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Chamberlain Prižadėjo Lenkams Pagalbą
BRITAI IR PRANCŪZAI GELBĖS LENKUI, 

JEIGU JA PULTU VOKIETIJA
Prižadas jau pasiųstas Lenkijai

LONDONAS* Anglija, kovo 
31 — Premjeras 'khambcrlain, 
kalbėdamas atstovų rūmuose 
penktadienį, pareiškė, kad Di
džioji Britanija pažadėjo mili- 
tarią pagalbą Lenkijai, jeigu ją 
užpultų vokiečiai.

Chamberlain esmėje pasakė: 
Didžioji Britanija suteiks (Len
kijai visą paramą, kokią galės, 
jeigu Lenkijos nepriklausomy
bei grūmos pavojus ir jeigu 
Lenkija nusitars. kad jai yra 
gyvybiniai svarbu priešintis.

Francuzijos valdžia, toliau 
kalbėdamas pasakė Chamber- 
lain, įgaliojo jį paaiškinti, kad 
ir Francuzija užėmė tokią pat 
poziciją, kokioj stovi Britanija.

Abi šalys, Britanija* ir Fran
cuzija, jau pasiuntė šitokia pra
sme užtikrinimus Lenkijai. Be

to, Britanija laiko pasitarimus 
su kitomis valstybėmis. Pasita
rimų tikslas yra sulaikyti agre
singus žygius ateityje.

Chamberlaino pareiškimas 
interpretuojamas taip: jis nej- 
sąs kategoriškas ir besąlyginis 
pasižadėjimas ginti Lenkiją; ta
čiau jis žada daug daugiau, ne
gu Britanija iki šiol yra žadčį- 
jusi; galima tikėti, kad Britą- 
nija ir Francuzija eitų gelbėti 
Lenkiją, jeigu ją Hitleris užpul
tų šiandien arba 
tyje.

Chamberlaino 
trumpa. Ji tęsėsi
minutes, šiuo atveju ji susilau
kė ne tik savos (konservato
rių) partijos narių, bet ir dar- 
biečių pritarimo.

artimoj atei-

kalba buvo
vos penkias

KAUNO SENAMIESTIS. — Nemuno ir Neries santakoje, čia kai kurie pastatai ir bažny
čios yra stalyti prieš 500 metų. Šiam rajopfc^ra arkikatedra, bazilika, Vytauto bažnyčia, 
kunigų seminarija, Kauno pilis. Neseniai pastatytas Vytauto Didžiojo tiltas per Nemuną 
jungia Kauną su Aleksotu ir Suvalkija. y ’ VDV foto

Kalba apie lenku lietuviu 
apsigynimo sutartį <

Lenkai džiaugiasi Chamberlaino žadama 
pagalba

VARŠUVA, Lenkija, kovo 31 
—Lietuvos pasiuntinys Lenki-

’š Kauno į Varšuvą ir atsivežė 
>avo vyriausybės instrukcijas. 
Aukštuose Lenkuos valdžios ra
teliuose kalbama apie Įvyksian
čias netolimoj ateityj derybas 
Lietuvos-Lenkijos apsigynimo 
sąjungai sudaryti.

Lenkai džiaugiasi Britanijos 
premjero Chamberlaino prižadu 
suteikti pagalbą Lenkijai, jeigu 
ją pultų Hitleris. Jie mano, kad 
šito pareiškimo pasėkoje Hitle
ris išsižadės pasimojimo gauti 
lenkų teritorijos grūmojimais.

Lenkų-vokiečių derybos Dan- 
zigo miesto ir Danzigo korido
riaus klausimais tebevedamos.

Iš Lietuvos
SUDARYTAS NAUJA VY
RIAUSYBĖ TAUTINĖS VIE

NYBĖS PAGRINDAIS.

Jungt. Valstijose 
10,760,000 be

darbių

Jungt. Valstijos už 
valdė Vokietijos 

pinigus

Kaltina universiteto 
instruktorius 

herezija Trumpiausias Jungt. 200 SUŽEISTŲ NEW

kovo 28 d. — At- 
kun. Mirono kabi- 
27 d., Valstybės 
naują vyriausybę

NEW YORK, N. Y., kovo 31. 
— National Industrial Confe- 
rence Board apskaičiuoja, kad 
vasario mė^sj Jungi. Valsti
jose buvo 10,760,000 bedarbių.

VVASHINGTON, D. C., kovo 
31—J. Valstijų iždo departa
mentas penktadienį užvaldė da
lį fondų, kuriuos Vokietijos 
reichsbankas laiko šioje šalyje. 
J. Valstijos sako, kad Vokieti
ja yra skolinga joms $144,454. 
Tai pagrindinė suma ir taksai.

Paprastai šitokias bylas išly
gina valstybės departamentas ir 
užinteresuotos svetimos šalies 
atstovai. O kadangi šiuo atveju 
pinigai tapo kaip ir konfiskuo
ti, tai konfiskavimas skaitomas 
J.,Valstijų smūgiu Vokietijos 
prekybai. Vokietijai šiuo laiku 
ypatingai trūksta pinigų.

Lenkija ir Rumuni
ja nepasiduosiančios 

naciams
PARYŽIUS, Francuzija, kovo 

31—Penktadienio pranešimais, 
Lenkija ir Rumunija, gavusios 
britų ir francuzų prižadus pa
galbos, nutarė nepasiduoti Vo
kietijos naciams, kurie vėl ver
žiasi rytų link.

Pasirašė bilių at
kreiptą prieš unijas

MADISON, Wis., kovo 31. 
— Wisconsin valstijos legisla- 
turą priėmė ir gubernatorius 
Julius P. Heil pasirašė bilių, 
kurs uždraudžia bet kokiai uni
jai pikietuoti įmones arba biz- 
niavietes, kuriose unija neturi 
savo narių.

QRR 2

MACON, Ga., kovo 31. — 
Mercer universitetą , palaiko 
baptistų bažnyčia. 13 to uni
versiteto studentų apkaltino 
penkis savo mokytojus herezi- 
ja. Pasdk kaltintojų, šitie. in
struktoriai mokinę, kad Bibli
ja nėra Dievo žodis, kad Ado
mas ir Jėva yra mitas, kad iš
ganymui nėra būtino reikalo 
tikėti j Kristų.

Pataria vartoti tik
unijistų padirbtus

įnagius
Ohio, kovo 

Automobilių unijos kon- 
penktadienį buvo 

pasiūlymas, kad 
įmonėse samdomi 
vartotų arba rei-

CLEVELAND,
31.
vencijoje
svarstomas
automobilių
darbininkai
kalautų įnagių, kuriuos padir
ba unijinės dirbtuvės arba dar
bininkai turį kolektyvias su 
samdytojais sutartis.

Lenkų, britų ir fran 
yėuzų kariuomenės 

vadai tariasi
VARŠUVA, Lenkija, kovo 31 

—Penktadienio vakare pranešta 
apie Lenkijos, Britanijos ir 
Francuzijos kariuomenės vadų 
pasitarimus. Pasitarimai veda
mi tikslu koordinuoti visų tri
jų valstybių karo pajėgas, jei
gu Hitleris užpultų Lenkiją. 

t

Japonai pagriebė 
francuzų salas

ke

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

Debesuota; šalčiau popiet; 
šalti šiaurės vėjai; saulė teka 
5:34 v. r., leidžiasi 6:14 v. v. 
S'ekmadjenį bendrai giedra ir' do-Kinijoš. 
šilčiau.

TOKIO, Japonija, kovo 31. 
— Užsienių reikalų ministeri
ja painformavo Francuzijos 
ambasadorių Japonijaų kad 
Japonija aneksavo Spratly, Am- 
boina Cay, Itu-Abu, Deux lies, 
Loita ir Thi-Tu salelių grupes, 
kurios randasi 300 mylių at
stumo j e į pietų rytus nuo In- 

šitos salelės pri
klausė iki šiol Francuzijai.

Valstijų geležinke YORKO POŽEMI
NIAM^ KELYJE

Vokietijos lėktuvas 
išvysto 463 mylių per 
valąndą greitumą

CASSV1LLE, Mo., kovo 31. 
— Cassville-Exeter geležinke
lis yra 4.8 mylių ilgio, samdo 
penkis darbininkus, daro pelno 
ir neturi skolų. Jo savininkas 
yra Davė Dingler, iki šiol tar
navęs kaipo lokomotyvų inži
nierius.

Gaudys pardavėjus 
bilietų Airijos arklių 

lenktynėms
kovo 
skel-

LOS ANGELES, Cal., 
31. — Spaudoje plačiai 
biama kai tie ar kiti amerikie
čiai išlošia pinigui Airijos ark
lių lenktynėse — Irish Sweep- 
stakes. Jungt. Valstijų valdžia 
dabar pradėjo vajų gaudyti 
asmenis, kurie tų lenktynių bi
lietus platina Jungt. Valstijose. 
Gaudys ne “smulkiąsias žuvy
tes”, bet bilietų platinimo vir
šilas,

H i 11 e r is atsakys i 
Chamberlaino priža

dą ginti Lenkiją / y
BERLYNAS, Vokietija, ko

vo 31. — šeštadienį kalbės Hit
leris. Jis atsakys į premjero 
Chamberlaino pareiškimą, kad 
Britanija ir Francuzija padės 
Lenkijai apginti jos nepriklau
somybę.

Gaisras padarė žalos 
turtui $2,000,000

SANDUSKY, Ohoi, kovo 31. 
— Anksti penktadienio rytą 
šio miesto centralinėje dalyje 
kilo gaisras. Daugiau nei 100 
šeimų išbėgo iš apartmentų, 
kurie buvo gaisro zonoje. Biz- 
niavietėms padaryta žalos dau* 
giau 
sinti 
kitų

nei $2,000,000. Gaisro ge 
atvyko ugniagesiai ir 
apylinkės miestelių

14 SUŽEISTŲ SUNKIAI

NEW YORK, N. Y., kovo 
31. — Ketvirtadienio vakare, 
tuoj prieš 6-tą valandą, kai 
New Yorko tuneliai yra per
pildyti važiuojančia publika, 
susidaužė du požeminiai trau
kiniai. Daugiau nei 200 žmo
nių sužeista. Keturiolika asme
nų sužeista sunkiai. Nelaimė 
įvyko kuomet prie užsukimo 
vienas traukinys įvažiavo į ki
tą.

Vyskupas patars ne
tarnauti Jungt. Val

stijų armijoje
BUFFAĘO, N. Y., kovo 31. 

— Buffalo diecezijos vyskupas 
John A. Duffy, kalbėdamas į 
katalikų jaunuomenę, pareiškė: 
esą, jeigu Jungt. Valstijos sto
tų svetiman karan ir toje pu
sėje, kur Rusijos butų, tai jis, 
vyskupas, patartų katalikų 
jaunuomenei netarnauti Jungt. 
Valstijų armijoje.

Penna kasyklos dirbs 
keturias dienas 

savaitėje
HARRISBURG, Pa., kovo 

31. — Pennsylvanijos kietosios 
anglies kasyklos kovo mėnesį 
buvo įvedusios trijų dienų dar- 

savaitėje. Gegužio mėnesį 
pradės dirbti keturias 
kas savaite.

bą
Jos
nas

die-

Besteirai karo
teismas

MADRIDAS, Ispanija, kovo 
31. — Julian Besteiro, buvęs 
Madrido Apgynimo Tarybos 
narys, kurs pasiliko mieste, bus

BERLYNAS, Vokietija, ko
vo 31. — Vokietija pastatė 
naują lėktuvą. Bandymuose 
lėktuvas ' išvystė 463.9 mylių 
per valandą greitumą. Lėktu
vas skiriamas kariuomenės rei
kalams. Jis skaitomas grei
čiausiu lėktuvu pasaulyje. » • •/

KAUNAS, 
sistatydinus 
netui kovo 
Prezidentas
sudaryti tautinės vienybės pa
grindais pavedė generolui Jo
nui Černiui, šiandien generolo 
Černiaus pristatytą vyriausylię 
Valstybes Prezidentas patvirti
no tokioje sudėtyje:

Ministras Pirmininkas — ge
nerolas Jonas Černius.

Ministro Pirmininko Pava
duotojas — Kazys Bizauskas.

švietimo Ministras 
nas Bistras.

Užsienių Reikalų Ministras
— Juozas Urbšys.

Vidaus Reikalų Ministras — 
generolas Kazys Skučas.

Finansų Ministras — atsar
gos generolas Jonas Sutkus.

Krašto Apsaugos Ministras
— generolas Kazys Musteikis.

Susisiekimo Ministras — Ka
zys Germanas.

žemės Ūkio — 
Jurgis Krikščiūnas.

Teisingumo Ministras — Vy
tauto Didžiojo Universiteto do
centas Antanas Tamošaitis.

Ispanija istojo fašis
- " tu blokan
7 ROMA, Italija, kovo 31. — 
Fašistų spauda penktadienį pa
skelbė, kad Ispanija įstojo Vo
kieti jos-Italijos-Japonijos anti
komunistinėm sąjungon.

Leo-

Ispanijos pabėgėliai 
galės apsigyventi 

Meksikoje
MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 

sika, kovo 31. — Valdžia penk
tadienį paskelbė, kad Ispani
jos pabėgėliai ir tremtiniai bus 
priimami apsigyventi Meksiko
je.

Lojalistų ambasado
rius apleido Ispani

jos ambasadą
WASHINGTON, D. C., ko- 

vo 31. — Respublikinės Ispa
nijos ambasadorius De Los Rios 
penktadienį apleido Ispanijos 
ambasadą Washingtone. Jis 
pavedė ambasadą prižiūrėti Co- 
lombijos ambasadoriui Miguel 
Lopez Pumarejo.

Slovakai nusileido 
vengrams

BRATISLAVA, Slovakija, 
kovo 31. — Penktadienio pra
nešimais, Slovakija sutiko ati
duoti vengrams 400 kvadrati 
nių mylių savo teritorijos Ven
grijos pasieniu.

Ieškojo bombų at
stovų irimuose

LONDONAS, Anglija, kovo 
31. Scotland Yard policija 
padarė kratą Anglijos atstovų

teisiamas karo teismo. Jo teistumuose. Persitikrino, kad Al
mąs prasidės ateinantį sekma-? rijos teroristai rūmuose nepa

dėjo bombų.

Užgyrė $100,006,000 
paskyrimą WPA 

darbams
WASHINGTON, D. C., ko- 

vo 31. — Jungt. Valstijų at
stovų rūmai penktadienį užgy
rė paskyrimą $100,000,000. Bi
lių pasiuntė senatį.

agronomas

SUDARYTAS PABĖGĖLIAMS 
KLAIPĖDIEČIAMS GLOBOTI 

KOMITETAS. ’ »
KAUNAS, kovo 7 28 d. — 

Gausius pabėgėlius klaipėdie
čius globoti sudarytas komite
tas. Klaipėdos Krašte pasilikę 
lietuviai, nežiūrint vokiečių pa
sirašyto pažado nekeršyti, per
sekiojami, smurtu išvaromi iŠ 

su
su

Vokietijos spauda 
puola Britaniją

BERLYNAS, Vokietija, ko
vo 31. — Kai tik tapo paskelb
tas Britanijos ir Francuzijos 
prižadas suteikti Lenkijai mi- 
litarės pagalbos, nacių vyriau
sybės kontroliuojama Vokieti
jos spauda pradėjo smarkiau 
šią. vajų prieš Britaniją.

sekiojanti, smurtu išvaro 
ūkių. Daug žymių veikėjų 
imta. Lietuvos-Vokietijos 
tarties vykdymu rūpintis 
riausybė pavedė buvusiam 
sienių Reikalų Ministrui 
siui Lozoraičiui.

Už-
Sta-

PASIUSKIT GIMINĖMS f

Lietuvon
PINIGINĘ DOVANĄ

LIETUVA NEPRIKLAUSO
MYBĖS BE KOVOS NE

IŠSIŽADĖS.
KAUNAS, kovo 27 d. — Ka- 

riuomenės Vadas 
Raštikis, kalbėdamas 
mo Fondo rėmimo reikalu, pa
reiškė, kad nepriklausomybėo 
be kovos neišsižadėsime.

generolas
Apsigyni-

ZURIGH, Šveicarija, kovo 
31. — Šveicarija sustiprino sa
vo pasienių* sargybą. Sargyba 
sustiprinta netikėtai užpuolikų j 
atakai atremti.

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

Ant pareikalavimo iš
siunčiame pasiuntimo kvi
tas ir* pinigų pasiuntimo 
ratas. *•’

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

CHICAGO, DLL.iš
dienį.
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MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak tel. Lafayette 4560

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

1803 WEST 47th STREfeT (ARTI WOOD ST.) 
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3520 ARCHER AVENUE
VARTOTI KARAI

pertaisytą ir garantuotą var- 
pavasarid pasivažinęjimui.

Oldsrtlftbiles, Buibks, Chevfrotėiš, Vords,

Įsigykit puiku 
totą karą] 

1438—1937 Chryšftiį, uiasnmuiio, niuc, 
Pontilcs, be Sbtds, Plymouths, Studebakers, La Šalies, Dodges, 
Packards, Gfahams, Willyš $901% flfi

25 KAfeAI—$25 iki 75 
— 250 kitokių gerų pirkinių — 

Pamatykit musų hdujų ir" Vartotų karų gražius parodoš kaihbarius 
Musų Patarnavimu Departamentas 

įrengtas, kad Suderinti jūsų karą Ilgų, ateinančių hiėhesių 
pasivažinėjimo džiaugsihui. 

ŽEMOS KAINOS. 
3520 ARCHER AVENUE 

POLLACK MOTOR SALES, Ine. 
Tiesioginis Dirbtuvės Dyleris 

AUTORIZUOTAS PLttadŲTH ifc HE SOTQ DYLEfciS. 
Atdara kas vakarą ir iki 10 ir sekmadieniais.

