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Sustreikavo 300,000 Minkšt. Anglies Kasėju
UŽDARYTA 75 NUOŠIMČIAI ŠALIES 
MINKŠTOSIOS ANGLIES KASYKLŲ

Angliakasiai laikosi nusistatymo: “nėra 
kontrakto, nėra nė darbo”

Dau- 
angliakasių 
laukia uni- 
samdytojais

turtui.
Pennsylva-
Ohio, rytų

nuostolių
apėmė

Virginia,
vakarinę Virginia,

Tennessee valstijas

įvyko

NEW YOBK, N. Y., bal. 3. 
— Pirmadienį užsidarė 75 nuo
šimčiai Jungt. Valstijų minkš
tosios anglies kasyklų, 
giau nei 300,000 
paliovė dirbę. Jie 
jos kontrakto su 
atnaujinimo.

Darbų sustabdymas 
vadovaujantis tradicine ang
liakasių praktika: “nėra kon
trakto, nėra nė darbo.”

Senoji sutartis išsibaibė pe
reitą penktadienį./ Samdytojų 
ir unijos derybų komitetas mė
gino susitarti dar šeštadienį 
ir sekmadienį. Susitarimo ne
atsiekta, taigi unijos vadovybė 
įspėjo 3,000 savo lokalų išeiti 
iš kasyklų. Įspėjimas palietė 
338,000 darbininkų. Darbe pa
likta tik apie 20,000 žmonių. 
Tai darbo kadrų skeletonai, ku
rie prižiūri, kad neįvyktų ne-

pataisomų
Streikas 

nia, West 
Kentucky, 
centralinę
ir kai kurias kasyklas Michi- 
gan ir Maryland valstijose. 
Alabama valstijoje tebevedamos 
derybos sutarčiai atnaujinti, 
bet ir čia, jei nepavyks susi
tarti, 20,000 žmonių išeis iš 
kasyklų.
- Samdytojų ir angliakasių 
deryboms vadovauja: unijos 
pusėje John Lewis, o samdy
tojų delegacijoje Charles O’Neil 
iš Ne\v Yorko. Užsikirtimas 
įvykęs dėl to, kad unija reika
lauja pripažinti uždarytos ša- 
pos kontraktą, arba panaikinti 
buvusį paskutiniame kontrak
te punktą, kurs skirdavo pini
gines bausmes už. kontrakto 
nuostatų laužymą.

i

ACME-NAUJIENŲ Tclephuto
MADRIDAS, ISPANIJA. — Gen. Franco kareiviai užima miestą.

1 
i

NACIAI PRALAIMĖJO RINKIMUS 
BELGIJOJE TRUMPOS ŽINIOS 

IŠ VISUR
NET VOKIEČIŲ APGYVENTOSE SRITYJE SUPLIEKTI

CHAMBERLAINO PAREIŠKIMAI RAN 
DA PLATAUS PRITARIMO

SAKO, BRITANIJOS POLITIKA PASUKUSI NAUJA 
KRIPTIMI

LONDONAS, Anglija, bal. 
3. — Premjeras Chamberlain, 
kalbėdamas pirmadienį atstovų 
rūmams, pareiškė, kad Brita
nijos valdžia, pažadėjusi Len
kijai pagalbą prieš Hitlerio ag
resiją, yra pasiruošusi duoti 
tokių pat prižadų ir kitoms 
valstybėms, kurios stovi Vokie
tijos ekspansijai ant kelio.

Akcentuodamas šitą mintį 
Chamberlain pasakė: “Mes pa-

Paskyrė unijai baus 
mę sumokėti $711, 

930 už sėdėjimo 
streiką

PHILADELPHIA, Pa.,

f

sukome į šalį nuo savo tradi
cinių idėjų.”

Chamberlaino kalba rado di
delio pritarimo atstovų rūmuo
se. Jo kritikai, Churchill, Eden 
ir Lloyd George, sutiko teikti 
naujai politikos kripčiai pilnos 
paramos. Lordų rūmuose dar- 
biečių atstovas, lordas Snell, 
taipgi užgyrė Chamberlaino lai
kyseną.

Iš Lietuvos

200 Ispanijos lojalis- 
tų vadų atvyko j 

Francuziją

Paskelbė raportą 
apie nacius J.

Valstijose
MARSEILLE, Francuzija, 

bal. 3. — Francuzijon atvyko 
generolas Sigismundo Casado, 
buvęs Madrido Apgynimo Ta
rybos narys. Kartu su juo at
vyko keletas kitų Tarybos na
rių. Viso aukštų respublikinės 
Ispanijos valdininkų ir kariuo
menės vadų atvyko į Marseille 
Britanijos laivu per du šimtu. 
Ispanai keliauja į Angliją, kur 
planuoja apsigyventi.

Nacionalistai nužu 
dė 21 Valencijos 
, policininką

Ispanija, bal.
Ispanijos nacionalistai

WASHINGTON, D. C., 
3. — Generalus prokuroras

VALENCIJA, 
3. 
pirmadienį nužudė buvusį res
publikos laikais Valencijos po
licijos viršininką Loreto Gar- 
cia ir dvidešimt jo pagalbinin
kų. Nacionalistų karo teismas 
paskyrė jiems mirties baus
mę.

bal. 
Mur- 

phy pirmadienį paskelbė 14-kos 
tomų raportą apie nacių — 
vokiečių bundo — Jungt. Val
stijose veiklą. Raportas sako, 
kad bundas turi 6,617 narių 
ir 50 lokalų. Įvairiuose bundo 
mitinguose, ypač stovyklose, 
laikomos prakalbos, saliutuoja
ma Vokietijos nacių vėliava, 
daromi militariai pratimai, dai
nuojamos vokiškos dainos. Sto
vyklose reikalaujama kalbėti 
vokiškai. Jungt. Valstijose, sa
ko raportas, 
tų vokiečių 
rios pritaria 
turi keturis 
šalyje.

veikia ir eilė ki- 
organizacijų, ku- 
naciams. Naciai 
dienraščius šioje

Įterpė svarbią patai 
są automobilių uni 

jos konstitucijon

Nusižudė buvęs Len 
kijos premjeras

VARŠUVA, Lenkija, bal. 3. 
— Pirmadienį mirė Walery 
Slawek, buvęs praeity Lenki
jos premjeras. Jis persišovė. 
Pereituose seimo rinkimuose 
Slawek pralaimėjo. Jo draugai 
sako, kad dėl rinkimų pralai
mėjimo jisai krimtosi ir dėl 
to tur būt papildė saužudy- 
stę.

CLEVELAND, Ohio, bal. 3. 
— Automobilių darbininkų uni
jos konvencija priėmė konsti
tucijos pataisą, kuri uždraudžia 
vykdomosios tarybos nariams 
eiti paskirų lokalų Viršininkų 
pareigas. Kitaip sakant, jei as
muo bus išrinktas j vykdomą
ją tarybą, tai jis negalės bū
ti lokalo prezidentu arba kito
kiu pareigunu.

Meksika sumokės .1 
Valstijoms $200,000 

už žemę

O R R Sž
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, bal. 3. — Meksikos val
džia nutarė sumokėti 1,000,000 
pesų ($200,000) už žemę, ku
rią atėmė Jungt. Valstijų pi
liečiams ir išdalino Meksikos 
ūkininkams. Tai pirmas mo
kestis. Toliau bus mokama dau
giau. Kol kas dar nenustaty
ta, kiek iš viso Meksika sumo-

tas

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

Niaukiasi; vėsu kaip buvo;
saulė teka 5:29 v. r., leidžiasi k^s Jungt. Valstijoms už at

imtą žemę.

BRUSSELS, Belgija, bal. 3.1 Socialistai -atstovų rūmuose 
—- Pereitą sekmadienį įvyko' 
Belgijos parlamento rinkimai. 
Ypač domėtasi klausimu, ar 
parodysi '‘.rinkimąii kad prita
rimas naciams Belgijoj auga.

Po pasaulinio karo belgai iš 
Vokietijos gavo Eupen ir Mal- 
medy zonas. Čia gyna vokie
čių elementai. Tačiau iš šitų 
apylinkių nė vienas nacių kan
didatas neišrinktas į parlamen
tą. Pirmesnio parlamento at
stovų rūmuose naciai turėjo 21 
savo atstovą, o dabar teturės 
tik 4; reiškia, prakišo 17 vie
tų. Senate pirmiau jie turėjo 
12 savo atstovų, o dabar te
turės tik 5; 
7 vietas.

dabar turės 64 narius (pralai
mėjo 6 vietas), o senate 62 
vietas (pralaimėjo 4). Katali- 
k ų pąrti j a /Jadaugino Renate 
savo narių* skaičių 'keturiais, 
atstovų rūmuose padaugino de
šimčia.

Socialistų ir katalikų parti
jos Belgijos parlamente pasi
lieka didžiausios. Senate socia
listai turės 62 vietas, katali
kai 61 vietą, atstovų rūmuose 
socialistai turės 64 vietas, ka
talikai 73 vietas. Fašistai se
nate turės 4, komunistai 3 Vie
tas. Atstovų

reiškia, prakišo'nistai turės 9
M.

rūmuose komu- 
vietas, fašistai

Parinks
gynėjus

respublikos 
bausmėms

Išteisino
Valley Authority

Tennessee

• WASHINGTON, D.
bal. 3. — Jungt. Valstijų 
stovų rūmų narys Guyer (re- 
publikonas iš Kansas) įteikė 
rūmams rezoliuciją, kuri rei
kalauja deportuoti svetimšalius 
nerodančius noro patapti Jungt. 
Valstijų piliečiais.

bal.
3. — Prisaikintųjų posėdinin- 
kų teismas pirmadienį/ išnešė 
sprendimą byloje, kurią iškėlė 
Apex Hosiery kompanija prieš 
Branch No. 1, American Fedc- 
ration of
Kompanija kaltino 
sėdėj imo 
.unijos nariai vykdė 1937 me
tais.

Tarpžinybinis pasitari
mas dėl buvusių tarp
tautinėj Ispanijos bri

gadoj lietuvių
užs. reik, 
iš Pary- • 
organiza-

at-
Hosiery Workers. 

uniją dėl 
streiko, kurį šitos

® VVASHINGTON, D. C., 
Valstybės departa

mentas apskaičiuoja, kad Jungt. 
Valstijų paskiri piliečiai ir or
ganizacijos suaukavo Ispanijai, 
jos civilio karo metais, apie 
$3,000,000. Tiek paramos gavo 
abi pusės — sukilėliai ir loja- 
listai.

bal. 3.

9 LONDONAS, Anglija, bal.
— Chamberlain nori suda-

Prisaikintieji posčdininkai 
paskyrė unijai ir jos preziden
tui, William 
mę sumokėti 
jas William 
remdamasis 
trustiniu
bausmę trigubai. Taigi susida
rė suma $711,930.

Leaderiui, baus- 
$237,310. Teisė- 
H. Kirkpatrick, 
Shermano prieš-

įstatymu, padidino

stovyk- 
150,000

lojalis-

MADRIDAS, Ispanija, bal. 
3. — Ispanijos nacionalistų vy
riausybė jau turi koncentraci
jos stovyklose Madrido zonoje 
20,000 karių, buvusių respub
likos gynėjų. Numatoma, kad 
viso Madrido zonoje į 
las bus paimta apie 
asmenų.

Stovyklose buvusioji
tų kariuomenė taps padalinta 
Į dvi kategorijas. Vienon įeis 
asmenys, kurie nerodė pritari
mo respublikai ir buvo paimli 
kariuomenėn prievarta. Šitą 
grupę nacionalistų vyriausybė 
ketina paleisti.

Kiton grupėn bus paskirti 
respublikos šalininkai. Ir šitą 
grupę nužiūrėta padalinti į du 
skyrius, Dalis bus pasiųstą pri
verstinų darbų dirbti. Tai to
kių,. kurie ncįpapĮldė “krimi
nalių” nusižengimų. O kita da
lis, kuri papildė “kriminalius 
nusikaltimus”, taps atiduota 
karo teismams.

WASHINGTON, D. C., bal. 
3. — Jungt. Valstijų senato 
ir atstovų rūmų komitetas il
gą laiką tyrinėjo Tennessee 
Valley Authority darbus. Pir
madienį komiteto dauguma pa
skelbė raportą, kurs sako, kad 
TV A darbas buvo vedamas pa
vyzdingai ir pagirtinai. Mažu
mos 
vien 
TVA

3.
ryti kovai prieš Hitlerį šių blo
ką šių valstybių: Britanijos, 
Francuzijos, Lenkijos, Rumu
nijos, Turkijos ir Jugoslavi
jos.

• PARYŽIUS, Francuzija, 
bal. 3. — Ateinantį trečiadienį 
bus renkamas Francuzijos pre
zidentas. Premjeras Daladier 
pirmadienį paskelbė, kad da
bartinis prezidentas Lebrun 
kandidatuos kitam terminui.

Franco susirgo 
influenza

LONDONAS, Anglija,

raportas, kurį paruoša 
republikonai, smerkia 

vedėjus.

Lenkija reikalau
sianti kolonijų

VARŠUVA, Lenkija, bal. 3. 
— Lenkijos užsienių reikalų 
ministeris, pulk. Beck, ir trys 
jo pagalbininkai pereitą sekma7 
dienį išvyko į Angliją. Pasi • 
tarimuose su britų valdžios at
stovais Beck reikalausiąs, tarp 
ko kita, ir kolonijų.

• HONGKONG, Kinija, bal. 
3. — Kinai pirmadienio vaka
re sumušė japonus pietų Ki
nijoj. 3,000 japonų buvo už
muštų arba sužeistų.

Argentina iškels 
formalius kalti-
nimus naciams

bal.
3. — Čia gautas pranešimas, 
kad Ispanijos nacionalistų 
das, gen. Franco, susirgo 
fluenza.

va- 
in-

Ambasadoriai sugrį
šiu i Berlyną

PARYŽIUS, Francuzija, bąl. 
3. — Artimuose Francuzijos 
valdžiai rateliuose kalbama, 
kad Britanija ir Francuzija ta
riasi sugrąžinti į Berlyną savo 
ambasadorius, kurie buvb at
šaukti kai Vokietija 
Čeko-Slovakiją

aneksavo

BUENOS AIRES, Argentina, 
bal. 3. — Areštuotas būrys Ar
gentinos vokiečių, nacių šali
ninkų ir agentų. Jie yra kal
tinami sąmokslu aneksuoti Pa- 
tagonijds provinciją (pietų Ar
gentinoje) Vokietijai. Forma
lius kaltinimus areštuotiems 
padarys federalus teisėjas Mi- 
guel Jantus.

Reiškiama nuomonė, kad Ar
gentinos valdžia turi pakanka
mai stiprių įrodymų prieš na
cius ; kitaip ji nedarytų forma
lių kaltinimų areštuotiems.

Vokietija atsisakys 
nuo laivyno su

tarties

KAUNAS. — Musų 
m-ja gavo pranešimą 
žiaus, kad tarptaut. 
cijos prašo susirūpinti Tarp
tautinės brigados lietuviais ka
riais, kurie dabar kartu su ki
tais vargsta pietinės Prancūzi
jos kone, stovyklose. Esą, te- 
sai dabar dar yra apie 150 to
kių lietuvių, kurie kovojo sa
vanoriais ispanų respublikonų 
pusėje nuo Ispanijos karo pra
džios ir dabar kenčia didelį 
vargą.

Jų reikalu įvyko tarpžinybi
nis nuomonių pasikeitimas ir 
nusistatyta, kad kiek tie as
menys kreipsis su prašymais 
į musų įstaigas, tai jų reika
lai bus rišami individualiai.

Taipogi ir giminės gali pra
šyti tinkamas įstaigas globoti 
minėtus asmenis ir sutvarky
ti jų grįžimą Lietuvon.

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
3. — Paryžiaus diplomatiniuo
se rateliuose kalbama, kad at
einantį trečiadienį ar ketvirta
dienį Vokietijos vyriausybė pa
skelbs, jogei ji atsisako nuo 
karo laivynų sutarties. Šita su
tartis nustato Vokietijos lai
vyno galią 35 nuošimčių didu
mo, palyginus su Britanijos 
laivynu.

Tačiau pasivyti britų laivy
ną Vokietijai bus itin sunku, 
nes karo laivus, ypač didžiuo
sius, padauginti greitu laiku 
nelengva.

Liechtenstein nenori 
jungtis su Vokietija

VADUZ, Liechtenstein, bal. 
3. — Vokietijos, Austrijos ir 
Šveicarijos kampe randasi ma
ža valstybėlė Liechtenstein. 
1934 metais jis priskaitė 12,- 
000 gyventojų. Paskutiniuoju 
laiku pasklydo girdai, kad Hit
leris ketina ją aneksuoti Vo
kietijai. • ,

Ryšium su tais girdais pa
leistas balsavimui klausimas, 
ar šalies gyventojai pritaria 
perėjimui į Vokietiją. Balsa
vimo daviniai rodo, kad 2,492 
balsuotojai, iš' 2,610 visų ša
lies balsuotojų, nori pasilikti, 
kaip buvo iki šiol, nepriklau
somoj valstybėje.

Pasikorė žmogus
UKMERGĖ. — Vasario 28 

d. Sodų gatvėje 1 n r. tvarte 
ant aukšto pasikorė Juozas Gi- 
neika apie 33 mt. amž. Apie 
porą savaičių anksčiau, Ginei- 
ka kėsinosi pasikarti, tačiau 
namiškių buvo pastebėtas ir 
perkalbėtas. Sakydavęs, kad 
gyvenimas esąs nemielas. Ver
tėsi vežiko amatu, gyveno skur
džiai, mėgdavo išsigerti.

PASIŲSKIT GIMINĖMS

letuvon
PINIGINĘ DOVANĄ

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

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

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILL.
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Trumpai apie Amerikos 
Darbo Federaciją

Amerikos Darbo Federaciją 
įsikūrė kaipo amatų sąjunga 
mieste Columbus, Ohio, 1886 
m. Ji priėmė Gomperso pasių- 
lytą jai “pure and simple uniop- 
ism” — tyrą ir pąprąątą Union- 
izmą.

Šitas unionizmąs esmėje pa
tarė darbininkams: organizuo- 
kitės į amatines unijas, feika- 
laukit didesnių algų, kovokit už 
trumpesnį darbo laiką, už ge
resnes darbo sąlygas įmonėje, 
nelaužykit kontraktų, neklau
sykit socialistų, nesvajokit apie 
įmonių socializavimą, neleiskit 
valdžiai kištis į unijų reikalus, 
nevelkit unijų į politiką ir strei- 
kuokit, kai reikia streikuoti.

