s—kul- 
turtingos visuomenės didžiai gerbiamą moterį 
Mariją Jurgelionienę. Kaip kiti “Naujienų” ben
dradarbiai, taip ir aš šiame momente teikiu gilų 
užjautimo žodį mirusios sunui bei giminėms, o 
ypatingai dienraščio “Naujienų” štabui, netekus 
nepavaduojamos valdybininkčs.

Taipgi linkiu greitai ir pilnai pasveikti visoms 
trims draugėms, kurios kartu pateko į minėtos 
tragedijos sukurį, Stasei Bernotaitei, Adelei 
Nausiedienei ir Leonorai Nem ciniškai tei.

Chicago, III.

LAIŠKAS “NAUJIENOMS”
Pittsburgh, Pa.

March 25,1939
Išgirdę per radio liūdną pranešimą, jog am

žinos atminties Mariją Jurgelionienę ištiko ne
tikėta mirtis, reiškiame užuojautą šernai ir 
“Naujienų” štabui.

Nuliūdę:
PAUL DARGIS,
J. K. MAŽUKNA,
S. BAKANAS,
KAZYS MILLERS—ir Šeimos.

Didelis
Gaisras >

Gaisras beveik sunaikino ke
turių aukštų, pigių butų namų 
adresu 2827 Orchard Street. 
Keliasdešimts žmonių butų pra
radę gyvybes, jeigu ugniage
siai nebūtų juos išnešę per lan

gus. Liepsnos apėmė visus 
aukštus beveik vienu sykiu.

Namo janitorius Christ Mil- 
ler buvo suimtas kamantinėji
mui.

Apie 20 žmonių turėjo bėg
ti gatvėn kai kilo gaisras bre- 
rento sandėly j adresu 3759 
South Halsted streęt. Nuosto
liai siekia apie $2,000.

Mariutės Jurgelio
nienės Traginga 
Mirtis

Rašo L. Narmontaite
žodžiai negali išreikšti musų 

jausmus ir mintis, kai dažino- 
jom apie M. Jurgelionienės tra- 
gingą mirtį ir apie kritiškų su
žeidimų ponios Adelės Nausie- 
dienęs ir panelių Staselės Ber
notaitės ir Leonoros Nemčiaus- 
kaitės. Ir, jeigu ne dėl tam tik
rų aplinkybių, gal butų buvę 
prie viršmiriėtų vardų ponios 
Noros Gugienės ir mano.

Mat, iries rengėmės važiuoti 
Į Detroitu per mėnesį laiko. Žiū
rėjom su entuziazmu į musų 
kelionę. Džiaugėmės, kad mes 
chicagietės galėsime ypatiškai 
sueiti musų drauges Detroite. 
Bet musų pljanai kitaip išėjo...

Gyvenimas sunkus. Dirbi, dir
bi, kad butų galima žengti pir
myn, ir į vienų momentų, vi
sas darbas ir net gyvastis bai
giasi. Tad pradedi gailėtis, kad 
tų ir tų draugui nepasakei, kad 
ir tų ir tų nepadarei, nes jau 
per vėlu. \

Kad tik mes galėtumėm vie
nas kitam būti geresni, simpa
tingesnį ir vienas kitų daugiau 
at j austume. Tada pereiktų gai
lėtis, kad mes geriau nedarėm, 
kol musų draugai buvo gyvi.

Musų draugės mirtis, priver
čia mus prie tos minties — ar 
frakcijos, partijos ir politika 
turi kokios nors vertės? Ar ne 
butų geriau būti atjaučiančiu 
žmogum ir stengtis taip gyven
ti, kad kiekvienų draugų galė
tumėm kasdien padaryti laimin
gesnių?

Ponia Mariutė Jurgelionienė, 
mano manymu, pasiekė šito 
idealo savo gyvenime.

