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Italų Laivai A1 banijos Pakraščiuose
ALBANIJA SUTIKUSI PRIIMTI MUSSOLI 

NI0 PROTEKTORATĄ
Iš Albanijos Mussolinis grūmos Jugosla 

vijai ir Graikijai
BOMA, Italija, bal. 6. — 

Neoficialus ketvirtadienio pra
nešimai sako, kad Italijos ka
ro laivai atplaukė į Durazzo, 
Albanijoj.

Albanijos vyriausybė nuta
rusi pasiduoti Italijos diktatū
rai, nors šalies savanoriai pa
sižadėjo kariauti prieš italus.

Karalius Zog ir Mussolini 
susitarę, kad Albanija priimtų 
Italijos protektoratą praktiko
je. Tačiau protektpratas nebu
siąs paskelbtas oficialiai.

Tarp - 40,000 ir 50,000 italų 
kariuomenės sukoncentruota 
Italijos miestuose Bari, Brin- 
disi ir Ancona. Šita kariuome
nė businti pasiųsta į Albaniją, 
kai tik abi šalys pasirašys su
tartį, pagal kurią Albanijoj 
įvedamas Italijos protektora
tas. Italai gali okupuoti Alba
niją ketvirtadienio vakare ar
ba penktadienio rytą.

Italijos žygių tikslai yra ši-j
toki: 1 — Įsteigti Albanijoj ni jo j.

italų kariuomenės priešakines 
stovyklas — oro ir jurų laivy
no ir sausumos kariuomenės 
bazes; 2 — šitų kariuomenės 
bazių grumojimu palaikyti Ju
goslaviją Romos-Berlyno ašies 
įtakoje; 3 — Parodyti Graiki
jai, kad išmintingiausia jos po
litika bus kooperuoti su Ro
mos-Berlyno ašimi.

Pereitą savaitę Chamberlain 
pakvietė taip Jugoslaviją, kaip 
ir Graikiją įstoti į anglų-fran- 
cuzų organizuojamą bloką to
talitarinių valstybių agresijai 
sulaikyti. Hitleris ir Mussoli
nis yra priešingi Balkanų ša
lių stojimui į Britanijos-Fran- 
cuzijos organizuojamą bloką.

Albanijos gyventojai yra nu
sistatę prieš Italijos protekto
ratą. Gaunama pranešimų, kad 
gali išsiveržti net sukilimas, 
jeigu Albanijos valdžia pasi
duotų italams. Tuo tarpu Ita
lijos karo laivai jau esą Alba-

KLAIPĖDA. — Taip Klaipėdos
UJIENŲ Phot -• 

pasitiko Hit-

CHAMBERLAIN PASKELBĖ BRITANI 
JOS-LENKIJOS SUTARIMĄ

NACIAI PRADĖSIĄ SPAUSTI LENKUS

RUSIJA LAIKYSIS NEUTRALIAI
LONDONAS, Anglija, bal. 

6. — Sovietų Rusijos ambasa
dorius Anglijai, Ivan Maiski, 
ketvirtadienį pareiškė, kad Ru
sijai nepatinka tarptautinės po
litikos vystymąsi tokia forma, 
kurią jis įgijo Britanijos vado
vybėje. Todėl Sovietų Sąjunga 
gali būti priversta priimti izo
liavimosi nusistatymą.

Panašų pareiškimą padarė

Naciai triukšmauja 
Danzige

VARŠUVA, Lenkija, bal. 6. 
— Trečiadienio f pranešimais, 
naciai išdaužė lehkų komisio- 
nieriaus ofiso langus Danzige. 
Jie, be to, užpuolė lenkų tele
grafo agentijos ir raudonojo 
kryžiaus samdinius.

Lenkų-nacių muštynės įvyko 
ir mieste Langfuhr. Muštynė
se keletas-asmenų buvo sužei
sta. Policija areštavo 20 triukš
madarių. / .

Nori uždrausti ku 
renimą didelių an 

glies gabalų
ST. LOUIS, Mo, bal. 6. — 

Miesto taryba svarsto įnešimą, 
kurs reikalauja uždrausti kū
renimą St. Louise didesnių nei 
6 colių diametre anglies 
lų. Įnešimo šalininkai 
mentuoja, kad drausmė 
žins durnų kiekį mieste.

gaba- 
argu- 

suma-

fe

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

Bendrai 
teka 5:24 
vai. vak.

