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Kelly Vėl Išrinktas Chicagos Meru
RINKIMAI BUVO RAMIAUSI PER PASKU

TINIUS 20 METU
Tikėtasi, kad rinkimuose bus paduota pus

antro miliono balsų

LENKAI IR BRITAI TARIASI LONDONE
Rusų ir vokiečių pasitarimai eina 

Stockholme

C.HICAGO, bal. 4. — Meras 
Edward J. Kelly antradienį ta
po išrinktas Chicagos meru 
naujam terminui. Kelly balsų 
skaičius toli pralenkė republi- 
konų kandidato Green balsų 
skaičių.

Pirmieji pranešimai rodė, 
kad 500-se precinktų Kelly ga
vo 127,769 balsus, kuomet 
Green tegavo tik 35,523. To
lesnis balsų skaitymas rodė tą 
patį — kad Kelly lengvai nu
gali repub’ikoną priešininką.

Neoficialus pranešimai 8 va
landą vakare sakė, kad Kelly
tapo išrinktas 175,000 balsų 
dauguma.

Pranešimai 8:15 vai. vaka
re davė merui Kelly 764,519, 
o Greenui 595,164 balsus. Dar 
truko skaitlinių iš 400 precink
tų.

Antradienį pasitaikė graži

Mussolinis įsigali Rusija siunčia karo 
stipriau Albanijoj reikmenas Lenkijai
ROMA, Italij*, bal. 4. — Al

banija yra maža šalis Adria- 
tiko juros pakrašty. Užima 10,- 
629 kvadratinių mylių žemės 
plotą ir turi 1,000,000 gyven
tojų. 192*5 metais Italija davė 
jai stambią paskolą ir nuo to 
laiko šalis buvo Italijos įtako
je.

Antradienio pranešimai sako, 
kad Mussolinis nusitaręs paim
ti Albaniją Italijos protektora
tam Jau pasiųsta ir italų ka
riuomenė į Albaniją.

Kiti pranešimai numato, kad 
italų kariuomenės dalys pasių
stos į Albaniją tikslu grūmoti 
Jugoslavijai, kurią Britanija 
nori įtraukti j jos organizuo
jamą bloką Hitlerio ekspansi
jai sulaikyti.

Italija paneigė žinias, jogei 
ji ruošianti protektoratą Alba
nijai. Britanija gi įspėjo Mus- 
solinį nekopijuoti Hitlerio tak
tikos ir neokupuoti Albani
jos.

Automobilio nelai
mėje žuvo Iraų’o 

karalius
BAGHDAD, Irau, bal. 4. — 

Irako karalius Ghazi I, 27 me
tų, mirė anksti antradienio ry
tą, sužeistas automobilio nelai
mėje. Jo automobilis atsimušė 
į elektros laidus palaikantį stul
pą.

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

Apsiniaukę; veikiausia lietus 
popiet arba vakare; truputį šil
čiau; lengvi ir vidutinio stip
rumo daugiausia pietų vėjai; 
saulė teka 5:28 v. r., leidžiasi 
6:18 v. v.

diena. Chicagos visuomenė bu
vo susidomėjusi rinkimais. Tai
gi ir balsavo ji gausiai. Tikė
tasi, kad viso balsų bus paduo
dama 1,500,000. Laukta rekor
dinio balsų skaičiaus, nes di
džiausias paduotas lokaliuose 
rinkimuose balsų skaičius Chi- 
cagoje 1938 metais siekė tik 
1,432,813.

Vakarykščiuose rinkimuose 
3:30 valandą popiet jau buvo 
paduota balsų 1,309,000. Nu
matyta, kad prieš uždarant bal
savimo vietas 5 valandą už
plūs jas nauja balsuotojų ban
ga ir pakels balsų skaičių iki 
pusantro miliono.

Bendrai vakarykštės dienos 
rinkimai buvo ramiausi per 
paskutinius dvidešimt metų, 
šitokią nuomonę išreiškė rin
kimų prižiūrėtojas teisėjas Ja- 
recki.

VARŠUVA, Lenkija, bal. 4. 
— Rusija siunčia į Lenkiją di
delius kiekius mangano, med
vilnės, fosfatų ir kitokių me
džiagų reikalingų karo tiks
lams. Keliauninkai sako, kad 
Lenkijos-Rusijos pasieny pasa- 
žieriniams traukiniams tenka 
kartais ilgai palaukti iki pra
važiuoja prekybiniai traukiniai 
gabeną iš Rusijos karo reik
menas lenkams.

Nežiūrint oficialių paneigi
mų, gerai painformuotuose ra
teliuose Maskvoje kalbama, 
kad rusai siųs lenkams ir ka
ro lėktuvus ir amuniciją, jei 
kiltų karas tarp Lenkijos ir 
Vokietijos.

Unija kovos teismo 
paskirtą bausmę

PHILADELPHIA, Pa., bal. 
4. — American Federation of 
Hosiery Workers nariai 1937 
metais vykdė sėdėjimo streiką 
Apex Hosiery kompanijos įmo
nėje. Pereitą pirmadienį teis
mas nubaudė uniją už šitą 
streiką. Pagal teismo sprendi
mą unija turės sumokėti kom
panijai $711,932.

Unijos viršininkai antradie
nį pareiškė, kad jie perkels by- 
Ją į aukštesnius teismus ir ši
tuose teismuose kovos paskirtą 
unijai bausmę. (

Angliakasiai sutin
ka priimti senąją 

sutartį
NEW YORK, N. Y., bal. 4. 

— Philip Murray, United Mine 
Workers of America unijos 
viceprezidentas, antradienį pa
reiškė, kad angliakasių unija 
sutinka priimti senąją sutartį 
su samdytojais, kuri išsibaigė 
pereitą savaitę, jei iš jos bus 
pašalintas punktas skiriąs bau
smes už kontrakto laužymą.

-t

Vytauto Didžiojo Muziejaus pastatas Kini te. Įėjimas į Kultūros Muziejų iš VI. Putvins
kio gatvės. „ VDV foto

PABALTĖS VALSTYBĖS PRIEISIAN
ČIOS HITLERIO PROTEKTORATĄ
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PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
4. — Paryžiaus karininkų ir 
diplomatų rateliuose gaunami 
pranešimai, kad trys Pabaltus 
valstybės yra nusiteikusios pri
imti Hitlerio protektoratą. Hit
leris planuojąs sudaryti Vokie
tijos, Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos sąjungą, kurioje, supran
tama, žymiausią rolę vaidintų 
Vokietija.

Hitlerio noras dominuoti Pa- 
baltę ypač paaštrėjęs kai gau
ta pranešimų, kad Latvija prie

Minykės išsikels iš 
Vokietijos

SALZBURG, Vokietija, bal. 
4. — Salzburgo vienuolyno'mi
nykės, “Uršulinietės”, išsikels 
iš Vokietijos. Dalis jų apsisto
sianti pietų Francuzijoje, o ki
ta vyksianti į pietų Ameriką. 
Šitų minykių vienuolynas buvo 
vienas didžiausių vienuolynų 
Vokietijos Austrijoje.

Kiek minykų emigruos, ne
paskelbta.

Bomba apdraskė na
cių ambasadą

SANTIAGO, Chile, bal. 4. 
— Bomba eksplodavo antradie
nį šalygatvyje prie Vokietijos 
ambasados šiame mieste. Su
žalojo šiek tiek ambasados sie
ną ir išbarstė langų stiklus. 
Vokiečiai kalba, kad šitą te
roro aktą iššaukę nepalankus 
Vokietijai straipsniai talpinami 
kai kuriuose Chile laikraščiuo
se.

Rusai vėl kovėsi su 
japonais

TOKIO, Japonija, bal. 4. — 
Japonijos žinių agentija Domei 
praneša, kad įvykęs rusų ir 
mandžurų pasienio patrulių su 
sirėmimas pereitą sekmadienį. 
Mandžiuriją kontroliuoja Japo
nija. y

Kautynės įvykusios Hsingan 
provincijos šiaurėje. Jos tęsė
si apie 3 valandas. Ar buvo 
sužeistų ir užmuštų, Domei ne
praneša.

šinasi Lenkijos reikalavimams 
pasirašyti Latvijos ir Lenkijos 
nepuolimo ir draugingumo su
tartį.

Tačiau, jeigu ir pavyktų Hit
leriui įsteigti Vokietijos pro
tektoratą Pabaltės valstybėms, 
franeuzai inąno, kad jis Fa- 
baltė j e negalus > karo medžiagų 
reikalingų ’ jo armijoms. Taigi 
Hitlerio ekspansija- ■ businti 
kreipiama Juodosios juros link. 
Šitoje .pusėje randasi vyriau
sias Hitlerid . tikslas einamuo
ju momentu —'Rumunija.

Rusija nežada para
mos Lenkijai

MASKVA, Sovietų Rusija, 
bal. 4. — Francuzijos spaudo
je tilpo pranešimas, kad Len
kijos karui su Vokietija kilus, 
Sovietų Rusija teiksianti len
kams karo medžiagos ir su- 
stabdysianti karo reikmenų 
eksportą j Vokietiją. Sovietų 
vyriausybė šitą pranešimą ka
tegoriškai paneigė.

Atnaujins prekybos 
derybas su Ispanija

WASHINGTON, D. C., bal. 
4. — Jungt. Valstijų valdžia 
ketina atnaujinti prekybos de
rybas su nacfonalistų Ispanija. 
Jungt. Valstijų prekyba su Is
panija buvo nutrukusi, kai Is
panijoj prasidėjo civilis karas.

Nubaudė Už Triukšma- 
vimą Bažnyčioje

Trys įsigėrę Garliavos mies
telio gyventojai vieną sekma
dienį suėjo į bažnyčią, bet įė
ję ne poterius kalbėjo, bet už
sirūkė po papirosą ir užsidė
jo kepures.

Kai kiti maldininkai subru
zdo dėl išdykėlių elgesio, tai 
jie, eidami lauk, rei'kalayo 
duoti jiems taką, atidaryti du
ris, girdi, čia ne karčiama 
esanti.

Visi trys tie Garliavos triuk
šmadariai buvę patraukti tiek 
som Jų byla Kauno apylinkės 
teisėjas vasario 18 d. sprendė; 
visi trys pripažinti kaltais ir 
du nubausti po vieną mėnesį 
kalėjimo, o trečiasis dešimčia 
parų arešto, ,c

Italų kariuomenė 
koncentruojama prie 
Jugoslavijos rube- 

žiaus
ROMA, Italija, bal. 4. — 

Karo ministerija paskelbė an
tradienį, kad Italijos Alpų ka
riuomenės vyriausioji buveine 
perkelta iš Romos į Trentą. 
šitas mięstąs randasi 70 mylių 
atstumoje nuo Austrijos rūbe- 
žiaus ir 135 mylių atstumoje 
nuo Jugoslavijos pasienio.

Pranešama taipgi, kad Mus
solinis paskelbė karo stovį 

1 Trente ir Gorizia. • Pastarasis 
miestas, Gorizia, randasi tik 
20 mylių toly nuo Jugoslavi
jos. rubežiaus.

Mussolinis antradienį pada
rė pranešimą, ministerių kabi 
netiri apie tarptautinę padėtį. 
Tuo pačiu metu, kai kabinetas 
laikė posėdį, gaūta pranešimų, 
kad Vokietija siunčia savo sun
kiąją artileriją į Italiją.

Thomas išrinktas 
automobilių uni
jos prezidentu

CLEVELAND, Ohio, bal. 1. 
— Automobilių darbininkų uni
jos konvencija antradienį iš
rinko unijos prezidentu Rolan 
J. Thomašą, kurs, unijai su
skilus, ėjo iki laikinojo prezi
dento pareigas.

George F. Addes išrinktas 
unijos sekretorium-iždininku 
aklamacijos budu.

Užmušė Britanijos 
konsulą

LONDONAS, Anglija, bal. 4. 
-— Mieste Mosul, prie Tigris 
upės, Iraų’o valstybėje įtūžusi 
minia užmušė Britanijos kon
sulą Monck-Masoną, kai agita
toriai paleido paskalą, kad bri
tai nužudę Iraų’o karalių Gha
zi. Tikrumoj gi karalius žuvo 
automobilio nelaimėje.

Užgyrė Douglaso 
paskyrimą i Vy
riausią teismą

: WASHINGTON/rD. C., bal. 
4. — Jungt. Valstijų senatas 
antradienį užgyrė paskyrimą 
William O. Douglaso Vyriau
siojo teismo nariu.

LONDONAS, bal. 2. — Len
kijos užsienių reikalų ministe- 
ris Beck antradienį tarėsi su 
Britanijos užsienių reikalų se
kretorium Halifaxu. Vėliau bu
vo numatyta Becko ir Kalifa
to konferencija su premjeru 
Chamberlainu.

Šiomis dienomis Britanijos 
valdžia paskelbė gelbėsianti 
Lenkiją, jeigu ją užpultų Hit
leris. Beckas pasitarime su 
Halifaxu antradienį pareiškęs, 
kad Lenkija skaitanti savo ma- 
ralia pareiga prižadėti lenkų 
pagalbą Britanijai.

Manoma, Beck iškėlęs pasi
kalbėjime su Halifaxu žydų 
klausimą ir prašęs paremti žy
dų evakuavimui iš Lenkijos 
planą — panašų tam, kurs nu
mato išremti žydus iš Vokie
tijos.

-- X-- X-- X--
VARŠUVA, Lenkija, bal. 4. 

— Keliaunininkai atvykstą iŠ 
Varšuvą iš Sovietų Rusijos pra

IS LIETUVOS
DVYLIKA TŪKSTANČIŲ PA

BĖGĖLIŲ Iš KLAIPĖDOS 
KRAŠTO REIKALINGI 

PAGALBOS.

KAUNAS, kovo mėn. 30 d. 
— Pirmomis Klaipėdos perlei
dimo dienomis tūkstančiai žmo
nių paskubomis neorganizuotai 
pabėgo į Kretingą, Palangą, 
Tauragę ir Kauną. Dabar vyk
sta tvarkingesnis likusių val
dininkų, įvairių įstaigų ir mo
kyklų evakuavimas. Priskaito- 
ma, kad pabėgėlių yra per dvy
lika tūkstančių. Daug lietuvių 
darbininkų pasilieka Klaipėdoje. 
Raudonasis Kryžius, šaulių Są
junga ir kitos Organizacijos 
bei įstaigos sudarė Klaipėdos 
pabėgėliams šelpti komitetą. 
Lietuvos visuomenė gausiai au
koja pabėgėliams remti. Juos 
visus reikia aprūpinti maistu, 
butais ir darbu. Sunkioje Lie
tuvai valandoje tikimasi Ame
rikos lietuvių vieningu veiksmu 
moralės ir materialčs tėvynei 
paramos.

NAUJĄJĄ VYRIAUSYBĘ 
SVEIKINA VISA LIETU

VOS SPAUDA.

KAUNAS, kovo 30 d. — 
Naująją Lietuvos Vyriausybę 
visa spauda nuoširdžiai sveiki
na ir kviečia visas sroves vie
ningai ją remti. Ministras Pir
mininkas Generolas Černius pa
reiškė, kad Vyriausybe skatins 
jungiamuosius veiksnius, šalins 
skiriamuosius. Vieningo darbo 
vyriausybė tikisi, visuomenės 
remiama, nugalėti Klaipėdos 
atskyrimu sudarytus sunku
mus. Vyriausybė ruošia savo 
darbų deklaraciją.

KURIAMAS LIETUVOS PA- 
TRIJOTINIS FRONTAS.

KAUNAS, kovo 30 d. — 
Savanorių Sąjunga sudarė or
ganizacijų atstovų komitetą 
įkurtį Patrijotinį Frontą — vie

neša apie ilgus traukinius ga
benančius karo medžiagą iš 
Rusijos į Lenkiją. Tačiau Mas
kvos spauda kolioja Chamber- 
lainą, kurs pažadėjo paramos 
Lenkijai kovoje prieš Hitlerį. 
Antradienį atakos dar atkreip
tos prieš Lenkijos užsienių rei
kalų ministerį Becką. Faktinai 
Maskvos spauda vadina Becką 
Europos gudriausiu apgaviku 
(double-crosser). Bet kokia su
tartis, kuri remiasi Becko žo
džiu, pasak rusų, esanti bever
tė.

Rusų darbai ir žodžiai, at
rodo, prieštaraują vieni kitiems. 
Kaip tai išaiškinti? Varšuvoje 
kalbama, kad Stockholme, Šve
dijos sostinėje, prasidėjusios 
rusų-vokiečių derybos. Kai tik 
Britanijos premjeras Chamber- 
lain ėmė organizuoti bloką 
prieš Hitlerį, tai pastarasis su
skubo tartis su Sovietų Rusi
ja. šitose derybose vokiečiai 
stengiasi neutralizuoti rusus.

ningą tautos politinę organiza
ciją saugumui kultūrai ir ge
rovei kelti. Visų srovių studen
tai pirmieji susijungė Patrijo- 
tiniam Fronte. Vykdomas pla
tus aukų rinkimas šauliams 
stipriau apginkluoti. Visuome
nė didelių pavojų akivaizdoje 
gausiai aukoja.

NETIKRI GANDAI APIE 
KLAIPĖDOS VERTINI

MĄ LIETUVOJE.

KAUNAS, kovo 30 d. — 
Užsienio spaudoje pasirodžiu
sios žinios, kad atsakingas Lie
tuvos Vyriausybės narys dėl 
Klaipėdos netekimo pareiškęs, 
kad Lietuva esą nusikračiusi 
nereikalingo balasto, yra ne
draugingos Lietuvai spaudos 
paleistas prasimanymas — ko
mentaras, su teisybe nieko ben
dro neturįs.
1939/111/ 31 d.

PASIUSKIT GIMINĖMS

Lietuvon
PINIGINĘ DOVANĄ

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

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

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

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

Valandos: 7 iki 9 vakaro. 
Antrad. ir Penktadieniais 

Tel. CICERO 3453 W.

Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
v DENTISTAS

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

1344 East 63rd St
chicago, ill.

Tek Office Wentworth 633t 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

apie C.I.O. (TR

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 YARDŠ 1373.

LIETUVIAI

Ofiso Tel. Yirds 5921
DR. BERTASH

. 756 West 35th St.
Cor. of 35th and Halsted Sts.