AUTOMOBILIU
NELAIMES

• Prie Noblesville, Ind., au
tomobilio nelaimėj sunkias 
žaizdas panešė Don Hacock, 
garsus Ghicagos radio prane
šėjas, jo žmona ir du jauni 
vaikai.
• “Hit-and-run autoipobilis- 

tas užmušė 69 metų chicagietį 
Minnie Kcster, prie Ashland 
ir 70-tos. Ji gyveno adresu 
7145 So. Morgan.

• Prie Lebanon, Missouri, 
du chicagiečiai buvo sunkiai 
sužeisti: Isaac ^Gershman, 1170 
Oak, ir jo 12 metų sūnūs. Ger- 
shman yra Chicagos City 
News Bureau redaktorius.

Bal. 1 Protesto 
Parado 
Reikalais
Atsišaukimas į Lietuvių Keistu

čio Paš. Kliubo narius

Gerbiamieji keistutiečiai, kaip 
žinote, balandžio 1 dienų įvyks
ta masinis paradas vidurmies- 
tyj protestui prieš grobikus na
cius ir fašistus, kurie despotiš
ku budu spaudžia Europos 
žmones.

Taigi, brangus keistutiečiai, 
prisidėkime prie to parado ir 
parodykime visam darbininkiš
kam pasauliui, kad ir mes sy
kiu su visais darbininkais 
smerkiame tuos groboniuš dar
bininkų išnaudotojus, kurie 
pražūtį neša visam darbinin
kiškam pasauliui. Taigi kam 
tik laikas pavelija, visi kaip 
vienas stokime į parados eiles 
ir pakelkime balsų: gana jums 
išnaudotojai! šalin savo purvi
nas rankas nuo laisvų žmonių, 
lai gyvuoja proletaras ir demo
kratija visam pasaulyje!

Keistučio Kliubo narys...........
N. Klimas.

NAUJIENOS, Chicago, III. __________
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ŠERMENYSE...
Penktadienį, ir kiekvienų dienų prieš tai per daug, 

daug metų, i “Naujienas” ateidavo nuliūdę lietuviai, se
nutės, jaunos moterys, žili seneliai, stiprus, augaloti vy
rai. Jie ėjo pas Marijų Jurgelionienę pagalbos ir patari
mų prašyti.

Vakar vakare į koplyčių Brighton Parke ėjo nuliū
dę lietuviai, senutės, jaunos moterys, žili seneliai, stip
rus, augaloti vyrai. Jie ėjo pas Marijų Jurgelionienę jai 
paskutinį sudiev pasakyti.

Mat, Marija Jurgelionienė pagalbos nuskriaustiems 
ir patarimų nežinantiems nebeduos. Nebeis į “Naujie
nas” varguoliai Marijos Jurgelionienės ieškoti.

Ji jau atrado amžinų ramybę
Šiandien, po sunkaus ir jos artimiems naudingo gy

venimo, ji ilsisi, gėlių apsupta, Jkukliam grabe, J. Liule- 
nčiaus koplyčioj. Ji laukia ten paskutinės kelionės.

Laukti ilgai nereikės.
Laidotuvės rytoj. —R.

REIKALE LIETUVIU KALBOS VIEŠOSE 
MOKYKLOSE

4. Kelly High School
Rašo L. Narmontaite

(Tęsinys)
Per didžiausias pastangas 

pirmininko Bendro Lietuvių 
Kalbos Komiteto, advokato C. 
V. česnulio, kuris praleido 
daug valandų ir dienų konfe
rencijose su Kelly High School 
administracija, galima dabar 
pasakyti, kad tos mokyklos vir
šininkai pasiliko labai simpatin
gi šiam judėjimui, tai yra — 
įvedimui lietuvių kalbos mo
kyklose. Nors iš pradžių jie 
šaltai žiurėjo į reikalų įvedimo 
lietuvių kalbos šioj mokykloj, 
dabar jau jie prašė, kad apli
kacijos butų 'paliktos ofise ir 
net oficialis įSranešimas buvo 
prikabintas įžyrriioj vietoj.