Atrodo, gyvenimas pateisino 
Federaciją. Laikui bėgant, ji 
išaugo į galingiausią Amerikos 
darbininkų judėjimo šaką. Bet 
jai beaugant joje pasirodė ne
sveiki darbininkų judėjimui po
žymiai. ’

Iškovojusi geras algas, paly
ginti su neorganizuotų darbi
ninkų algomis, ypač aukščiau 
kvalifikuotuose amatuose, ir su
trumpinusi darbo laiką, ji pra
dėjo iš aukšto žiūrėti į neor
ganizuotus darbininkus. Įgijo 
buržuazinę nuotaiką, gal tiks
liau bus pasakyti, įgijo korpo
racijos psichologiją — kad tik 
paskyroms jos grupeips butų 
gerai, o kitų paisyti nėra ypa
tingo reikalo. Ir yra rimtas pa
grindas kaltinti, kad Amerikos 
Darbo Federacija 
Amerikos Darbo 
(pasiskirstymas).

Amerikos Darbo
stiprėjo. Bet ir šalies ekono- 

z

minis gyvenimas nestovėjo vie
toj. Daugelis šalies pramonių 
išaugo į milžiniškas kombinuo-

pasidarė
Separacija

Federacija

tęs, samdančias tūkstančius, 
dešimtis ir šimtus tūkstančių 
darbininkų. Amatų skirtumai 
bent šiose masinės gamybos 
pramonėse visai suipažėjo, jei 
neišnykę. J šįtąs prąjnones fe
deraciją neįėję, faktinei fede
racijos unijos, su mažomis iš
imtimis (pav. angliakasiai), pa
tapo kaip ir smulkiosios pramo
nės organizacijomis —- namų 
statyboje, medžio darbuose, 
spaustuvėse, etc.

Pasaulio karas ir NRA.
Pasaulio karas žymiai patar

navo Federacijai. Valdžia ir 
samdytojai pritarė darbininkų 
stojimui į ją, kad ji padėtų 
kontroliuoti ir koordinuoti rei
kalingas karui šalies darbo pa
jėgas. Netrukus po karo, 1920 
metais, Amerikos Darbo Fede
racija pasirodė turėjusi didžiau
sią sąvo istorijoj narių skaičių 
— 4,078,740. Bet, palyginus su 
visų šalies darbininkų skai
čium, tai buvo maža dalis. Nuo 
to laiko jos narių skaičius ma
žėjo ir mažėjo, nors vadinamas 
“gerbūvis” (prosperity) tęsėsi 
kuone iki 1929 m. galo.

Depresijai užėjus ir nepra
einant, kai kurios Federacijos 
unijos neteko po 25 ir po 50 
nuošimčių, 1933 metais ji te
turėjo tik 2,126,796 narius.

1933 m. J. V. kongresas pri
ėmė NIRA (National Industrial 
Recovery Act), kurį prez. Roo> 
seveltas pasirašė birželio 16 d. 
NIBA sekcija 7a pripažino dar
bininkams teisę organizuotis. 
Faktinai tai buvo valdžios pa
raginimas darbininkams orga
nizuotis.
a Deja, tik dvi unijų grupės 

tinkamai tepasinaudojo šitą

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

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

Perkant 5 Tpnus ar Daugiau
BLACK' BAN Tonas $Q.5O

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

prpgą, bųtent angina šių i n-IVa^tį jų kongreąųį ręikąlaviiną 
dustriųė uniją Uųjted Mirte h 
VVorkers ir acįątos amatų pu
siau įndųstripės ųpijos — vy- : 
riškų drabužių siuvėjai, mote- L 
riškų rūbų siuvėjos ir siuvė
jai ir kiti.

Angliakasių upijps Wįųl 
skaičius 1932 metais buvo nu
kritęs iki 150,000. Tąči.aų pęrl 
du mėnesius nuo “mėlynojo 
aro” (NIRA) suplasnojimo 
John Lewis padidinę savo or
ganizaciją 300,000 jiąrių. šiaip 
dien angliakasių upija priskai
to tarp 560,000 ir 600,000 na
rių. Moteriškų rūbų siuvėjų 
unija per tą patį laiką padau
gino savo narių skaičių 100,- 
000, p vyriškų rūbų siuvėjai 
50,OOQ. Visos šitos unijos ne
siliovė ir tpliąu stiprinusios 
savo jėgas, ir šiandien vyriš
kų drabužių siuvėjų unija pri
skaito 225,000 narių — bent 
ant pppieros.

Deją, Federacija, kaipo visa 
organizacija, nesugebėjo pasi
naudoti Naujosios Dalybos 
progomis, nors neorganizuoti 
darbininkai veržte veržėsi į ją. 
Tiesa, ji priėmė keletą šimtų 
tūkstančių darbininkų j vadi
namus f ederalius lokalus tik
slu vėliau išdalinti juos paski
roms amatinėms unijoms, bet 
ir tie federaliai lokaląi ėmė 
veikiai nykti. Federacijai 'vis 
rūpėjo amatinės unijos, ji ne
buvo prisiruošusi masines ga
mybos darbininkams organi
zuoti.

1934 metais San Francisco 
konvencijoje organizavimas ma-| 
sinės gamybos darbininkų į in
dustrines unijas iškelta visų 
opumu. Nuotaika šitokiam or
ganizavimui pasirodė stipri.

' Net tokįe konservatyvus Fe- 
■ deracijos vadai, kaip Frey ir

Woll, priversti buvo užgirti or
ganizacinį vajų. Bet įtakingie
ji amatinių unijų vadai ir ši
tuo reikalu gavo užtikrinimus, 
kad organizacinis 'vajus neuž
gaus jų interesų,'kitaip'lakant, 
kad, < susidūręs >ąu- ■ sauvalėmis 
jau priklausančių unijoms dar
bininkų įmonėse, jis neatims 
jų iš amatinių unijų.

Skilimas ir CIO

Kaip ir tėvai
— Kąį aš busiu didelis, no- 

reikalauja \isF vadinamiems Į riW tjek pinigų uždėti, kiek 
amątųinkąms pasisakyt, atski-|ir tėvas, — sako Jonukas.

—r' O kąi aš busiu didele, 
tąi pęrėsįų tiek išleisti, kiek

- didžiuojasi Ony-

patąisyti Naęįoųalį Parbo San
tykių Aktą. Tąrp ko kitą ii 

ąmatninkąms pasisakyt, atski
rai nuo kitų dirbtuvėj darbi- 
njnkų, kupąį ypijąi jįe, ąmąį' 
ninkai, nori priklausyti. Fede
raciją ręi^ąuja ir (iapgiąu, 
būtent, kad ir samdytojai ga
lėtų pasakyti, kokiai unijai .iie... tr.,.v, -------
pritaria, o taipgi kad ir sam- A Kili AT IS1T Al
dytojąį galėtų ręikalauti dar-pM**y JuvIUIjIm 1 rli 
bimnkų ąįstoyų rinkimų, ku- “" l " 
rių iki šiol tik įarbininkąi ter 
galėjo ^eikaląų|:|. Federaciją 
tįkisi, sąpijdytojai greičiau 
pritars jai, o ne Industrinių 
Unijų Kongresui (C.I.O.).

V- • i-

Federacijos dąųgumos vadų 
žygiai, ypač Naujosios Daly
bos laikotarpiu, ątrędo ne ka
žin kaip gražus. Bet kitokių i svaigimo, akių aptemimo, nervūotu- 
žygįų vargu iŠ jų ir tikėtis, pno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
Kai kųpe jų yra konservatyJ* 
vųs demokratai arba republi-| 
konai. Į savo ’viėtas jie žiuri, 
kaip advokatai ąrba daktarai 
į savo profesijas: kaip j gali
mumą pasidaryti gyvenimą. 
Jie žino, kad išnyko aukštus! 
idealus skelbę Darbo Vyčiai 
(Knights of Labor), kad vė
liau toks pat likimas ištiko 
I.W.W. Jie matė, kaip Sher- 
mano prieštrustinis aktas ta
po atkreiptas indžionkšenams 
prieš unijas leisti ir kaip New 
jYorko policija ^skaldė galvas 14* 
socialistams. Todėl ji.e sten-

• | gias eiti konseryatyviu keliu, 
vengdami kapitalo atakų ir 
stengdamiesi atakas pakreipti 
taip, kad jos taikytų į radi
kalesnes sroyes. ; — V. P.

LIETUVIAI

ir mąipa, 
te.

DR. VAITUSH, OPT.
METPVIS

Alano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Pptometricalįy Alkių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo.

trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su .elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

GYPYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

7praugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IB C^IBPBGAS 

2201 West 22 n d 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. ĘERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwpod 5107.
Ofiso Tel. Virginia 0036. 

Residence Tel- BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

TeL Office Wentworth
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 subatomif

KITATAUČIAI
Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

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

1344 East 63rd St.
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464
|Dr. Emelia J. Giryotas

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
8 South Michigan Avenue. 

Tel. Franklin 8484

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

Taupyk-
saugioje įstaigoje

Dr. Charles Segal
OFISAS

Valandos: kasdien nuo 1—4 v. p. p. |1 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.

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

f

i

Klausykite jnusų Lietuvių yadio programų šeštadienio vakarais 
J vakaroW. H. F. C. stoties (l$20 K.)—Pranešėjas 

p. šAltimieras.
■■■■KBBEpSaBBBSHnBKOBEaUKnBBBHBBBHBBEBEG

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIĄ LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

ambulance, 
■■ DIENĄ IR NĄKTj . , ' 

Viši Telefonai YARDS 17414742 
, Į 4605-07 So. Hermitage Avė. 

4447 South Fairfield Avenue
Telefonas JLĄFAVETTE 0727

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6 9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Ilemlock 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 Brunswick 0597
Office and Res. Phone Calumet 7472
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgcon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

Miesto 
Kamb. 
Namų
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 1930

Laidotuvių Direktoriai
■

9

MOKAME

kompa-

Kiti Lietuviai Daktarai

Iš ko- 
paau-

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230.

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

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

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

šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

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 liEMLOCK 6111

DR. P. J. BEINAR
, ' (DEINARAUSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

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

ir nedėlioj pagal sutarti.

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Aye. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

TURIME

4348 S. California Avenue

Phone Yards 0781

4704 So. Western Avė

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

• Užtikrink savo inde
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

f Čia VISŲ INDĖLIAI 
APDRAUSTI IKI— 

$5,000.00

TAUPYK IR SKOLINKIS

UTHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINGS ASS’N, 

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

organizuoti (CIO) į 
jų prisidėjo dar 
unijos.

Darbo Federacija 
unijas suspenda-

NARIAI Ambulance

Praėjo dar vieni metai. Įvy
ko 1935 metais Atlantic mie
ste Federacijos konvencija, 
čia pasirodė, kad Federacijos 
vykdomasis komitetas, kuriam 
buvo pavestas organizacinis 
vajus Vykdyti, faktinai nieko 
nedarė. Tuomet angliakasių ir 
šešios kitos Federacijos unijos 
sudarė Komitetą Industrinėms 
Unijoms
Vėliau prie 
try.s-keturios

Amerikos 
veikiai šitas
vo. Uždėjo specialius asesmen- 
tus savo nariams, kas mėnuo 
po 1 centą nariui, C.I.O. kovo
ti. Darbininkams organizuoti 
Amerikos Darbo Federacija 
neturėjo nė fondų, nė noro. 
C.I.O. unijoms kovoti atsiradę 
ir noro, ir pajamų šaltinių.

Nors C.I.O. unijos ištraukė 
iš Federacijos apie 1,OQO,OOQ 
narių, 1938 m. Federacijos 
konvencija Houstone, Tex., pa
rodė, kad ji turi 3,600,000 ną- 
rių. Pranašavimas, kad Fede
racija susmuks, neišsipildė. Jos 
narių skaičius paaugo, 
kių darbininkų kadrų 
go?

Į ją įėjo kai kurios
ninės unijos. Samdytojai pa
tys norėjo pavesti jas Federa
cijai, užuot laukti, kad C.I.O. 
atimtų. Antra vertus, ir įmo
nėse, kuriose C.I.O. agitaciją 
iššaukė darbininkų atstovų 
rinkjipųs ir darbininkų pasisa
kymą, kokioms unijoms jie no
ri priklausyti, laimėję nemažai 
Federacija, šitie du veiksniai 
davė Federacijai daugiau nau
jų narių, ne kad jps pačios or
ganizaciniai vajai.

Sausio mėnesio pabaigoj, 
1939 m., Federaciją įteikė J.

Chięagos,
. • »

Cicerą
Lietuvių
Direktąnų
Asociacijas

1646 West 46th Street
I. J, ZOLP

s. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Patarnavi
mas Diena
ir naktį.

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO

DALYSE

Yards 0782

1139
1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 We§t 23rd Pląęe
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

Phone Canal 2515
Tęl. Pullman 1271

ALBERT V, PETKUS
Phone Ląfayętte 8024

ANTANAS Jft. PHILLIPS
3307 Lituanich Avenue Phone Yards 4908

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

Phone drovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
Phone Lafayette 8572

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Telefonas CICERO 3548- *

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW 

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

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius 

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI



NAUJIENOS,' Chicago, III. o

ELEKTROS LAIDININKŲ

TURTAS
$2,1)00,000

Rcr.crvHH 
$220,000

AntracL, balandžio 4, 1939

Ką Žmonės Mano

PELES, POPIEŽIUS IR KUNIGAI
IŠ 

n y s, 
nors

dabar! Naujas 
Mažų Išlaidų Fi- 
planas teikia ga- 
išsimokėti per 24

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.) 
Phone LAFAYETTE 0461
United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigą5 nn^rausti iki 

$5,000.00Užsakyk 
valdž’os 
nansinis 
limybes
mėnesius!

antraštės ne vienas pama-,bėti. Mirus popiežiui Pijui XI, 
kad čia bus rašoma kas Romos katalikų bažnyčios ku- 
tokio, kad katalikus pa- nigai suskato rašyti ir sakyti, 

piktinti, suerzinti ir pažeminti, kad popiežiai seniau galėjo ir 
Taip manantieji apsirinka. 
Skaitykite, o patys savo klaidą 
pamatysite.

Jus visi žinote apie pelių sei
mą. Buvo taip: vienoje apylin
kėje pelės labai kentėjo nuo 
smarkios katės. Pagalios pelės 
susirinko seiman apsvarstyti, 
kaip apsisaugoti nuo piktos ka
tės. Buvo visokių pasiūlymų. O 
viena pelė pasirodė gudriausia 
ir pasakė, kad bereikia katei 
parišti varpelį. Girdi, katei bė
gant, varpelis skambės, pelės

jaus. Daugumai pelių tas pla
nas patiko ir jos nudžiugo. Gir
di, dabar pelių bėdoms atėjo 
galas. Bet atsirado kritiška pe
lelė ir sušuko: perankstyvas 
jūsų džiaugsmas. Kas katei pa
riš varpelį? Pelių džiaugsmas 
pranyko. Nes visos suprato, 
kad nėra budo varpelį katei pa-

dabar galėtų pasaulį sutvarky
ti taip, kad visiems butų gerai. 
Tik visa bėda ta, kad pasaulio 
galiūnai popiežių neklauso.

Kun. James M. Gillis, pasižy
mėjęs Romos katalikų publicis
tas ir kalbėtojas, redaktorius 
mėnraščio “T h e C a t h o 1 i c 
W o r 1 d”, ypač dažnai ir daug 
dabar rašo apie popiežių galė
jimą sutvarkyti pasaulį, jei tik 
valdovai jo klausytų. Viename 
straipsnyje tas kunigas rašė, 
kaip mirus popiežiui Pijui XI 
visas pasaulis be tikybos skir
tumo jį labai pagerbė. Bet, gir
di: “Jei mirusis popiežius su
grįžtų atgal, tai jis jį pagcr-

s.
--X-.

b#
ilk

r

Dabar-- Reikia D A UGI A U

Tik pašauk
EHFA 

kontraktorių

Kaip pelės kenčia nuo kačių, 
taip tautos kenčia nuo įvairių 
nenaudėlių. Yra įvairių suma
nymų ir pasiūlymų, kaip tautos
nuo tų nenaudėlių gali išsigel- man; and wc paid littlc or no

kiančiam pasauliui pasakytų: 
daug geriau butų buvę, jei jus 
būtumėte vykdę tą, ką aš sa
kiau. Aš priminiau pasauliui, 
kad reikia vykinti socialį tei
singumą, apie kurį kalbėjo Le
onas XIII.”

Po to kunigas Gillis sušun
ka: “What a curiuos, mad, in- 
sane, unreasonable world it is! 
We need a man; we had the

Naujlonų-Acme Telephoto
BALLINGER, TEX. — Marčia Garcia, 30 metų am

žiaus, kuri nuo Kalėdų iki dabar užaugo 240 svarų. Da
bar ji sveria 400 svarų.

attention to him”, tai yra: koks dotii. Keli kunigai ją yra skai- 
keistas, padūkęs, beprotiškas, 
neprotingas yra šis pasaulis! 
Mums reikia žmogaus; mes jį 
turėjome ir mažai arba visai jo 
nepaisėme.

DIDELE EKSKURSIJA
Del informacijų kreipkitės j:

J. & B. AMBRAZIEJUS 
168 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS
314 Walnut St. Newark, N. J.

JOHN SEKYS
904 Broad St.. Hartford. Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU 
193 Grand St., Brooklyn,'N. Y.

G. A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS
14 Vornon St., Worce>ter, Mas*.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Main St., Brockton, Maas.

PAUL MOLIS
1982 — 25th St., Detroit, Mich.

LITHUAN1AN NEWS PUB. CO. 
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Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogią kelionę į Kauną 

ir Klaipėdą

Whamburg-american lineM
gpįNORTH GERMAN LLOYDlm

UŽEIKIT ŠIANDIEN Į

Palikit savo užsakymą

ir NAMŲ DARBO 
DEŠRŲ KRAUTUVŲ

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

žių ir rūkytų 
Butts.