Levkitas Busijos atstovas.
Mechlis, Rusijos krašto apsau
gos vicekomisaras, ketvirtadie
nį Kieve pasakė, kad sovietai 
esą galingi, kad jiems nereikia 
ieškoti talkininkų užsieniuose. 
Mechlis matomai turėjo ome- 
nėje Britanijos organizuojamą 
frontą prieš fašistus ir nacius, 
į kurį norimą ir Rusiją įtrauk
ti.

Kompanijos traukia 
dar vieną uniją 

teisman
BOSTON, Mass., bal. 6. — 

Šiomis dienomis Philadelphijo- 
je teismas išnešė sprendimą, 
pagal kurį pančiakų mezgimo 
unija turės sumokėti Apex pan
čiakų kompanijai $711,930. 
Unija apeliavo sprendimą į 
aukštesnę teismo instanciją.

Dabar trys Naujosios Ang
lijos sunkvežimių kompanijos 
iškėlė bylą trokų šoferių uni
jai. Kompanijos ieško atlygi
nimo iš unijos $990,000. Jos 
sako, kad šoferių streikas pa
daręs joms daug žalos.

Traukiančios teisman uniją 
kompanijos yra:. McCarthy 
Freight System, iš Taunton, 
Mass.; Consolidated Motor 
Lines, iš Hartford,- Conn., ir 
Adley Express Co., iš Bridge- 
port, Conn.

Planuoja WPA kai 
po patvarią orga

nizaciją

EhKS ■ B %
ROMA, Italija, bal. 6. — 

Italijos valdžios atstovai pra
neša, kad ketvirtadienį Italija 
pasiuntė Albanijos karaliui Zo- 
gui reikalavimus ir laukia pas
kutinio jo atsakymo penkta
dienį.

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR 

k ____ _______ ■■■>

' e BELGRADAS, Jugoslavi
ja, bal. 6. — Pranešama, kad 
visiems Jugoslavijos armijos 
komhnduotojams įsakyta at
vykti į Belgradą pasitarimams 
ryšium su Italijos reikalavi
mais statomais Albanijai.

• CAIRO, Egiptas, bal. 6.
Vokietijos propagandos mi- 

fiistęris Goebbels lankosi Egip
te. Egipto valdžia pareikalavo, 
kad jis nedarytų viešų pareiš
kimų.

giedra; šalta; saulė 
v. r., leidžiasi 6:21

MUSSOLINI SIUNČIA DAUGIAU KAR1U0 
MENĖS J ISPANIJĄ

Italijos kariuomene paskirstoma Pirine 
juose, Francuzijos pasieniu

ST. JEAN DE LUZ, Fran
cuzija, bal. 6. — Francuzija 
ir Britanija tikėjosi, kad Mus- 
solinis ištrauks Italijos kariuo
menę iš Ispanijos, kai civilis 
karas ten pasibaigs. Tokius 
prižadus francuzams ir bri
tams davė Ispanijos naciona
listų vadas, gen. Franco, ir 
Italijos diktatorius Mussolinis.

Tačiau 
nių, kad 
Ispaniją 
vo karių 
panijos karas pasibaigė. Gi iš----- --------------
(buvusių Ispanijoj italų karių reikalauti paaiškinimo, ar tei- 
ne vienas nesugrąžintas na
mo.

Naujai atsiųstoji Mussolinio 
kariuomenė • yra įpratinta tar
nybai kalnuose. Skaitosi ge-

Francuzijoj gauta ži- 
Mussolinis atsiuntė j 
dar visą diviziją ša
po to, kai civilis Is-

riausia Italijos kariuomene. Ji 
tapusi paskirstyta Pirinėjų kal
nuose, Francuzijos pasieniu.

Apskaičiuojama, kad viso 
Italijos kariuomenės Ispanijo
je dabar esama tarp 50,000 ir 
60,000. Jeigu kiltų karas, tai 
Mussolinis galėtų pavartoti ją 
prieš pačią Francuziją, arba 
pasiųsti ją į Afriką prieš Fran
cuzijos kolonijas.