Prie to, mokyklos viršininkė 
p-lė Dolton patdrė, kad jeigu 
studentai galėtų A; užsiregistruo
ti lietuvių kalbBŠ klidsoms per 
sekančias dvi si vai tęs, tai butų 
galima taip daraht paskubinti 
dalykus ir tada inokyklos tvar
ka sekančiam bfertainiui nebū
tų suardyta, 'dabar eina 
darbas organizkMiiho.

Dėl to reikia skubiai veikti, 
reikia vaikams ir jų tėvams iš
pildyti aplikacijas ir kuo grei
čiausiai nusiųsti mokyklų ta
rybai.

Tam tikslui vietinė Brighton 
Parko komisija rengia susirin
kimų (vėliau bus pranešta vie
ta ir laikas). Yra kviečiami da

LITHUANIAN LANGUAGE IN KELLY 
HIGH SCHOOL

Attention Kelly Students!
A t lašt, your drearn o f re- 

gistering for a clas\s in Lithu- 
anian is close to realization. 
Due to the untiring and very 
able efforts of attorney C has. 
V. Chesnulis the petitions are 
out and in the11 Office of your 
principai where they are avail- 
able to each and every one of 
yoii. '

Not anty because Mr. Ches
nulis is a lawyer, būt because 
he is an intelligent Lithuan
ian, who has\ his heart and 
soul in this rpovement of es- 
tablishing Lithuanian classes 
ih the public high schools, he 
has been able to get a sympa- 
thetic reception from your 
school administration,

In fact, your principai, Miss 
Dolton, has suggested, that if 
you Kelly students would indi- 
cate your choice of language 
urithin the nex^tivo weeks' du- 
ring ivJiich time the program 
for the folloivirig semester is 
being developed, this action 
woutd help things along ma- 
terially.

Therefore, evęry effort is 
being made to get the petitions 
for..the class. in the hands of. 
all the Lithuanian students at 

lyvauti visi moksleiviai ir jų 
tėvai, taipgi kiti lietuviai, ku
riems šis klausimas yra įdomus 
ir brangus.

Turiu priminti, kad Čia yra 
geriausia proga įvesti lietuvių 
kalbos kursus į Kelly High 
school, nes šios mokyklos ad
ministracija ir Chicagos mo
kyklų taryba kooperuoja su 
lietuvių komitetu. Butų gaila 
ir skaudu praleisti kitokių gerų 
progų.

Butų gerai, kad kitų miesto 
dalių lietuviai paragintų savo 
pažįstamus ir draugus Brigh- 
tonparkiečius veikti kuo viku 
riausiai, nes kada bus padarys 
ta įtaka vienoj mokykloj, tai 
bus daug lengviau įvesti musų 
kalbos kliasas kitose- mokyklo
se.

Patėmykite laikų ir vietų su
sirinkimo ir stenkitės dalyvau
ti. Dėl gilesnių žinių kreipkitės 
į komisijos pirmininkų, advo
katų C. V. Chešnul, 9424 So. 
Elizabeth St., phone Cedarcrest 
5924, Brighton Park komisijos 
raštininkę, Lucille Jacobs, 4003 
Archer avė., phone Lafayettc 
3107, arba į L. Narmontaitę, 
8034 S. May St., phone Stewart 
3669.

Dabar, kada pavojus gręsia 
Lietuvos ateičiai, tai kiekvie
nas geras lietuvis patriotas tu
rėtų prisidėti prie šio darbo, 
taip kad nors iš vieno atžvilgio 
butų galima palaikyti lietuvybę 
šioje šalyje.

Kelly. If each member of the 
Lithuanian club would try to 
get ten students and their par- 
ents to sign the petitions, the 
result would be 300 petitions- 
The minimam reąuired is 100, 
būt it would be better to have 
more.

Your local committee con- 
sisting of Mr. Jos. Misevicz— 
Presiident, John Paulus—Vice- 
president, Lucille Jacobs—Se- 
cretary and Mrs. Della Ash- 
mont are arranging for a meet- 
ing to be held sometime this 
week. Watch for news as to 
the time and place. Then 
bring with you your petitions, 
your friends and parents, 
and also some interested Li- 
thufinian&, /

Remember this—the oppor- 
tunity is here! Hoįveuer, ac- 
tion, work and speed are need- 
ed and" very much o f each at 
that. So, get busy immediately 
—Unless įve Lithuanians can 
shoiv that we are interested, 
toe shall lose the best oppor- 
tunity we have ever had.