VYNAI l&lptnniai GĖRIMAI

Wexberg’s Linki Jums Linksmų Švenčių

BohemianĄT|TQ OLD ŠTYLE LAGER jfj || ./VIjUm Velykų pietums 12 unc. steinies Ig - -
24 butelių keisai ........................ . 1 ■

Dykai Pristatymas

VYNAS PORT ir MUSCATEL SU.23
Grynas Kalifornijos vynas pilno H " ■ 
siprumo ir sendintas. V2 gal. 65c. Galionas

nunmnT-fi kentucky sealĮjklj | I 90 Proof. Tikrai bus didžiai mė- 
( giamas kaipo straight ar maišy

mui. ši degtinė yra 2 metų se
numo.

98
Kvorta

NAUJIENOS, Chicago, III ŠeŠtadien., balandžio 1, 1939

BRANDY Gryna Kalifornijos Brandy. Švel- fl O
ni ir lengvi su turtingu vynuo- R ■ I w 
giu aromu. 90 Proof. ■ .. -r . , Penktadalis

WEXBERG’S
1808 So. Halsted St. Tel. CANAL 4738

Michigan avė.
KLINIKAS

3254 S. Michigan A v.
Pilnas Medikalis patarnavimas 
su pagalba laboratorijos ir X- 
Ray. Gydymas be vaistų, su pa
galba moderhiškų pagerintų iš
radimų. Reikalui esant vaistus 
duodame už žemą kainą.
Ifc MOtERŲ LIGASMES GYDOM VYRŲ

Taipgi—Artritis, Rheumati$hi, kraujo ligas, odos ligas, tonsilus, pilvo 
ligas, pilės ir kitokias. Pilnas jūsų sveikatos patikrinimas už $1.50.

Valandos nuo 9 ryto.iki 8:30 vakare.,.

MICHIGAN AVENUE CLINIC
■> 3254 So. Michigan Avė. tel. Calumet 4178

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

UŽEIKIT ŠIANDIEN Į

Mes turime visą eilę 
Namų Sugar-Cured 
Kumpių ir importuo
tų Kumpių. Taipgi ir 
Specialių Velykinių 
Dešrų, Lašinių, švie

žių ir rūkytų 
Butts.

TeL Office Wentworth 633# 
Rez. Hyde Park 3395 

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

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

JUOKAI.u.... ai;;2

Sveikatos Skyrius
įkyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

M

tu

Vitaminas A

LIETUVIAI

Vitatiiinai

*‘Fup, gėdinkis, Elze, kad 
iilan namie nesant 'visą butelį 
imbirines sunkos išgėrei”.

“PtaŠaUį mamytė, nepyk, aš 
maniau, kad tai buvo žuvies 
taukai”. Ar. Vitk.

Vitaminas A užtinkamas į>ie- 
ne, svieste, kiaušinio trynyje ir 
žūtų trdhe. Žalios daržbvės, 
kaip antai: kopūstai, spiničius, 
salotos, o ypatingai tnorkos ii' 
tamatės turi daug vitamino A. 
Jo cheminė sudėtis ytd žiiibiria. 
Vdiittenyje jis kiėtibpsta ir tik 
teitipfetdtui’a virš 100 laitišhitį 
Celsijaus jį stinaikiria. Vifaihi- 
has A bttVo atrastas bedarant 
bandymas su palėniis, žiurkė
mis. Iš pbadžių žitirkėš buVo 
maitihamos reikalais, cukrumi 
ir tam tikra baltymo medžia
ga vadinama Cas'eih. Nėkutiaiii 
laikui praslinkus jos žymiai su
liesėjo, nustojo augę ir išvystė 
charakteringą akių ligą, ši akių 
liga pavadinta Xerophthalmia 
(Kšeroftalniija) buvo labai pra-‘ 
plitusi laike pasaulinių karo Da
nijoje, kada valstybė pardavė 
didžiausią dalį sviesto užsieniai, 
o patys vartojo atskiestą pieną, 
pasukas (maslionkas) ir iriai’- 
gariną. Kada Danija nutarė su
mažinti sviesto išvežimą, tad 
buvo pastebėta, kad ntio to lai
ko liga pasidarė retenybe. Ypa
tingai naujagimiai kūdikiai 
daug nukentėjo ir daugelis iš jų 
visam laikui neišvydo šviesos, 
Kserof laimi ja yra tokia akių li
ga, kurioje gleivines odeles iš
džiūna, ašarų lėkė j imas nusto
ja, ragenos (cornea) sūminksr 
tėja ir atsiranda ant jų pavir
šiaus votys, kurios pagaliau ga
li pražudyti regėjimą. Išgydyti 
tą ligą galima su šviežiu pienu, 
žuvų tranu ir šviežiu sviestu. 
Čia pravartu'paminėti dar vie
ną regėjimo apsireiškimą, ku
rio priežastimi tik kartais, o nte 
visuomet gali būti vitamino A 
stoka. Pavyzdžiui, kai kurių 
žmonių regėjimas dienos laikė 
būna labai geras, bet prietemio 
metu jie nieko nemato. Juos 
dar kitaip vadina “nakties ne
regiai.” Yra manoma, kad mels
vai raudonos spalvos regėjimo 
medžiaga neatsinaujina svar
biausiai dėl vitamino A truku
mo maiste. Kad sužinojus kiek 
kuris-maisto produktas turi vi
tamino A yra daroma “augimo 
bandymas” (testas). Tam tiks
lui laisvai pasirenkama gyvū
nas (pelė ar žiurkė) ir jis mai
tinamas maistu, kitris neturi 
savyje vitamino A. Taip darant 
pastebima, kad gyvūno augi
mas neparodo jokio pažarigh- 
mo. Jo ūgis palieka nepakilęs 
iki tol, kol neduodamas mais
tas užlaikantis vitaminą A. Die
na iš dienos maitinant galų ga- 
e nustatoma kiekis, kuris yra

reikalingas, kad pažadinti augi
mą. Kasdieninis kiekis, kurs 
žmonėms yta butindš siekia 
nuo trijų ligi penkių miligra
mų. Valgydami maždaug viehą 
valgoihiįji šąiikštą 1 šviesto, ar
batinį šmikšiuką žuvies Irdtib; 
dvi uncijas šjphiačiaus ar kiau
šinio trynio — mes gausime pa- 
taiikalhą kiekį vitahiiho A. Ne
svarbu, kad isVdrdiiltus daly
tus val^yihiiiėi iš kdrto. Iš jų 
galihid laisvai paširihkti, kuris 
abiau padrika. Tokiu budu iria 
bme, kad vitaininas A turi 

daug bfeiidi'd šii augimu ir ap
saugoja nuo šriširgimo tain tik
tos akių ligos, kuri — jei ne
gydoma — gali hiUš privesti

ii.KMtūtai

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mabo 20 metų praktikavimas 
jūsų gArantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą,/kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elfektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos,

briė liuolatiilio neregėjiiho. bar VALANDOS: nuo 10 ryto ilci 8 v. 
keletą žodžių apie viertą įdomų1 , . 1 Daugelyj atsitikimų akys atitąiso-
faktą, kuris atsitinka pus žiur-|mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

keletą žodžių apie viertą įdomų T.™ . £aga*
faktą, kuris atsitinka pas žiur-|mos be akinių. Kainos pigiau ki 
kės, jeigu joms duodama per
daug vitamino A. Pastebėta, 
kad žiurkės gaudamos daugiau 
šito vitamino negu iš tikrųjų 
joms reikalinga, tad pameta vi
sus platikliš, akyš išsiveržia į 
priekį ir būna lyg sulipdytos, 
kaulai labai lengvai lūžta ir ke- 
penose atsiranda daug taukų- 
Pas žmones tokie pažymiai ne
pasikartoja, nors ir vartotų virš 
nustatytą normą.

(Bus daugiau)

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Ąkinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
- b B hm | ■' i tt iJohn F. Euneikis

•KNIAUŠIA m DmtiAtfŠIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

kjAMBULANCE 
DIENĄ IE NAKTĮ

Viši Telefonai YARDS 1741-1742
! 4605-07 So. Hermitagė Avė.

4447 South Fairfield Avenue7
| Telef<nuui IAfaYETDK tTKF

^7^1^ — 1 _■ j koplyčios visose 
Chicagos dalyse

i

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Čor. 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.

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

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

Valandos: 7 iki 9 vakaro. 
Antrad. ir Penktadieniais 

Tel. CICERO 3453 W.
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

8

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, netoU 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. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

DR. ST. NAIKEL1S
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS 

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

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

Tel. Lafayette 3650

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

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

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos iškraipymų gydymą.

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

Telefonas STATE 7792
59

ADVOKATAI
K. P. GUGIS ~

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 100L 

4631 SO. ASHLAND AVENUE 
' Res. 6515 So. Rockwell St. 
' Telephone: Republic 9723.DR. STRIKOL’IS

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

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

Namų Tel.: Prospect 1936

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St.

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

Laidotuvių Direktoriai

YČ1AS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

NARIAI
Chicagoš, 
Cicero^ 
Lietuviu 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 
ir naktį.

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

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST>

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
. Room 1230.

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

Namą Savininkai
Jau ateina pavasaris atgims

ta gamta, savininkai pradeda 
ruoštis ir apžiūrėti savo na
mus. Galvoja ką nors naujo 
pristatyti ar pataisyti.

Mes gi užlaikom visokios 
medžiagos dėl porčių, garažių, 
langų, durų, grindų (floor- 
ings), panelų, plasterboards; 
kabinetų, combination ir sie
tinių (screen) durių ir langų, 
Dabar geriausias laikas pirktu 
turime specialų pigumą ir ge
rą pasirinkimą. Ateikit ir per- 
sitikrinkit musų kainas ir pre^ 
kės.

Apskaitliavimas dykai. Ati
darą vakarais iki 8-tos v. vi 
ii* nedėliomis iki 2 v. popiet. 
Duodame lengvais išmokėji
mais.

Lietuvių įstaiga,
ZOLP MILLWORK ahd LUM- 
BER CO;, Selvėstras Mariė 
Zolp, Sav., 3554 So. Halsted 
St., Tel. Yards 2576.

(Sk'ėlb.)

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

Palikit savo užsakymą

4

u

YARDS 1419

ir NAMŲ DARBO 
DEŠRŲ KRAUTUVĘ

Yards 1139
Yards 1138

6834 So. Wefctern Avė.
1410 South 49th Court

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

P. J. ĖlDiKAS
3354 Šo. Halsted Street

I
Bemkite Tuos Biznierius, ku

rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Plaee Phone Canal 2515.
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pulhnan 1276

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW 

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

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

ANTANAS M? PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phbhe Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
Phoriė Grbvehill 0142 

Čicebo Phbhe Cicero 2109

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Sfreet ' 

Tel. Yards 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

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

! i. Liulėvicius
434& S. Caliidrnia Avenue Phone Lafayette 3572

Pelnas eina 
LIETUVOS AEBO KLIUBO 

NAUDAI.

i. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 Wešt 46th Street Yards 0782

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAŠ) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St. 

Tel. WenL1612 — Res. Yards 3955 
Ofiso vai.: 2-4 pp. ir 7-9 vak. Ser. 

ir nedėlioj pagal sutartį.

VELYKŲ KUMPIAI DABAR!
Išverdame Kumpius DYKAI

• • • *’•Iškepame Kumpius su Visais Trimingais Extra tiktai 35c
DUODAME ŠOKOLADO KIAUŠINIŲ VAIKAMS SU 

KIEKVIENU PIRKINIU

KOZICKI’S HOME MADE SAUSAGE 
and DELICATESSĖN

4178 S. Archer Avė. Phorte Lafayette 2783

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE 

KAINA 25 CENTAI

Du Margeris
3325 So. Halsted St 

Valahdos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
it nuo 6 iki 8 vakaro. 

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299
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COMMISSIONER 
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Parkai, Žaismavietės, Plaukymuisi Prūdeliai 
—Aikštės ir kiti įrengimai.

. . . Aptarnauja per Metus virš Milioną 
Žmonių ... >

Narys Ekzekutyvės Parkų Tarybos Komiteto Illinojaus 
Associacijos- . f •

KORESPONDENCIJOS

Rockford, 111..
MARIJAI JURGELIONIENEI 

MIRUS.

iionienės mirtį'. Nieko kito ne
galėdama pasakyti, aš šia pro
ga noriu iš širdies gilumo iš
reikšti savo užuojautų. Asme

niškai aš jos nepažinau, bet iš 
tų laiškų, kuriuos esu iš jos 
gavusi, aš galiu spręsti, jog 
“Naujienoms” ji tikrai buvo' 
nepavaduojama. Ji taip pat 
daug nuveikė iv moterų švieti
mo srityje. —M. Janionienė.

Pasadeno, A. A. Co.
Md.

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 $9-50

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

$5.00 Įmokėti $2.50 Savaitėj
20 MENESIŲ IŠMOKĖTI

HEJNA MOTOR SALES
5206 S. ASHLAND AVĖ. — Republic 3900

r Autorizuotas Dod»e ir Plymouth Dyleris 
Keleiviniai Karai ir Trokai 

PERTEKLIAUS IŠPARDAVIMAS 
Designed to Movė Cars FAST

1938 Dodge 4-Dr. Tr. Naujas 
#037 Dodge 2-Dr. Tr.
1937 Dodge, 4-Dr. Trg.
1938 Dodge 4-D<»or Trg.
1938 Plymouth Bus. Coupe
1936 Plymouth Coupe
1936 Plymouth 4-Dr. Trg.
1935 Plymouth 4-Dr. Trg.
1932 Plymouth Coupe
1934 Plymouth 2-Dr. Sedan
1930 Plymouth Coupe
1937 Ford 2-Dr. Trg.
1937 Ford 4-Dr. Trg. Dl.
1934 Ford Tudor
1932 Ford Tudor
1930 Chevrolet Sedan
1930 Oldamobile . Sedan
1933 Chevrolet Chassia
1934 Ford Panel
1934 Ford Sedan Dellvery
1936 Dodge 3/4 Ton Panel

1937 Chev. Dl. Tr. 4-Dr. 
1936 Chev. Town Sedan 
1936 Chev. 4-Dr. Trg.
1936 Chev. 2-Dr. Trg. 
1933 Chev. Coach 
1932 Chevrolet Sedan
1931 Chevrolet Cdach
1938 IVIllyn 4-Dr. Trg.
1937 Studebaker 2-Dr. Trg. 
1937 Lafayette 4-Dr. Trg. 
1937 Packard 2-Dr. Dl. Sedan 
1935 Pontfac 4-Dr. Trg.
1935 Orahain 4-Dr. Trg.
1932 OldHinobilc 4-Dr.
1932 ChryHler Sedan 
1931 Oakland Sedan
1931 Pontlac Sedan
1932 Nash Sedan 
1930 Hopinobile Sedan 
1930 Graliam Coupe 
1930 M’hlppet Sedan

ATDARA SEKMADIENI

5206 S. ASHLAND 5926 S. KEDZIE
Republic 7687

Republic 3900 (Auth. GMAC Truck Dealer)

HEJNA MOTOR SALES
REIKIA PARDAVĖJŲ — Alga ir Komisija

Gal ne man vienai širdį su? 
spaudė didelis skausmas, kada 
pamačiau pirmadienio “Nau
jienų” laidoje pranešimą, kad 
mirė musų brangi švietėja. Ko
dėl likimas tokis žiaurus? Ko
dėl tokis svarbus žmogus ne
baigęs pradėto darbo turi skir 
tis?

Kas pavaduos ją?

Rašė ji man laiškus ir kvie
tė dirbti “Naujienoms” ir žmo
nijos gerovei. Jos malonus laiš
kai ne tik mane, bet ir dau
gelį moterų paskatino dirbti 
visuomeninį darbą.

Pereitą vasarą “Naujienų” 
piknike teko man praleisti po
rą valandų su Marija Jurge- 
lioniene. Tai buvo moderniška 
ir nuoširdi moteris. Aš tikę 
jausi ją sutikti išdidžią, ir kaip 
nustebau jos širdingu draugiš
kumu ir , atvirumu: po pasi
sveikinimo ji sako: “Apdirbau 
viską, dabar galėsime visi pa- 
baliavoti”...

Neužmiršiu niekad jos tų 
gražių išvadžiojimų tame musų 
pasikalbėjime.

Gaila, labai gaila, kad musų 
dienraštis 4‘Naujienos” neteko 
tokio svarbaus ir naudingo as
mens kaip Marija Jurgelionie- 
nė.

Marija, 
tegul tau būna lengva šios ša
lies žemelė!

— Matilda Čepulienė.

Norge Refrigerato- 
riai ir Parlor Setai
Jus galite nupirkti •

NORGE
ROLLATOR 

Refrigeratorių 1939 
metų už

PARLOR SETAS MUSŲ PAČIŲ 
PADARYTAS

uk -ž $39.00
ROOSEVELT FURNITURE CO.

2310 ROOSEVELT ROAD ________ SEELEY 8760

Kenosha, Wis.
MUSŲ UŽUOJAUTA

■’ F/.* F’

Kovo 27 d. vos spėjau parei
ti namo pietų, kaip žmona man 
padavė “Naujienas”. Sako, žiū
rėk, kas atsitiko: Jurgelionie- 
nės jau nebėra.

Nors ir. nedaug laiko teturė
jau, bet tuoj griebiau laikraštį. 
Ir iš tiesų pirmame puslapyje 
įdėtas pranešimas su'antrašte 
per visą puslapį, kad Marija 
Jurgelionienė žuvo automobilio 
nelaimėje, čia jau įdėtas ir 
jos atvaizdas, 

r

Taigi, netekome vienos iš 
darbščiausių ir kilniausių mo
terų, kuri lietuvių visuomenei 
labai daug nusipelnė.

Kai grįžau į savo dirbtuvė
lę, tai netrukus užsuko p. F. 
Jankauskas. Nusiminęs ir susi
jaudinęs jis kreipėsi į mane. 
Girdi, Brazevičiau, mes ponios 
Jurgelionienės jau nebeturime. 
Baisiai skaudu, kad taip atsiti
ko, nes ji buvo geriausias 
darbštumo pavyzdys, o taip pat 
ir labai draugiška.

Apie 4 vai. po pietų užsuko 
p. F. Povilanskas. Jis irgi bu
vo susigraudenęs dėl Jurgelio
nienės tragiškos mirties.