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nędėliomis pagal sutartį.

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 
Tel. Kenwood 5107.

Ofiso Tel. Virglnia 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.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai_
Phone CANAL 6122

Dr. s. biežis 
gydytojas m CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

itfihš per 31Gerai lietuviams 
metus kaipo patyręs gy 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pag\l nau
jausius metodus X-Ray ir ' tokius 
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:

SUperibr 9454 ar Central 7464

Kalbant 
dustrinių Unijų Kongresą) 'pir
miausia tenka prisiminti A- 
merikos Darbo Federaciją, nes 
galų gale C. L O. yra Federa
cijos padaras!

Amerikos Darbo Federacija 
Susiorganizavo 1886 metais 
kaipo amatų sąjunga—ne visų 
darbininkų* o tik amatninkų 
sąjunga. Nors, laiku bėgant, į 
Federacijų įėjo viena kita 
industrinė arba pusiau-indus- 
triniu pagrindu suorganizuota 
unija, nors vis stipriau Fede
racijoj ir industrinės organi
zacijos formos reikalauta, ta
čiau dominuojanti srovė joje 
pasiliko iki pat paskutinių 
laikų amatinė.

Vienas įvykis ypatingai riš-, 
kiai akcentuoja jos, kaipo 
amatų sąjungos, požymį. Ša- 
muel Gompers, sulaukęs 80 
metų, mirties patale San An- 
tonio mieste, 1924 m., pasišau
kė James Duncaną* granito ta
šytoji) unijos prezidentą, ir 
tarė: “I liave kept faith. Tell 
tbem I expect them to keėp 
faith.“ Mirties patale, pasku
tinėj valandoj Gompers, Ame
rikos Darbo Federacijos žy
miausias vadas nuo pat jos 
susiorganizavimo, prašė kitus 
Federacijos vadus pasilikti iš
tikimais amatų unijų konstru
kcijai, nors tarpais ir atrodytų, 
kad reikia kitokios, pavyzdžiui 
industrines, unijų formos.

Gomperso pskutinis patari
mas buvo nereikalingas, nes 
dauguma Federacijos vadų 
buvo taipjau griežtai nusiteikę 
amatinių unijų šalininkai, kaip 
ir jis pats* ir pasiliko toki iki 
iki šios dienos.

Tenka pasakyti, kad Ameri
kos amatninkams jų unjjos 
buvo naudingos. Amatų unijos

patapo kaip ir J- Valstijų dar
bo aristokratija.
A. D. F. Konvencija Atlantic 

City
Bet Amerikos Darbo Fede

racijos konvencijoje 1935 m., 
Atlantic City, pildomosios ta
rybos mažumos raportas nu
rodė štai ką: Federacijai pri
klauso 3,500,000 narių, kuo
met §aly esama 39,000,000 dar
bininkų, kuriuos reikia ir ga
lima organizuoti; Federacija 
turi tik mažą Amerikos dar
bininkų dalelę!

Atlantic City konvencija ti
krumoj buvo amatinio unio- 
nizmo grumtinės su industri
niu unionizmu. Ir amatų ša
lininkai turėjo joje daugumą.

Paskutinę konvencijos die
ną, vis dar industrinių unijų 
šalininkams kovojant* John 
Lewis, jų vadas, atsistojo kal
bėti. Hutcheson, konservaty
viausias net konservatyviųjų 
Federacijos vadų tarpe, susi
ginčijo su Lewisu. Hutcheson 
sušuko: “bastard”—“benkar- 
te’.’

Lewiso ranka išsitiesė. Hut
cheson nuvirto ant stalo su
kruvintas. Kilo triukšmas, nes 
vieni delegatai puolė Hutche- 
soną, kiti Lewisą gelbėti. Są
jūdis užsibaigė į keletą minu
čių. Bet Lewiso kirtis nuaidė
jo per konvencijos salę. Nu
aidėjo toliau — per visą Ame
rikos darbininkų judėjimą* 
Lapkričio 23 d. 1935 m. Lewiš 
parašė Wm. Greenui, A. D. F. 
prezidentui, laišką — “Dear 
Sir and Brotlier: Effective thiš 
date, I resign as vice-president 
of the American Federation of 
Eabor.“
f Bet dar dvi savaites prieš tai 
būtent lapkričio 9 d., C. I. O.

Septynios unijos, Suorgani
zavusios 1935 m. Č. I. O. turė
jo į apie 1,000,000 narią. Lap
kričio mėnesį 1937 metų C. I. 
O. jau priskaitė 32 unijas, ku
rių narių visas skaičius siekė 
3,71$,000. Tai milžiniškas pašo
kimas per dVejtis metus. ’C. I. 
O* tekt) kv6vbti rie kokiuš Ša
mų statybos kontr aktorius J 
samdančius po 2d, 50 arba po 
100 darbininkų, bet Amerikos 
industrijos milžinus* sarudan- 
čius tūkstančius* ir dešimtis,] 
ir net šimtus tūkstančių dar-Į 
bininkų — khip GenerM 'Mo
tors ar*ba United Steel Corpor
ation. C. I. O. organizacinio 
vajaus kovos savo laiku buvo 
plačiai atžymėtos spaudoj ir 
čia neminėsiu jų.

Industrinių Organizacijų

NAUJIENOS, Chicago, III. __ ______________________
“recesija”. Bet tur būt skau
džiausia C.T. O. arba Industri
nių Unijų Kongresą užgavo ir 
vargina Šiandie savitarpės peš
tynės, kitaip tariant, frakcinė 
kpva. Ir šiandie mes matome 
šitą kovą automobilių darbi
ninkų unijoje* Ji kįla ir kito
se unijose. V. P.

AKIŲ SPECIALISTAI

AOtyTE-NAUJIENŲ Telephoto
HOLLYWOOD, CAL. -— 

Delia Bogard, kino artistė, 
kuri buvo skaudžiai sumuš
ta kažkokio pamišėlio.

(Committee for Indsutrial Or-

CfcANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

' POCAflONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas ............................... ■

Perkant 5 Tonus ar Daugiau .
BLACK BAN Tonas $Q.5O

h Perkant toną ar .daugiau____ __ -

nutarė pradėti organizacinį va
jų-

Septynios A. D. Federaci
jos unijos įsteigė C. I* O. Jos 
buvo: United Mine Workers* 
Amalgamated Clotbing Work- 
ers, International Ladies Gar- 
ment Workers, United Hatters, 
Cap and Millinery Workers, 
United Tcxtile Work^’s, Oil 

vFielcb Gas Welk^aiBd'Refinery 
Workers ir InleffiS'tionat Uni- 

,. r • •

on of Mine, Mill and Smelter 
vvorkers.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas 
. Palengvina akių Įtempimą, kuris 

Kongresas lesti priežastimi galvos skaudėjimo.
Svaigimo, akių aptemimo, nervuotii- Bet tenka pastebėti, kad iš mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 

3,718,000 narių 1937 m. ne
si mokėjo duokles. O tai yra sitikimuose egzaminavimas daroma? 
gan aiški tų unijų silpnumo I gpecįaiė atyda atkreipiama 
žymė. 1938 metų konvencijoj r mokyklos vaikus. Kreivos akys 
lapkričio 13 d. John Lewis ra
portavo, kad C. t. O. turi 4, 
037,000 narių, tačiau įgudę 
stebėtojai mano, kad vargiai 
3,000*000 tų narių buvo užsi
mokėję duokles.’

šitoj konvencijoj C. I. O* 
priėmė naują vardą: Indsutri- 
nių Unijų Kongresas.

Bendrai 1937 m. antrą pusę 
ir 1938 metus C. I. O. veikla 
atslūgo. Viena šitų unijų vei
klą žymiai pakirto nepasiseki
mas suorganizuoti vadinamo 
“mažojo plieno“ darbininkus. 
Antra — užėjo vėl depresija, 
prez. Roosevelto pavadinta

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso

Akinių DirbtuvėOfisas ir 
756 West 35th Street 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedeliomis pagal sutartį.
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

OFISO VAL.: 9-12; 1-5; 7-9 
Ketv. 9-12

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue
Chicago, Illinois

> * * J 2

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS: 

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

Phone MIDVVAY 2880.

Dr. F. Pulsucki Le Vau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Tclcphone FLAZA 2400

Taupyk-
saiigioįe į$tiiigoje

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

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos iškraipymų gydy

E. MADISON ST., Chicąfgo, I1L '
<Suite 2008 Mallers

Telefonas STATE

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Honrs:2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. N AIKELIS
I Physician and Surgeon
3261 So. Halsted Street

59

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

į ^AMBULANCE " '■ 
’S DIENĄ IK NAKTĮ

Viši Telefonai YARDS 1741-1742
įj’4605-07 So. Hermitage Avė. 
:'4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

ADVOKATAI 
k: p. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Deąjborn St 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 Spf'IIalsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDŠ 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

k*

Unijų Vadų Kova
Kartu prasidėjo Amerikos 

Darbo Federacijos ir C. I. O., 
tiksliau pasakius jų vadų ko
va. Federacija apkaltino C. I. 
O. skaldant darbininkų judė
jimą ir dualines unijas orga
nizuojant. Kaltinimas nepagrį
stas. Nes pati Federacija pir
ma suspendavo tas unijas, ku
rios sutvėrė C. I. O., o paskiau 
kuone visas jas išmetė iš savo 
tarpo. Tad greičiau ją gali
ma kaltinti darbininkų judė
jimo skaldymu* Antrą vertus* 
C. I. O. pirmiausia ėjo į tas 
pramones, į kurias Federaci
ja faktinai nebuvo nė kojoš 
įkėlusi, r 

Tenka pripažinti faktą, kad
C. I. O. organizavo masinės 
gamybos darbininkus, kūrė 
industrines unijas, kurių A.
D. Federacija nenorėjo orga
nizuoti, kurias—organizuoti bi
jojo.

Tuo tarpti C. I. O. ir Fede
racijos kova šėlo visu piktu
mu. Prez. Roosevelto valdžios, 
draugingų unijoms organizaci
jų ir pačių unijų eilinių narių 
spaudžiami C I. O. ir A. D. F. 
vadai spalio mėnesį 1937 m. 
susitiko taikos deryboms. Ta
čiau nesusitaikė. C. I. O. norė
jo eiti į Federaciją, taip —bet 
tokiomis sąlygomis, kurios už
tikrintų, kad Federacijos ama
tinių unijų vadai neišdalinš 
industrinių unijų narių ama- 
tinėms unijoms. Federacijos’1 
unijos (tiksliaU-vadai) bijojo, 
kad šitokiomis sąlygomis įėju
sios C. I. O. unijos galės visą 
Federaciją dominuoti. O kai 
kurių rimtų stebėtojų nuomo
nė yra* kad Amerikos Darbo 
Federacija ir C. I. O. galėjo 
susitaikyti, jeigu tik abi jų 
pusės tikrai butų norėjusios' 
taikytis. !

Kaip Sėkmingas pasirodė C* 
I. O. darbus?

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais 
vaL valmro iš W. H. F. .C. stoties (1420 k.)—Pranešėjas

P. ŠALTIMIERAS.
Kp-sl .̂

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 100L 

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

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois 
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 9701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

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
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietusių 
Direktorių
Asociacijos

Anibulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį, 9

<

MOKAME■

v

' H 1

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

TURIMĘ 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

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-

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S, California Avenue Phone Lafayette 3572

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 Sotith 49th Court CicerD Phone Cicero 2109

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituąnicą Avęnūe, Phone Yards 4908

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

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 BEMLOCK 6111

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St 
Room 1230.

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

, DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

Tel. Wentl612 — Res. Yards 3955
Ofiso vai.: 2-4, pp. ir 7-9 vak. Ser. 

ir nedėlioj pagal sutartį.

J)*“--”

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW 

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

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

lAriTV

INSURED

• Užtikrink savo indė
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

•Čia VISŲ. INDĖLIAI 
APDRAUSTI IKI— 

$5,000.00

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINGS ASS’N

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 So. Halsted Št, Chicago, IH.

tACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Xyest 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Streęt Tel. Pullman 1275

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

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

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI
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KORESPONDENCIJOS
Binghamton, N. Y

“Naujienos”
1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Gerbiama “Naujienų” 
dakcija ir Administracija

Su Marija Jurgelioniene J 
man teko susirašinėti per pas
kutinius penkerius metus “N. 
prenumeratų reikalais, 
jos tragingos mirties reiškiu 
giliausią užuojautą šioje liud-j 
noje valandoje velionės šei
mai ir “Naujienoms.”

Jos. A. Kaminskas, 
“Naujienų” bendradarbis, 

109 Crestmont Rd.

Šiuos žodžius pabaigęs jis 
pats pakvietė Oną Žiurienę iš
duoti raportą nuo kaž kokios 
Peace and Democracy League 
konferencijos, kuri įvyko kele
tą mėnesių atgal Washington, 
D. C. (Amerikos Kongresas jos 
ten nesiuntė

• ja nebuvo 
mas).

Dčll Iš raportų
- . | turėta susisiekimo su Amerikos

Rė

ir ta konferenci- 
lietuviškas veiki-

pusi rodė, kad ne-

nuveikti. Rengė 
laike, 

konfe- 
Piknike 

išėjo

jai bus laimėtojai, ir laikraščiai 
neužilgo išeis.

Spauklirig duonkepyklos išve- 
žiotojai yra bandomi suorgani
zuoti. Federacijai prigelbstanl 
pikielai pastatyti prie kiekvie
nos krautuvės, kuri parduoda 
Spaulding duoną.

Pereitą savaitę, kuomet pi
kielai bandė sulaikyti vien^ 
duonos išvežiotoją, kuris tuo 
tarpu vežė duoną, užklupo juos 
policija ir suareštavo. Bosai 
tvirtina, kad tame troke vežė 
darbininkų algas ir šie vaikėzai 
buk norėję pinigus atimti. Pi 
kietai išimti už kauciją.

Šeimininkės, nepatronizuoki 
te skebų išvežiojamą duoną.

Lietuvių Progresyvio Klubo 
bankietas

Iš Lietuvos
Trūkstą žemės ūkio 

darbininkų
Kretingos 

vietnų 
dideliu

ASMENIŠKAI LYDIMA
JUBILIEJINĖ “NAUJIENŲ”. EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Užgirta Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos Amerikoje, Ine.

Išplauks moderniškam baltam švedų Amerikos Linijos

COAU

motorlaivy

Wilkes-Barre, Pa
Konferencija

Amerikos Lietuvių Kongreso 
vielinio skyriaus konferencija į- 
vyko kovo 26 dieną. Dalyvavo 
virš 50 delegatų nuo 18 orga
nizacijų.

Pirmininkas Stankevičius ati
darydamas konferenciją ragino 
susirinkusius nesigraibstyti į vi
sas puses, bet tik imti vien lie
tuvišką veikimą.
yxxxx xxxxx nmimmm 

PAMOKOS 
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 

(Gregg Shorthand) 
MOKSLO LAIKAS: 

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

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted SL, Chicago, III. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

ir

siskundė, kad jiems nieks ne
buvo galima 
pikniką labai patogiam 
kuomet įvyko A.L.K. 
rcncija Scranton, Pa.
dalyvavo daug žmonių, 
daug tavoro, bet piknikas da
vė nuostolį. Surengė balių, bet 
jame dalyvavo tik 11 žmonių ir 
šis davė didelį nuostolį.

Pranešė, kad praeito} konfe
rencijoj sumokėjo 8 organizaci
jos j)o $1.00, bet šie pinigai ne
buvo pasiųsti į centrą Amerikos 
Lietuvių Kongreso, nes jiems 
čionai buvo labai reikalingi, ir 
buvo ant vietos suvartoti “ge
ram tikslui’’. Abelna sutrauka 
parodo, kad šis vietinis skyrius 
turi per $60.00 skolų.

Raportų diskusijose delegatai 
parodė nepasitenkinimą, pažy
mėdami, kad priekyje pastaty
ti žmones neatsakomingi ir to
dėl šį skyrių taip į skolas įvarė.

Komitetas kalba: šios skolos 
nėra jų pri va tiška i padarytos, 
tai yra “visuomenės reikalas” 
ir kaipo tokia “visuomenė’’ tu
ri panešti. Ragina delegatus 
kreiptis į savo organizacijas, 
idant sukėlus finansų dėl išly
ginimo minėtų skolų. .

Priėmė tris rezoliucijas: Klai
pėdos klausimu — Klaipėdos 
netekime — ir Atsteigimo Dc-

Lietuvių Progresyvio Klubo 
bankietas įvyks sekmadienį 16 
dieną balandžio 1939 metais.

Bankietą turėsime šaunų; ja
me girdėsim kalbėtojų, tarpe jų 
musų miesto majoras ponas 
Loveland.

Bus ir koncertinė programa 
susidedanti iš dubeltavų kvar
tetų, sikstelų, kvartetų ir due 
tų. Dainininkai parinkti geriau
si musų apylinkėj, kurie po va
dovyste V. Botyriaus linksmins 
musų bankieto svečius ir šio 
klonio lietuvius. Solistė bus po
nia Begabeno.

Visa programa bus girdžiama 
ant W.B.A.X. radio stoties tar
pe 8 ir 9-tos valandos vakaro. 
Šokiams grieš V. Tamulino or
kestras.

Rengimo komisija kviečia vi
sus dalyvauti Motei Redington, 
Wilkes-Barre, Pa. Pradžia 6:30 
vai. vakaro. Įžanga $1.50 asme
niui.

KRETINGA.
apskrityje daugelyje 
ūkininkai skundžiasi 
žemės ūkio darbininkų truku
mu. Šis klausimas paskutiniu 
laiku ūkininkų tarpe pasidarė 
labai aktualus,.nes artinasi pa
vasaris — prasidės žemės ūkio 
lauko darbai, o su darbininkais 
vis dar negalima susitvarkyti. 
Daugelis žemės ūkio darbinin
kų esą perėję prie miškų kir
timo ir apdirbimo darbų, iik- 
menų apdirbimo darbų, štai y 
bos darbų ir kt. Ūkininkai -š 
klausimą kelia įvairiuose susi 
rinkimuose ir skundžiasi susi
dariusia padėtimi.