For further Information, 
communicate ivith. the chair- 
man of the general committee, 
Mr. C. V. Chesnul, 9424 So.

Įdomi Lietuvio
Parašytų Straipsnių
Serija
“Vokietija Sako ‘Fui’ Ameri

kai, Bet Nori Dolerių”

Jaunas lietuvis reporteris 
Edvardas Uzemack (Uzemec- 
kis) vakar “Daily Times” laik
raštyj užbaigė įdomių serijų 
straipsnių apie nacius ir Ber
lyno-Rymo “ašį” Amerikoj.

Jaunasis rašytojas išvedė, 
kad “Vokietija, kartu ir Itali
ja, sako ‘Fui’ Amerikai, bet 
nori amerikoniškų dolerių ir 
įvairiausiais propagandos bu
dais vilioja turistus iš Ameri
kos pas save.”

Dabar p.' Uzemack ruošia 
straipsnį apie lietuviškus ir ki
tų tautų margučius.

R.

Beneš Vadovaus 
Kovai Už Čekoslov. 
Nepriklausomybę
Suorganizuos Visus Čekus, 

Slovakus ir Ridenusi
Amerikoj.

Įgaliotas Dr. Eduardo Bene- 
šo atstovas vakar pareiškė 
Chicagos spaudai, kad Beneš 
“neatsisakys”, jeigu jisai bus 
pakviestas vadovauti kovai A- 
merikoj už Čekoslovakijos ne
priklausomybes^ atsteigimų. T.^ 
kova jau prasideda.

Dr. Beneš, buvęs Čekoslova
kijos prezidentas, dabar gyve
na Chicagoj. Jo vadovybės, 
anot atstovo, reikalauja visos 
čekų, slovakų ir rutėnų (kar- 
pato-rusų) organizacijos A- 
merikoj. Jos bus suorganizuo
tos į vienų didžiulę Amerikos 
tarybų ir veiks bendrai nepri
klausomybės atsteigimo dėlei-

“Pirmyn” Pavyzdin
gai Suvaidino 
Operetę “Laimą”
Sako, Choras Gražiai Pasirodė

“Pirmyn” choras gražiai pa
sirodė pereitų sekmadienį. 
Sokohi salėj vaidino operetę 
“Laima”.

“Laima” yra tikrai gražus 
veikalas, susidedantis iš trijų 
aktų. Su mažomis pertrauko
mis užėmė apie tris valandas 
laiko. Bet mums pasirodė, kad 
nepraėjo nei dvi, kol nepa- 
žvėlgėm į laikrodžius.

Čia “Pirmyn” choro daini
ninkai pasirodė tikrais artis
tais. Neminėsiu atskirų vardų, 
nes visi gerai savo užduotis 
atliko- Tas buvo matyti iš 
publikos užsilaikymo. Publi
koj visų laikų ėjo rankų plo
jimas ir gardus juokas.

Čia mes turim duoti didelę 
pagarbų tam chorui, ir turim 
palinkėti, kad darbuotųsi ir 
toliau. Choro nariai parodė 
didelį pasiryžimų, pasišventi
mų ir energijų. Daug laiko 
praleido kol veikalų suruošė.

Bet didžiausia garbė, turbut, 
priklauso vedėjui Kaziui Ste
ponavičiui. Lai gyvuoja “Pir
myn” choras, o mes jį remsi
me savo atsilankymu.

—Vienas iš buvusių.

Elizabeth St., Cedarcrest 5924, 
or the secretary o f the Lithu
anian Club at Kelly—4003 Ar
cher Avė., phone Laf. 3107, or 
your correspondent

LOU1SE NARMONTA 
8034 So. May St.