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 DELIGATESSEN

4178 S. Archer Avė. Phone Lafayette 2783

u-

i I:M

Dabar laikas prisiminti pa- 
cs, jų seimą ir jų planą apsi

ginti nuo katės. “Išmintingoji” 
įelytė, kuri davė sumanymą 
larišti katei varpelį, yra popie

žius su savo planais sutvarkyti 
Tasaulį. Pelės, kurios nudžiugo 
varpelio idėja, yra romiški ku
nigai, kurie giria popiežių ir jo 
danus. Bet kunigų tarpe trūks
ta tos kritiškos pelelės, kilti pa
klaustų, kas pariš katei varpe-

Ką toks kritiškas kunigas tu
rėtų pasakyti? Jis galėtų maž
daug šitaip išvedžioti: Popie
žių siūlomieji planai pasaulį 
sutvarkyti yra geri. Juos vyki“ i 
nant butų galima pasaulį taip 
reformuoti, kad bent daugumui 
žmonių susidarytų žmoniškas 
gyvenimas. Bet kas pirmutinis 
jopiežių balsą privalo išgirsti? 
<as pirmutiniai privalo pradė
ti vykinti popiežių siūlomus 
planus? Ar visokie heretikai, 
aisvamaniai, masonai, žydai? 

Teigiamai čia atsakyti mažiau
sia butų neišmintinga. Ar ne 
kunigai, vyskupai, vienuolynai 
ir visi katalikų vadai pirmuti
niai privalo išgirsti popiežiaus 
lalsą? Ar ne romiški kunigai, 
vyskupai ir vienuolynų valdy
tojai privalo pirmutiniai pradė
ti vykinti socialų teisingumą? 
žinoma, kad taip. O musų gė
dai ir bėdai reikia pripažinti, 
kad kunigai, vyskupai ir vieno- 
lynų įierdėtiniai nei piršto ne
pajudino, kad vykintų tą, ką 

'popiežiai yra išdėję savo enci
klikose. Jei bu tume išlikę tikri 
Kristaus mokiniai, tai nebūtų 
atsiradę tų neteisingumų, dėl 
kurių kilo Vokietijos reforma
cija, Francuzijos revoliucija, 
Ispanijos ir Meksikos tragedi
jos. Visos tos nelaimės įvyko, 
dėl romiškų kunigų nutolimo 
nuo Kristaus mokslo. Tos savo 
kaltės dar nei dabar negalime 
įžiūrėti ir prie jos prisipažinti. 
Patys nesireformuodami, šau
kiame, khd reformuotųsi here
tikai, masonai, žydai, kurie 
daugelyje atvejų yra žmoniš
kesni už mus, Romos katalikų 
bažnyčios kunigus. Stebimės, 
kodėl pasaulio galiūnai ir val
dovai nevykina popiežiaus pa
skelbtą socialį teisingumą, o 
nematome, kad mes kunigai' ne
paisome savo vyriausiojo perdė- 
tinio specialiai mums, kuni
gams, rašytos enciklikos, kuri 
vadinasi Ad Catholici Sacer-

tę? Toje enciklikoje popiežius 
yra pareiškęs: vargas, jei kuni
gai ieškotų, kas jų, o ne kas 
Jėzaus Kristaus. Kunigams tu
ri rūpėti ne laikinis užmokes
tis, o amžinas. Mokslas yra ta
da sėkmingiausias’ kada žmoJ 
nes mato, jog skelbiami įstaty
mai paties skelbėjo yra stropiai 
vykdomi. Tai svarbus pareiški
mai. O ar neatkiliai pas mus 
Bomos katalikų kunigus viskas 
einasi?

Na, gana to kunigo savikriti- 
kos. Dabar atsiminkime, kaip 
kun. Gillis pasaulį pavadino už

pa- 
be-
po- 
yra 
po- 
pa-

popiežiaus neklausymą. Ne 
saulis yra keistas, padūkęs, 
protiškas, neprotingas, kad 
piežiaus neklauso, o tokiais 
tie, kurie pirmutiniai turi 
piežiaus balsą išgirsti ir jo 
tarinius vykinti, o nei jo balso 
girdi, nei jo patarimus vykdo.

Kazys žemaitis.

Iš Lietuvos
Girtam Per Siauras Bu
vo Šaligatvis, Tai Pei

liu Laisvi^ (Kelią.
Praėjusiais metais lapkričio 

5 d- trys įsismaginę vyrukai iš 
Vilijampolės ėjo i Kauną. Be
eidami Linkuvos g. sutiko prie 
šais ateinant, taip pat labai 
įsigėrusį nepažįstamą vyruką.

Visi būdami įsigėrę ir drą
sus, vieni kitiems nenorėjo 
duoti kelio, tai pradėjo stum
dytis, bartis, pagaliau Motie
jus Virbickas išsitraukė iš ki
šenės lenktinį peilį ir juo dūrė 
Jonui Dulinskui į krutinę.

Dulinksas mirė vietoje.
Apygardos teismas Virbicką 

pripažino kaltu, bet jis nusi
kaltęs būdamas susijaudinęs 
ir nubaudė šešeriais metais J
sunk, darbų kalėjimo.

Reikia laisvamaniams 
kapų

ALYTUS — Alytaus mieste 
ir apylinkėje yra daug laisva
manių, kurie nieko bendro ne
nori turėti su tikybinėmis ka
pinėmis.

Kapinėms žemės, kur nors 
užmiesty, reikia paskirti ne tik 
laisvamaniams, bet ir kitiems, 
nes Alytuj II katalikų ir žydų 
kapai atsidūrė miesto centre, 
kas labai nehigieniška. Be to, 
katalikų kapai labai ankšti ir 
pilamas kapas ant kapo.

Atitinkamiems organams ka
pinių klausimu reikia susirū
pinti ir kur nors paskirti ka
pams žemės. "

ii?.;

® Dabar jau galite įsirengti reikalingus elekt- 
rikos laidininkus — kur tik jums reikia — lem
poms, laikrodžiams, radijams ir kitiems daly
kams... galite įsirengti patrauklius, modernus 
šviesos prietaisus ir pakeisti išėjusius iš mados... 
įsirengiate ganėtinai laidininkų, kad turėti gana 
elektrikos jėgos... ir pasiimkite išsimokėjimui 
iki 24 mėnesių.

Ateikite pas bet kurį elektrikos prietaisų 
kontraktorių, kuris turi E. H. F. A. iškabą. Po 
naujuoju valdžios mažų išlaidų finansiniu planu 
Chicagos namams mes įrengsime laidininkus, 
prietaisus, kokius jus pasirinksite už mažą į mo
kėjimą ir nedidelias palūkanas. Jus galite imti 
24 mėnesių išmokesčiui, liekaną išsimokant pa
togiomis sumomis prie savo elektrikos bilos. Ar
ba, jei pageidautina, rašykite į E$ectric Associa- 
tion klausdami savo apylinkės/E. H. F. A. kon- 
traktoriaus vardo ir antrašo. Taipgi prašykite 
ir “Check Your Wiring” knygelės 
bei informacijų 'tųjie 

Ieškokite EHFA
ženklo

Išmokėjom yg aV
už padėtus 4a. yn

pinigus ”

Duodam Paskolas ant 1-mų 
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės Galima 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
‘ JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

iš Stoties

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

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

pranešimus

20 North Wacker Drive, Chicago, STAte 8887

Pilnas Pasirinkimas 
PLUMBINGO ir ŠILDYMO REIKMENŲ—NAUJŲ ir SENŲ 

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

pagal F. H. A. planą 
APSKAITLIAVIMAS DYKAI

MALISOFF PLUMBING AND HEATING 
SUPPLY CO., INC.

5201-9 SOUTH STATE STREET PHONE KENWOOD 5109

Sophie
Barčus

RYTINE RADIO
VALANDA

APPRUVlD 
CONTRACTURS

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

PAVASARINIŲ
MADŲ

Wexberg’s Linki Jums Linksmų Švenčių

VYNAS PORT Ir MUSCATEL
Grynas Kalifornijos vynas pilnc 
siprumo ir sendintas. % gal. 65c.

nr*rirrivr“Ci kentucky sealDMirlNES 90 Pr°of- Tikrai bus didžiai mė- 
giamas kaipo straight ar maišy- • jp 
mui. ši degtinė yra 2 metų se- 

numo. . Kvorta

VYNAI ^pipiriniai GĖRIMAI

Bohemian
ATITC old STYLE LAGERAIjUu Velykų pietums 12 unc. steinies

24 butelių keisai .............
Dykai Pristatymas

PATTERN BOOK

DU A T TT\T7 Gryna Kalifornijos Brandy. švel- $ *4 1 fl
DltAli 1/1 ni ir lengvi su turtingu vynuo- V ■ ■ I U

giu aromu. 90 Proof. ■
Penktadalis

WEXBERG’S
1908 So. Halsted St. Tel CANAL 4738

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują- madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted SL, 
Chicago, I1L

Vardas.

Adresas.

Miestas.

Valstija.

vpirjii



Antrad., balandžio 4, 1939

ntisemitizmas$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

. .75

NAUJIENOS
The LiUuumian Daily News

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co.,Inc.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

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

3c 
18c 
75c

IŠLINDO YLA IŠ MAIŠO

NAUJIENOS, Chicago, UI

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

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

Uzsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams_______________________
Pusei metų _________________
Trims mėnesiams__________
Dviem mėnesiams ________
Vienam mėnesiui __________

Chlcagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _______________
Savaitei ____ _________________
Mėnesiui ____ ______ _________

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams .....................   $5.00
Pusei metų ............................  2.75
Trims. mėnesiams _____________  1.50
Dviem mėnesiams ___________ 1.00
Vienam mėnesiui_____________  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams ..................   $8.00
Pusei metų ...............   4.00
Trims mėnesiams ...................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Blokas prieš Hitlerį
Britanijos iniciatyva, Europoje organizuojasi blokas 

valstybių kovai prieš hitlerišką Vokietiją. Tas blokas ke
tinama sudaryti iš Britanijos, Francuzijos, Lenkijos, Ru- 
manijos, Jugoslavijos ir Turkijos.

Įdomu, kad į jį neįeina sovietų Rusija. Vieni dėl to 
kaltina anglus ir lenkus; kurie nenori turėti nieko bend
ro su bolševikais; kiti kaltina sovietų valdžią, kad ji no
rinti būti gera abiem pusėm — ir demokratijoms, ir fa
šistams. Bet, veikiausia, dalis atsakomybės už tą Rusi
jos išskyrimą iš prieš-hitleriško bloko krinta ant Rusijos 
taip pat, kaip ir ant Londono ir Varšuvos.

Jie vieni kitais nepasitiki. Tuo pačiu laiku, kai Ang
lija stengiasi sumobilizuoti Europos jėgas prieš nacišką 
Vokietiją, tai sovietų diplomatai daro ką galėdami, kad 
Maskvos santykiai su Romos-Berlyno ašim nepablogėtų. 
Su Italijos fašistais Maskva neseniai pasirašė naują pre
kybos sutartį, kuria bus padidintas gasolino, aliejaus ir 
anglies eksportas iš Rusijos į Italiją. Su Vokietijos na
ciais sovietų valdžia irgi tariasi dėl prekybos; todėl ji ir 
savo ambasadoriaus neatšaukė iš Berlyno, kaip kad yra 
padariusios Amerika, Anglija ir Francuzija.

Antroje pusėje, anglai ir lenkai niekuomet nežiūrėjo 
geromis akimis į sovietų valdžią, o dabar, kai bolševikai 
“flirtuoja” su fašistais tokiame kritingame momente, tai 
angiai ir lenkai dar labiau nenori kviesti Maskvos į tal-

“Naujienose” jau buvo minėta, kad kažin kokie skundikai, veikiausia iš tautininku srovės, įskundė SLĄ Pildomą Tarybą Pennsylvanijos Apdrąudos departamentui, kad ji norinti “eikvoti” organizacijos iždą, keldama SLA centrą į Pittsbur- ghą. Pasirodo, kad ta žinią buvo teisingą, nes jau susirado ir skundikui.“Vienybės” numeryje iš bal. 3 d., korespondencijoje iš Wil- kes Barre’s (Iš SLA 7-to apskričio suvažiavimo), rašoma:“Suvažiavime apskr. valdyba reportavo, kad imtasi žygių sustabdyti bereikalingą SLA pinigų mėtymą per Pildomąją Tarybą SLA Centro raštinės kėlimui į Pittsbur- ghąv Pranešta Pennsylvanijos Apdrąudos Departamentui, kad SLA turi 3 namus Nevv Yorke tinkamus Centro raštinei...”

Ar tas blokas susidarys, parodys ateitis. Bet jau da
bar matyt, kad sovietų Rusija arba jame visai nedaly
vaus, arba, jeigu ji vėliau ir bus pakviesta, tai ji vaidina 
labai nežymią | s { - *" f f ’ . ! • ’ F/

Lenkai nori pritraukti Lietuvą, siūlydami jai apsi
gynimo sutartį. Buvo pranešta, kad Lietuvos ministeris 
Varšuvoje, Dr. Jurgis Šaulys, veda šituo reikalu derybas 
su Lenkijos valdžia. Bet tai opus klausimas. Bėgdama 
nuo hitleriško vilko, Lietuva gali patekti į nasrus lenkiš
kam lokiui.

Jeigu Rusija, kuri yra didžiausia valstybė Europos 
kontinente, butų demokratinė šalis, tai visa padėtis Eu
ropoje ir pasaulyje šiandien butų kitokia.

Reiškia, skundikai yra SLA 7-to apskričio valdyba. Tai paskelbta pačioje “Vienybėje”, kilti dar visai neseniai taip labai karščiavosi ir bandė užginčyti skundimo faktą. Ji labai begėdiškai plūdo “Naujienas”, sakydama, kad “Naujienos” skelbusios “melą” ir “šmeižtą”.Ar dabar “Vienybė” turės padorumo tą savo negražų užsipuolimą prieš “Naujienas” atšaukti?Kai dėl 7-to apskričio valdybos skundo, tai jisai yra neteisingas ir Susivienijimui žalingas. , Savo skundu tie žmonės padarys bereikalingų išlaidų organizacijai, nes Pild. Taryba y- ra priversta daryti žygius ir aiškintis Apdrąudos departamentui. . _ . «
f. t r,į+ f Įriį ML J| } ■UŽ 4okį piktą durną Pild. Tapyba turėtų pasielgti su skundikais sulig SLA konstitucija.(Beje, dar 75-am “Vien.” numeryje Vyt. Sirvydas rašo, kad “kairioji spauda vamsi”, sakydama, kad buvo skundas! Dabar pasirodo, kad “vamsi” ne kas kitas, o tiktai jisai pats.)

Bet per tą laiką, kai “Bendras Žygis” ėjo iš Klaipėdos į Chicagą, Lietuvoje jau įvyko stambių atmainų. Klaipėdos kraštą pasigrobė Hitleris, o Kaune, praėjus kelioms dienoms, sugriuvo kun. Mirono kabinetas, ir jo vietoje susida? re gen. Černiaus vadovaujama “vieningo darbo vyriausybė”.Įdomu tačiau pažvelgti, ką “Bendras Žygis” rašė prieš į- vyksiant toms atmainoms.Jo vedamasis (editorialas) turj reikšmingą antraštę: “Rėži? mas braška]’. Jame skaitome: ? ■“Kas bent kiek domisi visuomenės gyvenimu, negali nepastebėti, kad Lietuvoje per pastaruosius du mėnesiu vyksta didelis persilaužimas. Dar gruodžio m. pradžioje tautininkų režimas tarėsi e- sąs saughs. Tautininkai mane, kąd lietuvių tuata, su karčiomis ašaromis nurijusi tautininkų nupelnytą Lenkų ultimatumą gėdą, vėl aprimo, • ir maža saujelė ‘išrinktųjų’ vis gali smurtu valdyti visą tautą, gali sau toliau tūpčioti apie opiausius vidaus ir užsienio politikos reikalus, gali čiulpti asmeninę naudą iš politikos monopolio.“Taip galvodami, tautininkai smarkiai apsiriko. Tauta nebuvo užmigdyta, o tik prislopinta. Dvylika policinio režimo metų nustelbė daugelio lietuvių drąsą kovoti dėl idėjos, privertė daugumą kęsti ir tylėti, bet apačioje, po ta tautininkų režimo letena, nuolat augo duslus pasipriešinimas, kaupėsi dvasios maištas prieš smurtingą savanaudžių viešpatavimą...”“Bendraš žygis”, toliau, pareiškia, kad1 tautininkų užsispyrimas laikytis'Valdžioje gali tik pratęsti savitarpinių vaidų ir suirutės laikotarpį, bet jų režimo “niekusi išgelbėti negali”.Šitie žodžiai jau beveik išsipildė. Vietoje monopolinės tautininkų valdžios, jau susidarė pusiau-koalicinč vyriausybė. Bei lai "dar ne galas. Turės įvykti ir , daugiau pasikeitimų. ,■

pradžios mokslo įstatymo rei- 
letuvoje kalavimų ir neatiminčtų iš mo- ’kyklų vaikų. Savivaldybė tokį patikrinimą pradėjo, tačiau, pasirodo, šis klausimas ne taip jau lengvai išsprendžiamas. Mat, ūkininkai samdosi vaikusPriešžydiška neapykanta pradeda labiau pasireikštu — 

t ' žydai vis labiau ir labiau yra išstumiami iš preky
bos. — Kooperatinis judėjimas ir žydai. — Nemalo
nus įvykis kavinėje. — Pradeda žydus persekioti. —|tik anksti pavasarį, o apie bir- 
Savo rųšies pogroitiėliai. — Kieno kaltė.(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)Priešžydiška neapykanta Lie-i prekyba tai valstybinė prekyba, tuvoje vis labiau jaučiama. Ne- . abejotinai Lietuvą veikia stipri priešžydiška agitacija Vokietijoje, o be to, ir Klaipėdos kraštas. Viena tik tektų pasakyti, , kad Lietuvoje tos ideologinės rasinės neapykantos nesama, čia tasai priešžydiškas judėjimas pastebiamas daugiau miestuose, kur jis turi ekonominį pagrindą.Paskutiniais metais lietuviai pradėjo urmu veržtis į miestus ir daug kas metasi į prekybą, imasi amatų. O juk Lietuvoje ir dabar dar aptiksi tokių miestelių, kuriuose prekyba išimtinai žydų rankose, arba vos keletas krautuvėlių užtiksi, kurias išlaiko lietuviai.Taigi, žydai pastebėję toki lietuvių veržimąsi į prekybą lyg ię pabūgo ir kariais iš jų tarpo pasilaiko visokių netaktų, taip lygiai tose varžytynėse ir lietuviai parodo savo šiurkštumą.Bendrai žydų padėtis kaipo pirklių luomo Lietuvoje stipriai pašlijo. Štai mėsos eksportas į užsienius, o dalinai toji prekyba ir vidaus rinkoje iš žydą rankų išstumta. Juk visą kiaulių, raguočių ir paukščių prekybą su užsieniu suėmė “Maisto” bendrovė, o juk toji prekybos sritis iš seno buvo žydų rankose. Dabar “Maisto” bendrovė per savo agentus tiesioginiai gyvulius perka iš ūkininkų ir žydeliui jau nebeliko kas daryti ir jis tik “košer” mėsa

želio mėnesį, kada baigiasi mo-> kslas, vaikai ūkininkams jau nebereikalingi ir tie, kurie neišeina tarnauti dabar, palieka per vasarą dykinėti mieste be jokios naudos ir be tinkamos priežiūros. Tuo tarpu yra labai dorų ir darbščių vaikų, kurie per vasarą pas ūkininkus uždirba ir padeda savo neturtingiems tėvams kams. Pats gyvenimas verčia Įjuos iš mažų dienų grumtis dėl duonos kąsnio ir todėl jie priversti pasirinkti verčiau dar- Tai augant grynai lietuViš- bą pas ūkininką, o mesti mok- kam verslininkų luomui neabe- slą. Turint tai galvoje, reikia jotinai miestuose turėjo žydų ir abejoti, kad savivaldybė, reika- lietuvių interesai kaipo to luo- laudama griežtai laikytis įsta- mo atstovų konkurencijoje su- tymo raidės, sugebės tinkamai sidurti ir kietai susiremti. | klausimą išspręsti. Tinkamiausia bene butų pagalvoti apie steigimą specialių mokyklų iš.| ūkininkų grįžtantiems vaikams^ pritaikinti jų mokslo laiką prie gyvenimo sąlygų ir, gal būt, net specialę programą nustatyti. O kad klausimas yra visai pribrendęs, rodo pats skaičius: tokių vaikų Šiauliuose yra apie 200.