Nauja Boston
Avalynės Krautuvė

Wilkes-Barre, Pa

EGG „.Z___________  $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

TVRTA8 
$2,900,000

4192 S. ARCHER AVENUE 

 

(North Eastl Corner Archer and 

 

Sacrimento Avė.) 

 

Phone LAFAYETTE 0461

United

Boston Shoe Store, 3435 So 
Halsted St. taria ačiū visiems 
draugams už taip didį atsilan
kymą į krautuvės atidarymą 
šeštadienį. Ta pačia proga už
tikrina, jei nepatenkinti patar
navimu šeštadienį, kad stengsis 
tinkamai pasitarnauti sekantį

Labai didis lankytojų skai
čius gal kiek ir buvo sunku ap
tarnauti, bet už tai dabar ar
tinantis Velykų šventėms pasi
stengsime apsirūpinti pardavė
jų patarnavimu tiek, kad galė
tumėme visus patenkinti. Tad, 
šviečiame atsilankyti ir pasi
naudoti musų patarnavimu.

Skelb
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TIESIOG J KLAIPĖDĄ Per Gothenburgą, Švediją—nepersėdant 
SUTAUPYSITE PINIGĄ PIRKDAMI LAIVAKORTE TEN IR 
ATGAL (Round Trip). Informacijų ir laivakorčių kreipkitės į

Lithuanian News Publishing Co.,
“Naujienos” Travel Dept.,

1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. Autorizuota Agentūra
_—-T ~ --- ---- __ * -2— * - -________ . “a’ ..,.vSNVEDISH AMERICAN LINE

Pilnas Pasirinkimas
PLTJMRINGO ir ŠILDYMO REIKMENŲ—NAUJŲ ir SENŲ 

Parduodam t'esiai 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

tates Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai p ii apdrausti iki 

$5,000.00

Išjfiokėjom
f padėtus /IĮ. % 
pinigus R '

Duodam Paskolas ant 1-mų 
Morgičių

Safety Deposit Dėžutes Galima 
Pasirendutoti

Ofiso Valandos: nuo\9 ryto iki

5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
ną, Subatom nuo 9 ijyto iki 

8 vai. vakaro.

STANDARD FEDERAL SAV

INOS & LOAN ASS0C1ATI0N
of CHICAGO

JUSTIN MACKIEWICH 
President

HELEN KUCHINSKAS, Sec.

KEISTUTO
Building and Loan 
Associalion No. I

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

Išmoka 4tą nuošimtį už padėtus 
Pinigus

PINIGAI APDRAUSTI IKI $5,000.00

3236 So. Halsted Street
Telephone—Calumet 4118 

JOS. M. MOZERIS 
(Sekretorius)

Konferencija baigėsi su vice
pirmininko kalba kviečiant ka
talikus veikti bendrai, tvirtinda
mas, kad mes visi esame kata- 

ikai. Korespondentė

Wilkes-Barre, Pa
Streikas

Musų miestas dar vis stovi be 
dieninio laikraščio. Newspaper 
Guild ir laikraščių savininkai 
aiko derybos konferencijas. 
?agal vėliausius pranešimus at
rodo. kad laikraščių streikuoto-

SLA 7-to apskričio konferen
cija įvyko kovo 26 dieną Lietu
vių Progresyvio Klubo svetainė
je. Dalyvavo 52 atstovaj nuo 18 
kuopų. - >• <. • •• /

Iš laiškų pasirodė, kad ap
skričio valdyba parašė laišką į 
valstijos Insurance department, 
kad centro biznio įstaigą SLA 
centro viršinii^kai kels į Pitts- 
burgh, Pa., o pinigų lėšų fonde 
nesiranda, tai prašo uždrausti 
imti pinigus iš kitų fondų dėl 
pirkimo namo, nes dabar Nevv 
Yorko mieste randasi trys na- 
mai.

VYNAI ^lykiniai GĖRIMAI

Wexberg’s Linki Jums Linksmų Švenčių

Bohemian
A T T old STYLE LAGER
rVlLUlJ Velykų pietums 12 unc. steinies

24 butelių keisai ____________
Dykai Pristatymas

$|.O9
/

VYNAS PORT ir MUSCATEL $1.23
Grynas Kalifornijos vynas pilne B ■■
siprumo ir sendintas. % gal. 65c. Galionas

>

iš Stoties

w. G. E. s
Kasdien nuo 8:30 v. ryte 

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

pranešimus

The BARLETTA

NAUJAS

TAIPGI NAUJI 
FLORSHEIM 

VYRAMS 
Gaukit 

pritaikintus 
gerai.

Sophie
Barčus

Boston Shoe Store
3435 SOUTH HALSTED STREET

Sau Ve/y£inią_BateIių Pirkti 
NAUJITEDIAI!!!

KAIP KRAUTUVE TAIP LYGIAI IR AVALYNE

RYTINE RADIO 
VALANDA

Delegatas V. Kamarauskas iš
sireiškė, kad balsavimas perkė
limo centro nebuvo teisėtas, nes 
buvo leista visom kuopom bal
suoti, o įstatymai rodo, kad tik 
vien Pennsylvania valstija turi 
teisę balsuoti centro perkėlime.

Kai kurie delegatai nusistatė 
prieš esamą pildomąją tarybą 
pagal senoviškai nustatytą pa
protį Gegužio-Vitaičio mašinos.

Nutarta, kad SLA preziden
tas Bagočius paliuosuotų >7-tos 
kuopos narį Galinską nuo su
spendavimo bausmės, nes bu
vusioji klaida kuopoj ištaisyta. 
Taipgi nutarta užprotestuoti 
prieš Tėvynės redaktorių, kad 
SLA 7-tą apskritį per organą 
vadino anarkistais.

Nutarė paaukoti $10.00 iš iž
do ir išrinkti du atstovus į Bi
rutės Vaikų Draugijėlės Komi
tetą.

Konferencijai pasibaigus Bi
rutės vaikučiai sudainavo kele
tą dainelių po vadovyste moky
tojaus V. Botyriaus, SLA 35 
kuopos nario.

Viskam pasibaigus buvo pa
vaišinti delegatai ir Birutės vai
kučiai. Prie stalų susėdę delega
tai ir svečiai dalinosi savo min
timis, buvo du angliški kalbė
tojai, ex-teisėjas John Fine ir 
miesto majoras Loveland, ku
rie pasakė atitinkamas prakal
bas šių dienų klausimu.

Korespondentė

SSR

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE”

VYRAMS!!!
Nauji Calfskins Nauji Stiliai

juodi
GELTONI ~ irMMF aukšč.

PAVASARINIŲMADŲ
RED

CROSS

PATTERN BOOH

8.75
Vardas

Adresas.

W. H. F. C, Miestas-----

Valstija.
LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

VAK. 
VAK. 
VAK.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, I1L

MOTERIMS’!!
JAPANICAS

Mėlyni, Geltoni, Patents
Toeless, 
Heeles, 
Straps, 
Pumps, 
Oxfords

NAUJI JUMBO CREPES 
PADAI.

VISI MIERAI

NAUJUTĖLIAI STILIAI
VELYKOMS

VISI MIERAI VISŲ PLOČIŲ 
Nauji tinklai tūkstančių stilių 

pasirinkimui.

98
Kvorta

F)D A T TBV Gryna Kalifornijos Brandy. švel- “fl j fVDKAInDI ni ir lengvi su turtingu vynuo- $ g ■ I U
giu aromu. 90 Proof. _Penktadalis

KENTUCKY-SEALDEGTINES 90 Proof. Tikrai bus didžiai mė- 
giamas kaipo straight ar maišy
mui. ši degtinė yra 2 metų se
numo.

ĮDOMIŲ m NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— m tt n n —7 IKI 8 VAL.• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. NAUJI BOSTON BATAI VISUOMET GERESNI

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

Nauji Star Brand ir Poli Parrot 
BATELIAI

VAIKAMS
žemos Kainos

VVEKBERG’S
1908 So. Halsted St. TeL CANAL 4738

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS—-BAJORES DAINININKES — ARTISTAI-ES

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 

’-ad pačios Naujienos 
yra naudingos;

« [Z
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JAUNIMO” BALANDŽIO 
NUMERIS

Šio mėnesio “Jaunimo” nu
meris jau išėjo. Jame, žinoma, 
daug rašoma apie skaudų Lie
tuvos nuostolį — Klaipėdos pra
radimą. Tarp kitko , laikraštis 
pažymi tą faktą, kad angliško

je j e sPaud°je dauguma žinių apie 
4’001 Klaipėdą atsidavė vokišku kva

pu. Kovai prieš tokią provokiš- 
ką propagandą “Jaunimas” pa
taria susipažinti su Klaipėdos 
klausimu ir skleisti teisingas ži
nias Amerikos visuomenėje.

“Sunku įsibrauti į regulia
rias (anglų) laikraščių skil
tis”, sako “Jaunimas”, “bet 
už tai niekas negali mus su
stabdyti nuo rašymo laiškų į 
‘Skaitytojų Balsų’ skyrids, 
kuriuos turi kiekvienas laik
raštis ir kurie yra plačiai 
skaitomi.”

Teismo sprendimas prieš uniją
Federalinis distrikto teismas . Philadelphijoje priteisė 

$711,930 atlyginimo Apex Hosiery kompanijai už nuosto
lius, kuriuos jai padariusi Č.I.O unija, paskelbdama “sė
dėjimo streiką”.

Džiurė surado, kad streikas padarė kompanijai $237/ 
310 nuostolių, bet teisėjas šitą sumą padidino tris kartus, 
pasiremdamas prieš-trustiniu Shermano įstatymu, pagal 
kurį kompanija patraukė tieson uniją.

Sumokėti $711,930 atlyginimo turės unija (Hosiery I VARGINGA LIETUVOS 
Workers unija No. 1) ir jos prezidentas, William Leader. I DARBININKŲ BŪKLĖ

Tai antras atsitikimas, kur unija yra nuteisiama už 
prieš-trustinio įstatymo sulaužymą. Seniau, prieš kokius 
trejetą dešimčių metų, buvo nuteisti už panašų nusikalti
mą Danbury (Conn.) skrybėlių darbininkai. Jiems teko 
sumokėti apie $30,000 nuostolių kompanijai, kuri juos 
apskundė už “neteisėtą susitarimą varžyti prekybą”, nes 
darbininkų unija buvo paskelbusi boikotą kompanijos 
prekėms.

Šiame atsitikime darbininkai tiktai streikavo. Bet jie 
pavartojo tokį streiko būdą, kurį neseniai pasmerkė ir 
pripažino “neteisėtu” Vyriausias J. V. teismas. Vadinasi, 
kojinių darbininkų unija ir jos prezidentas tapo nuteisti 
už “sėdėjimo streiką” ir už “prekybos varžymą”.

Shermano įstatymas buvo išleistas prieš kapitalistiš
kus trustus. O dabar teismas jį atkreipė prieš darbinin
kų uniją!

Visi kalba apie Lietuvos ne-1 
priklausomybę, 
nių, Lietuvos santykius su kai
mynais, ministerių kabinetus ir 
kitokius vidaus ir užsienio po
litikos klausimus, bet retai kas 
beužsimena apie kasdieninę Lie
tuvos žmonių būklę. O tai yra 
svarbiausias dalykas.

Kaipgi gyvena Lietuvos žmo
nes? Paduosime šiek-tiek žinių 
apie darbininkų gyvenimų Lie
tuvoje, kurias paskelbė opozici
nis leidinys “Bendras žygis” (e- 
jęs Klaipėdoj ir dabar, žinoma, 
jau sustojęs). Ve ką jisai apie 
tai rašo:

Lietuva, Latvija, Estija
. 1 r U-U— . - .

Jau kelios dienos, kai telegramos, ateinančios iš Eu
ropos, sako, kad Lenkija stengiasi prikalbinti Lietuvą su
daryti su ja “nepuolimo ir draugingumo” sutarti. Bet 
vakar buvo pranešta, kad trys Pabaltijo valstybės — Lie
tuva, Latvija ir Estija — jau sutinkančios pasiduoti Hit
lerio globai.

Abejotina, kad tai butų tiesa. Kodėl jos turėtų norė
ti Hitlerio globos?

Hitleris tik-ką skaudžiai nuskriaudė Lietuvą, atim
damas jai Klaipėdos kraštą. Musų korespondentas pra
neša, kad dabar jau ir Didžiojoje Lietuvoje vokiški na
ciai kelia-galvas, reikalaudami sau visokių privilegijų. 
Taigi pavojus Lietuvai iš vokiečių pusės neišnyko. Lei
dus Hitleriui Lietuvą “globoti”, Lietuva galėtų visai pra
žūti. .

Latviams ir estams vokiečiai dar pavojingesni, nes 
tuose kraštuose vokiškas elementas seniau buvo labai 
stiprus. Visi didesnieji miestai tenai kitąsyk buvo vokiš- 
kumo centrai. Vokiečiai baronai valde didelius dvarus ir

Vokietijos valdžia, įkėlusi koją į Latviją ir Estiją, 
tuojaus imtų to gaivalo įtaką stiprinti ir, kad kokios, 
bandytų priversti latvius ir estus grąžinti dvarus buvu
siems jų savininkams. Kaip gali Lietuvos kaimynai šiau
rėje šito pavojaus nepramatyti?

Mes todėl hėmanomė, kad Lietuva, Latvija ir Estija 
norėtų būti po Trečiojo Reicho “protekcija”. Veikiausia, 
tai bus lenkų propaganda. Patys lenkai geidžia tas Pa
baltijo valstybėles paimti po savo sparnu, ir kai jos spi
riasi, tai jie gąsdina: “Jus suės Hitleris!”

Bet lenkiško Vilko apetitai taip pat yra gerai žinomi.
Tų riiažų tautų padėtis šiandien yta kebli.

Ūkio Tafyba Lietuvoje
Iš Kauno pranešama, kad vyriausybė nutarė įsteigti 

Ūkio Tarybą. Jos uždavinys busiąs sudaryti “vieningą 
visam tautos ukiui veikimo planą” ir nustatyti “gaires, 
kuria kryptimi turi eiti ekonominė bei administracinė 
pažanga”.

Iš šitų pranešimo žodžių mes nedaug ką patiriame 
apie tos įstaigos tikslus. Lietuva juk visą laiką turėjo 
Žemės Ūkio ministeriją — tai kodėl ta ministerija nega
lėjo daryti “vieningą planą” ukiui ir statyti “gaires” eko
nominei pažangai?

Daugiau įstaigų, daugiau kanceliarijų; daugiau kan
celiarijų, daugiau valdininkų ir raštininkų — daugiau 
biurokratijos. _ ■ ,z„. , ,

Antisemitizmas Lietuvoje Iš Lietuvos

važiavinje, rašo visai ką kita. 
Atseit:

“Nužiūrimas skandalas, su
keltas europinės it ameriki
nės buržuazines spaudos apie 
nesančią ‘dkrainišką proble
mą’, aišku, turėjo tikslą už
nuodyti ..atinosferą Sovietį 
Sąjungos-Vokieti jos santykių. 
Panašiais nevykusiais budais 
provokatdriai manė sukelti 
Sovietų šalies neapykantą 
prieš Vokietiją, o iš kitos pu
sės, pastumti Vokietiją į žiop
lą ir neapmąstytą žygį. O ka
da nei vienas nei kitas neį
vyko, tai provokatoriai prd- 
siplepčjo: jie pradėjo garsidi 
skųstis, kad Vokietija darb 
jiems nesmagumą, kad ji pa
sisuko nė į rytus, bet į vaka
rus ir reikalauja sau Angli
jos ir Francuzijos kolonijtį. 
Paveikslas tinkąs dievams!”
Vadinasi, jeigu ne europinė 

ir amerikinė buržuazija, kuri 
per savo spaudą “nuodija” at
mosferą tarpe sovietų Rusijos 
ir hitleriškosios Vokietijos, tai 

Ktaipgd'r v71- !a"‘yk,iai tarPe ‘V. diktatoriški, 
salių butų kųogenausi!

Sovietų valdžia visiškai ne
mananti, kad jai butų reikalo 
pyktis sii Hitleriu. Tik buržua
ziniai “provokatoriai” norį į- 
velti rusus ir vokiečius į karą; 
o šiaip tokiam konfliktui tarpt 
Rusijos ir trečiojo reicho nesą 
jokio pagrindo.

Tai ką gi reiškia komunistų 
agitacija už bendrą frontą prieš 
agresorius? Kam yra rengia
mos tos demonstracijos prieš 
Hitlerį? Kam yra giriamas pre
zidentas Rooseveltas už jo pa
reiškimą apie “kvarantiną prieš 
agresorius”? Kam p~ tariama

Priešžydiška neapykanta pradėda labiau pasireikšti. — 
žydai vis labiau ir labiau yra išstumiami iš preky
bos. — Kooperatinis judėjimas ir žydai. — Nemalo
nus i vykis kavinėje. — Pradeda žydus persekioti. — 
Savo rąšies pogromėliai.

Kooperatinis judėjimas ir žydai. — Nemalo-

Kieno kaltė.
> .................. r

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)
O juk žinote, jei žydas žydą 

muša, tai niekas nepastebi, jei 
lietuvis su lietuviu pešasi, lai 
tik pramoga, bet jei lietuvis ar 
žydas su lietuviu susipeša, tai 
jau tikras žydiškas “pogro
mas”.

“Darbininkų gyvenimo są
lygomis pradėta rūpintis tik Lietuvai dėtis prie anli-hitleriš- 
pastaruoju laiku ir tai politi-p<o bloko?
niais sumetimais, pav. Klai- Išeina, kad patyj> komunistai 
pėdoje, žemės ūkio ar pra- provokatoriai arba biiržua- 
inones darbininkas yra var- žinių provokatorių agėntai. Nes 
go pelė, skurdžią dalį neša, juk ta komunistų agitacija, be 
Jis neturi pakenčiamo buto abejonės, “nuodija atmosferą” 
ar žemės sklypelio, neturi jo-parPe Hitlerio ir kitų valstybių, 
kių kultūrinių pramogų. Nei —--------------
žemės ūkyje, nei pramones į- __ •
monėse niekas nesirūpina jo jUj^JL argumynai 
darbo sąlygomis. Darbinin
kas apleistas, tarytum nerei
kalingas pabūklas, žemės u- 
kio darbininkas ligos atveju
visai neapdraustas, ries jam I Kaip jau buvo rašyta, šiauri- 
socialinis draudimas lyg ne- nėję Švedijoje, Suomijoje ii 
reikalingas butų. Darbo mc-1 Norvegijoje labai siaučia vilkai, 
todų tobulinimu^ 
lizacija pas mus 
sidomi...”