Graudu buvo klausytis, kad 
štai pilna energijos, pilna pasi
ryžimo ir neseniai dar buvusi 
sveikutė moteris turėjo taip 
šiurpulingai savo gyvenimo 
dienas baigti.

Dėl Jurgelionienės tragingos 
mirties mes reiškiame giliau
sią užuojautą jos sunui, visam 
“Naujienų” štabui, Kleofui Jur- 
gelioniui ir visiems jos arti
miems draugams, šioje sunkio
je valandoje bukite stiprus ir 
ištvermingi! ’•

Julė ir Kazys Braze- 
Brazevičiai.

V B » »
UŽUOJAUTA

šioje sunkioje ir liūdnoje va
landoje reiškiu “Naujienoms” 
giliausią užuojautą dėl neteki
mo brangaus asmens.

Lyg perkūnas trenkė, kai iš
girdau tą baisią ir liūdną žinią 
apie nelaimingą Marijoš Jurge-

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
Balandžio 1 Dieną

The BARLETTA

Ihe CHEVRON

Th« RODEO

ava

BOSTON SHOE STORE

your eoną* 
ixquisite styles for 
jęlible valuos, tuo.



NAUJIENOS, Chicago, UI. šeštadien., balandžio 1, 1939

NAUJIENOS
The Idthuanlan Daily News

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Piib. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates:
$5.00 per yeaf in Canada
$5.00 per yeąr outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy. , »'

$8.00 
. 4.00 
« 2.00 
- 1.50

.75

3c 
18c 
75c

Entered as Second Cląss 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., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:

Metams ...___ _________
Pusei metų__________
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Orderiu kartu su užsakymu.

sidrovėjd ginklų pagalba 
triuškinti darbininkų strei
kus bei protestus... Streikai 
buvo skaitomi šalies išdavys
te!’ ”
Vytautas Katilius mano, kad 

tą Bimbos kfiygą komunistą! 
dabar turėtą atiduoti “Laisvės” 
trematorijai.

O kai ji bus sudeginta, tai 
draugas Mižrita su draugu Pru- 
seika parašys po editorialą 
“Laisvėj” ir “Vilniai”, kad ko
munistai niekuomet nelaikė 
Washingtono ir Lincolno vergi
jos palaikytojais, buržuazais ir 
išnaudotojais!

Vokiečiai Lietuvoje

■ ~..............—..............  —----------------------------------1------------------------------------

administracijos laimėjimas
SVARBUS RINKIMAI 

DANIJOJE

Valdžios departamentų reorganizacijos bilius buvo 

 

priimtas f. V. senate be Wheeler’io pataisos, kuri butų 
surišusi i/ankas prezidentui. Tai pirmas stambus Roose- 
velto laimėjimas naujame kongrese.

Senatorius Wheeler siūlė, kad be kongreso sutikimo 
prezidentas negalėtų daryti jokių pakeitimų administra
cijos aparate, šitokiai pataisai praėjus, Roosevelto su
manytoji reforma butų buvusi užmušta. Bet Montanos 
senatorių atsisakė remti Johnsonas iš Californijos ir kai 
kurie kiti senatoriai, iki šiol kovojusieji prieš Roosevelto 
“diktatūrą”. Tokiu budu balsai senate pasidalino pusiau; 
ir vice-prezidentas Garner pareiškė, kad pataisa atmes
ta.

Įdomu, kad Garneris šį kartą ėjo su administracija. 
Su ja ėjo ir kiti pietinių valstijų senatoriai. Tokiu budu 
demokratų partijoje tapo vėl daug-maž atsteigtas 
ningumas. ilgai jisai tvers, tai klausimas.

vie-

Chamberlaino pareiškimas
paAtstovų bute premjeras Chamberiainas vakar 

reiškė, kad Britanija duos “pilną paramą” Lenkijai, jei
gu pastaroji bus užpulta ir turės ginti savo nepriklauso
mybę.

Tokį pat prižadėjimą, pasak Chamberlaino, davė ir 
Francuzija.

Tai pirmas šiek-tiek aiškesnis Britanijos ir Frahcu- 
zijos pasisakymas-prieš. Hitlerio agresijas. Nuo žodžių 
iki darbų, žinoma, darkyta toloka distancija. Anglai ir 
franeuzai ne kartą buvo žadėję kovoti prieš Hitlerio už
simojimą “dominuoti” pasauli, bet iki šiol tą savo žo
džių dar neparėmė darbu.

Be to, šitame susitarime tarp anglų ir franeuzų dėl 
Lenkijos gynimo nedalyvauja Rusija. Anglai rūstiš tik 
“informuoja”. Sakoma, kad ir rusai nenori dėtis į tą blo
ką, kol į jį neįeina Amerika. Jiems teks ilgai laukti.

Tačiau didžiosios valstybės vistiek tolyn rodo ma
žiau nuolaidumo Hitleriui. Kada nors ateis valanda, kuo
met jos bus priverstos pavartoti prieš j j jėgą.

Balaridžio 3 d. btis renkamas 
naujas Danijos parlamentas. 
Balsuotojai turės pasisakyto už 
ar prieš konstitucijos pataisą, 
kuri panaikina vadinamuosius 
aukštuosius tumus arba “land- 
stingą”.

Tą pataisą ųau priėmė abeji 
senojo parlamento rūmai, bet 
įstatymas reikalauja, kad nau
jasis parlamentas priimtų ja 
dar kartą.

Jau Massaryk labai lengvai 
vartoja anglų kalbą, jis lėtai 
kalba, bet žodžiai daug reiškia, 
labai suprantami.

Kalba buvo “Europos krizis 
ir naikinimas demokratijos”. 
Ten žmonės kalba, kas bus se
kantis. Masaryk padėtį palygi
no su skutykla, kur vyrai susi
renka barzdų skustis. Jie visi 

Kur vokiečiai gyventų, jie visvien turi būti hitleriš-1 žino, kad juos nuskus, bet ne 
visi žino kurį pirmiau. Taip 
dabar ir Europoj: visi gaus 
skusti, bet nevisi žino, kuris 
bus pirmiausia nuskustas.

Protesto rezoliucija

Po Masaryko kalbos bUvo 
perskaityta rezoliucija, kurią 
susirinkimas vienbalsiai priė- 
m. Protestuojama prieš Hitle- 
rio užsimojimus pavergti de
mokratines valstybes ir perse
kiojimus demękratijos gynėjų. 
Rezoliucijos kopijos negavom, 
nes tik vieną teturėjo. Galima 
ją bus gauti vėliau, jeigu re
dakcija norėto ją paskelbti 
“Naujienose”. žmon’ 
pilna svetainė ir jie 
stebėtinai ramiai ir 
klausėsi kalbų, kurios 
pasakytos. —P. G.

Kiek vokiečių gyvena Lietuvoje. —- Vokiečių gimnazija
Kaune
kiečiai pradėjo statyti ypatingus reikalavimus.—Na
ciai priskaito Lietuvoje net 4000 vokiečių. — Kitus 
smaugia, o sau reikalauja nepaprastų privilegijų. —

Nesusipratimai Beflyno remiami vo

kas Vokietijos Valdomi.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

2 Asmeniškai Lydimos

“Landsting” (lordų rūmai) 
visuomet trukdydavo pažangius 
įstatymų sumanymus, praėju
sius atstovų bute.

visas parlamentas bus renka
mas sykiu, tuo pačiu rinkimų 
įstatymu. Bet tuojau po rinki
mų atstovai pasidalins į dvi 
sekcijas/ kurios posėdžirius at- 
skyrai, taip kad parlamehtas su
sidės lyg iš dvifejtj butų. Tolria 
tvarka stilaikyš atstovus nuo 
perdaUg skubaus ir neapgalvo
to įstatymą leidimo. Jei viena 
parlamento sekcija padarytų 
klaidą, tai ją gali atitaisyti ki-

DU LIAUDININKAI 
KABINETE

Tarpe naujųjų Lietuvos mi
nis turių kabineto narių yra An
tanas Tamošaitis (teisingumo 
itiin.). “Vienybė” sako, kad ji
sai esąs vai. liaudininkas, ka
dangi liaudininkas yra ir Jur
gis Krikščiūnas, žemės ūkio mi- 
nisteris, tai į “vieningo ^darbo 

įėjo du v. liaudį-
ninkai.

Taip pat du krikščionys de
mokratai — Bizauskas ir Bis
tras, ir du tautininkai — Urb
šys ir Germanas. Vadinasi, še
ši partijų atstovai ir 4 genero
lai.

Amerikos lietuviai seniai pa
geidavo, kad Lietuvos valdžia 
butų koalicinė (sudėtinė). Šis 
pageidavimas dalinai jau išsipil
dė. Tie, kurie sakydavo, kad 
“partijų nereikia”, arba, kad 
partijos “jau išnyko”, dabar 
gailėsis gerųjų “vadizmo” lai
kų.

Kai Maskvos
BfbwderiS staiga pasuko į “bUr- 
žuažihj patriotizmą”, tai paskui 
jį “atsivertė” ir lietuviai komti- 
nistai. Bet žmonės, kurie atsi
mena jų praeitį, šiandien juo
kiasi. Pavyzdžiui, Vytautas Ka
tilius “keleivyje” (kovo 22 d. 
1939 m.) rašo apie “koiigresi- 
ninko” J; KUodžio prakalbą, pa
sakytą vienojfe Brooklyno va
karienėje:

“Jiš jjradėjo nuo Wasliirig; 
tono ir Užbaigė Rooševeltu. 
Tai buvo tikrai •patriotlhė 
kalba.” -
Bet korespondentas palygina 

patriotinę jo kalbą su Antano 
Bimbos žodžiais apie Washirig- 
toną ir Lincolną, knygoje “A- 
merikos Klasių Kovos Istorija”, 
ir

vvasmingTonas ir
LINCOLN AS

Amerikos komunistai prieš 
kurį laiką staiga pradėjo gar
binti Jurgį Washingtoną, Abra
hamą Lincolną ir senąsias A- 
ttierikos tradicijas, kurias pir
miau jie niekindavo.

sako:
“Ten Washingtoiias yra ti

tuluojamas kaip ‘žemes spe
kuliantas ir vergų savininkas' 
(99 pusi.), kuris' savo ver
gams ‘prakaitą ir kraują sun
kia ir rykštėmis plaka’ (pusk 
100). O Liricdną drg. feimba 
dar griežčiau toj sato kny
goj pasmerkia. Ant 263 pus
lapio pasakyta: ‘Labai bjau
riai klaidina darbininkus tie, 
kurie šiandien Lincolną sten
giasi paversti dideliu Vergų 
darbininkų prietelium... Bur
žuazinė Lincolno Valdžia ne-

Tačiau visi atstovai bus ren
kami tokiu pat bildu, todėl pri
vilegijuotieji luomai nebeturės 
progds dikftioti savo valią par
lamentui.

'Jcigti dittiguma balšlidtojų 
balandžio 3 d. parems tą kons
titucijos pataisą, tai Danijos 
valstybės santvarka pasidarys 
daug demokratiškesnė. ,

Už pataisą kovoja socialde
mokratai, ir pastaruoju laiku ją 
ėmė remti net ir konservato
riai, nes jie mato, kad tos re
formos sulaikyti nebegalima.

Iš Lietuvos
Griaus lūšnas

KRETINGA. — šiemet 
tintoje jaučiamas didelis 
rUpinimaš butų klausimą. Ypač 
susirūpinę darbininkai, nes iki 
liepos mėri. 1 d. yra įsakyta 
mieste nugriauti 126 nebetin
kamus namus. Jų tarpe yra 
apie 40 gyvehaihų namų, ku
riuose gyvena daugiausiai dar
bininkai ir biėdnuomenė, vidu
tiniškai imant po 4—5 šeimas 
vieriam rišimo. Tuo budu tiek 
namų nugriovus liks be pasto
gės apie" 20d šeimų. Kur tos 
šeimos turės prisiglausti, sun
ku pasakyti: mieste butai bran
gus, o ir tų pačią jaučiamas 
trukumas. Tad ar £ali dafbi- 
nirikas uždirbdamas po 8/50 Lt 
diehai (o tokiŲ diedą" hėpei’- 
daugiausiai pasitaiko) Užsimo
kėti 40—60 Lt mėflOSiUi buto 
nuomą. Ką jau bekalbėti, jei 
datbininkas turi šeimą, arba 
jei jis tik valgiui šiaip nė taip 
užsidirba. Todėl teiktą sttširil- 
pinti, kur pasidės miesto dar
bininkai, jei bus nugriauta 
tiek namų. 

■ ■
Mirė senas laisvamanis

Kre- 
susi-

ALYTUS. — Vasario 27 d. 
Daugų v., čižunų k., susirgęs 
gripo liga, pasimirė 70 m. am
žiais laisvamanis Savickas. Sa
vicką palaidojo Čižunų kaimo 
laisvamanių kapuose^

Lietuvoje su Klaipėdos kraš- 1 
tu visą gyventojų 4% sudaro 
vokiečiai; Išskyrus Klaipėdos : 
kraštą, vokiečiai Lietuvoje nie
kur koiiipaktiiieje masėje negy
vena. Tai daugiausia smulkus 
amatininkai, kurie gyvena dau
gumoje miestuose ir labai jų 
mažas procentas gyvena kai
muose, ir tai iš jų žymi dalis 
visokie staliai, kalviai ir kiti. 
Lietuvos vokiečiai iš seno giliai 
šaknis įleidę į Lietuvių gyvfeni- 
mą. Dalis jų jau seniai pamir
šo vokiečių kalbą ir tik save 
tiek vokiečiais tebevadina, kad 
jie daugumoje evangelikų tiky
bos. Lietuvos vokiečiai iki šiam 
laikui jokių ypatingų reikalavi
mų kaipo mažumos tauta visai 
nėra statę, nes jie turi savas 
mokyklas, bažnyčias/ o Katine 
net ir gimnaziją. Šioji gimnazi
ja ilgą laiką buvo stipriai žydą 
remiama, neš tenais žydų tur
tuoliai leido sdvo vaikus moky
tis. Vėliau vokiečių žydų san
tykiams paaštrėjus žydai savb 
vaikus iš tos gimnazijos atsiė
mė ir dabar toje gimnazijoje 
vos šimtas* mokinių esama. Vi
są laiką vokiečiai su lietuviais 
gražiuoju sugyvena. Jei ir įvyk
davo kokių nors nesusipratimų, 
tai dažniausiai bažnyčios klau
simuose. Mat, be vokiečių evan
gelikų Lietuvoje esama nettta- 
žas skaičius ir lietuvių evahge- 
likų, tai čia kildavo nesusiprd- 
tiniUj ktlria kalba bažnyčioje 
turi btiti atliekamos pamaldus, 
— ar lietuvių ar vokiečių, arba 
kuri iš tą kalbų turi pirmauti 
bažnyčidje. Į šiokius nesusipra
timus Visų buvo žiūrima kaipo 
grynai į parapinius nesusiprati
mus, kurie bendram politikus 
gy venimui i jokios reikšmės be
sudarė ir nekenkė geram vokie
čių ir lietuvių sugyvenimui.

Bet štai paskutiniais metais 
iš Berlynu t remiami Lietuvoje 
vokiečiai pradėjo stalyti ypatin
gus reikaUvitnus ir įrodinėti, 
kad Lietuvoje vokiečių mažu
ma esanti labai skriaudžiama ir 
kad LifettiVojė vokiečių be Klai
pėdos kraštu esama net 40 ttiks- 
tančią.

Vokiečiai Berlyno paskatinti 
dabar siikurė savo sąjungą va
dinamą Kulturvcrbando.

Kaip dera dabartinei vokie
čių drąsiai pryšakyje tos orga
nizacijos pastatytas vadas ir va- 
dizmo pradu toji organizacija 
mėgina suburti vokiečius. Aiš
ku, organizacija nori tvarkytis 
nacionalsocializmo pagrindais ir 
kaipo tokia jau daro žygių iš 
vyriausybės išsiderėti visokių 
lengvatų pavidale autonominės 
organizacijos, kurios bendri 
valstybės įstatymai neprivalėtu 
liesti, turėtų būti bendrais vals
tybės įstatymais traktuojami.

Vokiečiai yra pareikalavę, 
kad jirins butų leista kurti hlo- 
kyklaš kur tik jie panorės, ii’ 
kiti! tbs mokyklos butų naujo- 
Vlškaiš vokiškais pagrindais 
tvėlfkdibos, kitaip tarus, kad to- 
šė mokyklose butų leidžiama 
Skleisti grynai fašistinė vokiška 
dvasia. ,

Jau ir dabar vokiečių gimna
zijoje Kaune visiškai yra įsiga
lėjusi svetimos valstybės dva
sia. Tos gimnazijos z mokitiim 
mokomi hitlerišką dailių, jiems 
skiepijama Lietu voš valstybės 
Ueapykahįta; ir brukama sveti
mos Valstybės ideologija. Visai 
netenka abejoti, kad Lietuvos 
vokiečiai materialiai dabar iš 
Berlyno remiami ir iš J nori

 

ma sudaryti kadraFBerlyno po
litikai patįjkį^ų asmenų. Kad ir

tasai vokiečių reikalavimas 
teiktas Lietuvos vyriausybei

štai Europos spaudoje buvo 
pernelyg išpustas, kaipo veik 
pirmąeilis darbas.

Tuo norėta Europoje įrodyti, 
kad Lietuvoje esama didelė vd- 
kiečių mažuma, ktiri atšidurdsi 
apverktihoje padėtyje, nes lie
tuviai juoš persekioja.

Berlyno politikai būtina yra 
sudaryti Eurdpoje tokia opini
ja, kad Lietuvoje, ne vien tik j 
Klaipėdos krašte, esama daug 
vokiečių ir Vokietija turinti 
juos globoti ir užtarti.