Kadangi Lietuvos komunistai y- ra žydų buržuazijos vaikų įtakoje, tai komunistai taip pat savo agitaciją yra nukreipę prieš .kooperatyvus, dai bendruose neprigijo, nes gino. Dabar jiems užimti yra sunku.
Tokiu budu žy- kooperatyvuose ir prigyti Dėmėjau šią poziciją

darbinin-

KVAILAS PRIEKABIŲ 
IEŠKOJIMAS

Du frontai Belgijoje
Sekmadienį įvyko Belgijoje parlamento rinkimai, ku- 

riu rezultatai vienu atžvilgiu yra geri, kitu atžvilgiu ne 
/įsai geri.

Rinkimuose beveik visas vietas parlamente prakišo 
“rexistai” (katalikiški fašistai). Jie turėjo 20 atstovų, o 
dabar beturės tiktai 4.

Be to, yra reikšminga tai, kad rytiniuose Belgijos 
distriktuose, Eupen ir Malmedy, kurie po pasaulio karo 
buvo atskirti nuo Vokietijos, dauguma žmonių balsavo 
už belgiškas, o ne už vokiška^ partijas.

Šitie Belgijos žmonių laimėjimai kovoje su fašizmu 
ir hitierizmu žymiai sustiprins Ęelgijos atsparumą na
ciams.

Bet vidujiniai santykiai pačioje Belgijoje nėra nor
malus. Tenai eina aštri kova tarpe dviejų tautinių gru-: 
pių — valunų, kurie kalba franeuziškai, ir flamandų, ku
rie kalba holandiškai.

Flamandai sudaro Belgijoje gyventojų daugumą, bet 
kraštą valdo franeuziškai kalbantieji valunai. Flamandai 
skundžiasi, kacĮ valdžia juos skriaudžia, neduodama jiems 
pakankamai mokyklų, neįsileisdama jų į valstybės tar
nybą ir t.t. Dalis flamandų net stoja už atsimetimą nuo 
Belgijos.

Kai Belgijos premjeru buvo socialistas Paul H. 
Spaak, tai jisai stengėsi tą flamandų nepasitenkinimą 
sumažinti. Tarp kitko jisai paskyrė vieną garsų flaman
dų gydytoją, Dr. Maertens’ą, Karališkos Medicinos Aka
demijos nariu. Bet prieš tai pakėlė didžiausią triukšmą 
liberalai valunai ir dešinieji katalikai, nes Dr. Maertens 
pasaulio karo metu buvo nuteistas už “išdavimą”, ir nors 
vėliau jisai gavo amnestiją, bet valunai dar ir šiandien 
jį laiko “nepatriotišku”.

< Vesdami šovinistišką agitaciją šiuose rinkimuose, li
beralai ir katalikai padidino savo balsų skaičius, tuo tar
pu kai socialistai dalies savo balsų neteko ir dabar už
ims parlamente antrą vietą. Bet flamandų klausimas ta-

Chicagos komunistai visą laiką rėkia apie “solidarumą”, “bendrą veikimą” ir panašius dalykus, bet tuo pačiu laiku jie varinėja nešvarias intrigas prieš “Naujienas”. Štai, aprašydami pereito šeštadienio demonstraciją savo organe, jie daro priekaištus Grigaičiui ir Vaivadai, kam jie toje demonstracijoje nedalyvavę. Ar tai ne kvailas priekabių ieškojimas?Jeigu tas arba kitas asmuo negalėjo dalyvauti, tai aišku, kąd turėjo būti svarbių priežasčių, — dėl kurių tiems asmenims nėra reikalo “spaviedo- tis” nei prieš Andrulį, nei prieš Ąbeką. Bet komunistai tai kaip tos davatkos, kurios tik ieško progos apie ką nors paliežuvau- ti. Kada jie surimtės?

Margumynai
* i .

VĖL “BENDRAS ŽYGIS”Vakar atėjo dar vięnąš klaipėdiškio “Bendro Žygio” niimę? ris. Jo leidimas buvo sutrukdytas, nes spaustuvė “Lituanija”, kurioje jisai buvo spausdinamas, atsisakė jį spausdinti, kup- met Kaunas pagrąsino tuojaųs išieškoti iš jos seną paskolą. “Bendro Žygio” leidėjai tąomęt buvo priversti perkelti laikraščio spausdinimą kiton vieton.

Naminiai Gyvuliai Pa
vojingesni už Laukinius 

ŽvėrisVokiečių profesorius Arnoldas Habernėlis surinko statistinius duomenis apie įvairias nelaimes, kuriose žmonės nukentėjo nuo žvėrių ir naminių gyvulių. Pasirodo, kad Europoje daugiau žmbnių žūva nuo naminių gyvulių sužalojimų, negu Afrikoje-ar Azijoje nuo laukinių žvėrių. Liūtai ir tikrai dažniausiai vengia pulti žmogų, luo tarpu naminiai gyvuliai tai dažnai padaro. Ir dar keisčiau, kad daugiausia nelaimių padaro buliai ir karvės. Jie subado, suspardė ir sumindžioja gana daug žmonių. Po jų eina arkliai, kurie sukandžioja arba sužaloja spirdami. Per 6 metus Prūsuose nuo bulių ir karvių žuvo 47 žmonės, nuo arklių — 28, nuo kiaulių ■— 23, nuo šunų — 15, nuo ožkų —, 7, nuo avių — 5, nuo kačių — 4, nuo asilų 4, nuo žąsų ir vištų po vieną. Pastarieji buvo maži vaikai, kuriuos sužnaibč žąsys arba užkapojo gaidžiai. Taigi ir sti naminiais gyvuliais reikia elgtis labai atsargiai, o ypač saugoti nuo jų mažus vaikus.

Štai Pienocentras pieno produktų prekybą taip pat turi išimtinai savo rankose. Į užsienius pieno gaminiai tik Pienocentro eksportuojami. Be to, Pienocentras ir kiaušinių visą prekybą suėmė į savo rankas. Juk visa Lietuva nuklota pieno perdirbimo bendrovėmis, čia u- kininkai tiesioginiai suvežą pieną, čia jisai apdirbamas ir jo gaminiai jau betarpai gabenami į užsienius, o be to, tos pieninės surenka ir kiaušinius. Pieno perdirbimo bendrovės kaime dabar atlieka tą patį vaidmenį, kurį prieš karą Lietuvoje atlikdavo smulkus miestelių žydeliai prekybininkai, tik skirtumas toksai, kad čia ūkininkas nereikalingas to tarpininko, o patsai savo gaminį pristato į punktą ir pinigus, kiek jam priklauso, gauna, atseit, tarpininkas jau negali pasinaudoti.Lietūkis varo prekybą importuojamomis prekėmis ir, rodos, žymią tos prekybos dalį yra suėmęs į savo rankas. Kitain tarus, ir Lietūkis jau miestuose pavaduoja buvusius stambesnius žydus urmininkus. O dar reikia turėti galvoje, kad šalia šių stambių kooperatyvų atsirado visa eilė lietuvių prekybininkų, kurie ne prasčiau už žydus moka verstis. O be to, ir pas ūkininką lietuvį vis stipriau įsigali mintis, kad Lietuvoje prekyba tai nėra vien žydų reikalas, kad lietuvis lygiai taip pat moka patarnauti, kaip ir žydas.

1 .". i "T ...... H

po tik paaštrintas, o ne išspręstas,
Taigi išoriniam fronte (prieš Hitlerį) Belgija sustip

rėjo, bet Vidaus fronte (tapįinių grupių santykiuose) šie 
rinkimai progreso nerodo. Flamandų tautinis judėjimas 
Belgijoje gali pasidaryti pavojingas kraštui.

yrą įsigalėję pramonėje, bet jų padėtis prekyboje žymiai pašlijo-Žydai visai nemėgino eiti kartu su Lietuvoje pasireišku? siu stipriu kooperatiniu judėjimu, o dar kaipo smulkus individualus prekybininkai ir urmininkai mėgino šitam judėjimui lyg ir skersai kelią atsistoti. Daugiausia savo žodinę pro- pagąndą jie buvo varę prieš kooperatyvus ir padėję skiepyti tokią mintį, kad kpoperatyvinė

Juk iš seno žydas su žydu konkuravo, juk prekyboje kitaip ir būti negalėjo. Bet kai žydas su žydu konkuravo, tai negalėjo būti bet kokios tautinės neapykantos. O dabar visai kas kita; toje konkurencijoje pasipainiojo lietuvis, kuris jaučiasi visa sa^o galva savo krašto šeimininku.
rią iš užsienio varomą prieš žydus propagandą, štai vokiečių stambesnes firnjos savo atstovybes atiminėja iš žydų, norsatstovybių dalis tenka arba vietos vokiečių kilmes žmonėms, arba atitenka į lietuvių rankas.Tokiai konkurencijai pasireiškus neabejotinai žydai dar labiau savo tarpe pradėjo spaustis, didesnės vienybės laikytis, o šitai lietuviai verslininkai pastebėję dar labiau šėlti pradėjo.Be to, daug kas iš žydų laikėsi nuošalyje lietuvių kultūros; žinoma, butų tai visai ne- paslebiama, jei jie savų papročių laikytųsi, bet, deja, kiti jų sekę vokiečių ar rusų papročių: mokė tų tautų mokyklose savo vaikus, sekė jų spaudą, palaikė jų koncertus ir 1.1.Dabar virto kiti laikai. Vokic-savo žemės, rusuose ne visi žydai vienodai jaučiasi.Tai dabar lietuvis šovinistas verslininkas daug ką turi žydams prikišti. Ir kovą verdu- Šioji kova iki šiol ėjusi gana kultūringose vėžėse, jau dabar pasižymi* kaip kur stipriais kaip iš vienos, taip ir iš kitos pusės išsišokimais. Štai Žemaitijoje kaip kur miesteliuose turgų metu nacionalistiškai nusiteikęs lietuvių jaunimas saugo, kad lietuviai neitų pas žydus prekybininkus pirkti. Kitur vėl žy- kokįdai išsišoka ir sumuša(Bus daugiau)
Iš Lietuvos

Nenormali būklė 
mokykloseŠIAULIAI. — Kaip žinoma, kiekvienų metų gruodžio menesį Šiauliuose steigiami papildomi komplektai tiems pradžios mokiniams, kurie tarnauja pas ūkininkus ir sugrįžta į miestą tik apie lapkričio mėn. pirmąsias dienas. Pastebėta, kad tie vaikai, pabuvę mokyklose vos 2—8 mėnesius, Vėl nustoja jas lankę ir papildomieji komplektai lieka apytuščiai. Vaikai programos nepajėgia išeiti, išbūna tuose pačiuose skyriuose po kelis metus ir, pagaliau, visiškai mokyklas pameta.Mokyklų- inspektorius atkreipė į tai savivaldybės dėmesį, ir paprašė griežčiau tikrinti, kad tėvai laikiusi privalomojo

NAUJIENŲ 25 METU
SIDABRINIO JUBI-

LIEJAUS PROGA
Kada Naujienos pasirodė musų įseivijos gyvenime, tai aš darbavaus skirtingame, taip sakant, vidurinės srovės veikime, anuo metu vadinamose tautiečių demokratų eilėse (tautininkų žodžio nebuvo iki pabaigai 1926 metų, bet kada tasai pavadinimas atsirado, tai pasivadinę tautininkai pasišalino ir nuo demokratybės principų) ir pasirodžius Naujienoms mano jausmuose nebuvo simpatijos, bet vistiek pat gerbdamas ir kitų tautiečių nusistatymus, Naujienas skaičiau be pertraukos ir dargi kai kada, nors retkarčiais, ir parašyti joms teko, ypač tokiais klausimais ir reikalais, kokiąis tikėjaus nerasti vietos tautiečių demokratų spaudoje. Naujienos įdėdavo ir jaučiaus, kad mano mintys daug pagelbėdavo sunkiuose valandose Amerikos Lietuvių Tautinei Sandarai ir apskritai visai musu vidurinei srovei. Mat, tais laikais, kai tik V. K. Račkauskas įėjo į Sandarą, lai vieton žiūrėti savos partijos reikalais bujojimu ir tt., tai pasidarė didžiausia ataka prieš socialistus (tas panašiai buvo ir laike A. A. Tūlio buvimo), tai man ne vieną kartą teko išsireikšti neigiamai ir užsitarnauti “netikro sandariečio” vardą, nors Sandarai darbavaus visa siela ir gal daugiau naudos padaręs, negu tie, kurie koliojos su kitokio nusistatymo tautiečiais. Bet aš ne vienas toks buvau, buvo ir daugiau sandariečių, demokratų, kurie gavo vielos Naujienose savo pažiūras išsireikšti ir lietuvių visuomenei mintis parodyti.Tat, sulaukus ir jau leidus Naujienų 25 metų vinlb sukaktuves,Naujienų vadovybę ir visomis mintimis geidžiu, kad Naujienos rastųsi kiekvienoje lietuvių šeimoje ir tos visos šeimos taip pat ta visa gyvybe ir visu žinojimu butų pilnos, kaip ir pilnos visos Naujienų špaltos. Skaitymas Naujienų įkvėptų idėjinių nusistatymų nepakreips, bet tik daugiau įduos energijos ir veikimo dirbti tuvių naudai ir gerovei.J. D. Sekys

savas
pra- gyva- sveikinu

lie-
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CHICAGOS LIETŪVIU DRAUGIJA

Pašalpos Ligoje, Pomirtiniu ir Kultūros Draugija 
Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street* Telefonas Ganai 0117 

VALDYBA
K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIS, vice-prezidentas ALGIRDAS RULIS, trustisas'
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, 

J. P. V ARK ALA, Draugijos Auditorius

John Petkus, Aurora, III.................. T..... . 17
Juozas Ascilla, Chicago .............7............................ . 14
Adomas Markūnas, Chicago ............................   12
Petras Galskis, Chicago .............................     9
Frank Bulaw, Chicago ..................................................   8
Juozas Žukas, Chicago ..................................................... 7
V. B. Ambrose, Chicago ...................     4
E. Norgailienė, Chicago ..................................................   3
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III. .1...................................... 8
Joseph Laurinas, Aurora, III............................................. 2
Mike Senko, Chicago ....................................................... 2
Petras Lapenis, Chicago ............  4..................... 2
S. Mockus, Racine, Wis............................................   1
Stanley J. Petrauskas, Rockford, 111...............................
Bruno Arlauskas, Chicago .............................................
V. černauskas, Springfield, III..........................................
Joseph Augaitis, Cicero .....................................................
Frank Klikna, Chicago .............................. .•.....................
S. Yurchis, Chicago ...........................................................
Jonas Kaulinas, Chicago ..............?....................................
Benedict Vaitekūnas, Chicago .........................................
Juozas Albauskas, Chicago Heights, III.............................
Marijona Ascilla, Cicero ...................................................
Thomas Šalkauskas, Chicago ................ .........................
Constantin čepulevičius, Chicago ...................... .............
Anton Marshall, Maywood, III..........................................
J. Cinikas, Cicero ...............................................................
Miss Josephine Miller, Evanstoų, III.................................
Pavieniai nariai įrašė ..................................................... 17
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 metais.
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus tikėtus 

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

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

Nariai priimami draugijon — vyrai ir moterys — nuo 15 
iki 48 metų. ,- , 1

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

Draugijos ofisas atidaras kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. 
\akaro, o ketvirtadieniais iki 9 valandos.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS s .

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA

NAUJIENOS, CMeago, UI-

NAUJIENŲ-AOME Telephoto
CHATANOOGA, TENN. — Robert Brown, fotogra

fus, kuris sėdi kalėjime už teismo paniekinimą. Jis at
sisako išduoti, kur įvyko gaidžių rungtynes, kurias jis 
nufotografavo.

BAZARUI PASIBAIGUS

DĖL JURGELIONIENĖS 
MIRTIES

Apie tragingą Marijos Jurge- 
lionienės mirtį jau daug buvo 
rašyta. Todėl smulkmenas čia 
nėra reikalo kartoti. Tačiau vis 
dėlto ir šiame skyriuje bus pra
vartu suminėti *kai kuriuos fak
tus apie velionės veiklą, kuri 
buvo susijusi su musų organi
zacijos reikalais.

Chicagos Lietuvių Draugijai 
velionė Jurgelionienė priklausė 
nuo 1932 m. Vadinasi, ji išbu- 
,vo musų organizacijoje beveik 
septynerius metus. Vienok tik 
retas kas težinojo, kad ji yra 
narė.

Nors aktyviai velionė drau
gijos veikime ir nedalyvavo, bet 
vis dėlto musų organizacijai ji 
labai daug gero yra padariusi.

Draugijos prezidentui keliais 
atvejais teko su ja tartis dėl 
spaudos darbų, skelbimų ir t.t.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.
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Ji visada rodydavo didelį drau
gijai palankumą. Suteikdama 
progos labai prieinamomis są
lygomis plačiai garsintis, ji tuo 
pačiu žymiai prisidėjo prie mų- 
sų organizacijos ugdymo.