Šiaurės Elnių Imtynės 
Su Vilkais

kad teikia 
lavinimu, 

kad pakiltų jų darbo našumas; 
tuomet pakils ir jų uždarbiai. 
O dabar, esą, Lietuvoje “ma
rios nenudirbto darbo”, bet dar
bininkai slenka į Latviją, ieš
kodami uždarbio.

Ar koalicinė Lietuvos vyriau
sybė parodys daugiau rupestin- Į 
gurno tiems “vargo pelėms”?

Laikraštis mario, 
rūpintis darbininkų

IMPERIALISTAI NORĮ 
SUPIUDYTI RUSUS 

SU VOKIEČIAIS
Keistą įspūdį gauni, skaity

damas Maskvos “Pravdos” 
straipsnį apie “sovietų užsienių 
politiką”.

• J 'Komunistai visą laiką agituo-

— racioną- Jie tų ydelų gyventojams esą 
niekas ne- pridarę labai dideliiis nuosto

lius ir išskęrdę lukštančids šiau- 
, rėš elnių. Laikraščiai rašo, kad 

prieš kėlias dienas vėl jvvknsl 
žiauH šiaiires elnių kbva su vil
kų ruja.

Vieną vielą, kurioje ganęši 
‘ | šimtai šiaurės elnių, užpuolusi 

30 vilkų gauja. Vilkų išgąsdin
ti šiaurės elniai iš pradžių vi
somis jėgomis gynėsi. Garsiai 
maurodami patinai buvę suda
rę ratą aplink pateles ir veršiu
kus. Tačiau vilkai jau per kė
lias minutes tą ratą pralaužė ir 
papiovė apie 20 elnių.

Triukšmą išgirdę picinehys, 
apsiginklavę kirviais, durklais 
ir mietais, jie atskubėjo et- 
riiams padėti, šaukiamųjų gink
lų jie negalėję leisti į darbą, ftės

jei galima, Am. Jungtinės Vals
tijos, sudarytų bendrą ginklų 
frontą, kartu su Sovietų Sąjun
ga, prieš hitleriškds ir fašistiš
kus agresorius. Jie džiaugiasi 
kiekvienu prez. Roosevelto pa
reiškimu, kuris skatina tas vals
tybes stoti prieš Hitlerį. Jie sa
ko, kad šitokiame prieš-hitleriš- 
kame fronte ėsąs mažųjų tautų 
(jų tarpe ir Lietuvos) išgany
mas.

Bet vyriausias, komunistų or
ganas Sov. Sąjungoje, pasirem
damas “paties” Stalino žodžiais, 
pasakytais 18-ame partijos sii-

nibš. Dčglų šviesoje įvykdsioš 
didelės kautynės,' per kurias 
žmbnėms ir elniams pagalinti 
pavykę vilkus išvaikyti, Ptr 
kautynes 12 vilkų uzrtidšla'.

Draudžiama Skustis 
Namie

Jugoslavų kirpėjams labai 
striukai su darbu. Jų sąjunga 
sugalvojo projektą įstatymo, 
kuriuo bVilų draudžiama skus
tis namie. Skustuvus laikyti ii’ 
jais naudotis galėtų tik ,asme
ny s, turį ginklams laikyti lei
dimą. Mainais jie apsiima ne
mokamai skusti ir kirpti bedar
bius.

Tokių tariamų “pogromelių” 
dabar jau kaip kur pasitaiko: 
tai žydeliams langus išmuša, lai 
barzdą papešioja, .apstumdo, pa- 
sikolioja. Bet visus tuos faktus 
ir viena ir kita pusė akyliai re
gistruoja: lietuviai norį įrody
ti, kad žydai kalti, o žydai no
rį įrodyti, kad Lietuvoje esama 
antisemitizmo, o oficialiai skeb 
biaina, kad tokio antisemitiz
mo ne tik kad nesama, bet jis 
net draudžiamas...

Štai Kaune jau butą bent kiek 
liūdniau. Vienoje kavinėje, kur 
neoficialiai veikia juoda birža, 
apie kurią visi žino kas dedasi, 
vieną vakarą įvyko jau rimtos 
peštynės.

Vakare kavinėje butą vien lik 
žydų, Atėjo keli lietuviai vieną 
kitą piktą žodį tarė žydų adre
su. Tuoj žydų jaunimas supuo- 
lęs lietuvius sumušė, ir kai jiė 
buvo mušami, kiti duris laikė, 
kad policininkai neateitų į pa
galbą.

Žinoma, nacionalisto akimis 
žiūrint, jei lietuvis gavo nuo žy
dų į kailį, tai jau didelė, nešlo
vė... Dabar eina revenšas ir pa
sėkoje visų tų nesusipratimų — 
kavinėje visą laiką budi polici
ninkas ir saugo, tos kavinės lan
gus. Lietuviai jau į tą kavinę 
kojos nekelia.

Štai “Maisto” fabriko kai ku
rie darbininkai ir tarnautojai, 
kai grįžta iš darbo į tuos au
tobusus, kuriais jie važiuoja, 
žydų neįsileidžia — juos varų 
prispiria iš autobusų išsinešdirį- 
ti.

Matykite, tose kavinės pešty
nėse nukentėjo “Maisto” tar
nautojai... Tokie santykiai klo
jasi tarp žydų ir lietuvių smul
kiosios buržuazijos. Stambioji 
tiek lietuvių, tiek žydų buržu
azija mielai bendrame bizny j b 
dalyvauja ir pelnu skirstosi. Nei 
vieni, nei kiti labai nesijaudina, 
jei tenai kas nors gatvėje apsi- 
stUindo.

Darbininkų tarpe tik sąmo
ningesnių žydų neapykantos ne
sijaučia. Bet jei kalbėli apie žy
dų neapykantą, tai čia
pat pažymėti, kad ir žydų tar
pe yra tokių, kurie nemažiau 
lietuvius nekenčia, negu kai ku
rie lietuviai žydus. Rasi žydų 
tarpe lokių, kurie labai išdi
džiai žiuri į lietuvius, negarbiai 
atsiliepia kaipo apie tautą, nes, 
mat, maža esanti ir visai ne
seka lietuvių kultūros. Tokių 
nemaža rasi stambios žydų bur
žuazijos tarpe, bet kuri nepai
sant į šį savo grynai žydišką 
nacionalizmą varo su lietuviais 
visokius biznius.

Gatvė visuomet mėgo pa
triukšmauti, gatvės visokie vai
kezai visuomet norėjo ir pasi
pešt!.

Na, o dabar peštis gera net 
proga. Gali žydelį apstumdyti 
ir už tai dar kaip kas pagirs.

O tašai žydelis taip pat nori 
savo tautos gynėju pasirodyta 
— nepasiduoda. Tai jau progos 
didesniems skandaliukams. O 
lietuvis nacionalistas versliniii- 
kas visa šitai atsidėjęs seka ir 
kursto, nes iš to jis biznį daro. 
O kartu pro visas Lietuvos sie
nas veržiasi priešžydiška agita
cija. Juk Vokietijoje šioji prieš
žydiška agitacija tikrai vikriai 
pastatyta. Čia ne tik antisemi
tizmu persisunkusios knygos

Kaip Lietuva Hagoje 
laimėjo trečia bylą

i išeina, bet leidžiama periodinė ' 
spauda, kuri tolydžiai priešžy- 
dišką propagandą varo, šiokios 
spaudos nemaža ir į Lietuvą 
patenka. Yra kas tuos santykius 
dar labiau įtempia, yra kas kur-/ 
sto žydų neapykantą.

žodžiu, ir Lietuvoje pamažu 
auga priešžydiškas frontas. Ka
dangi tasai judėjimas turi šak- 

i nis ūkiškame gyvėnime, tai ten
ka laukti, kad tasai frontas ku
riasi ilgėšniam laikui. Betgi (eti
ka stipriai abejoti ar jisai aš
trės; atrėdytų, kad šioji kova 
Lietuvoje eis ramesniu keliu. 
Juo labiau, kad kaimo rrfėslė
liuose žydai iš seno įaugo į lie
tuvių gyvenimą. Čia tos neapy
kantos nesijaučia. Ji žymiai 
stipresnė tik didesniuose mies
tuose, kur dėl savo ekonominių 
reikalų grumiasi lietuviškas 
verslininkas su žydišku versli
ninku ir abudu siekia vieno 
tikslo — daugiau pasipelnyti.

Iš esmės juodu abudu vieno
di šovinistai, vienas žydiško, o 
kitas lietuviško šovinizmo mie
šimu atmieštas. Betgi reikia 
kartu pastebėti, kad juodu abu
du vienodai veikia ir savo vi
suomenę.

Tos jųdviejų visuomenes šulų 
tarpe tasai šovinizmas neatvės
ta, bet tik dar labiau padilgina
mas.

Tos šovinizmo bangos baci
lų nemaža paslebiama tiek lie
tuvių, tiek žydų jaunimo tarpe, 
o ypač jaunimo besilankančio 
mokyklose.

šiaip jau tiek lietuvių, tiek 
žydų spaudoje padėtis atrodo 
žymiai ramesnė, negu iš tikrų
jų esama.

Bet kas čia pasakyta, dar ne
tenka daryti išvadų, kad Lie
tuvoje, išskyrus Klaipėdos kraš
tą, antisemitizmas jau butų vi
siškai įsigalėjęs. Kol kas tasai 
antisemitizmas jaučiamas, kaip 
vienų taip ir kitų verslininkų 
tarpe, tai yra jei kalbėti apie 
antisemitizmą, tai tenka kalbė-

Tarptautinis Teismas Hagoje 
paskelbė I sprendimą Lieluvos- 
Estijos byloje dėl Panevėžio- 
Saldutiškio siaurojo geležinke
lio. Tril/unolas rado estų ieški
nį esant nesvars lytiną. Estai 
norėjo gauti 14 mil. litų su 6% 
nUo 1937 ritėtų sausio 1 dienos, 
Zaigi iš viso apie 16 milijonų

Prieš karą Rtisijojc veikė 
“Rusijos Šalutinių Geležinkelių 
Bendrove”, kuri btivo pastačiu
si ir siaurąjį Pahevcžio-Saldu- 
tiškib geležinkelį. Tai buvo ru
siška 
ei ja i i

metais iš vokiečių 
valdžios perėmė 

sisiekimo ministeri- 
įsijos valdišką nuo-

taip pat iš seno tam tikrų žydų 
sluogsniuose buvo pasielgiamas.

Kas seniau pas vienus ir ki
lus buvo maskiruotoje, slepia
moje formoje, dabar tai išei
na viešumon ir žymiau atvi
riau.

Aišku, šiuo atsitikimu lietu
vis verslininkas jausdamasis 
savo krašto pilnu šeimininku 
dedasi visa galva aukščiau.

Tenka pažymėti, kad nevisi 
lietuviai verslininkai būtinai 
antisemitai, kaip lygiai nevisa 
žydų buržuazija būtinai antili- 
luariistiškai nusiteikusi.

chdrovė. Kilus revoliu- 
Rušijbje įsigalėjus bol

ševizmai, visi privatinių bend
rovių (turtai buvo nusavinti 
(konfiskuoti), o pačios bendro
vės panaikintos.

Rusų bendroves akcininkai 
pabėgo į užsienius ir išsivežė 
dalį akcijų. Vėliau jie savo tar
pe susižinojo ir 1923 melais 
Estijoje įsteigė naują bendro
vę. Ši bendrovė skelbėsi esanti 
teisėta įpėdine Rusijoje buvu
sios geležinkelių bendrovės, ku
riai priklausė ir Pancvėžio-Sal- 
dutiškio geležinkeliukas.

Jį 1919 
okupacinės 
Lietuvos si 
ja, kaip R
savybę. Pagal 1920 melų liepos 
12 d. laikos sutartį, Sov. Rusi
ja visą Rusijos turtą bei įren
gimus, kurie paliko Lietuvoje, 
pripažino Lietuvos nuosavybe, 
kaip daliną atlyginimą už tuos 
nuostolius, kuriuos rusai lietu
vių tautai padarė karo .metu ir 
prieš karą. \

Estiškoji bendrovė (Esime- 
ne) tijktai įsikūrė 1923 metais, 
o jos tariamą turtą Lietuva 
perėmė jau 1919 metais; bc\to 
ši bendrove nepajėgė įrod\\ 
esanti buv. rusiškos bendrovės 
įpėdine. Todėl Hagos Tribuno
las jos pareikštas Lietuvai pre
tenzijas, paremtas ir estų vy
riausybės, atmetė ir pripažino 
net hesvarstytinas. JPtfo budu 
Lietuva laimėjQ>fsią, jau tre
čią, bylą Tarptautiniame Teis
me.

1931 melais Lietuva Hagoje 
turėjo bylą su Lenkija. Lenkai 
apskundė Lietuvą, esą ji netei
sėtai uždariusi susisiekimą 
Kaišiadorių-Lenlvaravo geležin
keliu (tarp Kauno ir Vilniaus). 
Tada Hagos Tribunolai pareiš
kė savo nuomonę, kad Lietuva 
turi teisę taip elgtis, ir; tuo iš 
dalies pripažino Lietuvos pre
tenzijas į Vilnių, nes tas susi
siekimas 
Vilniaus

1932 
Teismas
vyriausybės iškeltą Lieftrvai by
lą neva už Klaipėdos statuto 
sulaužymą. Tribunolas pripaži
no, kad Lietuva elgėsi teisėtai 
ir statuto nesulaužė. Dabar tas 
pats Tarptautinis/ Teismas pri
pažino Lietuvos teisėtą nusista
tymą ir dėl Estijos pretenzijų 
nepripažinimo. Šios bylos lai
mėjimu Lietuva išvengė stam
bios sumos sumokėjimo pagal 
nepagrįstą estų reikalavimą. Be 
to, Lietuvai tas laimėjimas tu
ri ir didelės moralinės reikš
mės. Trečią kartą laimėji- 
irias Aukštajame Tarptautinia
me Teisme rodo, kad Lietuva 
visur laimi, kur klausimai 
sprendžiami bešališko teismo ir 
kad Lietuva brangina teisėtu^ 
iną ir moka jį apginti.

(GALAS)

Europos Krepšinio pirme
nybių ženklo projektas.

VDV foto

<■

buvo nutrauktas dėl 
okupacijos.
metais Tarptautinis

Nauja radio Stotis,
numatoma, pradės veikti šie
met, lapkričio mėnesį. Siųstu
vas jau 
statybos varžytynes
skelbtos dar šį mėnesį.

montuojamas, namų 
bus pa-

t
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IŠ TORONTO PADANGES
Skaudus smūgis 

socialdemokratams

Ankstyvas sekmadienio ry
tas. Lauke apsiniaukę ir niuru. 
Rodos, butų dar galima pariiė- 
goti. Tačiau jau visi sukilę ruo
šėmės pusryčiams. Staiga su
čirškė telefonas. Perimta kaž
kokio staigaus neajukumo sa
kau: “tur būt, kokia nelaimė, 
kad taip anksti šiandien kas 
tai skambina. Neskubėdama 
imu trubelę ir baimingai tariu 
“alo”. Atsiliepė M. Jokubynie- 
nė. Jos jau pirmi žodžiai pa
tvirtino mano baimę. Jos pra
nešimas apie tragingai žuvusią 
“Naujienų” žymią pareigūnę 
Mariją Jurgelionienę buvo taip 
staigus ir netikėtas, jog sunku 
buvo net susivokti ar tai tik
rai, ar tik sapnas.

Tačiau perskaityta telegrama 
tvirtino tikrovę. Žinant, kad šis 
skaudus atsitikimas liečia ir 
daugiau velionės gerbėjų, kaipo 
veikėjos ir kilnios idėjinės 
draugės, tai su kuo tik buvo 
galima skubiau susisiekti, su 
tais tapo pasidalinta šia liūdna v • •žinia.

Tą pačią dieną 2 vai. p. p. 
4>as Frenzelius susirinko būre
lis socialdemokratų ir prisimi
nę velionės uolų dalyvavimą 
bei pasišventimą socialdemo
kratų siekiams, kuriems ji per 
ilgus metus ėjo net atsakomin- 
gas pareigas. Visuomet atidžiai 
ir sumaniai vykdė socializmo 
idėjos draugų tarpe. Nuo šių 
įsitikinimų, nuo socializmo 
principų velionė nenutolo iki 
savo nelaimingos mirties die
nos. Kaipo artimos vargo ir 

. darbo žmonių luomui,' jos lin
di šiandien minios draugų, ku
rie vargiai besutiks kitą tokį 
geros širdies prietelių, kurs įs
tengtų taip pasišventusiai visa
me Ir visiems gelbėti, kaip M. 
Jurgelionienė. Negalėdami da
lyvauti velionės laidotuvėse, 
draugai nutarė pasiųsti nors 
kuklų pluoštą gėlių paskuti
niam atsisveikinimui. Nepa
prastai didelį smūgį suteikė so
cialdemokratams staigus ir ne
tikėtas netekimas taip bran
gaus ir neįkainuojamo žmo
gaus, dėl kurio giliai liudėsi- 
me.

mo. Valūno skaitytas referatas 
iš velionio gyvenimo ir jo nuo
pelnų nors ir buvo su kai ku
riais netikslumais, bet bendrai 
paėmus išėjo neblogiausiai, su
rinkimas medžiagos buvo gana 
gausus. Girtina, kad šiame pro- 
grame dalyvavo didokas būrys 
lietuvių jaunuolių, kurie pildė 
įvairius muzikos dalykėlius. 
Gražiai pasirodė Aldonos Sara- 
paitės vadovaujama grupė, ku
ri įvairiais instrumentais išpil
dė porą smagių lietuviškų ku
rinių. Linkėtina Al. Sarpaitei 
visuomet būti taip artimai su 
visais, kaip iki šiol kad yra. Ji 
visur dalyvauja, visiems pagra- 
jina ir su kiekvienu žmogumi 
moka maloniai pakalbėti. Visai 
vykusiai sudainavo porą daine
lių būrys jaunų panelių, ku
rioms vadovavo jau vedusi jau
nuolė E. Degutienė. Pirmą kar
tą teko pastebėti buvusios Gai
žauskų Elenytės tokį gražų ir 
švelnų balselį taip staiga pasi
keitusi iš tos mažos mergaitės, 
kuri dar taip neseniai dainuo
davo vaikų parengimuose. Sma
gu buvo matyti dalį jaunimo 
dalyvaujant šiame minėjime, 
bet dar smagiau butų, kad gro- 
žėtumės visu Toronto lietuvių 
jaunimu, sugebančiu sutilpti 
po viena pastoge, nors kultūri
nėje srityje.