O iš tikrųjų vokiečiai Lietu
voje turėjo ir turi visas sąly
gas save kultūriniai aprūpinti. 
Dar daugiau — vokiečiai visai 
neskiriami ir tarnybas gauti. 
Jų nemaža tarnauja valstybės 
įstaigose -ir net kariuomenėje 
kai kurie iš jų užima gana 
aukštas vietas, nes į juos žiū
rėta kaip į visus kitus Lietu- Įšerinenis, 
vos piliečius; juo labiau, kad vardus: 
iki šiol jie pasižymėjo savo lo- 

|jalumu Lietuvos valstybei. Da
bar į šitą gerą sugyvenimą 
Berlynas jau kiša koją, drums
čia santykius. Juk pačioje Vo
kietijoje lietuvių bent keturis 
kartus daugiau gyvena, negu

. Lietuvoje, vokiečių, o be to, juk 
Tilžės kraštas neabejotinai yra 
lietuviškas kraštas, kitaip ta
rus, tonais lietuviai gyvena 
kompaktinėje masėje, o vienok 
lietuviai lenais dabar neturi nei 
vienos mokyklos, o. buvo lai
kai, kadfi tdmo krašte išimti
nai mokyklose buvo dėstomoji 
kalba.

Bot jau nekalbėsime apie 
mokyklas, štai lenais bažnyčio
se lietuviai negali melstis savo 
gimtoje kalboje!

Tenais lietuviai iš viso vie
šai negali pasirodyti su lietu
vių kalba, nes bijosi, kad ne
botą apdaužyti.

Lietuvoje gi vokiečiams nie
kas nedraudžia kalbėti vokiš
kai ir visur, kur jie turi savo 
bažnyčias, tenais gali melstis 
tokia kalba, kokia lik nori. Vo
kiečių kunigai kaip ir kiti gau
na algas iš valstybės iždo. Jų 
mokyklos yra išlaikomos taip 
pat valstybės lėšomis ir vokie
čiu gimnazija Kaune gauna pa
šalpas, kaip ir kitos privačios 
gimnazijos.

(Bus daugiau)

užsilaikė 
atydžiai 

buvo čia

Gėles Velionei
M. Jurgelionienei

Prie vakarykščio sąrašo gė
lių, atsiųstų į M. Jurgelionienės 

pridedam dar šiuos

Lietuvių Moterų Draugija 
“Apšvicta” ir Lietuvių Moterų

Vakarykščiom sąraše įvyko 
klaida. Vietoj Radkus Family 
turėjo būti Radkins Family.

NEWYO_____ KLAIPĖDA
PER. GOTHENRURGĄ,SveDUĄ

Pirmoji Gegužes-May 31 d. 
(nepersSdant iki Klaipėdos) 
Antroji Liepos-July 1 d.

Antra ekskursija va
dovauja Vi. Mučins- 
kas, Švedų Amerikos 
Unijos lietuvių sky
riaus vedėjas.
Kelionė: Gothenburg- 
Stockholm. IS Cla lai
vu "MARIEHOLM” | 
Klaipėdą.

VI. Mučinskas
Abi ekskursijos užgirtos Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.

Gauk nemokamai suteikiamą musų 
ekskursijų brošiūrą ir retkartlni lei

dinį “Turizmo žinios”.
Kiti išplaukimai iš New Yorko:

Drottningholm.. bal. 15, geg. 13
Gripsholm ....... geg. 4, geg. 31
Kungsholm .....  birž. 3, rugp. 19

Kreipkitės į savo vietinį agentą, ar 

Swedish American Line 
181 N. Michigan Avė., Chicago, III.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXX 
PAMOKOS 
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos

(Gregg Shorthand) 
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 
nuo 7 iįu 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuviu Mokykla 
3106 So. Halsted St., Chicago, UI.

Rugsėjo 21, 1932 metais prie 
teisėjo J. J. McGoorty buto, 
929 East 45th Street, sprogo I' 
bomba, kuri sunkiai sužeidė du L 
jaunuolius ir padarė namui' 
daug žalos. Teisėjo šeimyna 
per plauką išsigelbėjo nuo mir
ties.

Dabar policija skelbia, kad 
surado įvykio kaltininkus ir 
juos suėmė. Vardus laiku pa- 
slaptyj.

I

ir įdomus radio 
trans-

Europa Tai Kaip 
Barzdaskutykla, 
Sako Masaryk
Hitleris visus žada “apskusti”, 

bet nevisi žino kurį pirmiau
Antradienio vakare, kovo 28 

d., Amalgameitų Centre, Van 
£juren ir Ashland Blvd., įvyko 
masinis susirinkimas. Rengėjai 
buvo čekų lokalas nr. 6 ir 
Joint Board A. C. W. of A.

Susirinkimą atidarė su dai
noms, kurias išpildė gerai išla
vintas Afnalgameitą mišrus 
choras po vadovystė Dr. Jacob- 
sono.

KUlbėtdjdls buvo Stephen 
Skala, Getiėralis tarybos A. C. 
W. of A. narys, Sam Levin, 
menerališ irianedžeris Jungti
nės Tarybos A. C. W. of A., 
kuris perstatė kalbėtoją tik ką 
atvykusį iš Čekoslovakijos, 
garsaus buvusio čekų vado ir 
profesoriaus sūnų, Joną Mar- 
saryk. Jį sutiko triukšmingi ap
lodismentai.

Dainuos Lietuvių Universi
teto Studentų Kliubo na
riai, kalbės adv. K. Gugis

Priminima radio kldusylo- 
jains, kad rytoj, nedėlioj, 11 
valandą prieš piet bus ypatin
gai gražus 
programas,
iiuojamas pastangomis 
reSS Furniturc Company 
tuVės, 3224 S. Halsted St. Ypač 
btis malonu išgirsti tuds žy
mius lietuvių studentus ir stu
dentes, jų kliubo chorą, kuris 
galingai sudainuos gražią kdm- 
pbzicijų ir rinktinų liaudies 
daihelių. Prie to bus naudingų 
patarimų, kuriuos patieks pata
rėjas advokatas K. Gugis.

t) daug žinių ir pranėširiių 
patieks Jonas Romanas., Visi 
susidomėsite žiniomis apie vi
sokias namų reikmenis, reika
lingas papuošimui namų Vei
koms, kurias dabar galite su
sipirkti už specialiai sumažin
tas kainas Progresą krautuvėje. 
Nepamirški te pasiklausyti.

Rep. J.

Krau-

Butiriko Radio 
Vaktidn

Budrikb radio valanda iš 
Stoties WCFL, 970 k. sekma
dienio vakarė, kaip 5:30 iki 
6:30 Chicagos laiku.

Dalyvaus didžiulė simfonijos 
Orkestrą; choras; duetai/ solis
tė Jadviga Gricaitė. Tai oro 
teatras — laivas linksmybės; 
leidžiamas Budriko Rakandų ir 
Radio krautuves, 3409-11 So. 
Halsted St. šis programas lei
džiamas vien tiktai tos krautu
ves, be svetimtaučių apgarsini
mą. —Pranešėjas.

F0R4TSELF 
IN SAVINGS ON 

FOOD ALONE

Galite sutaupyti iki $8.58 (vidu
tinė šeima) į mėnesį geresnia 
maisto apsauga, liekanas sutau
pant, kiekybę perkant, ir belo, 
galite sutaupyti dar ir nuo virš 
išlaidų, kurias padarote varto
jant savo dabartinį refrifcerato- 
(jUv, ,  . 

• Neturi judamų dalių šaldy
mo sistemoj

• Nuolatinė tyla
• Visad žemos opera vi m o iš

laidos
• Daugiau patikimo patarna

vimo metų \
'• Santaupos kurios jį apmoka

SERVE!

Turime kiek 1938 modelių nu
mažintomis kainomis.

Englewood Stove & 
RepaifCo.

6850 Sę. Green St.
Vz bloko į vakarus nuo Halsted 

Tel. WENlworth 0937

* ±
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Prie Karsto . . .
(Mariją JurgeHonienę laidojant)

Trečiadienis. 12 valanda die
nos. Visos mašinos ir visas ju
dėjimas “Naujienose” sustojo. 
Durys užrakintos ir biznio ope
racijos sustabdyta.

Dėlko?
Lygiai prieš penketų dienų a- 

pie tų laikų buvo traukinio-au-

tomobilio katastrofoj išmušta 
gyvybė Marijai Jurgelionienei— 
ilgų metų “Naujienų” bendra
darbei ir jų vedėjai. Prieš pen
ketų dienų, maždaug tuoj po 
12 vai. šeštadienį, jos širdis nu
stojo plakusi ir perstojo ji apie 
šių įstaigų rūpinusis...

MĖLYNBARZDŽIAI!

OUBLt fiDGfi

ei norit nusiskust dailiai 
švariai ir greit, pirkit 

Marlin greit skutaneius 
skustuvėliais!

Garsių Marlin šau
tuvų dirbėjų,New 

Haven, Conn. gar’t.

Marlinis,
• SINGLE EDGE ISJoi-254 •

CICERO LIETUVIAI BALSUOKITE
STRAIGHT UŽ DEMOKRATŲ TIKIETA

(x) Straight Democratic 
Antradienį, Balandžio 4,1939

. FOR TRUSTEE
(BALSUOK Vi VIENĄ) .

0 GUSTA V 0. RANDA
FOR DIRECTORS

OF THE LIBRARY BOARD
(BALSUOK Už DU)

7x] GEORGE SASSETTI
0 STANLEY W. HINES '

Balsavimo vieta atdara nuo 6 v. r. iki 5 v. p.p.

Lietuviai Parduoda

BUICK’US
Halsted ir 31st St

još jau nėr d;.. Ji išvažiavo iš 
Šios įstaigos ir į jų daugiau nie
kad nėbegrįš. šiandien jos lai
dotuvės... Šiandien Visi eisime 
pasakyti jai paskutinį SUDIE. 
Ji buvo tikrai gerU.mUšų “Bo- 
sienė”..., bet jos jau nėra, fo- 
doš, lyg it netikėtina... Bfet tai 
įvykęs faktas ... skaiidits, tra- 
gingas gyvenimo faktas.

4» 4» 4*
Štai jinai— ----- —
Rami, tyli—be jausmo ...

/ Guli karste išdidi) kukliai pa
puošta, lyg pasirengus į didelę 
svodbų... Aplink sustatyta įjaii- 
sybė gėlių Vainikų.'koplyčioje 
malonus gėlių aromatas...

Tai ji, kurių vadindavo nu
skriaustųjų užtarėja^ kuri ne
vienam, bet daugybė! SitVo gy
venime suteikė įvairiausių pa
tarimų. Ji gyVėiiU tik visuome
niniais reikalais; ViŠUomeniški 
reikalai jai buvo pirmoje vieto
je. Visiibrtiėhiškaiš fbikHlais ru- 
pindanibsi ii* ihirtį paliko.

Mirtis jOS gyvėhittiė atsisku
bino per anksti. Atsiskubino— 
traukiniu atvažiaVo ir išmušė 
jai gyvybę. ti; štai dabar, ren
kasi, eilėmis ėiiiil laiikydattii jų 
paskutinį kartų, kiekvieno šii-- 
dį sujudina jausmas, kada Sa
koma vienam iš geriausiųjų, su
maniausių lietuvių visuomeni
nių veikėjų narių, pdskutihiš 
StlDIE.

4* 4* • 4*
Slenka pro karstų minių mi

nios. Visų veidai nusiminę, iš 
krūtinių veržiasi Skausmingi at
sidūsėjimai...

—Labai ir labai daug gero 
daugelį kartų man ši moteris 
buvo padariusi, — sako viena 
moterėlė ašarų braukdama. — 
Kiek kartų su savo reikalais 
pas jų atsilankiau, ji Visada ma
ne maloniai sutikdavo ir kiek 
galėdama teikdavo man savo 
pagalbą...

varpui sutikdami kiekvienų 
naujų savo gyventojų. Šiandie!! 
jie ypatingai iškilmingai-liud- 
riai • gaudžia... Tarp liūdnų lai
dotuvių melodijų, pasklysta pO 
kapiriių platybę aidaš arijos iš 
opetos, kurių velionė M. Jur- 
gelibhiėnė lalMi mėgo ir šUu pa
siskyrė.

Lietus pila be paliovos, bet 
tas negąsdina žmonių, Buriaiš 
iš visų pusių skuba žmonės 
prie duobės, kuri po trdmpdš 
programėlės, priglaus musų vi
suomenei brangų asmenį.

4> 4> 4» .
Pasakė kalbėtojai atsisveiki

nimo kalbas. Choras sugiedojo 
keletu liūdnų melodijų ir iš vir
šaus lietaus krapinamas, iš lėttį 
karštds 'pradėjo grimzti į žė 
mę.;. busii’ibktišiųjų akyš pasrii- 
vo ašaromis;,. PaSigirdo kai kil
nų tylaiiš VėfkšttiB kūkčiojimas 
ir... karstas išnyko iš akių—-

4* 4*

Ir taip CltiČagbš liėthviai pa
lydėjo Marijų JUrgfelionienę į 
jos amžillUš iltittlUS Lietuvitį 
Tautiškose kapiilėše lf pasakė 
jai paskUtihį šuDiK tai bhvd 
lietingų tfbčladiehio popietį) ko
vo 29 dų 1939 metais.

Velionė M. iturgeliohienė bu
vo tikrai darbšti ir stimaiii vi
suomenės veikėja, tad tegul još 
veikimas ir darbai mums lieka 
pavyzdžiu. Tuomet ir velionei 
bus maloniau, kad jų prisiminę 
sakysime: REQUIESCAT IN 
PACE.

—Juozas P. Tarnas

—O pagelbėdavo labai daug... 
—prabyla pusbalsiu linguoda
mas savo žilų galvų senelis. — 
Kiek aš gavęs iš jos patarimų 
ir suraminimų, tai ir už pini
gus nenupirksi. Tai buvo aukso 
moteris.

—Tiesa, tai tikra tiesa, žmo- 
gel, — -jiasigitsla grdiiduš bhl- 
štiš kitos iiiUtėi’ifeš. — Jaučiuo
si; kėtd likOiiiė iiJtšlalčidis. >Je- 
buš lidš kiį ddtiįirtU ėiti patari- 
Hib kidiišti lf užiiOjaUtbš ieško
ti •

Ii’ taip šlėiikd liiiiiiŲ minidš 
ir kiėkvlėnas vis kiį iidi’s gra
žiai dpte Vėlidh^ dišilifepia, ki- 
tds tik škdtisdiihgai atsidusta Ir 
lliįiaš šlikdiid^š pUšilrdlikia, lyg 
bljoddifldš; kdtl ilfeišidikys kds 
jditCiditid jo katilinėje. Graudi! 
ddi’dši kldUsant tų išsireiškimu 
Širdį glaudžia ihdtant kiekviė* 
lių ašatojailt. ^itiviėiids pamanė, 
Vorcidu jis btitŲ jOš vietoje, gal 
jis ilSrd tiek t’ėikdiliigdš žino* 
hijai sudarys...

4* 4» 4»
Laukė šalta. Lyja. Rodos, ir 

ddilgtts ašaroja gailėdamasis 
Jos..; Didžiulė ininia mirksta 
llėtdliš pilama ir laukia pra* 
džios laido tiiVitj cei’feiiionijoS. 
Dii įillui autohiobiliai gėlių vai
nikų ... pagaliau pasirodo ir 
karštas išnešant. Nubraukę gai
lių dšdrų, skuba kiekvienas į 
savo automobilius.

Išsirikiavo kelių šimtų auto
mobilių virtinė ir išsitęšė kaip 
ilga grandinė Chicagos gatvė
mis. Oras šaltas ir lyja. Ncr- 
vuojasi chicagiečiai ilgai be
laukdami pravažiuojant laido
tuvių procesijai. ‘‘Tai jau turė
jo būti visuomenei, daug pasi
tarnavęs asmuo, jeigu tiek daUg 
turi palydovų.” — sako nevie
nas, laukdamas pereiti skersai 
gatvę, kol laidotuvių procesija 
pravažiuoja.

4* 4* 4*
Skamba Mirusiųjų Miesto

Skelbimai Naujienose . 
duoda naudą dėlto, 
kad paČioš Naujienos 
vra naudingos.

Pirk Sau Automobilį Iš Autorizuotos 
' Financinės Kompanijos

Cook County Finance Company Illinojaus 
Valstijos Laisniuota ir turi Dvidešimts 

Metų Garbingo Dylinimo Rekordų.
ATIMTI AUTOMOBILIAI YRA 

GERESNI AUTOMOBILIAI
Šio statemėhto teisingumą paliudys tūkstančiai musų kostu- 

merių.
Kiekvienas karas yra musų ekspertų tiksliai patikrintas pirm 

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

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

Turime kįekviėnos išcUrbyštėš kanį.
1938 ir 1937 BUICKS. Chf*ysierS, Oldsmobiles’ Chevrolets, Fords, 

Pontiacs, Plymouths, De Sotos, Studejbakers, La Šalies, Packards, 
Dodgęs, Grahams, Willys už vos tik $285,

Taipgi 1936 1935 ir 1934 karai. Kiekvienas garantuotas už
vos ||k $85, ,

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

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

Minėdami savo 20 metų sukaktį daliname dovanas visiškai DYKAI 
Gražiausią dovaną kiekvienam, kuris atsinėš šį skelbimą. Tai ir 

viskas ką turite padaryti.

Pilnas Pasirinkimas
PLUMBINGO ir ŠILDYMO REIKMENŲ—NAUJŲ ir SENŲ 

Parduodam tiesiai jums su dideliu sutaupymu pinigų 
NIEKO NEREIKIA ĮMOfcfiTI—3 METAI IŠMOKĖTI 

pagal F. H. A. planą
APSfcAITLIAVIMAS dykai

MALISOFF PLUMBING AND HEATING 
SUPPLY CO., INC.

5209-9 SOUTH STATE STREET PHONE KENWOOD 5109

PEOPLES FURMITORE 
Manufacturing Co.

z UŽDARO SAVO 63-ČIO3 GATVES KRAUTUVĘ

15-ta Diena Aprilio
Turi Neatbūtinai Išparduoti visą likusį $30,000.00 Staką 

Už pusę, už %, net ir už dalelę tikros vertės 

IŠPARDAVIMAS EINA VISU SMARKUMU
Del Taiiiištų patogumo ir greitesnio^ išpardavimo krautuvė atvira Nędėlioj nuo 10-tų 

ryto iki 4-tų v. po piet
Ir Antradienio, Ketvirtadieno ir šeštadienio vakarais iki 9:50 valandos

Iki 15-tos Dienos Balandžio viskas turi būti išparduoti ir ištuš
tintas Šis didis Namas

PIRKIT DABAR! "šĄVKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

tyįieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

GEfi,AUsIAS SHAMPOO/^

SANTA 
MARIA

SOAP
Ėxira geras grynop alyvų alie
juj. Ne gyvulių riebalai... pūtuo
ja laisvai. Ideališkas ir odai 
minkštini, daktarų ir slaugių re
komenduojamas. YRA VAISTI
NIŲ IR DEPARTMENTINfiSE 
KRAUTUVĖSE.