Visa tai Chicagos Lietuvių 
Draugijos valdyba įvertina iy 
reiškią giliausią užuojautą ve? 
lionės Marijos JurgeJianienės 
giminėms, draugams ir bendra
darbiams.

AUKA
Antanas Zubavičius (2888 

Archer Avė.) aukojo $1.00 kul
tūros fondui. Pinigus pridavė 
p-ia Ona Dovginjenė.

ROSELANDO LIETUVIŲ 
KULTŪROS DRAUGIJOS 

SUSIRINKIMAS
šį ketvirtadienį, balandžia 6 

d., Roselando Lietuvių Kultūros 
Draugijos susirinkimas įvyks 
Darbininkų svetainėje (10413 

IS. Michigan Avė.).
Kadangi buvo nutarta po su

sirinkimų turėti programą, tai 
tas nutarimas bus išpildytas, šį 
kartą atvyks iš Chicagos Dr. A. 
Montvidas ir K. Augustas. Jie 
pasakys trumpas kalbas.

Kenosha, Wis.
Kenoshos Lietuvių Kultūros 

Draugijos susirinkimas įvyks 
balandžio (April) 5 d., 7:30 v. 
vakaro, Burger svet,, 4915 7th 
Avė.

Visi nariai malonėkite susi
rinkti, nes yra dąug svarbių 
reikalų. Taipgi pasistenkit nors 
po vieną naują narį atsivesti.

Raštininkas.

Nutarti bazarą rengti labai 
lengva, bet jį surengti tai nėra 
taip lengvas darbas, kaip dau
gelis mano. Daug reikia įdėti 
darbo, kol jį suplanuoji, o vė
jau dar daugiau, kol jį įvykdai.

Čie mėginsiu kiek supažindin
ti su įvykusiu bazaru.

Serijų išdalinimas
Nutarus bazarą rengti, nuta

rėm padaryti serijas ir išplatin- 
1 tarp draugijos narių. Šis dar
bas nėra taip lengvas, nes nors 
draugijos nariai gerai žino, kad 
rengiamas bazaras ir yra pada
rytos serijos, bet retas kuris at
ėjo pats pasiimti seriją išplati
nimui. Čia reikėjo kuone kiek
vieną sutiktą draugijos narį 
įrašyti, kad' paimtų' seriją ir 
parduotų tikietus. Paraginus, 
visgi tam tikras nuošimtis pa
siėmė serijas ir kuone kiekvie
nas visą seriją išpardavė tarp 
savo pažįstamų įvairiuose pa
rengimuose arba darbavietėse. 
Tokių darbuotojų iš draugijos 
narių buvo apie 400 ir jie iš
pardavė apie 8,000 tikietų. 
Šiems nariams darbuotojams 
priklauso' didelė garbė už tokį 
nuoširdų pasidarbavimą. Šių 
narių nuoširdus pasidarbavimas 
išplatinime serjjų padarė Moks
leivių ir Kultūros Fondui kele
tą šimtų pelno.

Dovanos
Bazarą rengiant reikia išda

lyti daug dovanų. Pirmiausia 
reikia duoti dideles dovanas pa
masinimui pirkti bazaro tikie
tus. Pirma dovana už serijas 
buvo cash $100.00. Taipgi daug 
prekių reikia turėti dovanoms 
dėl visokių lošimų.

Kad bazarui gauti dovanų čia 
reikalinga draugijos narių pa
galba. Šiais metais draugijos 
nariai buvo gana šykštus su do
vanomis bazarui. Visgi šiek 
tiek gavom, taip kad patenkino 
reikalavimą.

Biznieriai
šiais metais draugijos nariai 

biznieriai buvo gana gausus au
kojime bazarui. Ypatingai bu? 
vo gausus aukojime bazarui ta
vernų laikytojai. Visi aukojo, 
pas kuriuos tik buvo spėta atsi
lankyti ir paprašyti dovanų ba
varui. Draugijai garinė, kad to
kius atjaučiančius kultūros dar
bams biznierius turi savo tar- 
pe, kurie su nupširdumu auko
jo dėl bazaro labo.

Daug biznierių aukojusių dėl 
bazaro buvo atėję ir patys ir 
dar gausiai spendino pinigus, 
kad bazarą padaryti sėkminges- 
nį.

Bazarui įvykus
Bazarui įvykus reikia turėti 

daug žmonių, kad bazaras bu
tu sėkmingas. Pirmiau rašiau^ 

kad reikia daug vargo turėti 
kol surenki įvairių daiktų, o 
čia jau visas darbas eina prie
šingai, būtent, reikia stengtis 
gautas prekes išleisti. Kad jas 
išleisti, reikia turėti visokių lo
šimų, nes pirkti publika nesi
skubiną. Žinoma, žingcidųolis 
pamatęs kokį geresnį daiktą ne
brangiai nusiperka, bet mažes
nės vertės daiktus pusėtinai 
sunku išleisti, todėl reikia dau
gumą išleisti dovanomis už lo
šimus.

Bazaro pasekmės
šiais metais draugijos nariai 

bazarą lankei skystai, bet ku
rie atsilankė, tai tie daug dau
giau leido pinigų įvairiems lo
šimams, negu; pereitais metais

Aplamai imant, bazaras bu
vo sėkmingas*! nes padarėm ke
lis šimtus dolerių pelno.

Šia proga turiu primint, kad 
nežiūrint, kad draugija turi 
daug jaunimo, bet jaunimas 
mažai lankėsi bazare ir taipgi 
veik visą darbą, kaip pardavimą 
serijų, atliko veik vien seniai, 
tai yra ateiviai, šiuo reiškiniu 
reikia susirūpinti ir daryli pla
nus, kaip čia gimusius užintere- 
suoti ir juos įkinkyti į darbą.

Padėka
Visiems draugijos nariams 

darbuotojams serijų platinime, 
aukautojams, ypatingai biznie
riams ir visiems dalyvavusiems 
bazare draugijos vardu tariu 
širdingą ačiū.

—Alex Ambrozevičia

BAZARUI DOVANOS 
NUO BIZNIERIŲ

John Gaubas, 3529 S. Halsted 
st., aukojo 1 kv. degtinės.
Bridgeport Clothing Co., 3310 

S. Halsted s t., aukojo marški
nius.

Ramo va Food Mari, 3526 So. 
Halsted st., aukojo pintinę dar
žovių ir kenuoto maisto.

Malela Electric Co., 3336 So. 
Halsted St., aukojo tosterį.

Mrs. Auna Rebelis, 3244 So. 
Morgan st., aukojo dvi dėžes 
kavos.

Union Drug Store, 35 St. & 
Salsted St., aukojo pauderio.

'Sophie Gapšis, .3326 South 
Halsted St., aukojo baksą ciga
rų-

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

Dulks Tavern, 3267 S. Hals
ted st., aukojo 1 kv. degtinės.

Mr. Ciplenski, 3329 S. Litua- 
nica avė.

Paul Leąses, 3127 S. Halsted 
s t., aukojo kaklaraiščių.

Wolf Palace Market, Halsted 
& 35 St.

Monarch Liųuor Store, 3529 
S. Halsted st., aukojo 2 kv. deg
tinės.

Ponai Poperai, laiką taverną 
1701 N. Crawford avė., yra se
ni draugijos nariai ir kaipo 
draugijos patriotai aukojo pusę 
keiso degtinės.

Anchor Liąuor Store, Hals
ted st. netoli 35 St., laiką san
dėlį degtinės, aukojo 1 k v. deg
tinės.

Widman Hardware store, tu
rinti biznį ant Halsted gatvės, 
aukojo dėl bazaro.

K. Mąck-Mačiukas, 2346 W. 
39 §L, laikąs taverną, aukojo 
1 kv. degtinės.

Paul Ambrose, 1843 S. Hals
ted st., laikąs taverną, hotelį ir 
turintis vasarnamį Michigan 
valstijoj, aukojo 3 k v. geros 
degtinės.

Ponai Ivinskai, laiką taverną 
3204 S. Halsted st., aukojo 1 
kvortą degtinės.

Marcella Paradice, laiką ta
verną 2042 S. Halsted st., au
kojo degtinės.

G. Miskfer, 4642 Wentworth 
avė., aukojo degtines.

Bjlls Tavern, W. Popeli, lai
kąs taverną 4358 S. Maplewood 
avė., aukojo 1 kv. degtinės.

KONTESTANTŲ 
VEIKLA

Kon. Adomas Markūnas įrašė:
Stanley Urbonas 
Frank Kurmauskas 
Bernard Bruno Ulis
Kon. Juoząs Žukas įrašė:
Helen Radomskis 
Antanina Radomskienė

Kon. Peter P. Lapenis įrašė:
Frank BapiblausRas 
Jonas Mikalajūnas
Kont. Juoząs Ascilla įrašė:
Antanas Badauskis 
Martha Rackauskis

Kont. S. Mockus, Racine, Wis., 
įrašė:

Anna Mary Waicikonis
JąJįn Petkus, Aurora, Ilk, 

įrašė:
Joseph Chapas Jr.
Miss Anna Gruzauski 
John Peter Šalis 
Wiljiam Norush 
Joseph A. Kucginski 
Dolores Walatka 
Mary Walatka

Juozas Ascilla
Jolin Balčiūnas
Frank Gaidamavičia

Kon. B. Vaitekūnas įraše:
Jonas Bartkus 
Frapk Venskus

Ar esi varginamas 
vidurių užkietiejimo?

PĄSIGELBEK ŠIUO PAPRASTU, 
BET RJALONIU BUDU!

Ex-Lax yra malonaus skonio, gerai 
Veikiantis, modemus liuosuotojas.
Ex-Lax turi gardaus šokolado sko- 
Cį. Jis yra visiškas ir patikimas, 

etgi švelnus veikime. Suteikia ge
ras pasekmes be apsunkinimo ar 
nemalonumo.
Ex-Lax yra Amerikoje labiausiai 
parduodamas liuosuotojas—jis yra 
lygiai geras vaikams kaip ir suau
gusiems. 10c. ir 25c. dėžutės yra 
pas jūsų vaistininką!

8Al?QOKITfiS PAMĖGDŽIOJIMUI 
AT8ISAKYKIT JI PAKEIČIANČIŲ t

Gaminama tik vienas tikra* Ex-Laxt 
įsidėmėkit raides “E-X-L-A-X” ant 
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukit tikro Ex-Lax I

■UI ■ II I II l^—M

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOLATED LAKATfVE

1,1  —■T

SUSTOK—ŽIŪRĖK
SKAITYK!

Sensacinis Akinių

Išpardavimas
Musų Reguliari Kaina $10.00 
AKINIAI IŠPARDAVIMUI—

$5.95
Musų Reguliari Kaina $15.00
AKINIAI IŠPARDAVIMUI—

$8.95

Pilnas patenkinimas užtikrinamas arba grąžinsime pinigus.
Dr. R. J. Berkovitz
3505 So. Halsted St.

Tel. VAROS 3565.

SABERGMAK

Cor. 63rd and Justine
BERGMAN’S PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
mnlevų, sienų popieriaus ir langų Šeldų. 
Ateikite j didžiąją krautuvę prie Justine 
gatvės kampo ir gaukite dykai sienų 
poperiaus pavyzdinę knygą. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERG
MAN’S naujuoju Lengvaus Budžeto pla
nu. 10 savaičių mokėtis. Ateikite pa; 
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai 
PRISTATYMAS DYKAI.

Ess-A-Bee vidaus Žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėms maleva.
Ess-A-Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 spal. Kss-A-Bee 4 
valandų varnlfias gerai^>džvioi ir nesidė- 
meja baltai vandeny/^ ‘ C 4 O g

GALIONAS ------------------ * L U V
Popierių Valyklis arba H. R. H. po Cc 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir Šešta

dieniais ik 9 P. M.
Tel. PROSPECT 3440

S—l—I.IM.

INSURANCE
(APDRAUIM)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRĄUDĄ NAMŲ NUO
UGNIRS.

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

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

NAUJIENŲ
• Raštinėje per
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St
•

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

po piety.

Skelbimai Naujienose 
nuodą naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
'•-a naudingos.
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Diena Iš Dienos
Ruošiasi Vestuvėms

Miss Ha (tie Zikaitė, kuri gy
vena su levais adresu 10524 S. 
\Vabash avė., sutarė apsivesti 
su Ernesl Sciulli,. iš Lorain, 
Oliio. Vestuvių diena dar nėra 
sutarta. —B. S.

Gimimai Tarpe
Lietuvių

Mr. and Mrs. J. P. Drasutis, 
kurie gyvena adresu 9431 
Champlain avė., Burnsidės ko
lonijoj, labai džiaugiasi susi
laukę sūnaus kovo 19 dieną 
Burnsidės ligoninėje. Tai dar 
pirmutinė garnio dovana pp. 
Drasučiams. 

» »

Mr. and Mrs Sjpnley Šiulen
tas, 21 East 119th St., West 
Pullmano kolonijoj, irgi yra 
labai linksmi susilaukę dukters 
kovo 15 dieną Roselando ligo
ninėje.

« O O
Mr. and Mrs. Ralph Willis, 

kurie gyvena adresu 9201 Nor
mai avė., Englevvood kolonijoj, 
susilaukė sunaus kovo, 16 dieną 
Roselando ligonbutyje. Nerei
kia nei sakyti, kad ir jie džiau
giasi.

» B »
Mr. and Mrs. Joseph Damb

rauskas, 151 East 120tli SI., 
yra labai linksmi susilaukę 
dukters kovo 21 dieną Rose
lando ligonbutyje. —B. S.

Kruninin, II. Zikis, F. Kamins
kas. Daugelis kitų nedalyvavo, 
tiktai prisiuntė dovanas: Mrs. 
B. Preibis, Mrs. Galviu, Mrs. A. 
Dambro, Mrs. W. Miller, Mrs. 
B. Gigui ir panelės E. Walus 
ir T. Moskas.

Kovo 20 dieną buvo sureng
ta kita parė, kurią rengė Mrs. 
Fred Struss, ,13846 S. Wabash 
avė. Taipgi daug dovanų aptei
kė, tiktai truko garnio dova
nos. —B. S.

New City Furniture Mart 
Radio Programas

DABAR EINA
SERGĖJO-EISENSTAINS 

kūryba 
“ALEKSANDER NEVSKY’Ų

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. Van Buren St. arti Wabash 
25c iki 1 v. pp. išskiriant šeštad.

ir Šventes

Garnio Lauktuvių 
Parė

“Body shower” parė įvyko 
kovo 12 dieną pas Clarą Struss, 
11119 S. Michigan avė., Rosc- 
lande. Tarės rengėjos buvo 
Mrs. B. Preibis, Mrs. L. Mes
kis ir Mrs. J. Meskis, kurios 
sukvietė labai didelį būrį mo
terų. Atnešė dovanas ir dalyva
vo J. Kaminskas, F. Petraus
kas, A. Mikulis, Jogmin, A. 
Meskis, M. Cuzeliš, S. Stauts, 
M. Rimkus, B. Valentą ir p-lės 
L. Petrauskas, II. Walus, E.

SUSIRINKIMAI
___ ____________—————————*

Draugijos Saldžiausios Širdies Viešpaties Jėzaus mėnesinis su
sirinkimas antradienį, balandžio 4 d., 7:30 vai. vak. Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. Halsted St. Malonėkite 
visi nariai atsilankyti, nes randasi daug svarbių dalykų ap

tarti. Frank Bakutis, nut. rast.

Ruošiasi Aplankyti 
Pasaulinę Parodą

T0WN OF LAKE. — Popu
liarusis dr. S. Brenza, 4608 So. 
Ashland avė., vėliausiais lai
kais neturėjo atostogų, bet už 
tai jis žada šiais metais įvyks
tančią New Yorke pasaulinę 
parodą tikrai atlankyti.

Prie progos tenka pabrėžti ir 
tas faktas, kad Brenzų šeimy
na yra visame kame kultūrin
ga ir lygiai ekonomiškai sėk
minga. Yra valdytojais Metro
politan State banko, Pullman 
Icc and Supply fabriko ir kito
kių įstaigų. —Juos Žinąs.

Pacientai Priimami 
Dviejuose Ofisuose

BRIGHTON PARK. — Jau
nosios kartos dr. Alexander 
Shimkus jau kuris* laikas kai 
savo pacientus priėminėja dvie
juose ofisuose, būtent: 4735 S. 
Western Blvd. ir 4302 S. Fair- 
field avė.

Be to, daktaras padaręs pa
žangą ir šeimyniškame gyveni
me: jis prieš keletą metų vedė 
gražuolę lietuvaitę, su kuria 
sugyveno jau 2 sūnūs, kuriuo
du dorovingai auklėja.

Juos Žinąs.

Nepamirškite atsisukti radio 
ant stoties WSBC, 1210 kilo- 
cycles, pasiklausyti New City 
Furniture Mart krautuvės pro
gramų. Visiems gerai žinomas 
Sant'Luij Luijis juokdarių ka
ralius tarp musų lietuvių viso
kius šposus pridarys su savo 
pagelbininku Ignacieliu. Taipgi 
bus Specialia choras, kuris sū 
maloniomis dainelėmis sužavės 
visus. Šis programas yra lei
džiamas žmonių pasilinksmini
mui. Tad ligi pasimatymo ant
radienio vakare 8:30 vai.

ž’nantis.

Gražus ir įdomus prieš- 
velykinis radio programas

I ■ ’

Šiandien, antradienį, 7 vai. 
vakare iš stoties WGES bus 
transliuojamas priešvelykinis 
radio programas, kuris susidės 
iš linksmų pavasario dainelių 
muzikos, sveikinimų ir svarbių 
žinių bei pranešimų. Dainuos 
visuomenes laukiami , radio 
“Grenadieriai”, bus vyrų kvar
tetas, trio ir duetai; tarp jų 
gražių dainų skambės rinktini 
muzikos balsai. O dėl įdomy
bės bus pranešta daug naudin
gų' dalykų apie pirkimus įvai
rių dalykų, reikalingų šiam lai
ke. Prie to, visi busite pasvei
kinti su pavasario šventėmis 
Velykomis šių programų leidė
jų, Peoples Baldų Bendrovės, 
kurį; savo pastangomis ir lėšo
mis šį programą leidžia.

Rep. xxx.

Gera Malevų 
Krautuve

Pavasariui atėjus subruzdo 
sukruto visi gyviai, nesilieka 
nuo jų ir žmogus—visi džiau
giasi atgyjančia gamta.