Gal kai kada ir rasis toks 
žmogus, kurs sugebės panaikin
ti visokius skirtumus ir suburs 
visus kaipo lietuvius, kaipo 
žmones. Tuo tarpu dar neturi
me tokio žmogaus, kurio pa
vyzdžiu galėtumėm jaustis visi 
esą lygųš ir broliški.

Komp. Miko Petrausko 
mirties paminėjimas

Kovo mėn. 25 d. š. m. “Ban
gos” choras suruošė minimą 
paminėjimą, kurs buvo gana 
kuklus.Iniciatoriai kaipo dai- 
nos-meno sekėjai galėjo tinka
miau programą paruošti. Tą 
pačią sceną reikalinga buvo 
nors kukliai, bet gedulingai pa
puošti, tuomi įrodant pačio mi
nėjimo vertę ir pagarbą inusų 
kompozitoriui.

Čia aiškiai matėsi rengėjuo
se trukumas to jausmo ir pa
sišventimo, kokio reikalavo mi
nėjimas. Įžanginėje kalboje nei 
vienu žodeliu neprasitarta apie 
priklausančią pagarbą velioniui 
ir net atsistojimu nebuvo pa
gerbta velionio atmintis. Tai 
pastebiu ne tam, kad aš geriau 
išmanyčiau apie panašius da
lykus, bet tam, kad kaip kiek
vienam iš šalies žiūrint grei
čiau pastebimi trukumai.

Aš suprantu, kad gerų norų 
pastabos mums gali tik dau
giau pagelbėti išvengti panašių 
trukumų. Todėl manau neužsi- 
rustins ant manęs draugai už 
tai. Pats choras kaipo mėgėjų 
sudainavo neblogai, o kaip ku
rias dainas visai patenkinan
čiai. Veik visos dainos buvo M. 
Petrausko. Už choro mokymu 
tenka atiduoti kreditą čia gi
musiam jaunuoliui Ant. Mor- 
kiui, kurs rodo šiamė darbe 
nemažai atsidavimo ir gabu

Klaipėdos netekus
Kovo mėnuo Lietuvos istori- 

j oje, ko gero, gali tapti reikš
mingu — teikiant nelaimes jos 
ikimui. Tik metai atgal, kovo 

19, lenkai įteikdami savo ulti
matumą privertė lietuvius jiems 
nusižeminti. Vos metams pra
slinkus irgi kovo mėn. suteik
tas Lietuvai ir kartu Europai 
vėl vienas smūgis ir didesnis 
nepasitikėjimas Hitlerio galia, 
atmant Klaipėdą iš Lietuvos. 
Įsivaizduojame, koks likimas 
musų brolių patekusių po Hit
lerio leteria! Deja, ne visus lie
tuvius tai viėriodai liečia. Vieni 
sielojasi, verkia, gailisi stevųjų, 
grūmoja protestais, prašo ga
lingesnių užtarimo, rnaldauja 
sudrausti nenuoramą Hitlerį, 
kad paliktų ramybėje sveti
mas šalis ir jų žmonių ne
skriaustų. Kiti patenkintai šyp
sosi, džiūgauja, netvėria iš 
džiaugsmo, kad tik greičiau 
Lietuva patektų svetimiems. 
Atrodo, jiems dar mažai vokie
tis lenkė kupras, nesėniai vieš
pataudamas Lietuvoje ir suma
niai, be atodairos grobdamas 
jų turtą, naikindamas visą 
kraštą. Tikrai liūdna, kad pa
našus troškimai reiškiasi pas 
musų brolius, bet kągi padary
si, — jiems malonus svetimas 
jungas.

Tokie žmonės pareiškia savo 
žemažiuriškumą, suasmeniškė- 
jimą ir koktu veidmainiškumo 
tupčiojimą prieš atsitiktinai iš
kilusį vadizmą, kurs nei mums, 
nei musų tautai garbės neteiks. 
Ir vieloj su panašiomis ydomis 
kovoti, vietoj ieškoti būdų stro
piai ginti savo kraštą, vietoj 
drąsiai kelti svarų vieningą bal
są prieš pasaulio grobikus — 
mes kasdien labiau didiname 
tarpusaves ydas, kaskart labiau 
tolinamės vienas kito-stumda
mi vienybę ir galybę į didesnę 
prarają. Gaila, kafd šiandien 
taip atbukę musų protai neno
ri suprasti tas dedasi pasauly, 
suakmenėjusios musų širdys 
nenori pažvelgti į tuos mažy
čius šiaudinių pastogių lange-

o

“MAISTO” fabrikuose gaminama daug įvairių konservų, kurie parduodami užsieniuose.
Čia matome paruoštus eksportui konservus “Maisto” sandėliuose. VDV fotoĮSPŪDŽIAI IŠ “NAUJIENŲ” JUBILIEJINIO KONCERTO

Nors jau daug vandenėlio 
upeliais nubėgo nuo tada, kaip 
po “N-nų” jubiliejinės šventės 
atsisveikinau su maloniais chi- 
cagiečiais ir daug kas tą šven
tę aprašė, bet lai man bus leis
ta, nors ir pavėluotai, išreikš
ti mintis, užsilikusias manyj- 
nuo tos iškilmingos šventės, iš 
to džiaugsmo ir pasitenkinimu 
persistihkUsio chaoso, kurs vi
rė kelių tūkstančių svečių mi
nioje.

Išsirengiau į Chicagą netikė
tai ir trumpu laiku. Ketvirta
dienio vakarą šeimyna pradėjo 
man įrodinėti, jog veltui aš 
bandau juos prigauti esant ne 
taip jau labai suinteresuota 
“N-nų” iškilmėmis. “Mes ži
nom, mama, kad jūsų širdis ir 
siela bus Chicagoje, o lik kū
nas čia; todėl geriau jums rei
kia važiuoti.” —■ tarė Geniu te, 
o gerasis tėtė stengėsi pateisin
ti išlaidas ir siūlė išnaudoti eks
kursijos progą, nes kelionė per 
pus buvo nupiginta. Man beli
ko tik išsisukti iš darbavietės, 
bet ta problema pasirodė nė 
taip jau lengva, kaip mano bu
vo manyta, vienok šiuip ir taip 
besisukant, su šiuo ir tuo pasi
kalbėjus — leidimą išgauna ir 
penktadienio vakarą, 7 vai. 
grįžtu namo iš darbo, o 9:20 
jau apleidžiu namus skubėda
ma į gelžkelio stotį ir Chicagą. 
Lygiai 10 vai. vakaro traukinys 
apleidžia Toronto ir 8 vai. ry
to 11 kovo mėn. išlipu Chica
goje. Kadangi, kaip jau minė
jau, važiavau netikėtai, lai nie
kam ir nepranešiau apie savo

pynėsi intencija, kad užgriut 
tiesiai ant “Naujienų”. . Taip 
sau visai netikėtai. Juk — 
manau — ne į kieno kito, kaip 
į “N-nų” atlaidus ir važiuoju.

Bet 8 vai. ryto, tai biskį ank
styvas vizitas, nežiūrint ant ko 
netikėtai “užgriūti” norėluih. 
Todėl nutariau taksi patogumu 
nesinaudot, o išmėginti Chick- 
gos gatvekarius.

liūs ir pamatyti, kad ten išties
tos rankos į mus maldauja mti- 
sų užtarimo ir pagalbos. Mažu 
ateis laikas, kuomet mes nega
vę progos apsikarstyti krūtinių 
klastingai užtarnautais ordi
nais numesime pataikūnų kau
kę ir imsime realiai žiūrėti į 
gyvenimą, bet tuomet jau gaili 
būti per volu kelti balsą pribš 
liūdną dabartį.

Tad bandykime, kol nevėlti, 
jautrinti savo sielas, bandyki
me giliai įsijausti ir sukelti sa
vo vaizduotėje tikrąją padėtį 
savo krašto. —O. I.i

BUVAU, MAČIAU IR GIRDĖJAU
— - - - - —- ......  _

baisi

Jau visa savaitė, kai 
musų akis ašaroš 

savaitė kai

Išėjusi iš stoties tuojau pa
mačiau Dėdes Šamo tvarkdarį, 

stambaus sudėjimo ir 
Užklaustas jis

gana 
mandagų vyrą, 
man paaiškino kokiais gatve- 
kariais pasieksiu “Naujienas”. 
Paėjusi porą blokų, atsistojau 
ant kampo ir laukiu. Po kelių 
minučių ateina tuo vardu gat- 
vekaris, kurį man* tas “dėdė” 
nurodė. Bet pasirodė, kad tuo 
pačiu vardu yra dvi skirtingos 
linijos — viena centrinė, o ki
ta kur pašaliais baldosi. Aš pa
taikiau ant antrosios ir todėl 
kelis blokus pavažiavus turėjau 
išlipti ir laukti “centrinės”. 
Laukiau gan ilgąi, bet nesirupi- 
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nau, nes maniau turinti pakan
kamai laiko, kad ir iš valios 
nuvažiuoti. Tuo tarpu stebėjau 
praeivius, kurie skubėjo į dar
bą. Rodos, ne taip jau toli vie
ni nuo kitų gyvenam, o žmonės 
skirtingai atrodo tiek apsiren
gimu, liek elgesiu ir skubumu. 
Halsted gatvekaris buvo taip 
prisigrūdęs, kad vos-ne-vos įsi- 
grudau. O rylas kas kart ėjo 
tamsyn, vieloj šviesyn. 'Dangaus- 
skliautai tartum gulte gulė ant 
Chicagos slogų ir besizulinda- 
mi į kaminus pradėjo berti 
smulkutę ir tankią rasą iš sun
kiai pritvinusių debesų. Ret 
štai ir 18-ji, o čia lik per kelią 
ir “N-nų” namas. Įeinu. Rašti
nėje jau keletas žmonių, su' 
reikalais atvykusių, kuriuos 
Įžibinąs vienintelis tuo melu 
raštinėje buvęs tarnautojas at
kreipia savo dėmesį į mane ir

—Tur būt, tamsta iš kur 
nors toliau? — užklausia. Tai' 
buvo p-as Rypkevičius, su ku
riuo turėjau malonumo susipa
žinti jau keli metai atgal, bet 
lik trumpu laiku ir todėl da
bar vienas kitu nebuvom tikri. 
Užvedam naują pažintį ir pati
riu, kad be p. Rypkevičiauš 
nieko daugiau raštinėje nesi
randa. Prašo palaukti, bet rio- 
rėdania tą tuščią spragą išnau- 
dot pasiteirauju, kur čia galė
čiau arčiausia papusryčiauti, 
“čia — sako — tik antros du
rys lietuviškas restoranas”. NuJ 
einu ir užimu vietą prie pasku
tinio gilumoje kambario stald, 
taip kad aš visus matyčiau. Ki
taip sakant, pasirinkau svar
biausi strategijos punktą, o lai
mikiui dar ir “Draugą” ant sta
lo radau. Pradėjau skaityti, ret-

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin-

mokinimų.

karčiais pasižvalgydama ir pa
sisėtu dairia ką nors naujo iš 
aplinkumos. Vyrai stori ir liesi, 
aukšti ir žemi, greit užkandžia
vo. Netoliese sėdėjo jauna po
relė it kirto gan stiprius pus
ryčius. Mario apetitas kas kart 
sinarkiau hugo, bet dėl šiokių 
tokių isrdkavinių nutariau už
sakyti tik labdi kuklius ir ne- 
priklausdriius p'usryčiuš. “Ar 
galiu gauti tosto?” — paklau
siau prie manęs priėjusio pa
tarnautojo. — Taip — atsakė. 
— Tai prašau padaryti dubel- 
iaivą porciją — paprašiau.

Maria F. Yokubyriienė.
(Bus daugiau)

Jau savaitė laiko... 
Paliko viena

Jau savaitė IHiko, kai 
žinia, jog M. Jiirgelibniėnė žu
vo automobilio belaimėję mus 
pasiekė, 
daugelio 
plaudo, jau visa

. mes našlaičiais jaučiamės. Ro
dosi, visi esame žmonės, nor- 

' malini išsivystę, vienok ne vie
nodą stiprumą ir atsparumą 
turime. Dabar mums ( kažko 
trūksta... pasidarė musų širdy
je tuštumą ar dykuma, kuri 
neleidžia blaivai protauti, pri
verčia jaustis bejėgiu, o vienok 
žinome, jog reikia dirbti, nes 
to norėtų mūšų M. Jurgelioniė- 
nė. Todėl jos troškimus nors 
apčiupom lyg patamsyj, l>e jos 
nuoširdaus paskatinimo bus 
daug sunkiau vykdyti.

Tebūnie jai lengva Tautiškų 
Kapinių žemelė, o jos brangiai 
šeimai kuo didžiausią užuojau
tą reiškiu.

Palikė viena
Be galo užjaučiu p. Nuros 

Gugienės paidėjimą, nustojus di-/ 
džiai mylimos draugės p. M. 
Jurgėlioriienės, juk per pašta- 
rūosius pora melų p. Nora taip 
daug jai brangių asmenų nu
stojo. .Daug teko skaityti p. Gu- 
giėnes raštų apie muziką ir 
šiaip kitų, ir juos labai įverti
nu, bet aš manau, jog p. Gu- 
gienė dabar turės mums dar 
daugiau dirbti. Ji turės mums 
nors kiek brangios M. Jurgelio- 
riienės vietą pavaduoti.

Kuo greičiausioš sveikatos
Linkiu p. A. Nausicdienei, S. 

Bernotaitei ir L. Nemčiauskai- 
tei kuo geriausios sveikatos kuo

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Voriįfak Tel. Lafayette 4560

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)
ų ^.,5. .> t :___________________ —JT

N AMv STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
Insurance and Loans

■ ■ ■ ■ , '

Statau visokios rųšies naujus nalnus ant 
. lėijgvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisyifio darbą be jokio cash priokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaubiu gėriaušį atlyginimą iš Fire In
surance Cobipanijų dėl taisymo apdegu
sių namų),. Darau paskolas ąnt naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo- 
kejimį nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie •

JOHN PAKEL
6816 S; Western Avė. Phone Grdvėhill 0306

SKAITOT Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus šfivkitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” kmnubja tik du ėolėriu metams.

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

ma' įvairiausio pašiškailymo.
“NAUJOJI GADYNĖ’’ dabar yra paskelbus vajų ir kvie

čia visus didinti jos skaiitytojų šeimą.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų ItfifcraStiė ir tokiu 

ji liks.
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią 

blanką b'ut jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNE”
2Ž0 Lednard Street, Brooklyn, N. Y.
Gėrb. Administracija:

Čia prisiunčiu $.... ;------ už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

V ardas ————.

greičiausiai. Aš be galo joms 
Užjaučiu ir suprantu jų išgąstį 
ir nuliūdimą šioj nelaimėje. Aš 
prašyčiau nuo savęs Staselės ne
sisieloti; ries tikiu, jog nuo 11- 
kiirib įlėiŠtrjuksi. Taip jau buvo 
skirta. Tai brangios lietuvaites 
išgykite kuo greičiau.

*

Jokubynas serga
Balaridžio pirmą d. “Aušro»” 

čllorliš turėjo parengimą, kurii- 
rriė dalyvavo Jokdbyhaš nors ir 
jautėsi iiekažirikaip. Pačiam va
karėly] matomai Jokubynas su-s 
šalo ir tas jį pakirto, ir pagu: 
dė lovon;

Linkiu kuo greičiausiai pa
sveikti.

Navickienė sveiksta
Gana ilgą laiką p. Navickie- 

iie sunkiai sirgo ir gulėjo žydų 
ligoninėje^vienok iš jos dukre
lės tbko/patirti, kad jos mamy
tės sveikata Žymiai pagerėjo ir 
jai0įreit grįš nahio.

‘/Aušros” choro parengimas 
/ Šis parengimas įvyko balan
džio 1 d. Komedija “Piršlybos” 
pasisekė gerai. Visi artistai sa
vo roles atliko vykusiai. Artis
tai buvo sekami: p-lė Mickevi- 
čaitė, p. S. Navickaitė, p. P. 
Baikauskieriė, M. Jokubynienė, 
S. Balčiūnas, A. Čirunas, J. Au
gutis, J. Samulevičius ir A. But- 
kus>'Ęalt&nosio rolę turėjo vai
dinti LXPocius, bet jam nesU- 
grįžus iš New Yorko, jį pava
davo parengime A. Butkus. Dai
nos kažkodėl\ toje sVėlainčjb 
niekuomet neskambėjo taip, 
kaip turėtų skambėti, bet ge
riau mėginti ir \lainuoti, negu 
tyčiotis ir kritikuoti. Vedėjas P. 
Motiejūnas daug dirba ir jo 
darbas yra be galo nuoširdus. 
Linkiu jam nenuvargti ir iš
tvermingai kaip iki šiol dirbti.

—Štella

DUSULYS
Taip balsiai puola
Ji nevaldo Lr per trobą pereiti.

•
 Cambrldge, Maas. Aš kenčiau 
nuo dusulio per 3 metus. Ant
puoliai buvo dideli. Aft bu
vau silpna, negaišiau ir per 
trobą pereiti. PatnatSme jū
sų nuostabaus gydymo skel
bimą ir paprašėme prisiųsti 
buteli. Išgėriau keturius bu

tonus .«• pasigelbėjau. Jūsų vaistai verti 
man auksu dvigubai. P-ia Ann Janeliunas— 
Rugsėjo. 1936.

PRAŠYKITE KNYGUTES APIE DUSULĮ 
DYKAI.