4did. i Čėiibtihaiib
gab.doC setas IvytiiojittiM

4192 S. ARCHER AVĖNUE
(North East CoYner Archer and 

SaCratnehto Avė.)
Pilone LAFAYETtE 0461
United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai ąpdrausti iki 

$5,000.00

Išmokėjom ji 
už padėtus /I 

pinigus * ' "

Duodam Paskolas ant 1-mų 
Morgičių

Safety Dcposit Dėžutės Galima 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

$1.00
AUKA 
TIKRA 
SAUGI 
GREITA 
PILĖS
KYLA 
VfeRICOSE 
VEINS 
TONSILAI

IŠSIGYDYK BE 
OPERACIJOS!

20 metų patyręs gydy-^ 
tojas vaduoja “Ligo- . 
niuos” iš ligų vergijos. 
Teikiama pastovios pa
sėkos. Pagerintas mok
sliškas gydymas be jo
kio skausmo. Žemos 
kainos įrodymui, kad 
tikrai pasveiksi be lai-

KRONlšKOSko sugaišties ir ligoni- 
LIGOS nes išlaidų vasaros 
smagumams. Išgydoma į 1 iki 2 sa
kaičių. Ateikit DYKAI Pasitarimui 
akzaminacijai ir kroniškuos atve
juos—$2. Rašyti dėl informacijų. 
Gydome vyrus, moteris, vaikus. Mo
terys prižiūrėtojos.—Mokestis pigus 
$3 savaitėj. Nežiūrint Švelnus ar 
rimtas atsitikimas. Venk operaci
jos. Kreiptis Pasiūlos šiandien.
Sėdimos žarnos—Kylos ir Kroniškų 

Ligų specialistas 
COR-REC-TO SERVICE OF

Dr. Peter Schyman
1869 NORTH DAMEN AVĖ.

Tel. Armitage 8200 
Įsteigta 20 metų Specialistas. 

Įėjimas per krautuvę į 2-rą aukštą

Valgyklom ir Breakfast 
Rūšių ir Dydžių. Eilių

Setų, Miegamų Kambarių Setų,šimtai 
Setai.

Plovyklų, Radios, Kaurų

Išparduoti Tik Už Vienų

Studio Couches, Ghenille

(Puikiausių Patlcji*
Daugybės Gražiausių Naujausių Kaurų Visokių

EifČs visokių pečių, Gesinių Virtuvėm, Kombinaijos ir šildomi
Keletas Desėtkų Naujausių Refrigeratorių, Drabužiam 

valytojų.
*

65 Pidiiai Visokių Madų, Visokių Padarymų Turi Būti 
Dešimtų palelęTikros Vertės

Keli Šimtai Geriausių Matracų, Lovų, Lovom Springsų,
ir Kitokių Lovos Uždangalų. Labai Didis Skaičius Vaikam Rakandų ir žaidymų 
—toys—kūdikiams Vežimėliai, Cribs, Bassinets, Kresliukai, Staliukai ir t. t. ir t. t. 
Nestiskaitomos Eilios Gražiausių Stalų ir Staliukų, Lempų, Krėslų, Paveikslų, Vei
drodžių, Stovylų, Laikrodžių, Dišių Setų, Puodų, Toasterių, Roasterių, Perkoliato- 

rių ir viso ko kito dėl Kurių Nėra Vietos Suminėti.
Tikrai didžiausia proga žmogaus gyvenime susipirkti puikiausius namų reikmenis 

dar geriau kaip pusdykiai. Ypač dabar prieš Velykas.
KOKI TAlPROGAilI!

Bukite Peoples Krautuvėje Šiandie ar Rytoj, Bet Nepavėluokite

Furniture Mfg. Co.
2536-40 W. 63rd STREET PRIE MAPLEWOOD AVĖ.

Sophie
Barčus

RYTINE RADIO
VALANDA

. iš Štoties

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

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

pranešimus

GfttJdhkttčs Nhūiienose
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S A BERGMAb
1524 W.63'd ST.zTYd

k Cor. 63rd and Justine
BERGMAN’S PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
malevi), sienų popieriaus ir langų Seilių. 
Ateikite į didžiųjų krautuvę prie Justine 
g-'itvė* kampo ir gaukite dykai sienų 
poperiaus pavyzdinę knygų. Dekoruokite 
oaoar—niokokite vėliau pagal BERG
MAN’S naujuoju Lentrvaus Budinto pla
nu. 10 savaičių mokėtfSk Ateikite ir pa; 
klauskit smulkmenų. X

Sienų popierių nutrimnoja dykai 
PRISTATYMAS DYKAI.

Ess-A-Bee vidaus žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvams ir maudy
nėms maleva.
Esn-A-Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 spal. Ess-A-Bee 4 
valandų varniAas gerai dėvisi ir nesidS- 
mėja baltai vandeny. <E a| fiF

GALIONAS .............................. 9 I aWW

Popierių Valyki). arba U. R. H. po Re 
Atdara antradieniais, ketvfrtad. ir šeAta- 

dieniais ik O P. M. 
Tel. PROSPECT 3440

— 1 " . ........................................ ■■■...............R

Diena Iš Dienos
Peter Barškis Grįžo 
iš Floridos

T0WN OF LAKE. — Žino
mas biznierius Peter Barškis, 
1748-50 W. 47th St., savinin
kas Furniture House, grįžo iš 
Floridos įdegęs nuo saules 
spindulių. Dabar jaučiasi gerai 
ir teikia savo kostumeriams 
patarnavimą savo gražioj įs
taigoj su dideliu pasirinkimu 
visokių namų puošimui baldų.

P. G.

BERK’S

Paul Norkus 
Jau Pasveiko

Paul Norkus, perkraustylo- 
jas ir taverno savininkas, 1706 
W. 47th St., jau pasveiko nuo 
šunies sukandžiojimo. Tris sa
vaites išgulėjo lovoj. Mat, jam 
šuo sukramtė koją, bet tai ge
rai dar, kad šuo buvo sveikas. 
Dr. Strikolis teikė medikalę pa- 
gelbą. Norkus yra labai dėkin
gas. —P. G.

mos atostogoms. O dabar iš 
ten sugrįžusi vėl eina savo biz
nio pareigas.

» Reikia pabrėžti, kad p-ia 
Shulmistrienė yra sumani biz
nierė ir gera šeimos galva. Vie
nas jos sūnūs, būtent, Jonas 
yra real estate ir apdraudos 
bizny,, adresu 4016 Archer avė.

Kaimynas.
/ ■ ■ ■■ I

Pasidavė Operacijai
BRIDGEPORT. — šiomis die

nomis spaustuvininkas Adol- 
phas Kaulakis, 3842 S. Union 
avė., pasidavė operacijai Ger
inau Deacon ligoninėj. Ope
ruos Dr. F. Pulsuski.
Spaustuvininkas Kaulakis pri

klauso keliose draugijose ir 
veik visose eina raštininko pa
reigas. —Kaimynas.

LIETUVIAI! Balsuokit
Už Demokratų Partijos Kandidatus Kuriuos Indorsavo

LITHUANIAN DEMOCRATIC LEAGUE
v of COOK COUNTY

' OFFICERS
JUDGE JOHN T. ZURIS, Hon. Chairman; AL. G. KUMSKIS, President; CONSTANTINE KAIRIS, 
Vice Presideht; ANTHONY GUDAITIS, Vice Presilent! JOSEPH KAMINSKAS, Recording Sec’y.; 
JACK L. JUOZAITIS, Financial Sec’y.; BRUNO JAKAITIS, Treasurer; STANLEY GURSKIS, Cor- 
respondent; CHARLES ZEKAS, Legal Advisor; STANLEY CIBULSKIS, Sergeant At Arms.

EXECUTIVE COMMITTEE
AL. KEZIS, 9th Ward; JOHN SUCILIA, lOth Warl; ANTHONY STASULIS, llth Ward? WILLIAM 
POPPEL, 12th Ward; DR. JOHN POŠKA, 13th Wird; AL. JESULAITIS, 14th Ward; JOHN DOWI- 
ATT, 15th Ward; DR. TADEUS DUNDULIS, 19th Ward; JOSEPH JUDICKAS, 21st Ward, JOHN P. 
STANKOWICZ, Englewood; ANTHONY BACEVIC US, N. W. Side; ANTON SHIMKUS, Humboldt 
Park; ANTHONY ZICKUS, Cicero; PETER P. GADDY, Proviso.

BALSUOKITE Už:
E EDWARD J. KELLY
S LUDWIG D. SCHREIBER
H THOMAS S. GORDON

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. CEN. 6393

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

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St 

, ....................... /

Jewelry & 
Optical Store

3505 SO. HALSTED ST.

Operacija Pavyko
BRIDGEPORT. — Jau kuris 

laikas kai nesveikavo laikrodi
ninko Juozapo Rizgeno žmona 
Marijona, 3249 S. Halsted St. 
Neseniai ji buvo nuvežta į Šv. 
Kryžiaus ligpninę. Ten gydyto
jas Biežis padarė vykusią vidu
rių operaciją. Dabar kas norė
tų aplankyti, gali ją rasti ligo
ninės kambaryj 322.

Juos žinąs.

Sugrįžo iš Floridos
BRIGHTON PARK. — Prieš 

šešetą savaičių biznierė Agnės 
Shulmistrienė, 2614 W. 42nd 
St., buvo išvykusi į Floridą žie-

SUSIRINKIMAI
Vidurvakarinių Valstijų Liet. Moterų Sąryšio konferencija įvyks 

sekmadienį, bal. 2 d. 10 vai. ryto. Mildos svet. 3142 So. 
Halsted SI. Visos delegatės malonėsite nesivėluoti, atsilan
kyti laiku. Kalbės mok. E. Mikužiutė ir M. Dundulienė iš 
Hari, Mieli. Dainuos dainininkės A. Zabukienė, M. Schultz. 
Žada atsilankyti daug' delegačių nuo įvairių draugijų.

Pirm. A. MišČikaitienė, sekr. J. Skeberdytė 
Lietuvių Moterų Draugijos “Apšvietus” mėnesinis susirinkimas 

įvyks sekmadienį, balandžio 2 d. 2 vai. po pietų, Sandaros 
svet., 81 1 W. 33 gatvė. Visos malonėkite atsilankyti.

Kviečia Valdyba 
Draugijos Šv. Petronėlės susirinkimas įvyks nedėliojo, balandžio 

2 d., 1 vai. po pietų, parap. svetainėj. A. Laurinavich, rašt. 
Simano Daukanto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks sek

madienį balandžio 2 d. 12 vai. dieną Chicagos Lietuvių Au
ditorijos svetainėj. 3133 So. Halsted St Susirinkimas svar

bus, privalbt būtinai atvykti. P. K. sekr.
Lietuvių Keistučio Pašalpos Klubo mėnesinis susirinkimas įvyks 

balandžio 2 d. Hollywood svetainėje, 2417 W. 43rd St., 12 
vai. dieną. Jeigu pasilikę su mokesčiais malonėkite užsimo
kėti nuo 11 vai. ryto. Helen Chapas, rašl.

=..PARENGIMAI-..=
U------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------

f ' ------------- -------- - . v
Šurum-burum draugiškas vakaras su užkandžiais, vaisomis, šo

kiais ir 1.1. įvyks šeštadienio vakare, balandžio (April) 1 d., 
W. Neffo svetainėje, 2435 S. Leavitt St. Pradžia 7 vai. vak. 
įžanga tik 25 centai ypatai. Rengia bendrai LSS Chicagos 
Centrale kuopa ir LDD 4 kuopa. Visi nariai ir draugai yra 
kviečiami atsilankyti ant šių sezono darbuotės baigtuvių.

Kviečia Reng. Komisija

MININT SAVO 1-mąjj GIMTADIENĮ

ŠIANDIEN TIKTAI
Su kiekvienu sukneles pirkimu 

DYKAI — Arbatinė Prijuostė — DYKAI 
Nauji Pavasariniai

Bovelnų
Jupikai

Cl HA Išeiginiai (tfk-fl A A w I .VU Jupikai A |

KAY KOTTONS
3436 SO. HALSTED STREET

Buvo Pasveikintas 
Su Vardadieniu

MARQUETTE PARK. — Te
ko patirti, kad per vardadienį 
dr. Juozapas Kelia, 6558 South 
Western avė., susilaukė daug 
sveikinimų ir linkėjimų nuo 
savo pacientų ir draugų. Dak
taras nebuvo pamirštas. Jis yra 
simpatingas, populiarus ir turi 
namaža draugų.x—Pacientas.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoj)

Joseph Yurchas, 43, su Julia
Balsis, 49 ♦

Anton Sladky, 38, su Helen 
Jacknick, 34

Reikalauja
Perskiru

Regina Kaulakis nuo Alphon- 
sus Kaulakis

Hazel Augustin nuo Edvvard 
Augustin.

Gavo
Perskiras

Emilie E. Krischun nuo 
Frank J. Krischun.

■ ———-------------——— \

Velykos 
Artinasi

Kur žadate Būti?
Ar jau įsigijot tikietus į Be- 

liajaus koncertą? Ruoškitės ir 
pirkit iš anksto ir sutaupinkit 
dešimt centų. Tikietų galite 
gauti “Naujienų” ofise arba 
kreipkitės pas Beliajų, 6210 So. 
Park Avenue, NORmal 8778. 
Penktadieniais rasit Beliajų 
Mark White Square, 30 ir Hals- 
ted St. nuo 7 ligi 10 vakare.

šiame parengime teks jums 
matyli daug įdomių šokių. Pa
matysit pirmą kartą Prienų 
Suktutę, gaidą paruošė Belia- 
jus, taip pat ir šokį. Šis šokis 
patiks suvalkiečiams. Turim šo
kių ir dzūkams ir žemaičiams 
taipgi. Matysite Nokturną, Ei 
Pasauli, Lietuva Tėvynė Musų. 
Matysit tibetišką, indusų, ye- 
nienų, arabų ir daugel kitų o- 
rientalų šokių, kurie retai ma
tomi, taip pat bus ir tautiškų 
šokių iš kitų Europos šalių.

Po koncerto bus šokiai, ne- 
vien amerikoniški, bet lietuviš
ki ir rusiški prie kurių visa pu
blika galės prisidėti ir dalyvau
ti. šoksit vengierkas, korobote
kąs, aleksandrovskas, ir daugel 
kitų. Z.

KEISTOJO
Building and Loan 
Association No. I

Duoda Paskolas ant Pirmų Morgi- 
čių Nuo 5 iki 20 Metų 

Išmoka 4tą nuošimtį už padėtus 
Pinigus

PINIGAI APDRAUSTI IKI $5,000.00
3236 So. Halsted Street

Telephone—Calumet 4118 * 

JOS. M. MOZERIS 
(Sekretorius)

Ludwig D. Schreiber Edward J. Kelly Thomas S. Gordon
KVIEČIAME ATSILANKYTI Į

LIETUVIŲ ŠEIMYNIŠKĄ VAKARĄ pagerbimui MAJORO EDVVARD J. KELLY
THOMAS GORDON į. Miesto Iždininkus LUDWIG SCHREIBER į Miesto Klerkus

SEKMADIENĮ BALANDŽIO 2-rą, 1939, 7 V. V.
MICHAEL J. FLYNN SVETAINĖJE, 3236 West 63rd St., (arti 63rd ir Kedzie Avė.) 

Rengia LIETUVIŲ DEMOKRATŲ LYGA, COOK COUNTY
Balsuokite [x]Demokratiškai — Balandžio 4-tą Rinkimų Diena

Oft visų žvaigždžių vaudevilių aktai, šokėjai, daigos, Komedija, Orkestrą ir Kino Paveikslai “Keep M Chicago Safe” Įžanga dykai.

1,1 - -v

TARP MUSŲ
BIZNIERIŲ

....

Bridgeportas 
Pasipuošė ,

Metinės Biznio ’ Sukaktuvės
BRIDGEPORT.' — šį šešta

dienį musų Bridgeportas atro
dys kaip jaunoji nuotaka. Ypač 
tas tarpas nuo 35-tos iki 34- 
tos gatvės ant Halsted Street. 
Mat, Boston Shoe Store, 3435 
So. Halsted St. uždėjo gražų 
naują frontą, kuris atspindi 
pusę blioko. Tuoj skersai nuo 
Boston Shoe, randasi Crown 
Store, kurios patalpa buvo pa
didinta, perimant gretimai bu
vusią krautuvę.

Taipgi netoli randasi Sally 
Ann moteriškų skrybėlių ir 
korsetų krautuvė, antrašu 3438 
So. Halsted St., kuri šį šešta
dienį šveičia savo vienerių me
tų biznio sukaktuves. Tuojaus 
prie Sally Ann krautuvės ran
dasi Kay Kotton nauja krautu
vė, kuri parduoda moterims ir 
panelėms sukneles tiktai už 
bargenų kainas.

Ši krautuvė taipgi švenčia 
savo pirmų metų biznio sukak
tuves. Beje, reikia pastebėti, 
kad pas Kay Kotton, 3436 So. 
Halsted S t. dirba gabi, jauna 
lietuvaitė p lė Harriet Girštaut 
Mockus. Kay Kotton krautuvės 
skelbimas telpa šiandien “Nau
jienose”. Taipgi nepamirškit 
pastebėti ir Boston Shce skel
bimą. —VBA.

Kozicki’s Hoire Made 
Sausage and Delicatcssen, 
4178 S. Archer Avė.