Bet namų savininkui rupi 
gražumas ir švarumas. Jis jau 
švarina namus iš lauko ir vi
daus. Plėšia senus sienų po
pierius, klejuoja i naujus — 
gražesnius naujus ir pertepa 
reikiamas vietas maleva.

Tačiau gražumas nepareina 
nuo vien darbo ir gerų norų. 
Čia reikia pinigo ir, kas svar
biau, geros medžiagos- Nes iš 
prastos medžiagos negi pada
ryti gerą daiktą. Tas pats ir 
su maleva ir su sienų popie
rium. Tad, pirm negu pirksite 
malevos ii’ popieriaus kitur, 
apsilankykite pas ’Barrick’s 
Paint Store, 6050 So. Halsted 
St. Buv. 5905 So. Kedzie Avė. 
Įstaiga sena ir patikima. Tele
fonas Englewood 7369, 8678.

(Skelb.)

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

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

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

\ --------------- ------ --------- /

VYNAI Wplrimai GĖRIMAI
Wexberg's Linki Jums Linksmų Švenčių

ALUS
Bohemian 

OLD STYLE LAGER
Velykų pietums 12 unc. steimes

24 butelių keisai ............................
Dykai Pristatymas

$1.09

VYNAS PORT ir MUSCATEL
Grynas Kalifornijos vynas pilno 
giprumo ir sendintas. Vz gal. 65c.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago j)

Irwin Black, 23, su Julia Ta- 
mavce, 19

Raymond Nas, 22, su* Elsie 
Moskus, 21

Joseph Klucas, 20, su Mary 
Frank, 21

TARP MUSŲ
bizniBių

A,' -

/KENTUCKY SEAL
)tv|i I INVN W Propf. Tikrai bus didžiai mė- 

g'arr.as kaipo straight ar maišy
mui. Ši degtinė yra 2 metų se
numo. Kvorta

BRANDY
Gryna Kalifornijos Brandy. Švel
ni ir l-’j. i su turtingu vynuo- 
g u 93 Proof.

$*|.io
Penktadalis

1908 So. Halsted St Tel. CANAL 4738 -

COPR. K»a, NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED CHAIR SĖT PATTERN 1906

Reikalauja
Perskirų

Pete Mockus nuo Bertha 
Mockus.

Pečiams Dalys 
Ir Taisymas

Englevvood Stove and Re- 
pair Service, 6850 Green St. 
tinkamiausi vieta pečiams, šil
dytuvams, plaunamoms maši
noms ir refrigeratoriams tai
syti. Čia galima gauti ir reika
lingas dalis. Patarnavimas tin
kamas ir patikimas.

Bet, čia nevien senus taiso, 
čia galima pirkti ir naujus. Už 
savo seną pečių, refrigerato- 
rių ar j kitą kokį jų prekybos 
daiktą mainant, galima gauti 
ir gerą nuolaidą. Toks tos įs
taigos nusistatymas. Savinin
kas p. Frederick M. Dykstra 
visuomet pasirengęs noriai pa
tarnauti. Telefonas Went- 
vvorth 4919.

(Skelb.)

Virš 30 Metų z, 
Patyrimo

BRIGHTON PĄRK. — Anta
nas Zapalskis nuo pat atvykimo 
iš Lietuvos savo biznio karjerą 
pradėjo vystyti mėsos krautu
vėse (bučernėse). Daugiausia 
jam teko darbuotis Detroito 
mieste. Ten sukūrė ir šeimyniš
ką gyvenimą ir įsigijo nuosavą 
namą.

Dabar p-as Zapalskis yra ve
dėjas Chicago Meat Market ad
resu 2428 W. 47 Street.

Kostumeris.

Persikėlė i Ndtiją 
Koloniją

BRIGHTON PARK. — Bar- 
beris Frank Ridląuskis per eilę 
metų Wcst Sidėj Jbuvo gana po
puliarus, kaipo šio amato ge
ras žinovas. Bet nuo dabar jis 
jau brightonparkįetis. Turi pir
kęs barbernę adresu 3934 So. 
California avė.

Šalia to, jis retkarčiais prak
tikuoja ir ręal estate biznį.

s Kostumeris.

No. 1906—Megstos peteliškės kėdei apkloti.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT, 
1739 So. Halsted St, Chicago, m.

No. 1906

Čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No,

Vardas ir pavardė

I Adresas ...................

^Miestas ir valstija

Velykiniai
Gėrimai

Taip jau priimta, kad šven
tės be gėrimų—ne šventės. 
Perkame vienokių ir kitokių: 
vynų, alaus ir degtinės. Bet 
visi stengiamės per šventes 
pasirodyti pagal išgale — ge
riau

siai Wexberg’s gėrimų krau
tuvė, kurios antrašas 1908 So. 
Halsted st. Ji stengiasi ateiti 
visiems į pagalbą. Turi įvai
riausių gėrimų įvairiausiomis 
kainomis. Čia visi gali rasti 
tinkamą pasirinkmą, kad pa
tenkinti savitą skonį. Smulk
menos jų skelbime, kuris 
šiandien telpa Naujienose.

Jei dėl kokių nors aplinky
bių negalite asmeniai atsilan-

Birthday Party
NORTH SIDE. — Kovo 25 

dieną įvyko šauni Birthday 
Party Jono Benekaičio., Kiek 
jam sukako metų, neteko pa
tirti. ’

Parė buvo surengta jo paties 
tavernoj, 1656 N. Troy st. Be- 
nekaičiai visus pavaišino ska
niais gėrimais ir užkandžiais.

Šiuo laiku pas Benekaičius 
vėl viskas sekasi kuo puikiau
sia. P. Benekaitienė buvo susir
gus, o dabar jau visiškai pa
sveiko. Aš buvau lankytoja, 
mat, kai aš atsilankau, tai greit 
pasveiksta.

Pp. Benekaičiai augina gra
žią dukrelę, kuri lanko pradi
nę mokyklą. Linkiu p-ui Bene- 
kaičiui laimingai sulaukti kito 
gimtadienio. —V, Faiza.

.. t r i,'

kyti, tai pasinaudokite telefo-1 
no patarnavimu. 'Pristatymas 
dykai. Tel. Canal 4738.

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

NEW!...THIS SHORT WAVE

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.

■

SUPER-CONTINENTAL
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Jos. F. Budrikio
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.

NAUJIENŲ JUBILIEJINE 
EKSKURSIJA LIETUVON

Laivu GRIPSHOLM

Gegužes 31 d., 1939
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO

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

Ši ekskursija yra užgirta Liet. Lai v. Agentų 
Sąjungos Amerikoje.

Del platesnių informacijų ir sutvarkymo 
dokumentų, kreipkitės į

NAUJIENAS
Jeigu norite turėti smagią kelionę

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

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTU AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVTMA, KOKĮ CHI-

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų patodos 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

• Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei Štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų Darbas ga
rantu otas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS D£L VYRŲ

PAUL LEASAS 
(Vyriškų Rūbų Krautuvė) 

3427 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0937

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
rONSILA IŠIMIAMI $ 4 0.50 

už ....................-.........- 1 Q
GYDYMAS $ C (1.00

LIGONINĖJE ................ wU
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje --- $ I5.00

REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama — “ 

VISAS LIGAS GYDOMA $4 nn 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

TeL Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS.
CONRAD 

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

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

✓
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Ką Veikią Muši 4 
DRAUGIJOS
Kupiškėnai Rūpina
si Jaunimo Organi
zavimu
Lai Jie Pavaduoja Senuosius 

Veikęjus
Kupiškėnų Kultūros Draugi

jos mėnesinis susirinkimas įvy
ko kovo 25 dienų, P. švelninus 
bute. Narių atsilankė apščiai. 
Labai pagirtina, kad Kupiškė
nai rūpinasi savo organizaci
jos reikalais. Taip ir turi bū
ti, o ne kitaip.

Kupiškėnu Kultūros Draugi
ja suorganizuota ant laisvų pa
matų ir rūpinasi tik vien ap- 
šyietos ir kultūros reikalais. 
O nariai, priklausydami prie 
šios draugijos, turi lankyti su
sirinkimus ir tėmyti, kad drau
gijos eiga nekryptų iš užbrėž
tojo kelio.

, Susirinkimas buvo draųgiš- 
kas ir ramus, ir draugijos rei
kalus svarstė rimtai. Padaryta 
keletas svarbių draugijos nu
tarimų. Nutarta priimti jaunuo
lius prie Kupiškėnų Kultūros 
Draugijos be jokio įstojimo 
mokesčio. Priklausymas prie 
tokios draugijos, kaip prie K. 
K. Draugijos, jaunuoliams yra 
proga prasilavinti ir veikti tar
pe lietuvių. Ir verta priklau
syti prie lietuviškų organizaci
jų, kur jų tėveliai priklauso 
ir veikia.

Gerbiami Kupiškėnai, kurie 
turite jau paaugusių jaunuo
lių, sūnūs ar dukteris, prira
šykite juos prie Kupiškėnų 
Kultūros Draugijos, tegul jie 
pavaduoja mus senuosius pa

ANNA KAIRIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 3 d., 4:00 vai. ryto, 
1939 m., sulaukus 57 metų 
amž., gimus Lietuvoj.

Paliko dideliame nuliudime 
6 dukterys Anna Rozak, Ma- 
rie Garrow, Lillian Hendrick- 
son, Esther, Laura ir June 
Kairis, 3 sūnūs Fred, Henry 
ir Otto ir giminės.

Kūnas pašarvotas Kruse 
koplyčioj, 5652 So. Ashland 
Avė. Laidotuvės įvyks trečia
dienį, balandžio 5 d., 1:30 v. 
popiet, iš kopi. į Evangelical 
Lutheran St. Martini’s par. 
bažnyčią, kurioj atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Concordia kapines.

Visi 'a. a. Anna Kairis gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Sunai ir Giminėj.

Laid. Dir. Kruse, Tel. Re- 
public 0078.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankletams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

W Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
kietams, Lą i d p- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS raams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800 

r

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

• LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

vargusios dirbti, nes jie jauni 
ir pilni energijos ir mylės veik
ti ką nors visuomeniško.

PaskUtįnis Vakaras
Pramogų rengimo komisija 

raportavo, kad paėmusi Shame- 
to svetainę, 1500 So. 49 Avė., 
Cicero, III. Ten įvyks pasku
tinis šio sezono K. K. Draugi
jos parengimas balandžio 22 
dieną. Parengimas bus, kaip 
lietuviškai sako, vakaruška, šo
kiai lietuviški ir amerikoniški. 
Gera muzika ir daugiau viso
kių pamarginimų linksmins sve
čius ir viešnias.
Užuojautą Dėl M. JgrgeJionįe- 

nes J^irtjęs
šiame K. K. Draugijos su

sirinkime, per A. Rudinską, su* 
sižinojom kad apie 12 valandų 
tą dieną “Naujienų” raštinės 
pirmininkė Marija Jurgelionie- 
nė kelionėje į Detroitą ‘buvo 
užmušta ir jos sankeleivės su
žeistos.

Visus Kupiškėnus ąpėmė liū
desys. Labai gaila, netekom 
gabios ir geros širdies visuo
menės veikėjos. Jos netekę jau
sim didelę neužpildomą spra
gą. Kupiškėnų Kultūros Drau
gija reiškia giliausios užuojau
tos žodį sunui VI. Jurgelioniuį 
ir jo žmonai, taipgi ir visiems 
naujieniečiams.

Po susirinkimo B. Švelnienė 
visus pavaišino skaniais val
giais. Mes Kupiškėnai jai esa
me labai dėkingi už vaišes.

P. B.

žagariečių Kljubas 
Auga Nariais
Penki Nauji. Nariai Vienam 

Susirinkime
žagariečių Kliųbąs kovo 26 

dieną lįįįke savo susirinkimą 
Hollywood svetainėje. jSusįrin- 
kime narių dalyvavo daug. Pir
mininkas p. Arlauskas susirin
kimą atidarė. Kliuban įstojo 
pęnki nauji nariai: Julijana 
Dainienė, Mari j pija KJimienė, 
Antanina Drigotienė, Stanislo
vas Paulauskas ir Alex Pą- 
plaųskąs. Visos i dar jauni-os. 
fUiubas gali tikėtis daug Jabo 
iš tų narių.

JĮąšt. J. Keturakis 
pereito susirinkimo protokolų. 
Skaityta du laiškai, yięnas nup 
Brighton Parko Jaunuolių 
Kliubo, o antras nuo šaltimie- 
ro. Abiejuose laiškuose žaga- 
riečiai kviečiami daįyvąųtį pą- 
ręngimuose, kurie įvyks — vie
nas balandžio 16 d., o antras 
bal. 23 dieną. Abu laiškai pri
imti ir nutarta abiejuose par 
rengimuose kuoskaitlingiausią 

,dalyvauti.
Bengia Yakąrą

Nutarta dar šį pavasarį su
rengti koki šurum-burum va
karėlį. Į komisiją apsiėmė trys 
darbščios narės, Emilija Nas- 
teckienė, Emilija Ramašauskie- 
nė ir F. Ambrozienė. Iš anksto 
galima pasakyti, tos drau
ges sugalvos ką nors naujo — 
surengs labai puikų vakarą.

J- $

Šis-tas Iš Northside 
Morning Star Kliu- 
bo Veikimo

Kovo 2 d. Mornipg Star 
Kliubo patalpoje įvyko narių 
susirinkimas.

Iš valdybos raportų paaiškė
jo, kad viskas tinkamoje tvar
koje ir kliubo finansinis sto
vis yra gana geras.

Naujį Sumąnymai
Nutarta surengti kortų pa- 

rę. Tam sumanymui visi prita
rė.

Mr. S. K., narys.

Naujus Ryšies 
Organizacija’’ 
Northsidej

“Melagių Kliubas”
NORTHSIDE. — šis kliubasj 

dar visai jaunas, tik šeši mė
nesiai kai susitvėrė, o jau tu
ri šimtą narių. Taigi, kurie 
vyrai mokate meluoti, tai ga
lite įstoti į šitą kliubą, o jei
gu nemokat, tai kai įsirašysit 
ir atsilankysit mitinguose, iš
moksit meluoti. Išmoksit me
luoti kaip iš pypkės. Aš irgi 
šiek-tiek moku meluoti, bet mo
terų nepriima. Vyrai nori, kad 
moterys butų teisingos.

Rijimą Tik Vyrus
čia žinau tris vyrus, kurie 

nori prigulėti prie šito kliubo, 
ba moka pameluoti, tai J. Fai- 
za, J. Žilinskas ir F. Rančius. 
Įstojimas į šitą kliubą 50c, o 
mėnesinė mokestis 25c. Gauna 
ųž tai pabaliavot nemokamai; 
dąr prizus duo.da, o kai narys 
numiršta, tai labąį gailiai ap
verkia. Na, ir ko daugiau rei
kią.

Susirinkimas įvyksta kas pir
madienį, 8:30 vai. vakare, pas 
J. Benekaitį, 1656 N. Troy St. 
Vyručiai, nesivėlųokįt į mitin
gus, galit ateiti ir ankščiau.

V. Faiza.
>' /* į

Beliajaus Šokėjų 
Grupė Šąltimierio 
Programe Ęąl, 16 d,i

Šaltini,epo Ąiitpas “šurųm- 
Burum”, Bąl. 16 d., bus gyvas 
ir įdomus dviejų ir, puses va-, 
landų programas.

Syąrbią .dalį šio programoj 
išpildys Vyt. Beliajaus šoke-' 
jų grppė susidedanti iš 14 as
menų. Jie yra prirengę nau
jus šokius, kurie bus išpildyti 
pirmą kartą per šį vakarą. Jų 
tarpe yra Prienų Suktukas ir 
Pamylėjau Vakar.

šį paįi grupė dalyvaus Ąme- 
rik°s melipiuose tarptautiniuose 
šokiuose Washingtone, kur jie 
atstovaus Amerikos lietuvius; 

-Lodei galime tikėtis, kad jų 
perstatymas bus įdomus ir vi
siems patiks.

Kitos dalys programą pana
šiai bus gerai prirengtos-

Mik I

Žagariečių Pavasa
riniam Vakarėly j 
Rožės Pražydės

Šį Kartą Klabąs Aplankys 
Bridgeportą

Žagariečių Klubas jau yra 
surengęs sayo vakarėlius bent 
keliose kolonijose, ypač daug 
jų buvo gimtinėj vietelėj, 
Brighton Parke.

Mąt šioj vietpj, keli metai 
atgal, kada biyželįo mėnuo bai
gėsi, gąmta buvo pasipuošuį 
puikiausiais rūbais. Miškai vi
sur ž.ajiąvp, gėlės parkuose žy
dėjo. Tuo metu apie penkias
dešimts energingų ir darbščių 
žagariečių vyrų ir m°terų? su
kviesti žagarįečio P. Arlausko, 
susirinką į įįono Yuškos salų 
ir sutyėrė žagariečių Draugiš
ką Klubą. Nuo to laiko šįs jau
nes berželis, lyg devintinių pa- 
puošimo proga Lietuvoje, pa
sodintas pradėjo vešliai augti 
ir bujoti. Jo liemuo eina dru- 
tyn, šakutės skarojas į visas 
puses ir lapeliai švelnaus yė- 
jęjįo pučiami kruteną.

Vakaras Mildos Salėj
žagąrįečiąį jau daug šiame 

sezone buvo sųrepgę įvairių 
vakarėlių. Bet dar vienas įyyjts 
pąvasąrinis, - rožių balius? 
Bridgepprte, Mildos didžiojoj 
svetainėj, šeštadienį, balandžio 
15 d.

• Rengėjos yra patyrusios ir 
nusimanančios savo darbe, 
bridgeportietė E. Nasleckięnė, 
roselandietė F. Ambrozienė ir 
garfieldpąrkiętė E. Rąmašąu- 
skienė. Tądgi, atvelykio šešta
dienį, visi busime žagariečių 
vakarėly j, kur raudonos rožės 
ant kiekvieno dalyvio krutinės 
sužydės.

Šyętpuolio Svpčįąs.'

S.L.A. 226 Kuųpos 
Mitingas^

NORTH SIDE.’ — SLA. 226 
kuopos mėn. susirinkimas 
įvyks baland^io-April 5-tą d., 
7:30 vai. vakaro, Grigaičio 
svetainėje, 3Š04 Armitage a v.