Jei kenčiate nuo dusulio antpuolių, ko
sulio. troškulio, šniokštimo vieno cento at
virukas gali plačiai atidaryti duris j tikrą 
pagelbą. Tūkstančiai kitų ligonių praneša 
apie nuostabias pasėkas vartojant Nacor bū
dą—^pilnai ir nuostabiai išaiškinamą naujoj 
KNYGOJ DYKAI. Siųsk skubai vardą ir an
trašą šiandien.
NACOR, 838-N. Stote Life BIdg. 

INDIANAPOLIS, INDIANA

GERB, Naujieną skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
taš krautuves, kurios 
skelbto^ Naujienose,

INSURANCE
(APDRAŪDA)

• pCLną, aFdrAudą Au
tomobiliams.

i APDRAUDĄ NAMŲ NUO 
UGNIES.

• AP^RAtbA RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAtBM LANGŲ.

*
vernai nuo Public Liabi- 
Utiės.

NAUJIENŲ
Raštinėje per / 

A. RYPKEVICIŲ / 

1739 S. Halstfca St?

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

po pietų.
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Diena Iš Dienos
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RUOŠIASI
VEDYBOMS

Mr. ir Mrs. Gabrielus Ivase- 
viče, kurie gyvena adresu 1727 
West 18th Place praneša, kad 
jųjų duktė Mildred sutarė ap
sivesti su Joseph Sever, nuo 
4118 West Twenty Fourth PI. 
Vestuvės j vyks ateinantį rude
nį.

Mr. ir Mrs. Andrew Suskiu 
5404 So. Mozart Avė., prane
ša, kad jųjų duktė Josephine 
sutarė apsivesti su Dr. Bernard 
C. Lapp, nuo 3000 So. Kostner 
Avė. Vestuvės įvyks birželio 11 
dieną. B. S.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Vito Petritis, 22, su Pauline
Wojak, 21

Everett Bulger, 24, su Till'e

Balandžio 15, LUC 
Studentų Šokiai 
Stipendijų Naudai
Pelnas Eis Neturtingų Studen

tų šelpimui

Lietuvių Universiteto Kliubo 
metiniai “College Night” šokiai 
įvyks balandžio 15, Amalgama- 
ted Centro gražioj Lincoln sa
lėj, 333 S. Ashland Avė.

Kas metai šokiai įvyksta Sti
pendijos Fondo naudai, kuris 
remia neturtingus lietuvius stu 
dentus. Malonėkit visi atsilan
kyti ir paremti šį gražų darbą. 
Tuo pačiu laiku irgi paleng
vinsite studentams toliau tą 
darbą vykinti.

Bilietai yra tiktai 55 centų. 
Maža kaina už didelius ir gra
žius šokius, kurie įvyks labai 
gražioj vietoj. Tie, kurie atsi
lankys, praleis linksmą vakarą 
šokant prie gerai žinomo Mickey 
Linon orkestro muzikos.

A. Faiza.
IACME-NAUJIENŲ Foto]

DAYTON, OHIO. — Louella Brookbank, 13 metų
amžiaus motina, su savo naujagimiu sumini.

JUOKAI
Puiki dovana

Pas senąjį Plikį užeina jau
nas vyras ir, ištraukęs . iš ki
šenės kaž kokį popierių, ta
ria:

— Atsiprašau, pone, gal

tamsta paaukosi labdariškam 
reikalui — alkoholikų prieglau
dai !

Plikis atsikelia ir priėjęs 
prie bufeto taria:

— Kas geriau, ar paprasto 
spirito ketvirtikę, ar krupniko 
pusbutelį ?

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

Yesulis, 24
Stanley Piecuch, 26, su Ge-

nevieve Jarosz, 19
Anthtmy Dowiatt, 29, su

Anne Zubrickas, 23

Reikalauja
PerskirŲ

Philomina Pakarklis nuo J02
Pakarklis

DABAR EINA
SERGĖJO-EISENSTAINS 

kūryba 
“ALEKSANDER NEVSKY”

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

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

ir šventes

Brightonparkiete 
Prašo Pagelbėti 
Sūnų Surasti

Dingo 2 Metai Atgal
Mrs. Katherine Guzevick, 

Brighton Parko gyventoja nuo 
1030 So. Artesian avenuc, va
kar kreipėsi į Chicagos laikraš
čių skaitytojus, prašydama pa
gelbėti surasti jai sūnų, kuris 
dingo apie 2 metus laiko atgal.

Ji aiškina, kad sūnūs George, 
dabar apie 27 meti] amžiaus, 
išėjo darbo ieškoti. Jis nuo to 

; laiko negrįžo namo. Kartais 
vartodavęs pavardę Guze.

PRISIMINUS MARIU JURGELIONIENĘ

OFICIALUS PRANEŠIMAS 
APIE RINKIMUS

ŠIUO PRANEŠAMA, kad šeštadienį, balan
džio 8 d. A. D. 1939 metais įvyks Cicero mies
te, Cook Apskrity ir Illinojaus Valstijoj Ap- 
švietos Tarybos Mokyklų Distrikto Numerio 
Devyniasdešimts devinto trijų (3) narių rin
kimai.

KIEKVIENAS RENKAMAS 
TREJIEMS METAMS

Kalbamų rinkimų vietos pagal Chicagos mie 
sto ir ex officio Cicero miesto Rinkimų Ko- 
misionierių Tarybos nutarimu bus atdaros 
sakytos dienos 6 valandą rytą ir bus atida
ręs iki 5 valandos po pietų.

\Tel. Vidury 4965. i 
STOGDĘNGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI\ 35 metai bizny, turi Į 
pilną apdrąudą už darbus Leng J 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORTa ROOFING AND .

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

Morning Star Klubo susirinkimas įvyks balandžio 6 d. Armi- 
lage Hali, 3800 Armitage Avė. 8 v. v. Visi nariai prašomi 

atsilankyti. Raštininkas
SLA 30 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks šįvakar, 7 vai. 

Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Prašau 
pribūti visus, randasi svarbių reikalų aptarti.

J. Balchunas, rast. 
Bridgeporto Lietuvių Namų Savininkų bertaininis susirinkimas 

įvyks šįvakar 7:30 vai. Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 
S. Halsted St. Visi savininkai malonėkite atsilankyti.

S. Kunevičius, rašl. 
Kosclando Lietuvių Kultūros Draugijos mėnesinis susirinkimas

• įvyks ketvirtadienį, balandžio 6 d. 7:30 v. v. Liet. Darbinin
kų svet. 10113 So. Michigan Avė. su programų. Narių pa
reiga susirinkt laiku. S. Dilis, rast.

LDS 139 kuopos susirinkimas įvyks šįvakar 7:30 v. L. D. sve
tainėj, 10113 S. Michigan Avė. Visi nariai atsilankykite lai
ku. Po susirinkimo bus sveikatos klausimu paskaita. Skai
tys daktaras I. Makaras apie nutukimą, kas mums yra svar
bu žinoti. J. Urman, sekr.

No. 1812—Išsiuvinejimai virtuvės abrusams. Vartokit įvai
rių spalvų siulus. Pritaikykit taip, kad gautumėte kuogra- 
žiausį afektą.

j NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1812
1739 So. Halsted St, Chicago, I1L I

II čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No._______

( Vardas ir pavardė -------------------------------- -------- ---------------------- |
l * IAdresas....... ........ —...........—.------------------------------------------------- 1
I I
iMlestas ir valstija ---- ------------------------------------------------------------ į

Nuo 1909 iki pabaigos 1911 
metų gyvenau Chicagoje; dau
giau teko darbuotis Birutėje, 
Aušroje ir su maža pertrau
ka prie kritikos ir juokų mėn
raščio “Dagio”. Besidarbuoda
mas Birutėje (o. tais laikais 
Birutė skaitės tautiečių sro
vės didžiausi įstaiga — chor
as) su pagalba pp. Dūdos, Vit
kaus, Biežio (daktaro brolio), 
brolių Slogių, Misevičių, Moc
kienės ir kt. stengėmės Birutė
je palaikyti visą Chicagos lie
tuvių jaunuomenę be skirtu
mo įsitikinimų—ar politinių, 
ar kitokių pažiūrų: dirbo Bi
rutėje gabiausi dainininkai iš 
parapijų ir geriausi lošėjai iš 
socialistų (iš pastarųjų nebe
galiu pamiršti Vaitekūno, Brie
džio, Burago, Mankaus ir kt.). 
Tais metais Birutėje užlaikė
me ne vien chorą su jos mu
zikaliu (Miko Petrausko ope
rečių) skyriumi, bet ir dra
mos sekciją, taip kad 1910 ir 
dalį 1911 m. beveik kas mėne
sį sezono laiku turėjome vaka
rus: vieną mėnesį muzikalį, o 
kitą dramatišką (Šv. Jurgio 
salėje, Hull House, ir kt. vie
tose). Į dramatišką skyrių įsi
prašėme KL Jurgelionį režisu- 
rium ir kada jau buvome be
veik atlošę visus įžymesnius 
lietuvių kalba veikalus (Živi
lę, Orleano mergelę, Kęstutį ir 
kt.), tai Kl. Jurgelionis ar tai 
musų prašomas, ar jo paties 
iniciatyva, atlošėme jo para
šytą veikalą (iš rankraščio) 
“Į Dvasių Laimę”. Nebeatme
nu, ar tas įvyko 1910 ar 1911 
metų žiemą, bet apskritai jau 
nuo to laiko birutiečių su pp. 
Jurgelioniais susirišo sklandus 
ryšiai ir man į jų namus daž
nai tekdavo užeiti ir prie ar
batėlės ir užkandžių vaišių bu
vo visokių kalbų, atsiminimų 
net per ištisus vakarus. Ponia 
Mariutė buvo tai didelio išsi
lavinimo inteligentė, bet pa
prasta, neišdidi, visiems ma
loni ir prieinama. Tikra kiek
vieno draugė, ramintoja ir glo
bėja. (Politinis ar kitokis nu
sistatymas jai nekliudė būti 
draugijiniais visų prieteliais.

Nuo 1911 metų pabaigos, kai 
jau apleidau Chicago, tai jau 
teko asmeniniai pasimatyti 
1929 metais Naujienų raštinė
je prie darbo ir tokią pat en
ergingą, darbščią, linksmą ir 
gražios ateities idealų pilnutėlę 
asmenybę. Neatsimenu, ar 
Rypkevičius, ar Augustas man 
aprodė visą Naujienų įstaigą 
ir kada ją apleidau, tai pasi
darė įspūdis, kad .vedėjos Ma
riutės pastangos ir mokėjimas 
kultūrinės įstaigos reikalus 
tinkamai prižiūrėti (žinoma,

buvo ir gal dar yra ir A. Ryp- 
kevičiaus pastangos) tarp A- 
merikos lietuvių padarė švieti
mo centrą, didžiausį ir tobu
linusį dienraštį, jį išplatinti ir 
paskleisti plačiame musų pa
saulyje. Naujienos nuo pat 
pradžios mokėjo ir sugebėjo 
darbininkus ir visą vadovybę 
pasirinkti ir palaikyti. 

■

Gaila Mariutės Jurgelionie- 
nes nelaiką atsiskyrusios nuo 
savo darbo ir šio įdomaus gy
venimo laikotarpio, bet kada 
jau jos tarp gyvųjų nėra, tai 
tikiu, kad ne viena, bet de
šimts ar daugiau asmenybių 
pasekė jos pėdas, žygius, lie
tuvių darbus ir visas kovas už 
geresnį ir laimingesnį ateities 
gyvenimą. Tikiu, kad jos visas 
gyvenimas nebuvo be erškė
čių, bet Amerikos laisvoji že
mė jai bus lengVh ir jos pas
kutinė vieta lietuvių amžinai 
bus atmintina, atlankoma.

—J. Dagis Sekys

“5,000 Lietuviu 
Negali Klysti”^
Visi žada Dalyvauti šaltimiero 

Vakare

Penki tūkstančiai lietuvių 
žada atvykti į šaltimiero antrą 
Šurum-Burum programą, Bal. 
16 d., Ashland Blvd. Audit.

Ir jie nebus apvilti, nes jie 
matys vieną iš šiauniausių ir 
smagiausių lietuviškų progra
mų, kokį yra galima prireng
ti. Programe dalyvauja 150 as
menys.

Tą vakarą Bartkų šeimyna 
atlos Elenutės Krikštynas. 
Trys mikrofonai ant didžiulės 
auditorijos scenos užtikrins, 
kad Krikštynų visa eiga bus 
visiems pilnai girdima.

Visi dainininkai-ės, šokikai- 
ės ir muzikai pilnai prisirengę 
atlikti savo dalis programo. šo
kiams gros dvi didžiulės or- 
kestros — Lew Diamond’s ir 
Mykolo Polkistai.

Nepraleiskite šio didelio Lie
tuviško parengimo. Visi ten 
bus. Mik

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.

ĮSAKYMAS—Apšvietos Tarybos 
Mokyklų Distrikto 
Numerio Devyniasdešimts 
Devinto

Pasirašyta Frank E. Svoboda, prez.
Paliudyta: Frank J. Novak, sekr.

TAIP PAT ĮSAKYMU—

Rinkimų komisionierių tarvbos 
Chicagos, Chicagos Heights, Ber- 
wyn ir Harvey miestų. Cicero, 
miestelio, . Summit^ Stic*kney, 
Morton /Grove, Ėlmwood Parko 
ir Niles Center kaimų.

John S. Rusch
VYR. KLERKAS

Harry A. Lipšky
Mabel G, Reinecke
Wiliam B. Daly

RINKIMŲ KOMISIONIERIAI

Edmund K. Jarecki Benjamin S. Adamowski
APSKRIČIO TEISĖJAS ATTORNEY

Cicero, Illinois, šio kovo mėn. dvidešimts pirmą dieną musų Vieš
paties tūkstantis devyni šimtai trisdešimts devintais metais.

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. Laiv. Agentų 
Sąjungos Amerikoje.

Del platesnių iųformacijų 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 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHL 

CAGA TOGAI MINĖS 
Užtikrinam/ kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 301) garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių nauju
tėlių karių tokiomis kainomis, 
kokių nfegalime 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
sia dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI PER 

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOlCCOUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė. 

prie California

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
I Perkraustom forničius, pianus ir. 

visokius rankandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų Darbas ga
rantu otas. Taipgi pristatom an
glis' į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St
Saukit 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 DEL VKRŲ

PAUL LEASA 
(Vyriškų Rūbų Krautuvė) 

3427 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 0937

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA IŠIMIAMI $ 12-50
GYDYMAS $CA.OO

LIGONINĖJE ............. wU
RĄUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena Ligoninėje ----- $ IŠ-00
REUMATIZMAS $0.00

Greitai Palengvinama — “ 
VISAS LIGAS GYDOMA $4 Aft 
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



Ti'ečiad,, balandžio 6, ldš9 NAUJIENOS, Chicago, 111,

K.ą V eikia Mušu 
DRAUGIJOS
Keistučio Kliubas 
Ruošia Vakarą 
Ciceroj

Bus Ten Balandžio 16
Iš Biznio Komiteto raportų 

pranešimo pasirodo, kad pava
sarinis parengimas, kuris įvyks 
16 d. balandžio, Lietuvių Liuo- 
sybes svet., 'Ciceroj, su visu 
smarkumu ruošiamas. Kaip jau

Margumynų 
Vakaras

Linksmybes Mylėtojų Kliu
bas rengia margumynų ir šo
kių kontesto vakarą per Vely
kas, balandžio 9 d., Hollyw6od 
Svetainėje, 2417 W. 43rd ’St. 
'Pradžia 6 vai. Įžanga tik 25c 
ir bus 2 dovanos prie įžangos 
bilieto. Taipgi bus 2 dovanos 
už gražiausią šokimą polkos ir

buvo pirma pranešta, bus la
bai gražus ir juokingas veika
las ir daug kitokių pamargini- 
mų, visokių juokų. Visi vai
dintojai ir šposininkai tik lau
kia tos dienos, kad palinksmin
ti atsilankius į svečius.

Taigi, gerbiamieji, rezervuo
kime tą dieną Keistučio Kliu- 
bo parengimui ir važiuokime j 
Liuosybės svetainę. Įsigykite 
bilietus iš anksto, nes pigesni. 
Prie durų bus brangesni.

Jau ir darbininkai tapfl iš
rinkti, Aleksiunas, Survilas, 
Mickevicz, Ūselis, Ožukas, P. 
Augustinas, čeplinskas, Wenc- 
kus, Mekšvienė, Kalainis, Cha-

2 už valcą.
b * i

T&igi, Velykų vakare, Visi, 
kurie mylite pasilinksminti, at
vykite į Hollywood svetainę. 
Jeigu inargučius namie nėsu-; 
valgysite, tai atsineškite — ga
lėsime išmėginti kurio tvirtes
nis.

Be to, kas virš paminėta, 
bus ir kitokių įvairenybių, juo
kų, šposų ir prašmatnybių, žo
džiu sakant, tai bus tikras Ve
lykinis margumynų vakaras.

— Velykų Margutis.

Lietuvos Jaunimo 
Kultūros Ratelio

J

? •>

. .'''.z:,' . <;'• •«;' -

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1939 Metams
HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1939 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas— Mike čepulevicius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekt.—Anton Lungevicz, 1814 
Wabahšia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
rįeckis, 3247 Beach Avė.; Khsie- 
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka — Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.
Pierce Avė.; Maršalka

. ' NAUJIENŲ-ACME Photo
M. Clifford Townsend, Indiana valstijos gubernato

rius, atostogauja Floridoje.

f CLASSIF1KD APS, j
SITUATION IVAN^ED 

Ieško Darbo
BUSINESS C1IANCES 

Biznio Progos
NAŠLĖ PAIEŠKO DARBO— vi

dutinio amžiaus, gera> virėja, paty
rusi visokiems bizniams. 15 
buvo sąvo biznyje.

856 West 122nd St.

metų

HELP WAN*TED—MALte 
Darbininkų Reikia

pas ir Kvederas.
Taigi, visi į Cicero 16 dieną 

balandžio. Lauksime.
N. Klimas, komitetas.