BRIGHTON PARK. — Vely
kos jau čia pat. Kiekviena lie
tuvių šeima rup.nasi, kad per 
Velykas turėti namuose gar
džių kumpių. Kur jų gauti? 
Štai, Kozickio Delikatesų Krau
tuvė turi visokios rųšies kum
pių ir dešrų, šviežių ir rūkytų, 
namie darytų ir importuotų. 
Šios įstaigos kumpiai yra žino
mi visoj Chicagoj.

Su kiekvienu pirkiniu duoda 
vaikams šokoladinių kiaušinių 
dykai.

Pastebėkite šios įstaigos skel
bimą “Naujienose”. Verta rem
ti tas įstaigas, kurios garsinasi 
šiame dienraštyje. Pažįstamas.

Pranešimas
Humboldt Park Politiško 

Klubo nariai renkasi ant North 
Avė ir Kedzie nedėlioj, balan
džio 2 d. 5 vai. vakare. Iš ten 
visi važiuosime į Michael J. 
Flint auditdriją, 3236 W. 63 St. 
kur atsibus demokratų mitin
gas.

Visi northsidiečiai, kurie tu
si te automobilius ir kurie netu
rite susirinkite, kad galėtumėm

gerai atstovauti Northsidės lie
tuvius. Ten kalbės majoras Kel
ly.

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKJ CHI-

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų iŠdirbysčių Nauju
tėlių karų tokiomis Jksrtnomis, 
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 garantiją karą, 

kuris tarnaus dautf^metų už 
tokią kainą, kokiąjį^šgalite 
mokėti. Mes duo^p^ gerą... 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį
GALITE IŠSIMOKĖTI PER 

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė. 

prie California

Liepos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė. 

(Prieš Tautiškas Kapines) 
Piknikams dienos dar nevisos 

užimtos.
Kas pirmas, tas galės pasirinkti 

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas Willow Springs 45.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
Šaukit Tel. YARDS 3408

$19.95

SUPER-CONTINENTAL 
■■ RADIO

ŠTAI NAUJOS RŪŠIES stalinis radijo—smogiančios išvaizdos — 
sensacinio perstatymo. Modernas “round the corner” lietas plas
tiškas kabinėtas spalvų įvairenybėj. Visi standardiniai broadeasts 
plūs išskirtini trumpų bangų programai iš Europos ir Pietų Ameri
kos. Penkioms stotims Push-Button tunijimas. Electro-Dynamic 
spykeris. AC-DC operacija. Niekad dar nebuvo tiek 
daug savybių už tiek žemą kainą.

Modelis 96X11 walnutinis, kaip vaiz
de, taipgi ir juodas. Kiti modeliai 
vvalnutiniai arba ivory, kiek aukš
tesne kaina. 1 TIKTAI

NEW!...THIS SHORT WAVE

Jos. F. Sudrik
3409-21 So. Halsted Street

TEL. YARDS 3088

Budriko leidžiama Radio valanda iš WCFL 970 k- nedėliomis 
nuo 5:30 iki 6:30 vai. vakare Chicagos laiku.

Lietuvis Plumberis
— LaisnųOtas —

GAS FHTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867~-
Rez. Republic 5688

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DEL VYRŲ

PAUL LEASAS 
(Vyriškų Rūbų Krautuvė) 

3427 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 0937

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA IŠIMIAMI H £.50
GYDYMAS $CA-00

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

diena Ligoninėje-- $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

Greitai Palengvinama .... » 
VISAS LIGAS GYDOMA $< AO 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

TeL Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS 

Studija įrengta pir
mos rųšįes su mo- 
derniškohiis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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



šeštadien., balandžio 1, 1939 NAUJIENOS, Chicago, 111.

Pirmyn choro pastatyta 
opera “Laima”

Seniai beturėjome tokį gra
žų, nuoširdų — žbdžlu, ir šir
džiai, ir sielai labai malonų, 
šiltų pastatymų, kaip piereilų 
sekmadienį Sokoių saloje. Ku
rie ten buvo, tai iš tikrųjų jau*

prieš šituos širdies burtus — 
rhcilę. O paskui dar vingiuotos, 
tarsi amžinai gyvas upelis, mu
zikos tonai visiems įpylė į krau
jų taip vadinamų dainos burtų. 
Taigi, ir sužavėjo visus: jaunus

te tikrojo pavasario išsprogusių 
medžių, gėlių ir plačiųjų pievų 
—lankų žavųjį aromatų ir gro
žį. Sakysiu, jautė dar daugiau 
— jautė tikruosius saulės spin
dulius, kurie pataiko, tarsi Ku- 
pidas (meilės dievukas) savo 
strėlėmis, tiesiog į širdį.

Operos Laimos turinys yra 
kupinas juokų (vietomis ir 
verksmų), iiikrygų ir meilės, — 
tai tos amžinosios ugnelės, ku
ri dienų naktį dega ir niekados 
neišdega. Mačiau — balkone sė
dėdamas — kaip žili plaukai — 
ir moterų, ir vyrų — lenkėsi

PRADŽIA ŠIANDIEN
SERGĖJO-EISENSTAINS 

kūryba t 
“ALEKSANDER NEVSKY”

Galinga epika iš 13 amž. Rusijos 
“Kovų ant ledo”, kada besiver- 
žusios vokiečių gaujos, vedamos 
teutonų riterių, buvo išvytos iš 
Rusijos žemių.
Prokofievo simfoninė muzika 

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

ir šventes v

ir senus, didelius ir mažus.
Povilas Stogis buvo Pioiiibi- 

nos kunigaikštis Laurynas. Ii 
jis scenoje buvo toks geras, 
koks, iš tikrųjų, musų mielas 
Povilas ir tegali būti. Jis, kaip 
visada, ir vaidyboje ir dainavi
me buvo stiprus, galingas. Jo 
tartas žodis, jo daina išdainuo
tas tonas, tarsi audra, ėjo per 
salę ir jai (..no širdis — visų.

Jaunasai kunigaikštis, meilės 
vergas (kaip ir mes visi — kar
tais...), buvo tas, žinote, gyvių 
gyviausias jaunuolis Tarutis. 
Tik paduok jam dainų ir skais
čių panelę, — jis patarimų ne
prašys. Jis žino, kaip reikia va
dinti ir kaip reikia dainuoti. Ir 
jis — velniukas! — gražiai vai
dino ir jausmingai dainavo. Ma
čiau — labai gražiai mačiau, 
kaip kai kurios choristės jam 
pavydėjo, kada jis džiaugėsi 
Fiamctos skaistumu. Gražus 
buvo flirtas, gražus, reikia tie
sų sakyti, ir pavydas.

Rukštela puikiai suvaidino

Vaizdas iš “Aleksandfer Nevsky” — 13 amžiaus Ru
sijos kovų su vokiečių gaujomis. Galima patnatyli Sbnb- 
tone teatre.

Pilypų (ne “iš kanapių”), avių 
piemenį. Kol jis buvo piemuo, 
buvo tikras piefriuo: lėtas, bai
lus, nors, anot jo mylimosiom 
ir labai “drūtas”, ries tris vy
rus sulamdęs ir šešis dubenis 
barščių vienu kirčiu išvalgęs! 
Bet kai jis virto kunigaikščiu 
(ir vis per tuos meiles burtus) 
ir narsiu kareivių vadu, a—h, 
jau nebebuvo jo sieloje pieme- 
aiškumo žymių ne kvapo. Jis

žvaigždžių, pasakysiu teisybę, 
labiausiai žibėjo p-lė Skeveriu- 
le. Ach, nemanykite (kurie ma
tėte), kad aš čia jai savo šir
dį atiduosiu už tai, kad ji man 
davė labui šiltų bučkį. Ne, ne! 
Už lai, kad ji savo judrumu, 
lankstumu ir gracingumu visus 
kilus sulenktyniavo. O kaip gra
žiai ji dainuoja! Rodos, menku
tė, kaip peteliškė, bet balsas — 
stiprus, skaidrus, lankstus. Ir

CLASSIFIED ADVT.
PERSONAL

______  Ašihehų Ieško_________
PAIEŠKAU dėdės Jurgio Kutkos. 

Esu atvažiavęs iš Lietuvos, norė
čiau sutikti. Edwardas KUtka, 1151 
West 50th St. Tel. Wentworth 1706

SITUATION VVANTED " 
__________ leškb Barbo__________

IEŠKAU DARBO į Club house 
arba į summer house. Moku visus 
darbus prie namų: karpenting ir 
decorating ii- taišymą. Esu papra
tęs ir ant ūkės dirbti. Esu patyręs 
prie farrtios mašinų. Atsišaukite:

PETRAS LABOKAS, 
3336 So. Halsted Stret. 

Antras lubos iš užpakalio.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Į^sai Par^vimui 
$25,000 Naujų Rakandų Pardavi

mui Nematytomis kainomis—Priei
namomis išlygomis.

$100 Importuoti ir Amerikoniški 
kaurai ................. $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

setai  ......................... $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vfertės 4 kamb. įrengimas 

, de lųxe .............  $175
Atdara vak. iki 9—Ned. iki 5 v. v. 
RAPP STORAGE FURNITURE 

5746 So. Ashland Avė.

REAL ESTATE FOR SALE

KAMPINIS 21 APARTMENTŲ— 
metinių pajamų $8,400—$2750.00—• 
$5,000 pinigais. Kampinis 12 ąpart- 
mentų. Frigidairė. Metinių pajamų 
$5,820—$20,000—$4000 pinigais.

MIDDLE STATE MORTGAGE 
4027 N. Cravvford Ąvenue.

Independence 6870.

PAIEŠKAU DARBO už barten- 
derį. Esu nevedęs ir teisingas — 
kalbu gerai angliškai ir lietuviškai. 
Boulevard 8428.

.  - - -A-"J i 74 >
HELP WANTED—FEMALE 

Darbininkių^Reikia
REIKIA PATYRUSIOS MOTERS 

Skudurams skirstyti. Turi būti pa
tyrusi—geras mokestis.
FAIRFIELD IRON and METAL 

COMPANY, 1140 So. Fairfield.
Kedzie 4078.

'NORI ELEKTRIKINtO refrige- 
ratoHaus 11 kubinių pėdų. Rašyti.

1739 Sd. Halsted St., Box 956

” BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

DIDELĖ PROGA lietuviui nusi
pirkti gėrimų krautuvę Marųuėtte 
Parko sekcijoj. Tai puikus biznis. 
Šaukti Hemlock 0499.

PARDAVIMUI BIZNIS ir nuo
savybė — grosernė ir mėsos mar- 
ketas gerai išdirbta — gera vieta, 
nėra kompeticijos. Hemlock 0257.

REIKALINGA MERGINA namų 
ruošai ir pagelbėti tavernoj. Paty
rimas nereikalingas. Būti vietoj ar 
namo eiti. 4548 Wentworth Avė.

NAMAI—FARMOS
Kas norite greitai parduoti arba 

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

C. P. SUROMSKI,
6816 S. Western Av. Tel. Grovehill 
0306. Vėlai vakarais Ptospect 0176.

DVIEJŲ PLATŲ plytinis po 6 
kambarius. Geros sąlygos. Trijų 
karų plytinis garažas. Getą apy
linkė. Blokas iki bažnyčios, mokyk
los, ir transportacijos. Parduoda 
savininkas. 6125 So. Richmond St.

PARDAVIMUI 2 flatų plytinis — 
6 ir 6 kambariai — karštu vande
niu šildomas, ąžuolo trimai, bunga- 
low stogas, uždaryti porčiai. 14 
mėtų senumo. 32 pėdų lotas. Kaina 
$8500. 6736 So. Campbell Avė.

A. A I
PETRONĖLĖ 

LIAUDANSKIENĖ
(po tėvais Lefšeckaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 30 dieną, 12 vai. 15 m. 
popiet, 1939 m., sulaukus se
natvės, gimus Telšių mieste.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Pranciškų, 2 dukteris: 
Anastaziją ir žentą Stasį Va
lančius ir Stellą Shokalis ir 
anūkę Violet Shokalis ir gi
mines Lietuvoje.

Priklausė pfie Biblijos Ty
rinėtojų:1 ' 1

Kūnas pašarvotas A. Phil
lips koplyčioje, 3307 S. Lit.u- 
anica Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, Balandžio 1 d., 

<1:30 vai. popiet. Iš koplyčios
Oųs nulydėta į Lietuvių Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Petronėlės Liau- 
danskienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, žentas ir 

Anūkė. ’
Laid. Dir. A. M. Phillips, 

Tel. YARDS 4908.

JULIA DROZDOSKIENĖ 
—MOTERAITĖ 

gyveno 11162 S. California av.
Persiskyrė su šiuo pasauliu ko

vo 31 dieną, 11:45 valandą ry
tą 1939 m., sulaukus 45 metų 
amžiaus, gimus Kauno rėd., Tau
ragės apskr.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Juozapą. 3 sūnūs Juozapą, 
marčią Eleną, Kastantą ir Bro
nislovą, švogerį Kastantą Droz- 
dauski, jo žmoną Kazimierą, jų 
šeimyną ir daug kitų giminių ir 
draugų.

Kūnas pašarvotas randasi kop
lyčioj, 4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį. 
Balandžio 4 dieną, 8:30 valandą 
ryto iš J. F. Eudeikio koplyčios 
i Šv. Christina, Mount Green- 
wood, III. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi A. A. Julijos Drozdos- 
kienės giminės, draugai ir pažy
stami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Sūnus, Marti, švogeris 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja Laido

tuvių Direktorius J. F. Eudei- 
kis, tel. Yards 1741.

buvo vyras, kokį, rodos, ir dan
gaus žvaigždės galėtų mylėti. Ii 
jis dainavo—vaidino, tartum, 
su tikro artisto širdžia ir gabu
mais.

Juokingas ir kvailas buvo u- 
kininkas Rokas, kurį labai tik
sliai impersonavo Jakubauskas. 
Šitas žmogus vaidyboje, taip ta
riant, yra “senas vilkas”. Jo ne- 
sulenktyniuosi (“nesubytirisi”).

O ta kuklioji, drovioji pane
lė, kunigaikščių Lauryno duktė, 
buvo — pereitų sekmadienį — 
p-lė Riirikaitė. Kaip gražiai ji 
šitai rolei liko! Aukšta, laiba, 
kaip gėlės stiebelis; skaisti, 
kaip ryto rasos išpraustas žie-
das, — kur, iš tikrųjų, ji ne* 
gali tikti? O kokia jos širdis! 
Kaip ji trokšta mylėti. Ir neiš- 
glcbUsį, patižusį, kaip tirpslųs 
sniegas, ponaitį, bėt kaimo ber
niokų, kurio ir muskulai, ir 
kaulai, ir kraujas, ir mintys 
kvepia Samsono vyriškumu! Ot, 
mielas skaitytojau, kokius vy
rus tikros panelės gali tikrai 
mylėti! Aš žiurėjau į jų ir 
džiaugiausi gražiu jos vaidini
mu, dainavimu ir — prisipažįs
ti! — slcislumu.

Bet taip visų šio vakaro

JOSEPHINE KARPUS 
gyveno 5100 S. Lowe Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 30 d., 1939 m., sulaukus 
41 metų amž., gimus Mariam- 
polės mieste.

Paliko dideliame nuliudime
vyrą Joną, sūnų Antaną, 2 
seseris Margaret Mulks ir 
Anną Karpus, 2 ^vogerius — 
Harold ir Antaną, 3 brolius 
Antaną, Juozapą ir Aleksan
drą, brolienę Minnie ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad., 
balandžio 3 d., 9:00 vai. ryto, 
iš kopi. į Šv. Agnės parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Josephine Karpus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Sūnūs, Seserys ir kitos 

Giminės.
Laid. Dlr. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138.

DOMINIKAS KENT
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

kovo 31 dieną, 4:30 vai. po 
pietų, 1939 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Lietuvoje, Nu- 
džių kaime, Panevėžio apskr., 
Ramygalos parap.

Paliko dideliame nuliudime 
gimines, draugus ir pažystamus.

Kūnas pašarvotas randasi An
tano M. Phillips koplyčioj, 3307 
S. Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieriį, 
Ba andžio 3 dieną, 8:00 vai. ry
tą iš koplyčios į Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pama’dos .už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Dominiko Kent 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Giminės ir draugai.

Laidotuvėse patarnauja Laido
tuvių Direktorius A. M. Phillips, 
tel. Yards 4908.

Laidotuvėmis rūpinasi giminės 
Kazimieras ir Ona Ačai, 2900 
So. Poplar Avę.

ALEKSANDRAS 
BOROUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 31 d., 1:45 vai. popiet, 
1939 m., sulaukės pusės amž.,. 
gimęs Lietuvoj, Kauno apskr., 

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Helen, po tėvais Wal- 
ters dukterį Florence, žentą 
Harvey Ogren, podukras He
len ir Virginia, 2 sūnūs Eu
gene ir Alex, seserį vienuolę 
Rose Romoj,* Italijoj, Minnie 
Shafrom — ir gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčioj 
19 W. 1-st St. Hinsdale, III.

Laidotuvės įvyks antradie
nį, balandžio 4 d., 8:30 A. M. 
iš kopi. į St. Issac Jogues 
bažnyčią, Hinsdale, 111., 
rioj atsibus gedulingos 
maldos už velionio sielą, 
ten bus nulydėtas į šv. 
zimiero kapines.

Visi a. a. Aleksandro
rousko giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sunai, 

Senuo ir Giminės.
Laid. Dir. I. J. Zolp, Tel. 

YARDS 0781.
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LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
‘“THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

- —

i nvciif išLUbOHIU Visas Pasaulio
Dalis.

fcVtETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms, Bahkietams 

ir Pagrabamš.
3316 So. Halsted Street

Tel. YA&DS 7308
« > ak ■ a ft >•' "

11 A Gėles Mylintiems9 I H K A Vestuvėms, Ban^ O 11 U stt kietams, La i d 0- 
iuvėins, Papuoši-

GĖLININKAS “Us
4180 Archer Avenue

Phone LAPĄYETTE 5800 I

kaip ji moka atsimainyti. Štai 
lik biedna, maišeliu nešina tar
naitė, štai jau grafaitė, štai ka
reiviai, ir vis, taip sakant, sa
vo vieloje. Kada ji tarnaitė, pas 
ja visi kaimo mergaitės naiviš- 
kumdi, visi kaimo saulės spin
duliai; bet kai virsta grafaite, 
aha, jah pilna išdykusios “pa
naitės” kaprizų (Užgaidų), jau 
“kas aš”! Tdip, taip, — per vi
sų vaidini irių šita Oriylė dvelkė 
tikro pavasario šiluma.