! i

Gerbiamieji narįąi-ės, malo
nėkite skaitlingai dalyvauti 
šiame susirinkime, o ypač tie, 
kurių duoklės yra užsivilkę. 
Labai yra svarbu būti gerame 
stovyje pašalpįnėje draugijoje. 
SLA 6-to apskričio konferen
cijos, kuri atsibuvo kovo 19 
d., raportas bus išduotas šia
me susirinkime.

Čia norisi ,tarti keletas žod
žių naujiems nariams, kurie 
prisirišę prįe šios kuąpps 4a- 
bąr emąmhu 1 p.ąžąggos Va- 
jąps metu. (Įęr^iapiįęji, SteP“ 
kįtė§ lankytį šios kuopos sjisį- 
rin’hįjpus, Rurie visuomet at
sibūtą pirmą Ir^iadięnį kiek
vieną mėnesio viršminėtoj sa
lėj, nes juips turi būti svarbu 
žinąti kas yra veikiama musų! 
didelės organizacijos labui, 
arba geriau pasakius—musų 
pačių labui. $ios kuopos susi
rinkimai būna visuomet rimti 
ir interesingi. Atsilankę turė
site progos susipažinti su ąe-j 
nesniais nariais.

Nepamirškite atsilankyti.
—J. Naujalis, sekr.

8,LAf 139 Kuopos į 
Susirinkimas

ROSĘLAND. — SLA 139-osl 
kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks ąptradienį, bal 4 d. PąJ- 
mer Pąrko svetainėj, 7:30 v. 
vakare, yįsi kąąpos pariąi 
prašomi dalyvauti susiriki
me ir užsimokėti savo mėne
sines duokles. Valdyba.
.-■.'Į--r—--rt- ■ J i.u- i' j J'".* "'j.'.i j i»'. ■■  r —

Skelbimai .Naujienose ' 
du.orja nąpdą dėlto, 
' -ad nacio? Naujienos

—r?—a . urr-.r’ '

1N MEMORIĄM

Marija Jurgelionienė
— Ideali Moteris

1 t- r -m

nes

Jurge- 
mirtis 
musų

.. . “Aš — milijonas, 
kentėjau už milijonus 1...” 

—Adomas Mickevičius
,.. Dingo netikėtai ir ne lai

ku, saulėta asmenybė iš mpsų 
pilkųjų įarpo ... Maria 
lionienė... Jos traginga 
priverčia kiekvieną iš 
valandėlei apsistot ir 
graudžiai susimąstyt. •. Kodėl 
toji kukli, meilutė ir šypsanti 
maloniai moteris paliko toki 
gražų, gilų atminimą apie sa- 
yę? Kodėl josios artimosios 
draugės — “Naujienų Moterų 
Skyriaus” bendradarbės, taip 
nuoširdžiai, taip nedirbtinai 
j a j a apr audo j o ?.. Kur buvo 
gale, kur glūdėjo tas meilus 
žavingumas?—Ne josios liek
name kūne, ne josios kuklia
me apdare ... Bet josios skai
drioje sieloje ir tikrai nuošir
džiame “good will towards 
męn” ... —Pažinau velionę il
gus metus ir po kiekvieno su 
jaja susitikimo, jos širdingos 
rankos paspaudimas, atviras, 
šiltas žvilgsnis, šypsena, visuo
met paliko manyje įspūdį, kad 
sutikau tikrą žmogų—idealią 
nioteri — prietelių ... Ji ne
buvo “fake” .. Taip daugel pas 
kiekvieną musų yrą dirbtinų, 
payiršutinių dalykų, jinai gi 
buvo gryną, taip tauri siela.. .

...Kiekviename žmoguje 
gludi sąmonės gilumoje nujau
timas ir pagarba prieš tikrą 
dalyką ar žmogų pasaulyje... 
Žavi mus tikri didelių artistų 
veikalai — ne kopijos ... Džiu
gina mus natūralios gėlės savo 
grožiu ir kvapu... ne dirbti
nos .. - branginame mes tikruo
sius žemčiūgus, ne imitacijas 
...Taip nejuščiomis gal, jau
čiame pagarbą ir patraukimą 
prie Tikro Žmogaus . •. Marija 
Jurgelionienė buvo “milijonas 
nes kentėjo už milijonus”... 
Jps gyvenimo takas buvo dau
giau dygliuotas, n,e gėlėmis 
klotus ... Ijct dideli žmąncs tu
ri dpyapą sąyęs pamįršimo ... 
Marią savp ašarptą žvilgsnį 
mokėjo pakreipti į kitų var
gus, pąlengvinti kitiems—o jos 
pačios ašaros savaime nudžiū
vo .♦.

.. . Ilsėkis, ilsėkis meilioji, 
geroji... Tos žydrįos akys, ku
riąs į kįekyieiią pažvelgė sų to
kiu supratimu įr meile amži
nai užmerktos jau.. .Tos ran
kos, kurios nuolat dirbo ir pa
guoda hitiepis i t.eikė, ramiai 
sudėtos apt jautrios krutinės— 
g,ųiė$ ji taip jau per amžius ... 
Bet turėję privilegiją ją pažin
ti, prisiminę ją, dažnai pajus 
graudų susijaudinimą, bet'ir 
širdžiai teikianti ramumo jau
smą ir gilios pagarbos jaus- 
mą .. ♦

Tikrajn Zjnogui Idealiai 
Moterai—Mąrijai J urgelionie- 
nei. ..

Vieną Jos< Gerbėjų

Iš Lietuvos
Prašo paramos 

kapinėms

ka-KUĘŠĖNAI. — Laisvųjų 
pinjų įstęigimas Kuršėnuose 
svarbiausias dabarties L. E. 
K. dr-jos Kuršėnų skyriaus 
ųždąvįnys. Neturint pakanka
mą! lėšų nusipirkti tinkamą 
kapinėms sklypą žemės, L. E. 
K. df-jog Kųršėąų skyriaus 
valdybą šiuo kręipia.si į d?aų-

— vienminčius, prašydama 
pądeti jai piniginėmis aukomis, 
kąripg ųpiokąmoą Laisvamanią 
etingę kulturąs’ draugijos Kur
šėnų skyriaus eipamojon są* 
skaitpn Nr. 2.2 į Kuršėnų vąlsč. 
Ūkininkų tauprpenų skolina
mąją kąs?» Knį-šėnuose, Vytau
to g-ve Nr. 1.

z m

CLASSIFIED ADS
PERSjONAL ' 

Asmenų Ieško
IĘŠKAU MERGINOS, su kuria 

buvau susipažinęs 2 metai atgal. 
Gyveno apie Wpod St. ir 46 gatvės. 
Jos brolis buvo atėjęs nuo manęs 
pirkti mėsos. Es.u ūkininkas iš 
Scotville, Mich. ir vežioju mėsą. 
Atsišaukite laišku, 1739 So. Halsted 
St., Box 560.

JSIfUATION WĄNTED 
Ieško Darbo

NAŠLĖ PAIEŠKO DARBO— vi
dutinio amžiaus, gera virėja, 
rusi visokiem? bizniams. 15 
buvo savo bįznyję. 

856 West 122nd St.

paty- 
metų

HELP VVANTJED—MALĖ 
Darbipinkų Reikia

REIKIA KEPĖJO, kuris gali 
kepti ruginę duoną.

EUROPEAN STYLE BAKERY
SHOP, 841 W. 33rd St.

REIKIA VYRO, senyvo, vien
gungio turkiškoj maudyklėj dirbti.

1916 West Division St.

REIKALINGAS VYRAS plauti 
indus (dišius). Eagle Restaurant, 
1745 So. Halsted St.

AUFPI5—TRUCRS FOR SALE 
Aųtpmobiliai ir Trokai Pardavimu)

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

Nepamirštinas 
Vaizdas

Kovo 29 diena, popietys— 
Tautiškose kapinėse. Automo
bilių eilė apie visas kapines, 
už vartų kita tiek; arti vidurio 
kapinių, priekalnelėje, tarpe 
augalotų medžių, skaitlinga 
minia žmonių, didžiumoje pa
sislėpę po lietsargiais. Vidury
je tos minios stovi pilkas kar
stas — tai amžinas poilsio na
mas musų, tos visos minios, 
mylimos Marijos Jurgelionie- 
nes. Jos čia subrinko atsisvei
kint.

Gale karsto stovi du tiesus 
augaloti vyrai ir viena mote-! 
ris. Tai Kleofas Jurgelionis, jo 
sūnūs Vladas ir sunaus mote- 6 kambarių; gražus beismentas^ 30 
ris Thelma. Choras dainuoja ^Jjf^ardGS-čios. Pilna kaina 

v tllrfoi III Tomnlrni i»wnic« A y

liūdesio dainas, sakoma gedu- 
los eilės, kalbėtojai reiškia ve
lionei atsisveikinimo žodžius 
UŽ josios nuoširdų visuomeni
nį darbą, įkainuodami uždirb
tą dvasinį turtą savo vientau
čių naudai.

Minia verkia, gamta verkia, 
žmonių su gamtos ašaros mai
šosi ir bėga per veidus, per 
rankas .. -

Dr. P. Grigaitis žengęs į vi
durį minios, be kepures, pli
ka galva — savo ilgoką kalbą, 
lietaus lašai negailestingai teš
kia kalbėtojaus viršugalviu, 
sriuvena per veidą, bėga ruo
žais. J<as čia paisys mažmo
žių. Momentas per svarbus. 
Galiaus atsirado geraširdis, 
pridengė kąlbėtojį skėčiu. Kal
ba tęsiama, minia ašaroja ir 
gailisi netekusi tarnaitės kurios 
pirmiau lyg nepastebėta.

Gale karsto vis stovi trys 
žmogystos, be kepurių, per- 
šlapį — žiuri kur tai tolimon. 
akis ibedį ir lyg užžavėti nei 
krust, ašaros be paliovos takšt, 
takšt, takšt per veidus, ant 
rankų ...

Galiaus, karstas nuleista po 
žalia velėna ir minia 
dos nenoroms slenka 
nas, peršlapę, kojos 
ant lietaus pątežusio 
Bei tai menkniekis-

Nustojome draugės. Paliko
me ją po dviem vežimais mar
guojančių gėlių. Tai musų at
lyginimas tau Mariutė už tavo 
širdingumą.

Vėliaus, dar per eilę metų, 
mes jūsų kapą aplankysime, 
žolelę nuravėsime, gėlę paso
dinsime ir vis atsimindami pa
kartosime: Ilsėkis ramybėje 
draugė Mariutė. —M.

taip ro- 
į maši- 
nušalę, 
žolyno.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SAJUĖ 
Rakandai1 ir J^sai Pardayi^ 
$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 vertės 4 kamb. įrengimas

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

5746 So. Ashland Avė.

BUSINESS CHANCJ&& 
Biznio Progos

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, 
bite kup. Priežastis—senatvė. Atsi
liepkit laišku tiktai. Box 958.

1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI ar RENDON mo
derniškas tavernas. “ Kambariai gy
venimui užpakalyje. Išdirbta 30 
metų. Dirbtuvių apylinkėj. Prie
žastį patirsite vietoje.

856 West 122nd St.

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

REAL E STATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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.

ŽIŪRĖK! Kampinis 12x4 kam
barių apartmentai, garas, refrigera- 
cija, rendos $5400. Kaina, dabar 
$17,500. Liberalus terminai.

Geltonų plytų 24 apartmentinis 
namas, Palmer Sąuare distrikte. 
Rendos $11,680. Reikalaujama $10,- 
000. Kaina $45,000. Geltonų plytų, 
pereinamas kampas, 8 krautuvės ir 
18 apartmentų, 
$13,000. $15,000 
$45,000. 
FIRST STATE

4752 Fullerton Avenue.
Tel. Spaulding 1500.

10 N. Clark St. Dearborn 1540

garas, rendos 
pinigais. Kaina

MORTGAGE CO.

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

MIDDLE STATE MORTGAGE 
4027 N. Crawford Avenue.

Independence 6870.

PARSIDUODA 2 fletų mūrinis 
namas ant 57th ir Carpenter. Taip
gi parduodu cash register pigiai 
nuo 5c iki $7.00. YARDS 2071.

TURI BŪT PARDUOTAS šią sa
vaitę 2-flatis, gražus mūrinis, 5 ir 

tiktai $3500. Išmokėjimais. Atsi
kreipkite rytmečio laiku iki 12-tos 
—vakarais iki 9:00. CHARLES 
URNICH (URNIKAS), 2500 West 
63rd St. antros lubos, įėjimas iš 
Campbell Avenue.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA 80 AKRŲ farma; 
tinka galvijams; tvartai, galvijams, 
avelęms, vištinįnkąs, gyvenamas 
namas. PFANTZ, 6832 North Lake- 
wood, Phone Briargate 7229.

40 AKRŲ —namas, ūkis gera že
mė, nebrangiai, 12 mylių į žiemius, 
nuo Muskegon, Michigan. Mrs. Car- 
penter, 1133 Leonard Place, Ęvans- 
ton, Greenleaf 2183. )

SOIL—FOR SAtE 
J uodžemis—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 pirksitę daugiau 
Jcaip vieną bušelį už pristatymą ne- 
'mokėsite. Ofiso valandos 7 vai. 
ryto iki 10:30 vakare.

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

Jei Norit
• KA PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO BARGĖNUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 

VISI SĘAITO.

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
GANAU 8500 ’

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos- Už pakartojimus 

aųųdąme gerų nuolaidą.

m
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6 NAUJIENOS, Chicago,
n

Antrad., balandžio 4, 1939

Šiandien rinkimai
Chicagoj

REIKALE lįlETUVIĮJ KALBOS VIEŠOSE
MOKYKLOSE VAKAR

Reikia Išrinkti Merą, Miesto Iždininką, 
Sekretorių ir Kai Kur — Aldermanus 

Ir Kitus Valdininkus

5. Tęsiant Darbą Toliau
CHICAGOJ

Svetimtautis apie 
Mariją Jurgelionienę

Faktai Apie Rinkimus
Ealsavimo Stotys (“Polis”-) 

atdaros nuo 6 ryto iki 5 va
kare’.

Registruotų balsuotojų —. 1,-
• 807,130.

Precinktų balsavimo stočių
— 3,648.

Reikia išrinkti:

wardų 
vienas

šiandien Chicago eina bal
suoti.’

Po rinkiminės kampanijos, 
kuri buvo labai rami, chica- 
giečiai išsirinks 4-nių metų 
terminui naują merą, miesto 
klerką, iždininką ir kelioliką 
aldermanųų Jeigu įvairių poli
tikierių kalbų per radio, ir 
vakar ir užvakar įvykę auto
mobilių paradai, tai chicagie- 
čiai vargu žinotų, kad į me
rus, taipgi kitiems urėdams 
yra trys sąrašai kandidatų: 

ir

šiandien reikės 
vardų balsuoto- 
6, 8, 16, 18, 26, 
48, 50. Chicago 
wardų ir 36-se

(Tęsinys)
Trečiadienį, kovo 29 dieną, 

Juškos salėje, Brighton Parke, 
įvyko susirinkimas bendros lie
tuvių kalbos komisijos, kuria
me dalyvavo ir vietinis komi
tetas. Oras buvo labai blogas, 
tad susirinkimas nebuvo skait
lingas. Vis tiek daug buvo at
likta.

Artimoje ateityje bus su
šauktas Brighton Parke bend
ras susirinkimas tėvų ir jų 
vaikų, kurie lanko Kelly High 
mokyklą, tikslu padidinti vei
kiančią vietinę komisiją ir pa
skubinti rašymąsi ant peticijų.

Buvo nutarta paremti kuo- 
daugiausia Kelly mokyklos lie
tuvių draugiją, taip kad jos ne

MfiRĄ
MIESTO SEKRETORIŲ

(Klerką)
MIESTO IŽDININKĄ
Aldermanus 14-ko j 

(kur nominacijose nei
kandidatas negavo daugiau pu
sės visų balsų.)

ORAS; Vėsu ir debesuota.
»
Dowell, bet jo vardo ant ba- 
liotij nebus.

Aldermanus 
rinkti sekami] 
jams: 2, 3, 5, 
33, 36, 43, 45, 
susidaro iš 50
aldermanai buvo išrinkti pe
reitose nominacijose. Aukščiau 
paduotuose warduose nei vie
nas kandidatas negavo reika
laujamos absoliutės balsų 
daugumos. Perrinkimui .pai
mami du kandidatai . į alder
manus, kurie nominacijose ga-lemokratų, republikonų 

trečios partijos.”
įdomiausia kova tarp alder- 

maniškų kandidatų ėjo 5-me 
warde. Ten yra du stiprus 
kandidatai, Chicagos univer
siteto profesorius Paul Doug- 
las ir James J. Cusack, kuris 
kelis terminus jau ištarnavo 
ir tebetarnauja miesto taryboj.

Rinkimai vyksta ir Chicagos 
priemiesčiuose. Ten bus per
renkami ir renkami adminis
tracijų valdininkai.

mokinių ir toliau išplatinti pe
ticijas bei sukelti daugiau do
mės šiam reikale. L. Narmon- 
taitė buvo pakviesta būti šios 
draugijos patarėja. Tarp kitų 
sumanymų buvo nutarta gar
sinti kuodaugiausiai reikalą 
įvedimo lietuvių kalbos viešo
se mokyklose, ypatingai per 
laikraščius, radio stotis ir ypa- 
tiškai per draugus ir draugijas.

Advokatas Chesnulis prižadė
jo prirengti daugiau peticijų, 
taip kad vėliau bus galima jų 
gauti lietuviškų laikraščių raš
tinėse. H. Jagminas patarė, kad 
jos butų paliktos taipgi pas vie
tinius krautuvininkus.

Iki tolesnių žinių visi, kurie

gauti peticijų pas Kelly mokyk-

" k

los viršininkę. Komisija jau ^ga
vo kelias pripildytas peticijas. 
Jeigu tėvai ir vaikai greičiau 
veiktų, tai komisija galėtų ir
gi greičiau varyti pasekminges- 
nį darbą. Sekite laikraščius dėl 
žinių apie sekantį susirinkimą.

» » O
Ketvirtadienį, kovo 30 dieną, 

Kelly mokyklos lietuvių draugi
ja laikė savo susirinkimą ir 
priėmė su dideliu entuziazmu 
raportus nuo raštininkės Lu- 
cilie Jacobs ir vice-pirm. Jono 
Paulio. Nariai tuojaus nutarė 
prisidėti prie veikiančios komi
sijos ir dirbti visomis jėgomis. 
Jų tikslas yra pritraukti prie 
draugijos pirmų metų moki
nius, kurių parašai ant petici
jų yra svarbesni negu kitų.