, Phone Steivart 3669

Antradienis, kovo 28, 1939

VAKAR
ČfflČAGOJ

• Pasimirė Oscar Ellsworth 
Robinson, Chicagos Conserva- 
tory of Music direktorius. Bu
vo 68 metų amžiaus.

» tt
O Vakar paaiškėjo, kad kelei
vinio lėktuvo katastrofoj, prie 
Oklahoma City, žuvo du chi
cagiečiai giminaičiai, Bemard 
G. Grossman, 37, nuo 7 View 
avenue, ir Benjamin Ccplon, 
51, nuo 2136 East 75th street. 
Abu operavo eilę rašybos reik
menų krautuvių Chicagoj ir 
Auroroj. Lėktuvas sudužo už
vakar.

« » »
® Fiat Janitors unijos virši
ninkas William C. McFetridge, 
narių vardu, indorsavo seka
mus kandidatus į aldermanus: 
2’tram—Dickerson; 3-čiam— 
Grant; 4-tam—Cohen; 5-tam 
—Douglas; 6-tam—Healy; 8- 
tam—Mulcahy; 15 tam—O’Hah 
loran; 33-čiam—Kadow; 36- 
tam—Robinson; 43-čiam—Bau- 
ler; 47-tam—Hilburn ir 50-tam 
—Quinn. y

» » «—
• Jefferson Park nuovada su
ėmė 21 metų jaunuolį Andrew 
Szimjonas už blogų čekių pla
tinimų ir išgirdo štai kokių kei
stų istorijų: “Aš pradėjau vog
ti kai buvau 5-ių metų amžiaus. 
Tada pradėjau atiminėti saldai
nius nuo savo draugų moky
kloj. Kai buvau 12 metų, ma
ne nubaudė kalėjimu už vogi
mų ir nuo to laiko ėjau iš ka
lėjimo į kalėjimų.” Jisai, sa
ko policija, pasivogė 1,000 tuš
čių čekių iš Sherlen Press spau
stuvės, 1050 Fullerton avenue, 
ir pradėjo juos platinti visose 
Chicagos dalyse. Jis buk pri
gavęs labai daug biznierių.

» » »
O Piktadariai įsibrovė į chi- 
cagiečio Edward Smith butų, 
adresu 5319 Henderson/ir pa
vogė 800 centų. |

» » » t
• Policija suėmė 19 metų jau
nuolį Otto Emerick, 3171 Ellis 
avenue, ir apkaltino jį apiplė
šimu St. Peteris bažnyčios, prie 
816 S. Clark St. Plėšimo me
tu vyko mišios.

» » »
• Chicagiečių Geno šeimyna, 
5211 Newcastle avenue, turėjo 
gražų šuniukų. Pereitos savai
tės pabaigoj Mis apkandžiojo jų 
19 metų dukrelę Olga. Vakar 
ji mirė, šuniukas įuvo “chow” 
veislės.

» »
• Beieškodamas kortų stal
čiuj, aludininkas William Sulli- 
van, nuo 3009 West 61st St., 
pakliudė ten buvusį revolverį. 
Ginklas šovė ir skaudžiai su
žeidė jam rankų. Panašiai per 
neapsižiūrėjimų pasišovė 16 
metų jaunuolis John Kaxalow, 
nuo 5800 S. Mason avenue.

» » »
O Prie Madison ir State gat- 
vekaryj pasimirė 50 metų 
Harry Schaffner, nuo 1356 S. 
Komensky avenue. Ugniagesiai 
dirbo per 40 minučių, bandy
dami jį apgaivinti.

» » »
O Prie LaSalle ir Madison st., 
trukęs gatvekarių elektros lai
das vakar po pietų sužeidė du 
žmones ir sukėlė panikų vidur- 
miestyj.

Nutarė padaryti 
WPA tyrinėjimą

WASHINGTON, D. C., ko
vo 27. — Jungt. Valstijų at
stovų rūmai įpareigojo Asig- 
nacijų Paskyrimo Komitetų pa
daryti pilnų tyrinėjimų WPA 
veiklos.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”