Labai imponuojančiai, žaviai 
atrodė baletas. Plikomis, kaip 
gulbės, kojomis mergaitės siū
bavo estradoje, tarsi vyšnių 
žiedai, lengvo' vėjelio pagauti.

O paskutiniame akle karei
viai — ach, jpigu daug lokių 
kareivių butų, tai Klaipėdos 
kraštas ir šiandie!' butų prie 
savo •motinos* Lietu > krutinės' 
Jie patiko vyrams, bet, žino
ma, labiausiaicjpanelėms ir po
nioms. Tai aišku.

Bendrai paėmus,4 visas veika
lo pastatymas buvo geras. Cho
ras dainavo lygiai, gražiai, vie
tomis, kur reikėjo, labai Stip
riai. Kostiumai buvo hepapras- 
tai įvairus, kas davė labai gra-
žų išorinį vaidinimo spalvingu
mų. žodžiu, ..pastatymas buvo 
taip geras, kaip ir mieste (ku
rie dažnai einame ir mn tokie) 
kad būna. O tai parodo, kad 
mes, lietuviai, nors labai pla
čioje Amerikos žemėje esame,, 
tarsi lašas jūrėse, vis dėlto savo 
kulturingumu esama tokiame 
jau lygyje (aukštumoj’e), kaip 
ir patys amėtikdnai. Ir už lai 
mes, seniai, ištieskime rankų 
jaunuoliams, kurie paaukoja 
savo laikų, energijų ir centus, 
kad išmokti net ir tokius sun
kius veikalus, kaip “Laima” ir 
gražiai pastatyti! Paspauskime 
:— sakau, nuoširdžiai paspaus
kime rankų ir Steponavičiui, ir 
maloniai jo poniai už. gražų 
musiį jdtmiiolių siiiliokininių ii* 
tokiems dideliems veikalams 
priruošimų. Juk verti!

—Algirdas

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

' . TURINYS:

Viduržemio Pajūris prieš Romą
-.......................   G. Audišio.

Krikščionybės dekadansas
.. ........ ..........  Kp. Blanka 

Pasakojimai apie Rembrandtą
....................... '...... J. Jurgihiš 

Nakčiai galas ............... J. Kėkštas
Po liepa .................   P. Krųsteii
Ėjimas ....................  J. Kekštbš
Arklys ........ St. Vaineikienė
Rbvizoriai ........<,.............. R. Sirgę
J. Gaidhniaviciuš—vienas “Varpo” 
iniciatorių ....... :......... .... J. Butėnas
Vidurnakčio žvaigžde J-Vyt.’ Montvila 
Tėvų ir mokyt, talkibihkavinias 
vaikų auklėjime’ .... V. Ruzkas

Populiarusis Mokslas. , 
Apžvalga.

GALIMA gauti

Naujienose
173$ So. Ralsied S t., UhicagO, 111.

DIDELĖ PROGA LIETUVIUI 
nusipirkti gėrimų krautuvę Mar- 
ųuette Parko sekcijoj. Tai puikus 
biznis.

Šaukti HEMLOCK 0499.

BARGENAS 2 flatis po 5 kamba
rius Bridgeporte. Pilna kaina 
$900.00. 3649 So. Halsted St. Tel. 
YARDS 5579.

riELP WANiĖb—malė 
Darbininkų Reikia

REIKIA PATYRUSIO VYRO ar 
vedusios poros dirbti ūkyje. 1739 
So. Halsted St. Box 957.

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
Lunčruimis 6313 So. Loomis. Įs
teigtas 9 metai. Pardavimo priežas
tis — liga.

REIKIA PATYRUSIO VYRO 
dirbti pienininkystės ūky. Lietuvis 
25 iki 45 metų amžiaus. Atsakanti 
algą. Rašyti ar telefonuoti nuo 
12:00 iki $1:00 vai. Anton Globis, 
Rbute No. 1, Richmond, Illinois, 
Tel. 553.

PARSIDUODA BARBERNĖS 
biznis, shoemakerio mašinos ir visi 
įrankiai ir didelis ice box’is. 2339 
So. Hoyne Avė.

PARSIDUODA TAVERNAS su 
ar be namų. Biznis gerai išdirbtas, 
pfer daug metų. Gerai įrengtas — 
apleidžiu miestą. 919 W. 35th St.

REIKALINGAS VYRAS prie 
furniture uphblstering. Atsakan
čiam darbininkui $1.00 į valandą.

6737 So. Halsted Street.

REIKIA PATYRUSIO VYRO 
dirbti pienininkystės ūky. Lietuvis 
25 iki 45 metų amžiaus. Atsakanti 
alga. Rašyti ar telefonuoti nuo 
12:00 iki 1:00 vai. Anton Globis, 
Route No. 1, Richmond, Illinois 
Tel. 553.

REIKIA PARYRUSIO salesmeno 
pardavinėjimui plumbingo ir apšil
dymo reikmenų. Gera proga tinka
mam vyrui. Mokam komisą ir gerą 
pradžiai pinigų stirną.
Maiisoff Plumbing and Heating 

Supply*1 Company, 
5205 So. State St.

f’ARTNERS WANTED 
____ Reikia Partnerių________

Turiu didelį alaus išvežiojimo 
biznį (Beer Dištributing Business). 
CJrkuliudja 6 trokai, dirba 10 dar
bininkų. Vienam sunku didelį biz
nį vesti. Jieškau partnerio, Jei 
atsišauktų keli asmenys, galėtų būt 
korporacija. Puiki proga gerai už
dirbti. Kreipkitės šiuo adresu: 
UNIVERSAL BEER DISTRIBUT- 
OR, D. Petravich, Prop., 950 West 
36th Street, Chicago, III. Telephbne 
Yards 1638.

REIKALINGAS PARTNERIS į 
taverhd biznį, su mažu investmen- 
tu. Pageidaujama pavienio.

4414 So. Ročkwell Street

FURNISHED ROOMS — TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON šviesus kambarys, ap
šildomas, vaikinui, metginai ar že- 
notai porai, su ar be valgio. 4426 
So. Artėsian. Pirmos lubos.

RENDON KAMBARYS, vaikinui, 
merginai ar ženotai porai. Su ar be 

valgio. Lafayette 9052.

RENDON apšildomas, šviesus 
kambarys, pavieniam su ar be val
gio. 7011 So. Oakley Avė.

2 FORNIŠIUOtL KAMBARIAI 
ant rendos, šviesus kambariai, ren
da pigi. 2009 So. Union Avė .

FOR RENT—IN GENERAL

RENDON 6 KAMB. flatas. Visi 
šviesus, naujai išdekoruoti. Antros 
lubos. Maža šeimyna, pageidaujami 

317 W. 51st Place

hĘNb'ON šviesus 3 kamb. flatas. 
Kdfršto vahdenio šiluma. 7140 So. 
Maplewood.

RENDA! RttAUTŪVĖ 2604 West 
69th St., nauja gretimais Natioriial 
Tea krautuvė, A-1 rtiėšbs krautuvei 
ar kepyklai. $50x menesy.

Dorcnesier 0700.
U iii įUI ■ Jihi i it i ii ii\i1 r •*■ 11,11111*
AUTbS—TRUCKS FOR ŠALE~ 

Automobiliai ir Trokai Pardavimui

, 4 DURŲ TOURING Sedan 1937 
Plymouth, Heateris ir defrosteris. 
Karas atšižynii kaip naujas — už 
prieinamą kainą. CENTRAL AUTO 
SALES, 3207 So. Halsted St. Vic- 

’tory 1717. Dėl informacijų klaus
kite*. CARL WAINORA..................

PARSIDUODA, daug metų įkur
ta grosernė ir bučernė su namu 
nepertoli nuo Chicagos, biznis eina 
labai gerai arba mainysim ant Chi
cagos dvifletį ar mažesnio namo, 
bile kur. Priežastis—senatvė. Atsi
liepkit laišku tiktai. Box 958.

1739 So. Halsted St.

BRIGHTON PARK.
4 kambarių plytinis, bungalow, 

karšto vandens šildymas, 3 kamba
rių plytinė katedž užpakaly,! 6 me
tų senumo, specialas $4750.

2% aukštų freiminis, 2-3 kam
barių flatas ant pirmo aukšto, 6 
kambarių ant antro, 2 kambarių 
flatas viškuj. Neša $58 rendos. 
Speciali kaina $2750.

1 aukšto plytinis namas, 12 metų 
senumo, 70 pėdų ilgio, moderną 
krautuvė, 2 karų freiminis garažas. 
Extra specialas $2950.

B. R. PIETKIEWICZ, 
2608 West 47th Street.

PARSIDUODA TAVERN Mar- 
ąuette Parke. Biznis išdirbtas per 
5 metus. 2957 West 63rd St.

TAVERNAS gerai išdirbtas. Pigi 
renda ilgas leasas. Tupiu parduųri 
greitai, nes einu į savo namą su 
bizniu. Kas pirmesnis tas laimės. 
2947 W. 63rd St. Josephine Pilkis.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PARSIDUODA pigiai 2 flatų mū
rinis namas;. 6 ir 6 kamb. karštu 
vandeniu šildymas. 371/2x125 lotas. 
3243 So. Emerald Avė. Pirmos lu
bos.

PARENDUOSIU arba parduosiu 
mūrinį cottage lengvais išmokėji
mais. 5231 So. Kenneth arti Archer 
karų linijos.

PIGIAI 1R MAINYTI
2 flatai po 5 kambarius, muro 

namas; apšildomas. Apie 11 metų 
senumo. Parduos pigiai, ar mainys 
į farmą arba kelių akrų žemės, ne
toli Chicagos.

16 flatų po 3 ir 4 kambarius, 
geras muro namas Marųuette Par
ke, netoli 63rd.

Kaina pigi, rehdos $3,000 į metus, 
štoras ir 4 kambarių flatas, prie 
STOCK YARDS. Tinka saliunui. 
Mainys į lotą ar cottage.

6 kambarių muro bungalow, prie 
64 ir Rockwell St. mainys į lotą 
arba į ūkį Lietuvoj.

Visais viršminėtais bargenais at
sišaukite ypatiškai arba per laišką.

J. VILIMAS,
6800 So. Maplewood Avenue.

2 t’LATŲ po 4 kambarius mu
ro namas, Brighton Parke. Parsi
duoda ar mainys ant senesnio na
mo. PROSPECT 1156.

PARSIDUODA mūriniai hamai 
Chicago Lawn štoras ir flatai Ar
cher avė. štoras ir flatas, kaina 
$8,000 arba mainys ant privatiško 
namo Marųuette Parke, 3 kambarių 
medinis namas $2500.00, $500 cash, 
kita išmokėjimais. 6 kamb. muro 
burigalovz $4800, 5 kamb. medinė 
cottage apšildoma, lotas ir pusė, 
garažas, side drive. Matyk ir siū
lyk ir pirksi pigiai. CHARLES UR- 
NICH, 2500 W. 63rd St.

BARGENŲ GAUSA!
Tik $395 įmokėjus nupirksi 2 fla

tų plytinį, garu šildomą — Pilna 
kaina • $3950.

Modernas kampas, 6 apartmentų 
namas, .garu šildomas., turi likvi
duoti. Tiktai $10,000, Terminai.

žtURĖK! kampihis 12x4 kam
barių apartmentai, garas, refrigera- 
cija, rendos $5400. Kaina, ddbar 
$17,300. Liberalus terminai.

Geltonų plytų 24 apartmentinis 
namas, Palmėr , Bųuare distrikte. 
Retidbs $11,680. Reikalaujama $10,- 
000. Kaina $45*000. Geltonų plytų, 
pereinamas kampas, 8 krautuvės ir 
18 apartmentų, garas, rendos 
$13,000. $15,000 pinigais). Kaina 
$45,000.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avėnue.
Tel. Spauldipg 1500.

10 N. Clark St. Deatbom 1540

JULIUS NAMON 
prezidentas suteiks jums finansi
nius ir nejudinamo turto patarimus 

ir informacijas.
BIZNIS ĮSTEIGTAS 1919 M.

Skolinam pinigus ant namų mor- 
gičių, taipgi ant automobilių ir 
ant parašo iki $300.00. Neimam ko
miso. Perkam morgičius, apkainuo- 
jam nuosavybes. Turim pardavimui 
kelias dešimts bungalows ir 2-įfla- 
čių — Marųuette Parko apizdirikėj 
su $200.00 įmokėjimo ir daugiau. 
Likusius lengvais mėnesiniais iš
mokėjimais. Išmainom namus, ukec, 
lotus ir visokios rūšies biznius.

NAMON FINANCE CORP. 
6755 So. Western Avenue.

Chicago. Grovehill 1038.

t’ARMS tOR ŠALĘ 
________ Ūkiai Pardavimui________

PARSIDUODA 80 AKRŲ farma; 
tinka galvijams; tvartai, galvijams, 
avelėms, vištininkas, gyvenamas 
namas. FFANTZ, 6832 North Lake- 
wood, Phone Briargate 7229.

40 AKRŲ —namas, uki^f gera že
mė, nebrangiai, 12 mylių į žiemius, 
nuo Muskegon, Michigan. Mrs. Car- 
penter, 1133 Leonard Place, Evans- 
ton, Greenleaf 2183.

NORI PIRKTI TAVERNO barą 
—ne ilgesnio kaip 18 pėdų, taipgi 
back barą neaukštesnio kaip 8 pė
dų — 12 pėdų ilgio. Lafayette 9052.

PARDAVIMUI ŪKIS 80 akrų— 
85 mylios nuo Chicagos, gera že
mė ir namas. Turi būti parduota 
bargeno kaina už $1500.

" 3649 So. Halsted Street.

80 AKRŲ ŪKIS, modernas na
mas, elektriką, karšto vandens šil
dymas, 3 blokai iki miesto ir mo
kyklos, 5 akrai vaisių, 1^ vynuo
gių. 9604 Western Avė. 2nd Fiat.

FARMS—TO EXCHANGE

244 AKRŲ FARMA arti Chicagos 
be skolos, nauji budinkai. (Mainys 
ant Chicago property. ę

Prospect 1156.

SOIL—bOR 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 $1.00; 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. . * J
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ŠIANDIEN JVYKS DEMOKRATIJOS 
PARADAS VIDERMIESTYJE

Lietuvių Organizacijos Ruošiasi Dalyvauti
šiandien po pietų Chicagos 

vidurmiestyj įvyksta “Demo
kratijos Paradas”, kuris buvo 
suorganizuotas Chicagos čekų 
ir slovakų iniciatyva.

Ėisena prasidės 3 valaHtlą po 
pietų ir pereis kiaurai vidur- 
miestį. Paradas pasibaigs 
Grant Parke, prie “Bandshell” 
— viešųjų koncertų vietos.

Teisėjas J. T. Zuris
Ten įvyks trumpos prakal

bos, kuriose dalyvaus, kaip vy
riausias kalbėtojas, teisėjas 

.John P. McGoorty iš Superior 
teismo. Tenai .taipgi kalbės lie
tuvis teisėjas John T. Zuris, 
lenkų atstovė, Emily Napieral- 
ska, .o pirmininkaus Dr. John 
Reichman, federalio prokuroro 
padėjėjas Chicagoj.

Paradas susidės iš dviejų 
dalių. Viena grupė susiorgani
zuos Northsidėj, kita Southsi- 
dėj, prie Adams Dės Plaines, 
Jefferson ir Clinton. Northsi
dės parado dalis susiorganizuos 
prie State ir Ulinois-Austin- 
Kinzie.

Daugelis lietuviškų organiza
cijų Chicagoj žada parade da
lyvauti. Kartu dalyvaus kinie
čiai, vokiečiai, žydai, lenkai, 
kroatai ir kelios kitos tautinės 
grupės, o didžiausią atstovybę, 
žinoma, turės čekai ir slova • 
kai.

Lietuviai yra prašomi susi
rinkti Jefferson gatvėj, prie 
Adams, nevėliau 2 vai. po pie
tų. Lietuviai susirikiuos ant 
Jefferson gatvės.

Southsidės parado dalis, kar
tu ir lietuviai, maršuos Adams 
gatve, pro Čekoslovakijos kon
sulatą Chicagoj, iki State St. 
Ten ji sutiks Northsidės para
do dalį, kuri maršuos iš susi
būrimo vietos — State gatve. 
Susijungusios, abi grupės tęs 
toliau maršavimą State gatve 
iki 7 tos (Balbo avenue). 7-ta 
paradas pasuks į ežerą ir mar
šuos iki Columbus Drive, o ten 
iki 12-tos ir atgal į koncertų 
aikštę.

Maršas prasidės trečią vai. 
po pietų, o Grant Parko aik
štę pasieks apie ketvirtą. Pa
radui maršuojant trafikas nu
rodytose gatvėse bus uždary
tas.

Eisenos tikslas yra pareikšti 
protestą prieš Čekoslovakijos 
ir Klaipėdos užgrobimą, ir pa
rodyti amerikiečiams, kad at
eiviai vieningai stovi už demo
kratiją, ir kad Amerikos gy
ventojai privalo aktyviai kovo
ti su diktatūromis, jeigu neno
ri, kad ir jų laisvės žūtų.

Tikimąsi, kad parade daly
vaus tarp 50,000 ir 10Q*000 
žmonių. R.

^L:;-

KAUNO AERODBOME. — Kariškų žvalgybinių lėktuvų ir naikintuvų išrikuiotos eska
drilės. ‘ 1 VDV foto

Iš Politikos Lauko
Pranašauja, Kad Kelly Laimės Antradie 

nio Rinkimus

organizaciją visa-

valdyba susideda
Bruno Jakaitis,
John Rappold,

GAUS KELIS ŠIMTUS TŪKSTANČIŲ BALSŲ DAUGIAU 
Už OPONENTĄ

šalininkai pa- 
balsavimų da-

for 
ku
ša-

Paradas Už Merą 
Kelly

Bendrai Dirba, 
Bendrai Jie ir 
Linksminasi

Chicagietis V.
Bulauskas Išvyko 
j Fitchburg, Mass.