Choras
Daug Darbuojasi

Remkite. tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 4 d., 6:30 vai. ryto, . 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietu'vbje.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nubudime ■ 

motiną Marijoną, po tėvais 
Vengaitę, sūnų Stanislovą, Jr., 
4 posūnius: Joną, Franciškų, 
Juozapą ir Vietoj podukrą 
Marijoną, seserį, pusseseres 
ir pusbrolius ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų. ;

Kūnas pašarvotas 12316 So. 
Peoria St. Laidotuvės įvyks 
šeštad., balandžio 8 d., 8:00 
vai. ryto iš namų į šv. Petro . 
ir Povilo par. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš , 
ten bus nulydėtas į šv. Kaži- 
miero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Pame- j 
džio giminęs, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti įam phskutinį pa- • 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Vengaitė

Lald. Dir. J. F. Eudeikis, ' 
Tel. YARDS 1741.

Lietuvos Jaunimo Kultūros 
Ratelio Choras ištikrųjų smar
kiai dirba, nei vieno sekmadie
nio neturi liuoso, kaip sako, 
yra “busy”. Kad ne patys ren-; 
gia kokį pasilinksminimą, tai 
važiuoja kitiems padainuoti, 
palinksminti.

Per Velykas važiuoja į Rose- 
landą, balandžio 16 dieną pa
dės žmones linksminti p. Šal- 
timerui, o 23 balandžio važiuo
ja į Waukegan pastatyti vei
kalą su dainomis “Našlio Pirš
lybos”, kuris jau buvo Chica- 
goje suvaidintas ir neblogiau
siai nusisekęs.

«■ Neseniai Suorganizuotas

sai jaunutis, berods pusės me
tų. Nors jis neturi rėmėjų kaip 
kad kiti chorai, bet gana ge
rai laikosi. Mat, yra sakoma, 
kad. vienybėje visos kliūtys 
lengvai įveikiamos. O tų kliū
čių nesusipratimų visi visuo
met sutinka. L.J.K.R. Choras 
dirba vieningai atsiradus ko
kiems nesusipratimams veikiau 
siai pašalina, nes tada tik lai
kas piktžoles naikinti, kuomet 
jų nedaug yra.

Mirė E. Karbauskas

Lietuvos Jaunimo Kultūros 
Ratelio Choras priima visus 
jaunus žmones galinčius ir tu
rinčius noro dainuoti. Tat, jau
nime kas turite noro dainuoti, 
ateikite į Hollyvvood Inn, Yuš- 
kos svetainę, galėsite pamaty
ti kaip jie laiko praktikas ir 
aš manau, kad jus atsilankę 
vieną penktadienį, nenorėsite 
praleisti nei vieno vakaro, ka
da tik bus praktikos. O prak
tikos būna kiekvieno penkta
dienio vakarą kaip aštuonios.

L.J.K.R. Choras yra dar vi-

PADĖKAVONĖ

BOLESLOVAS JANKAUSKAS
Mirė Kovo 26 d., 1939, o po gedulingų pamaldų ŠV. Jiirgio 

parap. bažnyčioje, palaidotas šv. Kazimiero kapinėse Kovo 29 d.
Šiuomi reiškiame gilios padėkos žodžius kun. Petrovvskui, 

kun. Gasunui ir Marijonų Tėvams už gedulingas pamaldas, ir 
koihp. prof. A. Pociui. Toliau dėkojame visiems giminėms, kai- j 
mynams ir draugams už lankymą pašarvoto velionio namie, ) 
pareikštus mums užuojautos žodžius, už šv. Mišias, už gėles ir 
visiems grabnešiams iš Keistučio Kliubo, Jaunų Liet. Tautiško 
Kliubo ir Teisybės Mylėtojų Draugijos. Dar dėkojame visiems ' 
dalyvavusiems gedulingose pamaldose bažnyčioje ir lydėjusiems 
Į kapines.

Pagalios reiškiame širdingą padėką laidotuvių direktoriui J 
■ P. J. Ridikui, Už sumanų ir rūpestingą patarnavimą ir tvarkų 

laidotuvių surengimą.
>4 J

O tau, musų mylimas pusbroli, po ilgų kančių Šiame pa
saulyje lai suteikia Gailestingas Dievas amžiną Atilsį.

Nuliūdę liekame,
PUSBROLIS STANISLOVAS KUNEVIČIUS IR ŠEIMYNA.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

1

Svajonė.

Šitie Jaunuoliai 
Sako, Nori Būti 
Tikri Lietuviai

Roselando yčlai
yra 
sve- 
nors 
turi

Roselando Vyčių kuopa 
Veikli, pažangi ir netiki į 
timtaučių organizacijas, 
daugelis musų klebonų
įvedę angliškus pamokslus nu
tautinimui lietuvių jaunuolių ir 
dar organizuoja jaunimą į ai
rių Catholic Youth Organiza- 
tion.

Roselando jaunuoliai netiki 
į svetimus dievus ir, sako, ki
taip mes nesivadinsime, kaip 
tiktai Lietuvos vyčiai. Bile lie
tuvis jaunuolis gali prie musų 
prisirašyti, atsilankydamas į 
susirinkimus, kurie įvyksta 
kas pirmą ir trečią antradienį 
K. of L. buveinėj, Visų Šventų 
parapijos svet., 10806 
Avenue. ‘

Valdybą sudaro šie 
liai: Julia Shatkus,

Wabash

jaunuo- 
pirm.;

Sophie Gedminas, 'vice-pirm. ir 
pranešėja; Alex Walker, 
vice-pirm. ir buveinės 
dorius; Frieda Žlibinąs, 
ninkč; Suzahna Zolp, 
rius.

Ruošia šokius

antras 
gaspa- 
rašti- 
kasie-

yra nutarę’ surengti 
ir komisija susideda

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

856 West 122nd St.

AMERICAN LITHUANIAN ČIU
ŽENS CLUB VALDYBA 1939 M.: 

Pirm, —J, Svitorius, 4000 So. 
Talman Avė.; Pirm, pagelb. — 
L. Lubik, .2804 W. 45th St.; Nut. 
rašt. — Paul J. Petraitis, 752 W. 
33rd St., tel. Victory 8770; Ka- 
sįerius—Helen Gramantienė, 4535 
So. Rockwell St., tel. Lafayette 
2418; Fin. rašt.—F. Wittis, 4469 
Archer Avė., tel. Lafayette 1374; 
Kontr. rašt.-—P. Montvidas, 4135 
So. Campbell Avė.; Kasos glob. 
—J.. Jesiunas, 2440 W. Pershing 
Rd.; Dr. kvotėjas —Dr. A. J. Ma- 
nikas, 4070 Archer Avė., tel. La- 
fąyette 3051; Teisėjas —F. Sever, 
4243 S. Sacramento Avė.; Kores
pondentas — J. Kiskis, 2543 W. 
45th St.; Maršalka —J. Balcitis, 
2820 W. 43rd St. Susirinkimai at
sibuna kas mėnesį trečią (3) sek
madienį 1 vai. popiet. Į kliubą 
priimami vyrai ir moterys nuo 
16 ligi 45 metų amžiaus.

Gyveno Kensingtone ir Chicago 
Heights

Pasimirė šie lietuviai: Hele
na Barbaūškiene, kuri gyveno 
adresu 128 Kenšington aVe., mi
rė kovo 22 d., sulaukusi pusės 
amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kcn- 
singtono kolbilijoj išgyveno apie 
25 metus lailt’o. Paliko vyrą 
Liudviką Barbauskį. Buvo pa
laidota su bažnytinėmis apeigo- 
mis nuosavame kapinių loto šv. 
Kazimiero kąp/nėse.

Buvo 66 Metu Amžiaus
Kazimieras Yots dirbo Ryon 

Car Company., Hcgewisdh, 111. 
Mirė savo nąniučsc, 1326 Lex- 
inglon avė.. Chicago Ileights, 
111., kovo 11 dieną, sulaukęs 60 
melų amžiaus. Gimė Lietuvoje, 
išgyveno Roselando kolonijoj a- 
pic 25 metus. Paliko Žmoną He
leną ir vieną dukterį. Palaido
tas šv. Kazimiero kapinėse.

B. S.

šo • 
iš

REIKALINGAS KRIAUČIUS prie 
taisymo senų ir naujų drabužių.

4540 So. California Avė.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 2 
aukštų namu, 50 pėdų priešakiu. 
Savininkas vietoj. 5000 So. Western 
Avenue.

o

AUTOS—-TRUCKS FO» 
Automobiliai ir Trokai P;

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

FURNTTLJREIIXTLRE tfOR-ŠA 
Rakandai ir (taisai Parda

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

kfcAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO VALDYBA 1939 M.: Wal- 

ter Lėkis,—pirm., 6935 So. Arte- 
sian Avė.; A. Lazauskas—pirm, 
pagelb., 3223 So. Green St.; A- 
Kaulakis—nut. rašt., 3842 South 
Union Avė., Tel. Yards 5773; F. 
Norkus—fin. rašt., 4101 S. Rich- 
mond St.; Frank Bakutis—ižd-, 
2603 W. 69th St.; K. Visackis— 
ižd. glob.; J. Adomaitis—kontr. 
rašt.; D. Antanaitis—maršalka. 
Susirinkimai atsibuna kas mėnesį 
pirmą penktadienį, Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St-

$25,000 Naujų Rakandų Pardavi
mui Nematytomis kainomis—Priei

namomis išlygomis.
$100 Imporiuoti 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.

DRAUGYSTĖ LIETUVIŠKA VĖ
LIAVA AMERIKOJE No. 1 VAL
DYBA 1939 METAMS: Kaz. Davis 

—^pirmininkas, 5648 So. Bishop; 
J. Budreikienė—vice pirm.; 
Budreikis—nutarimų rašt., 
West 39th St.; S. Skridulis
rašt.; Ant. Czesna—kasierius; A. 
Kauniškienė, S. Yovanutis-4ka- 
sos globėjai. Susirinkimai la 
mi antrą nedėldienį kiekv 
mėnesio, Czesnos svetainėje, 4501 
So. Paulina St. 1:00 po pietų

3118 
-itin.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1939 METAMS;

J. Balchunas— pirm., 3200 So. 
Lowe Avė.; Petronėlė Kvietkie- 
nė—pirm, pagelb., 3140 So. Lowe 
Avė-; A. KaulakisAvė-; A. Kaulakis — nut. rašt. 
3842 So. Union Avė.; F. Kasper 
—fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
Z. Grigonis—kontr. rašt.; P- Juo
zapavičius—iždo globėjas; J. Ra- 
chunas—iždininkas, 3137 S. Hals
ted St.; L. Jucius—maršalka; 
Dr. J. P. Poška— Dr- kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687. Susirinkimai atsibuna kas 
mėnesį antrą (2) sekmadienį, 12 
vai. dieną, Lietuvių Auditorijoje, 
3133* So. Hdlšted St. J draugystę 
priimami vyrai ir moterys nuo 
18 i ki45 metų amžiaus-

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1939 M.:

Pirm—Bill Likšna, 3427 South 
Lituanica Avė.; Vice-pirm. —A. 
Paplauskas; Finansų rašt.—E. žą
sy taitė; • Prot. rašt.—B. M. Bur- 
bulytė, 4073 Archer Avė-; Ižd.— 
Ant. Jakutis; Veiklos . komisija: 
A. J. Povilonis, V. Raila, Ona 
šimkaitė, Bronė Laucaitė ir Arit. 
Jakutis. Susirinkimus laiko ket
virtame trečiadienį kiekvieno 
mėnesio, o choro pamokos kiek
vieno penktadienio vakarą, J. 
Yuškos salėje, 2417 W. 43 St.

BRIDGEPORTO NAMŲ SAVININ
KŲ SĄJUNGOS VALDYBA 1939 
METAMS: Pirmininkas— Antanas 

Šimkus, 3120 So. Lituanica Avė-; 
Pagelb.—John Begin, 34Q0 So. 
Lowe Avė.; Nut. rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 So. Union 
Avė.; Finans

Dainavo Radio 
Valandoj

— Tarp Skaitytojų —

Co. 
antradienį, 

dieną, dainavo duetas 
Zabukienė ir

Per Peoples Furniture 
radio programą, 
kovo 28 
p. A. 
Schultz.

Labai gražiai išėjo.

P-

Avė.; Finansų rašt.—Domininkas 
Gulbinas, 3144 So. Wallace Avė.,; 
Kontr- rašt.—Jonas Motiejūnas, 
3400 So. Union Avė.; Kasierius— 
Petras Balsis, 5653 So. Thoorp 
St.; Maršalka—Leonas Liaudans- 
kas," 3130 So. Halsted St. Laiko 
susirinkimus kas mėnesį, pirmą 
trečiadienį, Chicagos Liet. Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St.

Jie 
kiuš 
šitų jaunuolių: Julia Shatkus, 
Frieda Žlibinąs, Suzanna Zolp, 
Sophie Gedminas, Alex Walker, 
Anthony Vaitkus ir John Dan
ginąs. Vakaras įvyks gegužės 
6 dieną, Knights of Pythias 
įsvet., 11039 So. Michigan Avė. 
Sako, bus gera muzika ir ki
ti pamarginimai.

HD D A v!X±.""‘&nI H m* v'estuUI1UM klotams, Laido- 
, ’ . tuvėiris, Papuoši 

GĖLININKAS “ams-
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

Mergaičių trio E. Zabukaitė, 
A. Milleriutė ii* J. Ragauskai
tė dainavo, po Peoples valanda, 
per Kun. Draugelio valandą 
solo Vėl dainavo A. Zabukienė, 
M. Schultz. Jas gali skaityti 
prie pirmaeilių dainininkių.

Lauksime kitą kartą jų bal
sų radio valandose.

Pdė Eva Lukošiūte, čia au
gusi, bet daug geriau kalba Jie • 
’tuviškai begu ateiviai. Jos ve
damos Valandos malonu klau
sytis. Iš panelės E. Lukošiūtės, 
pasimokinkite kai kurie kiti 
radio vėdėjai* Zabelė.

LITHUANIAN KEISTUTIS BENE- 
FIT CLUB VALDYBA 1939 M.:

J. Sholteman—pirm., 3237 West 
Le Moyne st.; J. Stalioraitis — 
pirm, pagelbininkas; Miss- H. 
Chapas—nut. rašt.; Walter Shar- 
ka—finansų rašt., 4635 South 
Washtenaw avė.; N. Klimas—ižd., 
4516 S. California Avė. Laf. 9849; 
Dr. M- T. Strikolis— gydytojas, 
4645 So. Ashland avė., tel. Yards 
4787; G. Menkas—patarėjas, 139 
N. Clark St., tel. Central 5566; 
J. KondroŠka—kontr. pirm., 3119 
W- Pershing road; J. Stulgaitis 
—biznio pirmininkas. Kliubo su
sirinkimai atsibuna kiekvieną 
mėnesį ,kas pirmą sekmadienį 12 
vai. d. Hbnywood svet., 2417 W. 
43rd St., Chicago, III.

Remkite Tuos Biznierius, ku 
rie ’Garšinasi “NAUJIENOSE”

BA ENŲ GAUSA!
Tik $39^įmokėjus nupirksi 2* fla- 

tų plytKų, garu šildomą — Pilna 
' 3b50.

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

ŽIŪRĖK! Kampinis 12x4 kam
barių apartmentai, garas, refrigera- 
cija, rendos $54UO. Kaina, dabar 
į>iGo0U. Liberalus terminai.

Geltonų plytų 24 apartmentinis 
namas, Falmer Sąuare distrikte. 
Kendos $11,680. Reikalaujama $10,- 
000. Kaina $45,000. Geltonų plytų, 
pereinamas kampas, 8 krautuvės ir 
i d apartmentų, 
$13,0uU. $15,000 
$45,000. 
FIRST STATE

garas, 
pinigais.

rendos
Kaina

MORTGAGE CO.
4752 Fullerton Avenue.

Tel. Spaulding 1500.
10 N. Clark St. Dearborn 1540

KAMPINIS 21 APARTMENTŲ— 
metinių pajamų $8,400—$2750.00— 
$5,000 pinigais. Kampinis 12 apart- 
mentų. Fngidaire. Metinių pajamų 
$5,820—$20,1)00—$4000 pinigais.

MIDDLE STATE MORTGAGE 
4027 N. Crawford Avenue.

Independence 6870.

ko- 
eno

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS VALDYBA 
1939 M.: Pirmininkas —Juozapas

Rūta, 3141 So. Halsted St.; Pa\ 
gelb.—Petras Pauzolis, 3427 So. 
Halsted St.; Nut- rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 
Avė.;

TURI BŪT PARDUOTAS šią sa
vaitę 2-flatis, gražus mūrinis, 5 ir 
6 kambarių; gražus beismentas; 30 
pėdų lotas; arti 63-čios. Pilna kaina 
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.

3220 S. Union 
Finansų rašt. — Feliksas 

Kasperas, 3534 So. Lowe Avė.; 
Kontrolės rašt.—Walter Dulevich, 
8728 Harper Avė.; Kaserius 
Juozapas Balčiūnas, 3200 S. Lowė 
Avė.; Apekunas kasos —Jurgis 
Aresunas, 3623^ S. Emerald Av.; 
Apekunas kasos—Franciškus Ku
nevičius, 3201 So- Green St.; 
Apekunas ligonių — Kazimieras 
Valaitis, 7104 S. Emerald Avė.; 
Maršalka—Petras Barzdis, 3510 
S. Union Avė. Laiko susirinki
mus kas pirmą penktadienį 7:30 
vai., vakaro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St.

MAINYSIU 2 FLETŲ MŪRINĮ 
namą ant ūkės ar bizniavo namo.
Savininkas—5610 So. Morgan St. 

Pirmos lubos.

PARSIDUODA DIDELIS ir pui
kus bizniavas namas. Priešais Tau
tiškas kapines. Buvęs pirmiau Jono 
Grybo namas. Parsiduoda labai pi
giai. 8300 So. Kean Ave\ JOHN J. 
tIPSKI, 4018 Archer AvA Lafayet- 
te 3036. \

FARMS FOR SAL 
Ūkiai Pardavimui

a;
MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —

A. Valskis, 3341 Evergreen Avė-, 
tel. Belmont 7678; Vice-pirm.— 
J. Ambrulevic, 2002 Concord PI.; 
Užrašų rašt.—M. Chepul, 3327 Le 
Moyne St., tel. Spaulding 7903; 
Fin. rašt—B. Rogers, 2345 North 
Kedzie Blvd., tel. Spaulding 3180; 
Ižd. kasier.—J. Raila, 4839 Win- 
nemac Avė.; Kontr. rašt. S. Be- 
neckis, 3247 Beach Avė-; Kas. gi. 
—A. Lungevic, 1814 Wabansia 
Avė., tel. Humboldt 3254; Mar
šalka—J. Milaševič, 2750 N. Ne
va Avė. Susirinkimai yra laikomi 
kas pirmą ketvergą, po antrašu 
3800 W. Armitage Avė.