I

Buvo pranešta, kad bus mo
kykloj registracija lietuvių mo
kinių ir pirmiau užsiregistravę 
bus pakviesti dalyvauti tam 
tikrose iškilmėse, kur dalyvaus 
narės šokėjos, muzikantai ir 
kalbėtojas nuo bendros komisi
jos.

Kelly mokyklos lietuvių 
draugija mano sparčiai veikti, 
taip kad Harper mokyklos 
draugija juos nepralenktų. Nes 
29-tą kovo bendros komisijos 
susirinkime buvo nutarta kon
centruoti spėkas toj mokykloj, 
kur bus sugrąžinta daugiausia 
peticijų. Darbas 
Kelly mokyklos 
šios mokyklos 
kad čia darbas 
tų ir pabaigtas.

• Union traukinių stotyj, prie 
Jackson ir Canal, policistas 
William J. O’Brien nušovė pa
mišėlį Earl W. Albitz, kuris 
buvo ką tik atvažiavęs iš Spoo- 
ner, Wisconsin. Nušautasis bu
vo apie 40 metų ir iš doku
mentų jo kišenini spėjama, 
kad jisai buvo marinas. Prišo
kęs prie vieno keleivio stotyj 
Albitz pagrąsino jį mušti, jei
gu nešime’s, o po to 
buože mušti policistą

» » » 
e Sulaukęs 70 metų 
nakti iš sekmadienio 

. 9

dienį pasimirė George F. Hard- 
ing, turtingas Chicagos real- 
estatininkas, dailės patronas ir 
republikonų lyderis Illinois val
stijoj.

puolė su 
O’Brien.

amžiaus 
į pirma-

chicagietis Carl 
N. Lawndale bu- 
$25 už vogimą

O 27 metų 
Mueller, 1817 
vo nubaustas 
centų iš laikraščių dėžės. Muel
ler skundėsi, kad negali užlai
kyti šeimyną, tegaudamas $65 
algos į mėnesį. Jo byla buvo 
svarstoma 
doj.

Shakespeare nuova-

Chicagoj prasidėjo

buvo pradėtas 
apylinkėj ir 

mokiniai nori, 
pirmiausia bu-

EDWAKD J. KELLY.
Stipriausias kandidatas yra 

dabartinis meras Edward J. 
Kelly, kuris ieško naujo termi
no. Jo oponentai yra Dwight 
H. Green, republikonų kandi
datas ir nežinomas 
partijos kandidatas,
kampanijoj nelošė jokios

U. S. Kariuomenės 
Leitenantas K.
Bložis Chicagoj

LITHI A.MAN LANGUAGE IN KELLY 
HIGH SCHOOL

2. Kelly High vs. Harper High

trečios 
kuris 

ro-

Kelly Laimės.
Gali visaip atsitikti, bet ma

žai kas abejoja, kad meras 
Kelly vėl bus išrinktas.

------—
Jo organiacija yra stipri, jį 

1 remia visos Chicagos unijos, 
įvairios pažangios organizaci
jos ir patys darbininkai. Jį 
remia didžiuma visų tautinių 
grupių, biznio įstaigos, žymus 
Chicagos piliečiai ir lyderiai. 
Už merą Kelly beveik vienbal
siai, kaip atrodo iš pasikalbė
jimų, šiaudinių balsavimų lie
tuviškuose distriktuose ir žmo 
nių sentimento, balsuos ir Chi
cagos lietuviai.

Dwight H. Green masėse 
pritarimo nerado ir apskai
čiuojama, kad. jis gaus apie 
pusę tiek balsų, kiek gaus me
ras Kelly.

žinovai taipgi apskaičiuoja, 
kad
balsuotojų
vaus tarp

Lažybų
Nėra kas 
Greeną.

Laimės

Baigia 28 metus kariuomenėj
Šiomis dienomis Chicagon at

vyko ir vakar “Naujienose” lan
kėsi Jungtinių Valstijų kariuo
menės leitenantas Kazimieras 
(Charles) Bložis. Jis atvyko 
Chicagon pasisvečiuoti, po 12 
metų protarpio.

Dabartiniu laiku Įeit. Bložis 
tarnauja 6-tam pėstininkų pul
ke, kurio bazė yra Pensacola, 
Floridoj. Kariuomenėj viso pra
leido apie 28 metus laiko ir per 
tą laiką būva tarnybos reikalais 
Panamoj, Mexicoj, Naujoj Mek
sikoj ir kitose pietinės Ameri
kos šalyse ir J. Valstijose.

Leit. Bložis yra chicagiečio 
Dr. Jurgio Bložio brolis. Turi 
Chicagoj ir seserį, Petronę Da- 
raškienę, kuri gyvena adresu 
2714 South Emerald avenue. 
Chicagoj taipgi turi daug pažįs
tamų, kaip pp. Maskaliunus, 
Millerius ir t.p. Chicagoj vienu 
laiku gyveno su p.- Milleriu, o 
su Maskaliunais pažintį turi per 
30 suvirš metų. VBA.

iš 1,800,000 registruotų 
rinkimuose, daly- 

1,200,000 ir 1,400,000 
biržoj labai ramu, 

dėtų pinigų už

Ieško Vėl. Jono 
Padzukėno 
Giminių

Ir Kelly Sąrašas 
spėja, kad kartu su

Staigiai Mirė Širdies Liga
Pereitą sekmadienį širdies 

ga netikėtai mirė senas Town 
of Lake gyventojas Jonas Pad- 
zukėnas.
. Velionio kūnas dabar randasi 
J. F. Eudeikio laidotuvių ko
plyčioj, adresu 4605 South Her
mi tage avenue.

Jono Padzukėno gimines ar 
žmonės, kurie juos žino, yra 
prašomi susižinoti su p. Eudei- 
kiu laidotuvių reikalu.

Žinovai
meru Kelly rinkimus laimės ir 
kiti jo sąrašo kandidatai bū
tent,

Ludwig D. Schreiber —kan
didatas į miesto klerkus, ir

Thomas S. Gordon — kan
didatas į miesto iždininkus.

Republikonų kandidatai
tiems urėdams yra:

John Wm. Chapman-—kler
kas, ir

Clement A. Nance—ižd.
Kandidatūrą į merus šiomis

dienomis pastatė Chicagos so
cialistų partijos narys A. Mc-ypa naudingos.

li-

Skelbimai Naujienose 
h’orla nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos

At the joint meeting of the 
general Lithuanian language 
committee and the local Brigh
ton Park committee held lašt 
Wednesday evening, March 
30, it was generally agreed 
ainong othcr things that the 
committee would concentrate 
upon the school turning in 
the largest number of signed 
petitions. Leo Lackner-Vili- 
mas of Harper offered to give 
Kelly some stiff rompetition 
so that the Lithuanian lan
guage courses would first be 
introduced at Harper.

However, Lucille Jacobs and 
John Paulus evidently left thė 
meeting vowing that Harper 
would never get ahead of Kęl- 
ly for their report the next 
day at the meeting of the Lith
uanian club filled the mem- 
bers with such enthusiasm, 
that the club decided to be- 
come a part of the local exe- 
eutive committee.

First of all, the club decicĮed 
to start a membership drive. 
A general registration of Li
thuanian students will be held 
shortly. Then plaus are be- 
ing made for a party, the en- 
tertainment to be provided by 
Lithuanian dancers in native 
costume and the music by Kel
ly students of Lithuanian des
cent. The members who are 
especially active are Genevieve 
Adomaitis, Adlona Gražuolis, 
Lucille Jacobs, Adele Norkus, 
Estelle Norbut, John Paulus, 
Richard Liutkus and Walter 
Adamavicz.

In order to raiše funds for 
their work, the Kelly Lithua
nian Club is having a roller 
skating party at White City, 
Friday evening, April 14. If 
you wish to add your efforts 
to this work, you may obtain 
tickets from Lucille Jacobs of 
4003 Archer Avė.

In the meantime, watch the 
Lithuanian newspapers for'rektorius

the notice of the next joint 
meeting to which you are cor- 
dially 
bring 
friends

invited. Be sure to 
your parents, ' your 
and their parents.
while waiting, do allBūt, 

yo.ų can to get the petitions 
signed. These petitions are in 
the dffice of your principai, 
Miss Dolton. All students may 
sign. Būt remember, the most 
vahiable signatures 
whose classificątion 
3A. -.-Ji,

Tre Lithuanian

are those 
is belovv

Language 
Committee was organized to 
help students and their parents 
vvho wish to have the Lithua- 
nian language taught in the 
public schools. Unless you ex- 
press this desire by signing the 
petitions, the committee will 
be unable to assist you- 

Louise Narmonta

Po Nepasėkmingos 
Operacijos Mirė 
J. Verketis

Laidotuvės Trečiadienį

joninėj pasimirė 39 metų lietu
vis Jonas Verketis. Jam buvo 
padaryta “akmenų” operacija, 
jet ji nebuvo pasekminga.

Velionis buvo senas Bridge- 
porto gyventojas. Gyveno su 
šeimyna ’adresu 3010 South E- 
merald avenue. Paliko žmoną, 
motiną, sesutę ir daug kitų ar
timų giminių.

Kūnas yra pašarvotas namie, 
aukščiau paduotu adresu, iš kur 
laidotuvės prasidės rytoj rytą. 
Velionio liekanos bus nuvežtos 
pamaldoms į šv. Jurgio bažny
čią/o iš ten į šv. Kazimiero ka
pines. Laidotuves tvarkys jau
nas Bridgepprto laidotuvių di-

Antanas M. Phillips,

• Vakar 
Townsend plano viršininkų kon
ferencija apie galimybes įvyk- 
dinti To<wnsendo pensijų pla
ną. Townsendiečiai nori uždėti 
2% taksus-ant visų biznio tran 
zakcijų iš surinktų pinigų mo
kėti nemažiau $70 (pirmiau no
rėjo $200) pensiją visiems 
žmonėms virš 50 metų amžiaus. 
Tokiu budu jie 
gerovę.

mano grąžinti

61ligos mirė 
Raymond 

muzikos krau-

• Nuo širdies 
metų sulaukęs 
Durham, garsios 
tuvės, Lyon and Healy, virši
ninkas.

9 Apšvietos taryba vakar įve
dė naują kursą mokyklose. Mo
kins berniukus ir mergaites 
kaip saugiai važinėti dviras- 
čiais. Pamokos—kartą į savai
tę.

» » »
9 Gresham nuovada suėmė du 
jaunuolius, kurie vogė eglai
tes iš Beverly Hills miškų pre- 
zervo. Suimtieji yra 21 metų 
Chester J. Nosal, nuo 5700 S. 
Throop, ir Joseph C. Doyle, 
nuo 5628 S. Bishop.

» « »
O Shakespeare nuovada suėmė 
chicagietį William Mathiesen, 
nuo 3069 Gresham ir apkal
tino jį mokinimu savo dukters, 
sunaus, ir kitų vaikų vogti. 
Pas jį rado daug vogtų daik
tų.

O šeši piktadariai, vedami jau
no ir ugiu mažo lyderio, va- 
xar apiplėšė Laramie gatvės 
eleveiterių 
$400.

stotį. Pasigrobė

Naujienose” tilpoO Vakar 
žinutė apie 25 metų moteriškę 
Eugenia Mitchell, kurios gyvy
bei išgelbėjimui reikėjo strep- 
tococci viridans liga sirgusio 
žmogaus kraujo, 
nebėra pavojuj,
geras samarietis, kuris sutiko 
jai savo kraujo duoti. Jisai sir
go panašia liga prieš 
metus. Tai buvo H. L. 
nuo 330.2 Kenilworth 
Berwyn.

Jos gyvybė 
nes atsirado

penkis 
Simons 
avenue,

• Chicagos gyventojams 
miegant, darbininkai šešta
dienį ir vakar įrengė 5,000 ga
lionų vandentiekį ant apskri
čio rūmų stogo.

3307 South Lituanica avenue.
Jonas Verketis buvo neturtin

gas žmogus ir pastaruoju laiku 
dirbo prie W.P.A. darbų.

Sp. O.

Barratt O'Hara yra žymus 
Chicagos advokatas, buvęs 
Illinois leitenant-gubernato- 
rius, ir kalbėtojas. Periodi
niai jis kalba įvairiais, dau
giausia politiniais klausi
mais iš radi o stotie® WCFL. 
Kovo 2Q-tos dienos kalboj 
per tą stotį, p. O’Hara dalį 
programa pašventė velionės 
Marijos Jurgelįonienės atmi
nimui. Mr. O’Hara pasakė 
štai ką apie velionę'.

_ *__
“My Friends:

“Tonight I pausc at the be- 
ginning of this discourse to 
voice my tribute to Marie Jur
gelonis. In the crash of an au
to, run down by a freight train 
the life of this good woman 
\vent out. I presume to many 
in this audience the name of 
Marie Jurgelonis is strangc. 
We knovv so very little of the 
men and womcn \vho, in 
sphercs oulside our own, are 
making their contribution to 
humanity and to our great 
Chicago.

“Marie Jurgelonis was tlie 
guiding genius of the Lithua- 
nian Daily News. Many in this 
audience doublless never knew 
that there was such a news- 
paper—a daily newspaper— 
published in our Chicago and 
going into the homes of a li- 
mited circlc of our fellow-Chi- 
cagoans just as regularly as 
our large daily ncwspapers vi
sit the homes in a much larger 
circle. \Ve know so very little 
about the things that are out- 
side our own sphere of activi- 
ty and of personai interest.

“Marie Jurgelonis \vas a bril- 
liant woman, and her back- 
ground \vas the world of hu
manity. I shall never forget 
the hour of her life that she 
gavę to me in a visit to my Of
fice when I was coming night- 
ly to this microphone and nce- 
ded the strength of the philo- 
sophy of the dauntless and 
the unselfish. I can only say 
now, at the closing of the book 
of her busy life, that she did 
well her p art i n hcre sphere 
in the building of the Chicago 
of today to be the servitor of 
humanity i n the world of to- 
morrow,

“It has been my good for- 
tune in my residcnce in the 
Chicago of my affection to be 
received, as friend and neigh- 
bor, in the homes of those 
whose little children were the 
first generation of Americans. 
Sitting down at the table and 
breaking bread with them, I 
have been strenghtened iri my 
own Americanism by their in- 
tense Americanism. One of the 
most enlhusiastic responses 
that I have known to an ad- 
dress based entirely on old- 
fashioned Americanism came 
from an audience of our 
friends and neighbors of Po- 
lish descent. I have sat down 
with my friends of Greek 
blood and found in them, bur- 
sting forth in modern expres- 
sion in this young democracy 
of America, the spirit of the 
oldest of the democracies. I 
have sat through an afternoon, 
culturally inspired, at an ope
ra sung in the language of the 
Croations and sung as artists 
by men whose daily work was 
menial and women who had 
no help in doing the hard 
work of the household. From 
my contact, in their homes, 
with men and women of Ita- 
lian blood, of Scandanavian 
blood, of German blood, of 
Anglo-Saxon and ofx Irish 
blood, my faith in human na- 
ture has been strenghtened, 
my faith placed on a mountain 
top that from the, melting pot 
of all races, welding into one,

will come the clean virile 
forcė to establish justice for 
all under deinocratic govern- 
ment and the working out of 
the destiny of America as the 
ultimate emancipator of all 
mankind- Nor do I ovcrlook 
those of another color, the race 
brought to America in the 
chains of slavery, and whose 
young men and young women 
are today coming from the 
collcges to take high place in 
the Sciences, the professions, 
the arts and in business.

“Of these things I am re- 
minded by the sudden passing 
of Marie Jurgelonis, one of 
that group of brilliant men 
and womcn who edit the for- 
eign language press of Chicago 
and, by the encouragement of 
cullure, ambition and patrio- 
tism, render a Service to our 
democracy and our Chicago of 
inestimable value būt which, 
for the most part, goes unno- 
ticed by the metropolis as a 
whole.

“None of us, my friends, ’ 
makes Chicago. We all do our 
part. We accomplish most, of 
course, through co-operation, 
which is always to be expected 
when there is understanding. 
We accomplish the least when 
the time we should be giving 
to our own part we waste as 
spend-thrifts in criticising the 
way our neighbors are doing 
their part.”

Mariutės 
Šermenyse

Atminčiai a. a. Mariutės 
Jurgelionienės

Koplyčia, kurioj pašarvota 
Mariute, yra kimštinai prisi
kimšusi žmonių. Rodos ir 
uodas liktų sutrintas tokioje 
sprustyje.

Sėdžiu koplyčioje ir žiuriu į 
velionės veidą. Tokis jis ra
mus. Nėra jame žymių pergy
ventų kančių. Matyt, ją mirtis 
užklupo staigiai, . nespėjus pa
jausti priešmirtinius skausmus. 
Ji karste atrodo tokia graži, 
jauna ir rami.

Žiuriu atidžiai į jos veidą, 
taipgi j aplinkumos žmones. 
Visi jie pažįstami, daug sykių 
matyti. Visų akys pilnos ašarų. 
Ašaroja ir mano akys. Juk tiek 
daug metų dirbova kartu, veik 
prie vieno stalo. Tad susigyve
nome, susipratome... O dabar 
taip staigiai ir netikėtai išsisky
rėme.

Karstas tik skęsta gėlėse... 
Man vaidinasi, kad jos lupos 
štai jau kruta. Kad ji štai ims 
tuojaus ir atsisės, apsižiūrės ir 
mus ims savo taikiu balsu 
draugiškai barti už visą šį iš- 
kaštingumą, nes ji nors ir la
bai mylėjo gėles, bet dar labiau 
mėgo kuklumą ir tokis iškaš- 
tingumas jai nepatiktų, nes tai 
reikštų jai bereikalingą eikvo- 
nę. Pripratusi visą amžių tau
pyti, gyventi labai kukliai , ji 
nė mirtyje nenorėtų iškaštingu- 
mo, eikvonės. Jei sumanytų, 
tai ji apibertų gėlėmis visą pa
saulį, visus žmones, gal nė 
vienos šakelės sau nepasilikda
ma.

Tolimam kampely, toli nuo 
visų sėdi ir braukia ašaras jos 
artimas draugas. Šioje liūde
sio valandoje jis jaučiasi visų 
užmirštas, visų apleistas — vie
nui vienas šiame nejaukiame 
pasaulyje. Kaip baisi yra vie
natvė! Mariutė, tiek daug ne
paliaujamai dirbusi be jokio 
poilsio, dabar susilaukė amži
no poilsio.

Teilsisi Mariutė!
K. Baronas.
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