Šįvakar gražus LSS-LDD 
parengimas

Jau trys metai kaip Liet. 
Socialistų Sąjungos Centralinė 
kuopa ir Liet. Darbininkų 
Draugijos 4 kuopa bendrai 
darbuojasi, rengdamos prakal
bas, paskaitas, Pirmos Gegužės 
apvaikščiojimus, piknikus, teat
rus, išvažiavimus, bankietus — 
ir jos abi be vargo susitaiko ir 
pasisekimo turi. Tai savotiškas 
“bendras frontas”, abiejų kre
ditan einąs. Pageidaujama, kad 
tas bendradarbiavimas dar la
biau išsivystytų ir daugiau 
darbų užsibrėžtų.

Bus varškiečiij, virtinių etc.
Šį vakarą šios dvi kuopos 

rengia bendrą draugišką vaišių 
bankietą W. Neffo svetainėje, 
2435 S. Leavitt St. Pradžia 7:30 
v. v., įžanga tik 25 centai ypa- 
tai. Jos kviečia visus draugus 
ir narius atvykti ir bendrai pa
sivaišinti varškiečiais, virtiniais 
ir kitais skanėsiais, kaip ir pa
sišokti prie G. Stephens orkest- 
ros.

Pirmyn ir “N. Gadynės” 
choristai, dalyvaukite

Kviečiami “Lietuvio Dakta
ro” vaidintojai kaip garbės sve
čiai ir pageidaujama, kad 
“Naujos Gadynės” ir “Pirmyn” 
choristų dalyvautų kuo dau
giau, nes norima užrišti arti
mesnes pažintis ir kooperavi- 
mas su jaunuoliais bei tarpe 
jaunuolių. Jei veiksime pasi
tardami ir vieni su kitais ko
operuodami, visų darbuotė bus 
sekmingėsnė ir našesnė, šiuo- 
mi parengimu užbaigdami žie
mos sezono darbuotę, turėsi
me progą pasitarti apie veiklą 
ateityje.

Šį vakarą, balandžio 1 d., 
“April Fool Day”, susirinkime 
skaitlingai. —Busiąs.

Ten iškėlė jo dirbtuvę

Pasirodo, kad Chicagą yra 
labai sunku užmiršti. Bent taip 
atsitiko su musų geru draugu 
p. Bulausku. Ta dirbtuvė, kur 
p. Bulauskas dirbo, buvo iškel
ta į Fitchburg, Mass., tokiu bū
du ir pats p. Bulauskas turėjo 
keltis ten apsigyventi. Pagyve
nęs savaitę kitą tuoj aus pasi
gedo Chicagos. Kilo didelis 
klausimas, kaip su ta Chicaga 
susižinoti. Sugalvota ir padary
ta, ' kad “Naujienos” yra ge
rinus negu laiškas kasdien apie 
Chicagos gyvenimą.

Todėl p. Bulauskas atsiuntė 
money orderį vienos penkinės 
ir užsirašė “Naujienas” vie
niems metams. Daug labų die
nų pp. Bulauskams. —VBA. ,

Tūkstančiai Jauni 
mio Dalyvaus Šalti- 
miero “Swing vs. 
Polka” Vakare z

Kur matysite, kur ne, bet 
šaltimiero antram “šurum-bu- 
rum” vakare matysite tūkstan
čius Čikagos jaunų lietuvių ir 
lietuvaičių.

Kodėl? Todėl, kad po progra- 
mo, kuris pritaikintas jauniems 
ir seniems, bus smagus šokiai, 
kuriems gros dvi žymios or 
kestros. “Swing” muziką gros 
Paul Whiteman kontesto lai
mėtojai — Lew Diamond’s or
kestrą; o lietuviškus šokius 
gros “Mykolo Polkos artistai”.

Daug klubų, organizacijų ir 
pavienių rengiasi vykti bal. 16 
d. į Ashland Blvd. Auditoriją, 
nes žino, kad viskas kuošau- 
niausia prirengta.

Nuo 9 valandos iki vėlumai 
gros muzika be pertraukos. 
Bus, angliškai sakant, “contin- 
uous dancing”. —Mik.

Mero Kelly 
skelbė šiaudinių 
vinius, iš kurių pranašauja, kad 
jisai laimės antradienio rinki
mus kelių šimtų tūkstančių 'bal
sų didžiuma.

All-Chicago Committee 
Re-election of Mayor Kelly, 
ri’ padarė tą pranašavimą,
ko, kad šiaudinis balsavimas 
buvo pravestas labai rūpestin
gai ir atsargiai. Buvo atsiklau
sta visų tautų ir visų luomų 
balsuotojų. Balsavo biznieriai, 
darbininkų lyderiai ir patys 
darbininkai, karo veteranai, 
dvasiškiai, šeimininkės, organi
zacijų veikėjos, pramonininkai 
ir, galiau, žmones iš kiekvie
nos tautinės grupės Chicagoj.

Jų balsų rezultatai, sako 
Kelly komitetas, neabejojamai 
parodo, kad Kelly pritarėjų yra 
labai daug, kur nepasisuksi.

Komitetas toliau aiškina, kad 
balsuotojai daugumoj balsuos 
už Kelly dėl kelių svarbių prie- 
žaščių.

Pirmiausia, chicagiečiai žino, 
kad laike mero Kelly adminis
tracijos Chicago atgavo savo 
gerą vardą, kreditas buvo at- 
steigtas, algos visuomet laiku 
išmokamos ir nuostoliai nuo 
gaisrų sumažėjo pusiau.

Laike Kelly administracijos, 
toliau sako Komitetas už Kelly 
į Merus, Chicagos miestas pra
dėjo kasti “subway”. Per 40 
metų miestas apie tai svajojo, 
bet tiktai dabar, per mero Kelly 
pastangas, tas svajones pradė
jo vykinti.

Per mero 
korporacinis 
$44,000,000, o
buvo sumažintas $37 
Specialiai asesmentai 
stabdyti ir dedamos 
stangos nekelti mokesčių 
nejudinamo turto.

Komitetas toliau tęsia, 
per Kelly administraciją
tvarkė finansiniai ir visais ki
tais atžvilgiais Chicagos mo-( 
kyklų taryba. Dabar mokyklos 
Chicagoj gėriai! aprūpintos vis
kuo ir turi daugiau triobesių, 
negu kuris kitas miestas. To
liau, Chicagos mokyklų tary
bos darbuotę prižiūri speciali 
komisija, paskirta mero Kelly 
ir susidedanti iš žymiausių 
mokslininkų Chicagoj.

Chicago yra ir sveikiausias 
miestas Amerikoj, nes Chica
gos kūdikių mirtingumas yra 
žymiai mažesnis negu kur ki
tur.

Chicagiečiai supranta, 
komitetas, kad meras 
jam pavestas užduotis 
pavyzdingai, kad jis

Kelly pastangas 
fondas 
miesto

^sutaupė 
biudžetas 
milionais. 
buvo 
visos

su- 
pa- 
ant

kad 
susi-

Skerdyklų darbininkų unija 
ir Labor Non-Partisan League 
rengia paradą pirmadienį, ba
landžio 3 d., mero Kelly kan
didatūros naudai. Parado obal- 
sis bus “Vote New-Deal-A 
lion Votes for Kelly”.

Eisena susiorganizuos

Mil-

prie 
43-čios ir Ashland avenue, 5 
valandą vakare ir iš ten mar
šuos Ashland ghfve iki 48-tos, 
tada iki Paulina, Paulina iki 
50-tos, ta gatve iki Racine ir 
pasibaigs prie 47-tos ir Racine, 
kur yra Labor Non-Partisan 
League 14-to wardo, raštinė.

U-to Wardo 
Lietuvių Demokratų 
Organizacija

11-to Wardo Lietuvių Demo 
kratų Organižacija 
spalio 8, 1934 metais. Pirmuti
niai nariai ir valdyba buvo se
kanti: Bruno Jakaitis, pirmi
ninkas; Stanley Gapshis, vice
pirmininkas; Frank Albert, 
antras vice-pirmininkas; Antho- 
ny Stasiulis, protokolo raštinin
kas; Peter Martin, finansų sek
retorius; Juozas Balchunas, iž
dininkas, William Sziaulinskas, 
maršalka; nariai: Frank Nau-

įsisteigė

Blynas, Stanley Grokulsky, Dr. 
Vincent Norkus, John Rastutis 
Jr., ir Juozas Bubuis. Pirmuti
nę egzekutyvę komisiją sudarė 

Frank Naujo- 
ir Dr.

tikslai 
drau • 

pagel-

John Rappold, 
kas, Dr. John Mockus 
Vincent Norkus.

Musų, organizacijos 
buvo sutraukti žmones 
giškumui, išmokinti ir
bėti lietuviams būti geresniais 
piliečiais ir išaukštinti lietu
vius politikoje. »
10 Lietuvių Precinct Kapitonų.

Per tuos kelerius gyvavimo 
metus musų organizacija ėjo 
gražiai pirmyn. Piknikai, ba
liai, masiniai mitingai, ir t.t. 
gerai sekėsi, nes visi nariai 
veikė su visa širdimi. Kaip gir
dėjome, neturėjome nei vieno 

nei vieno 
precinct kapitono. Dabar li
tas Wardas turi dešimts lietu
vių, kurie yra arba precinct 
kapitonai ar asistentąi^ būtent: 
A. Gudaitis, B. Jakaitis, A. 
Grachus, D. Douglas, F. Nau 
jokas, B. Alexander, A. Sta
siulis, E. Jessen, V. Stulpinas 
ir V. Balanda.

Organizacijos “ateitis, kaip 
matyti, bus labai sėkminga.

atstovo politikoje

baigia 
Kelly 
atliko f

tobulai Narini dirba išvien, atsivesda- 
miestą veide ir jis žino, ko mi naujų narių kas susirinki- 
Chicagos piliečiai nori ir kaip mą. Jei visi dirbs darbščiai, 
jų norus patenkinti. Taigi, ki- kaip dabar dirba, tai mes ga* 
tą antradienį, kovo 4 d., nega- lėsime pasidžiaugti su didžiau- 
li būti abejonės, kad meras šia lietuvių politikos organįza- 
Kelly bus išrinktas dar vie- cija ne tik musų warde, bet 
pam terminui. S. kooperuodami su Lietuvių De-kooperuodami su Lietuvių De-

mokratų Lyga, turėsime dide
lę Lietuvių 
m e paviete. 

Dabartinė 
iš sekančių: 
Pirmininkas;
Vice-Pirmininkas; F. Naujokas, 
Protokolo Raštininkas; Juozas 
Balchunas, Iždininkas; W. 
Sziaulinskas, Maršalka; Egze- 
kutyvi Komisija — Antanas 
Stasiulis, Charles Naujokas, 
John Josephitis, ir Anthony 
Grachus.

Musų susirinkimai yra lai
komi Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St., mėnesio antrą 
ketvergą, aštuntą valandą Va
kare. Visi lietuviai yra kvie
čiami atsilankyti dėl informa
cijos apie musų tikslus ir mu 
sų darbus. F. N.

Ludwig D. Schreiber 
Labai Tinkamas Į 
City Clerk

gimęs 
ir at
metu 

Chica-

bėjimo su musų kandidatu į 
miesto klerkus ir jo dviem su
augusiom dukterim, kiekvienas 
gali būti lengvai užsitikrinęs, 
kad Demokratų partijos vedė
jai geresnį ir tinkamesnį; žmo
gų nebūtų galėję rasti kaip 
Ludwig D. Schreiber.

Ponas Schreiber yra 
Milwaukėe, Wisconsin, 
vežtas į Chicago trijų 
amžiaus. Jis mokinosi
gos viešose mokyklose ir kaip 
daugelis kitų neturtingų chica- 
giečių, buvo priverstas jaunas 
stoti į darbą ir per savo nenu
ilstančias pajėgas tapti šiandien 
pavyzdingu ir stambiu biznie
rių.

Jo pasisekimas parodo, kad 
jis turi patyrimą kaipo ekzeku- 
tyvas, kad atsakąs ir supran
tąs musų miesto reikalus atlik
ti kaipo pavyzdingas valdinin
kas. ’

Thomas S. Gordon 
Į City Treasurer

Thomas S. Gordon ir jo šei
ma seniai jau yra pažįstami 
tiems, kurie susirišę su įvairiais 
veikimais, nes jis yra daug pri
sidėjęs prie įvairių organizaci
jų darbuotės, ypatingai jauno
sios kartos tarpe. Būdamas 
West Park komisijonieriu, jis 
pilnai rėme visas jaunimo spor
to pramogas. Jis prisidėjo prie 
jaunimo draugijų būdamas 
laikraštininku viename gerai 
žinomų laikraščių ir suteikė 
daug pagelbos C. Y. O. organi
zacijai.

Thomas S. Gordon ir visi jo 
šeimynos nariai yra gimę ir 
augę Chicagos 32-tam warde, 
northsidėje. Sekant tėvo pėdo
mis, jo vaikai labai interesuoja
si jaunimo organizacijomis.

Paskyrus poną Gordon kan
didatu į miesto iždininkus, De
mokratų partija yra gavus la
bai tinkamą žmogų.,Per 25 me
tus jis turėjo daug patyrimo 
kaip bankininkas ir laikrašti
ninkas. Jis per tą laiką gerai 
susipažino su tomis pareigomis 
ir todėl kaipo miesto iždinin
kas bus tikrai atsakąs žmogus.

Užuojautos Telegramos 
ir Laiškai

TELEGRAMOS
/!

Washington, D. C.
Kovo 30,1939

Naujienos ’
1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

Dėl tragiškos Marės Jųrgelionienėis mirties, 
jos sunui Vladui, taipgi “Naujienoms” siunčiu gi
lią užuojautą.

P. ŽADEIKIS,
(Lietuvos Atstovas Washingtone)

* ’ ■

LAIŠKAI
Dr. P. Grigaitis, 
Chicago, III.

Netekus Marijds Jurgelionienės.
Negailestingoji mirtis peranksti nusinešė 

visų mus mylimą, didžiai gerbiamą irjieužmirš- 
tamą Mariją Jurgelionienę. Širdžiai Skaudu. Jos 
jau nėra... nėra tos kilnios moteriškėj. Bet dar
bai jos, dvasia jos visados skradys su mumis ir 
dar daugiau klabins lietuvės moteris budėti, sto
vėti aukštai sargyboje. v

Reiškiu “Naujienoms” ir jos šeimai giliau
sios užuojautos.

STASE GRINIUS, 
. Philadelphia, Pa.

Nuo Karolio Požėlos iš
Londono, Anglijos.
K. Augustas
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.

Sincerely shocked to learn of Maria Jurgelio
nis passing. Deepest sympathy.

Kari Pojello.

“Naujienų” štabui ir Vladui Jurgelioniui
Siunčiu jums visiems didžiausią užuojautą dėl 

tragiškoj mirties Marijos Jrgelionienės. Lietu
vių tautą apniko skaudžios nelaimės: vokiečiai 
atplėšė Klaipėdą nuo Lietuvos, o čia nelaboji 
mirtis išplėšė iš gyvųjų tarpo talentingą moterį, 
kuri nenuilstamai darbavosi tūkstančiams lietu
vių.

Oi, gaila, labai gaila!
Jobas Kurtinaitis, Thorp, Wis.

Ar Norit
Važiuoti į 
Washingtoną?

Su Buriu Jaunų šokėjų?
Asmenims, kurie turi auto

mobilių, liuoso laiko, ir nori 
linksniai atostogauti keletą sa
vaičių, štai jums propozicija.

Beliajaus lietuviška šokikų 
grupė rengiasi važiuoti Wash- 
ingtonan, dalyvauti U. S. tau
tinėj šokių šventėj. Busais nu
keliauti keturiolikai asmenų, y- 
ra labai sunku, v nes' reikia su
rinkti didėlę siuną pinigų kelio
nei. mašinomis, žinoma, išeina 
daug pigiau, tad — jei norit 
praleisti dvi linksmas savaites 
šokėjų tarpe, grupė jums už
mokės už alyvą ir gasoliną vi
sam keliui ir dar pridurs šiek 
tiek pinigiškai. Apart to, turė
sit dvi linksmiausias savaites 
savo amžiuje.

Jei turit mašiną ir jeigu jū
sų laikas leidžia, tai nepraleis
kit šios progos. Kreipkitės į Vy
tautą Beliajų, 6210 So. Park 
Avė., arba pašaukite NORmal 
8778 bile rytmetį, prieš 12-tą 
valandą. Mums mažiausia rei
kės nors tris automobilius.

Vytautas Beliajus

Skelbimai Naujienose 
•uodą Liauda dėlto, 

’<-ad pačios Naujienos 
r s naudineros

VAKAR
ffllCAGOJ

O Chicagos pieno išvežioto]ų 
unija apskaičiuoja, kad kas dvi 
savaiti apie 100 išvežiotojų pra
randa darbus. Priežastis tame, 
kad šeimininkės pradeda įpra
sti pieną pirkti krautuvėse ir 
nebeima iš išvežiotojų.

8 » »

• Chicagos statybos komisio- 
nieriui l^ivo paduotas prašy
mas leidimui nugriauti Capital 
dangoraižį prie State ir Ran- 
dolph gatvių. Tai pirmas auk
štas Chicagos triobesys.

• Policija suėmė 34 metų vai
stininką George L. Schommer, 
nuo 4550 Racine avenue. Jis 
yra kaltinamas papildymu 40 
plėšimų.

tt »

C Niles Center gyventojai įtei
kė reikalavimą savo valdžiai 
uždaryti 50 alinių. Jie skun
džiasi, kad Niles Center pa
liko Chicagos šiaurės “alkoho
lio centru”.

r » » »

• Vakar valstijos automobilių 
laisnių departamentas įsakė po
licijai areštuoti automobilistus, 
važiuojančius automobiliais be 
1939 laisnių. Tokių automobi
lių dar yra apie 300,000.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”