PARSIDUODA 80 AKRŲ fa 
tinka galvijams; tvartai, galviją 
avelėms, vištininkas, gyvenamas 
namas. I'FANTZ, 6832 North Lake- 
wood, Phone Briargate 7229.

40 AKRŲ 3 MYLIOS nuo HART, 
% mylios iki popular ežero. 7 
kambarių namas, gražioj vietoj, 6 
akrų pasėliaus su dobilais— geras 
dalykas. Mažas vynuogynas, kiek 
uogų. Apie 100 vaismedžių, obelų 
ir vyšnių, visi praeitais metais ne
šė vaisių. Savininkas čia negyvena. 
Parduos už $875.00 su $275.00 įmo- 
kėjimu. Verta $1800.00.
HANSON-OSBORN, Hart, Mich.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Vice-pirm.—Jonas 

/Simonas, 2520 W. 70th St.; Prot.
Sekretorium — Balys Armoška, 
3709 W. 61st Place; Fin. sekr. — 
Antanas Rudokas, 4547 So. Wash- 
tenaw Avė.; Iždininkus — Alek
sas Mileris, 4258 S. Western Av.; 
Iždo globėja— Elenora Norkus, 
4003 So. Francisco Avė.; Maršal
ka—Pranas Wenskus, 2649 West 
43rd St. ir Korespondentas—Juo 
zas Kaunas, 3229 Lituanica Avė. 
Į Apšvietos Komisiją išrinkti Ste
ponas Geniotis, Juozas Kaunas ir 
Viktoras Kelpšas. Kontrolės Ko- 
misijon išrinkti: Vincas Stulpi
nas, Nikodemas Radis, Antosė 
Dambrauskaite, Antanas Pocius ir 
Leonas Geniotis.

L. ŽAGARIECIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —P.

Arlauskas, 1947 N. Cleveland 
Avė.; Pirm, pagelb.—A. Niprikas, 
3235 S. Halsted St., Nut. rašt.—J. 
Keturakis, 1525 So. 51st Avė., 
Cicero, III.; Ona Užkuraitė—fin. 
rašt., 1329 N. Dearborn St.; Emi
lija RamaŠauskienė— Kontrolės 
rašt., 1218 So. Independence Bvd. 
St. Niprikas—Kasierius, 3235 S. 
Halsted St.; Kasos globėjai —- 
Adolf Mieraviče, 2539 West 46th 
Place ir F. Povilaitis, 10051 So. 
La Šalie St.; Korespondentas— 
J. Balakas, 1414 So. 49th Ct., Ci- 

‘ cero, III.; Maršalka— Kaz. Bal
čiūnas, 3521 W. 38th Place. Susi
rinkimai laikomi vieną kartą 
mėnesį, kas ketvirtą sekmadien 
pirmą valandą popiet, Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi- 
cago, III.

JUOKAI
APIE MIELĄSIAS ŽMO

NELES...
1. Žodis 

lai tėra kilęs iš 
na”.

“žmoniškumas” re- 
žodžio “žmo-

o
yra vyro gy2. žmona tikrai 

venimo kelionės palydovė — ji 
dažnai uoliai padeda vyrui pa
siekti kapus...

» » »
3. Maža ir mįslė.
Koks 

mihis ?
laukinis žvėris yra na- 

žmona.
Dr. rerum plūnxnae

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui.

DUODAME PASKOLAS ant 
ANTRŲ MORGIČIŲ. 

PETERS BROS, and CO. 
1647 W. 47 St. Antros lubos.

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS 
dėl gėlynų ir žolynų specialiai su
maišytas su durpėmis ir trąšomis. 
Parduodam bušeliais arba vežimais. 
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 
bušelių $2.50. Jei pirksite daugiau 
kaip vieną bušelį už pristatymą ne
mokėsite. Ofiso valandos 7 vai. 
ryto iki 10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State fStreet, 
Tel. Wentwort 7942.

Jei nt
PARDUOT 

A-R NUSIPIRKT
PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIEN 
GARSINI 

VISI S ITO.

JAUSPAŠAUKITE MUS
ČANAL8

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos- Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.
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Chicagos Meru

6 •

Thomas S. Gordon 
Miesto Iždininkas

Ludwig D. Schreiber, 
Miesto Sekr.-Klerkas

1
Giliausia Padėka

Edward J. Kelly Palieka
Laimėjo Kiti Du Jo Sąrašo Kandidatai 

Schreiber ir Gordon

4
' • fc. ' - .J4

k ii•ž. 4 »
t • :*

Edward J. Kelly, 
Meras

Trečiad., balandžio 5, 1939
. ....................... .. . .............---------------------------------- — , . .......................... —

AMERIKOS LIETUVIŲ BASKETBALL 
TOURNAMENTAS BAL15-16

CLEVELANDAS PRISIRENGĘS PRIIMTI SVEČIUS 
Iš VISOS AMERIKOS KRAŠTŲ

Visiems Marijos Jurgelionienės draugams, kurie 
telegramomis arba laiškais pareiškė mums savo užuo
jautą musų liūdesio valandoje;

Kiekvienam asmeniui, šeimai ir organizacijai, ku
rie atsiuntė gėles velionės karstui papuošti;

Visiems kalbėtojams, muzikantams ir daininin- 
kairis, kurie dalyvavo programe koplyčioje ir kapinėse;

Visiems draugams ir pažįstamiems, kurie pagerbė 
musų brangią velionę, atvykdami į šermenis ir laidotu
ves,—

Šiuomi reiškiame musų giliausią padėką.

Sūnūs VLADAS JURGĘLIONIS ir žmona THELMA 
KLEOFAS JURGELIONIS
NAUJIENŲ BENDROVĖS DIREKCIJA.

Jurgis Venclovas

Galutinų skaitlinių dar nėra, 
bet jau aišku, kad Edvvardas J. 
Ke ly, per du terminus buvęs 
Chicagos mūru, pasilieka dar 
vienam terminui. Jo stipriausias 
oponentas republikonas Dwight 
H. Green pasiliko toli užpaka
lyj, kaip parodo šios nepilnos 
skaitlinės:

Kelly gavo 764,519 balsus,
Green gavo 595,164 balsus,,
(Skaitlinės susidaro iš 3,400 

precinktų — trūksta iš 400 pr.)
Buvo du kiti kandidatai į me

rus, bet jie gavo tiktai po sau-

Kartu su meru Kelly rinki
mus vakar laimėjo kiti du jo 
sąrašo kandidatai: Ludwig D. 
Schreiber — miesto klerkas, ir 
Thomas S. Gordon — miesto iž
dininkas.

Sustreikavo
Darbininkai
Bridgeporte

Nori Kolektyvių Derybų
Apie 150 darbininkų Bridge- 

porto dirbtuvėj, Ilaggard and 
Marcusson paskelbė streiką va
kar rytą ir pradėjo dirbtuvę pi- 
kietuoti. Streikicriai skelbia, 
kad bendrovė nenori derėtis su 
jų unija ir rodo favoritizmą 
darbininkams, priklausantiems 
“kompaninei” unijai.

Dirbtuvė randasi
W. 37 th Street. Streikui

prie 1109 
vado-

Netaip Greitai,
Netaip Greitai!
Sako 82 m. Senelė

Ji Dar Nori Gyventi
82 metų moteriškė Catherine 

Halvorsen, nuo 1618 No. Tripp 
Street, susirgo širdies liga. Su
stingo ir išsitiesė ant grindų. 
Jos draugė Elizabeth Magensen 
nusigando, ir pamaniusi, kad 
senelė mirė, pašaukė policiją. 
Tai buvo Austin nuovada.

Dežuruojantis seržantas tuoj 
pašaukė koronerį, tas išrašė rei
kalingus dokumentus ir pasiun
tė du policistus kūną nugaben
ti lavoninėn.

Bet nešdami kūną automobi-

Apskaičiuojama, kad balsavi
muose dalyvavo apie 1,400,000 
piliečių. Apie 1-mą valandą die
ną balsavusių jau buvo milio- 
nas ir 66,000, iš' miliono 800,- 
000 piliečių, kurie tur teisę bal
suoti.

Šie rinkimai buvo lokalinio 
pobūdžio — išrinkimui miesto 
valdininkų ir 14 aldermanų. Be' 
to, kai kurie precinklai balsavo i 
alkoholinių gėrimų reikalu.

Rinkimai Kitur
Kartu su chicagiečiais vakar 

sau valdininkus rinkosi kai ku
rie Chicagos priemiesčiai, kaip 
Evanston, Cicero, Glencoe, Niles 
Center, NVinnetka, Berwyn ir 
Rover Forest. Vakar rinkimus 
taipgi turėjo Zion miestelis ir 
Aurora.

Ką Jus Darytumėte 
Tokioj Situacijoj —
Už $70,000

Ištekėtumėt Ar Ne?
Neseniai Elgine mirė senas 

vietos gyventojas, žydas, Harris 
Goldman. Jis paliko $70,000 
turtą ir paskyrė jį savo dukte- 
rei, Adele, (kuri dabar vadinasi 
Miss Adele Gay, ir gyvena Chi
cago j e, adresu 700 Fullerton 
Park), sekamomis sąlygomis:

1. Ji turi grįžti į žydų tikėji
mą, ir

2. Ištekėti už žydo vienų me
tų bėgyj. Kitaip pinigų negaus.

Moteriškei, kuri yra 32 me
tų amžiaus ir yra slaugė, laiš
kais siūlosi šimtai kavalierių. 
Vienas gi parašė, kad ją mylės 
net kai $70,000 pasibaigs.

Bet Miss Gay nežino kas da
ryti — atsisakyti nuo savo 
krikščioniško tikėjimo ir gauti 
$70,000 ar ne? Ką jus dalytu
mėte?

SAULĖS RŪMAI KAUNE, statyti dar rusųiviešpatavimo laikais. Tada tie rūmai buvo 
tikra lietuvių tautos švietimo tvirtovė. Jie pastatyti visuomenės aukomis. Saulės rūmų sta
tybą parėmė gausiomis aukomis amerikiečiai lietuviai. (Prieš karą šie rūmai buvo puošni au- 
siausias pastatas Kaune. Dabar juose yra 'katfihriericčių vienuolių laikoma mergaičių gini- 
nazija. , , VDV foto.

Žemes Banko rūmai Kaune, Nepriklausomybės šventės vakare savotiškai apšviesti.

lin, policistai nustebo pamatę, 
kad jų lavonas pradeda judėti. 
Nieko nelaukdami nudrožė Da- 
nish-American ligoninėn, ir ten 
daktarams pasisekė moteriškę 
pilnai atgąivinti.

Jeigu nebus netikėtinumų — 
senelė gyvens. “Netaip greitai, 
netaip greitai,’* ji sušuko, suži 
no jusi, kad oficialiai ji jau bu
vo mirusi.

Artinasi laikas, kada visi žy
miausi Amerikos Basketbolli- 
ninkai važiuos į Clevcland, 
Ohio, antroms Amerikos lietu
vių Krepšinio Meisterio titulo 
rungtynėms.

Pereitais metais dalyvavo 
penkios valstybės. Šiais metais 
numatoma įstojančių kiek dau
giau. Ligi šiolei aplikacijas pa
davė šie miestai: Detroit, Mi- 
chigan; Chicago, Illinois; Day- 
ton, Ohio; Racine, Wisconsin; 
DuBois, Pennsylvania; Pitts- 
burgh, Pennsylvania; Balti- 
more, Maryland; Clevcland, 
Ohio; Gary, Indiana; Akron, 
Ohio; Youngstown, Ohio, ir 
Elizabeth, New Jerscv.

Pereitų metų championais 
(meisteriais) liko šv. Petro pa- 
rapijos tymas iš Akron, Ohio.

Šiais metais jie ir vėl turės 
stiprią komandą; bet kiti mies
tai žada turėti dar geresnes ko
mandas, todėl numatoma, kad 
šių metų žaidimai bus labai 
įdomus.

šios krepšinio rungtynės pe
reitais metais užėmė pirmą vie
tą Amerikos lietuvių sporto 
veikime. Clevelande pereitais 
metais suvažiavo pusantro šim
to lietuvių sportininkų ir jų 
pasekėjų. Salė žaidimams buvo 
pilnutė žmonių ir tarp jų buvo 
net pats Clevelando miesto me
ras.

Kaip pereitais metais, taip ir 
šįmet šios rungtynės yra ren
giamos vardu Amerikos Lietu
vių Atletikos Sąjungos, kurios 
pirmininku yra clevelandietis 
Jurgis Venslovas.

Šioji organizacija turi atsto
vus iš virš 30 Įniestų, kurie re
prezentuoja virš 10 įvairių val
stijų. Kiti valdybos nariai yra: 
vice-pirmininkai Juozas Goldi- 
kas iš Dayton, Ohio, ir Bronius 
Brazauskas iš Gary, Indiana; 
sekretorius — Vincas Varsas- 
kis iš Detroit, Michigan; iždi
ninkas — Jonas L. Juozaitis iš 
Chicago, Illinois; globėjais — 
Paul Balutis, DuBois, Pa., ir 
Vincas Darulis iš Akron, Ohio.

Aplikacijas Amerikos Krepši
nio Meisterio tournamentui ga
lite gauti rašydami į Lithuan- 
ian National Cage Tourney, 
George C. Venslovas, Chair- 
man, 1267 East 82 Street, Cle
vcland, Ohio.

Vakar Chicagoje
® Pirma balsuotoja vakarykš
čiuose Chicagos miesto valdy
bos rinkimuose buvo Mrs. An- 
nie. Schifferle, nuo 32'11 Wa- 
shington. Ji balsavo už merui 
Kelly.

» » »
O Apskričio iždininkas John 
Toman vakar paskelbė, kad 
šiandien pradės siuntinėti 1938 
metų mokesčių sąskaitas. Pir
mą dalį real-estate taksų rei
kės užmokėti prieš birželio 1 
d., antrą prieš rugsėjo- 1. “Per
sonai Property” taksus reikia 
sumokėti prieš birželio 1.

» » »
O Mesdamas skardinę gąsdi
no į degantį laužą, draugas 
skystimu aptaškė 11 metų ber
niuką Charles Rutledge, nuo 
245 W. 24th Place. Rutledge 
rūbai užsidegė. Dabar jis gu
li apskričiu ligoninėj ir yra 
kritiškoj padėtyj.

» » »
®U. S. teisingumo departamen
to viršininkas Frank Murphy 
ir “G-menų” viršininkas J. Ed- 
gar Hoover vakar lankėsi Chi
cago j inspekcijos reikalais.

. , o » »
® Kovo 22 iš namų pranyko 
Edna Calvert, 609 Oakdale 
avenue, penkių vaikų motina. 
Nesulaukdami jos grįžtant, 
vaikai “paskelbė” bado strei
ką — nieko neima į burną jau 
kelintą dieną. Vieną jų, 2 me
tų amžiaus, reikėjo paguldyti 
Ghildren’s Memorial Hospital.

» » »
® Kai jaunas piktadaris pa
griebė jos ridikiulį su $27, Miss 
Anna Pacin Čiupo jam už ran
kos ir smarkiai kando. Kai už 
trumpo laiko policija padarė 
areštą, tai Miss Pacin pažiurė
jo suimtojo į ranką ir tarė, 
tai tas pats, tai mano dantų 
ženklai ant jo rankų. Suimta
sis- buvo Aloysius Phillips, 22 
metų amžiaus. Apiplėšimas įvy
ko tarpduryj prie 3121 North 
Hamlin.

sirgo ir mirė 57 metų mecha
nikas Gene Benzinger, 6214 S. 
Keeler. Spėjama, kad priežas
tis širdies liga.

» » »

® Po kelių stikliukų artimoj 
alinėj, trys vyrai susimušė prie 
600 West Madison. John Wes- 
ley Crow, 28 metų chicagietis 
nuo 849 West 87th buvo par- 
muštas, ir krisdamas ant šali
gatvio persiskėlė galvą. Netru
kus pasimirė. Kiti du mušty
nių dalyviai, George Herman- 
son, 31, nuo 666 Madison ir 
William Rogers, 28, nuo 1506 
N. La Šalie buvo suimti.

» » »
® Valstija vakar atidavėdu 
$175,859 kontraktus statybos 
kontraktoriams padidinti val
stijos ligonines Elgine ir Man- 
teno.

» » »
• Oak Parko miestelio valdy
ba paskyrė $130,000 paskyrė 
Jackson bulvaro praplatinimui 
savo ribose.

» » »

® Pasiskolinusi automobilį nuo 
valstijos legislaturos nario Ni- 
cholas J. Mastro, 35 metų ci- 
cerietė Eilėn Bennett bandė 
apiplėšti suknių krautuvę Park 
Ridge priemiestyj. Ji buvo su
imta. Tai įvyko vasario 17. Va
kar kriminalio teismo teisėjas 
ją paliuosavo. Mrs. Bennett, 
gyvenanti adresu 2215 Austin 
avė., pasiskundė, kad negalėjo 
darbo gauti.

» » »
® Vakar nuo 10 iki 90 dienų 
kalėjimo terminus pradėjo ke
turi motoristai, suimti už ne
atsargų važiavimą, Frank Ma- 
tusick, iš Lisle; Edward Mie- 
lecki, 3118 W. 43rd; Howard 
Miekle, 825 East 49th, ir Char
les Volkmann, iš Oak Lawn.

« B W
® 20 metų Warren Iverson, 
2909 N. 73rd Ct, ir Stanley
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VDV foto
“MAISTO” skerdyklos ir mėsos gaminių fabrikas Tauragėje. Panašius fabrikus “Mais- 

’ tas’* dar turi Klaipėdoje, Kaune, Šiauliuose ir. Panevėžyje.
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» « »
Sala, nuo 2746 72nd Court, abu
iš Elmwood parko, sunkiai su-

® Bedirbdamas . garaže ties įsižeidė įvažiavę su motorcikliu 
5359 West 63rd St. staiga su-1 į stovintį automobilį.