Pranešimai iš Paryžiaus sa
ko, jogei Francuzijos užsienių 
reikalų ministerija instruktavo 
savo ambasadorių Ispanijoj

sybė, kad nauja Italijos ka
riuomenė siunčiama Ispanijon. 
Britanijos atstovas įteiks gen. 
Franco valdžiai tok j pat reika
lavimą.

LONDONAS, Anglija, bal. 6.; žadu. Nacių vyriausybės 
— Premjeras Chamberlain ket
virtadienį painformavo atsto
vų rumus, kad į Britanijos 
prižadus ginti Lenkiją, jeigu 
ją pultų priešai, Lenkija atsa
kė. . prižadu * gelbėti ^Britaniją, 
jei bus reikalas. Jis, be to, pa
aiškino, kad abi šalys ruošia
si padaryti pastovią sutartį 
vietoj dviejų duotų pasižadė
jimų. 

---X-- X—X--
BERLYNAS, Vokietija, bal.

- Vokietijos naciai supyko6.
ant lenkų ir britų dėl paskelb
tų šių šalių vienos kitai pri-

atsto
vai ketvirtadienį pranešė, jogei 
Lenkija atmetė vokiečių pasiū
lymus taikytis Danzigo reika
lu. Vokietija reikalavo perlei
dimo Danzigd jeichui. Reikala
vimas atmestas^ lenkų užsienių 
reikalų ininisterlui Beckui be 
sirengiant vykti į Londoną.

Naciai sako, kad artimoje 
ateity galima tikėtis stipresnio 
Vokietijos spaudimo į Lenkiją. 
Kita vertus, galima < tikėtis, 
kad Hitleris paskaitys esamas 
Britanijos-Vokietijos ir Lenki- 
jos-Vokietijos sutartis neteku
siomis vertės.

O WASHINGTON, D. C., 
bal. 6. — Jungt. Valstijų se
nato civilių teisių komitetas 
praneša, kad Nacionali Metalo 
(Praitibnės Sąjunga didina savo 
fondus streikams- kovoti*

Iš Lietuvos
Išvyko ugniagesybos 

mokytis

LIETUVA LAIKYSIS NEUTRALIAI
GINS SAVO NEPRIKLAUSOMYBĘ

tuvbs Lenkijos nepuolimo su
tartis businti pasirašyta arti- 
mopYiteity — j keletą dienų.

Penktadienį į Varšuvą at
vyks generolas Juhan Laidon- 
ner, Estijos armijos viršinin
kas.

KAUNAS, bal. 6. — Prem
jeras Jonas Černius pareiškė 
treČikdlėhį, kad Lietuva gins 
savo nepriklausomybę ir yra 
nusitarusi palaikyti neutralite
tą.

Tačiau lenkai tikisi, kad Lie-

Meksikos fašistai 
likvidavo savo or

ganizaciją
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, bal. . 6. — Meksikos val
džia suėmė tris generolo Fran
co, Ispanijos nacionalistų va
do, agentus. Deportuoja juos į 
Ispaniją. Šitų agentų sukurtos 
fašistų organizacijos atstovas 
paskelbė, kad Meksikos fašis
tų organizacija užsidaro.

Viešai fašistų organizacija 
užsidarys, bet, suprantama, 
slaptai jos nariai nesiliaus vei
kę.

Martin nori ieiti 
į A.D.F.

, DETROIT, Mich., bal. 6. — 
Homer Martin, automobilių dar
bininkų frakcijos prezidentas, 
ketvirtadienį pareiškė, kad jis 
vyks į Washingtoną pasimaty
ti su Wm. Greenu, A.D.F. pre
zidentu. Martin žiūrėsiąs ko
kiomis sąlygomis galima jo 
frakcijai įeiti į Amerikos Dar
bo Federaciją.

Jau 11 dienų tęsiasi 
automobilių unijos 

konvencija
CLEVELAND, Ohio, bal. 6. 

— Ketvirtadienį jau 11-tą die
ną posėdžiavo automobilių dar
bininkų unijos konvėnciją. Tą 
dieną tikėtasi baigti ją.

Trečiadienį konvencija rinko 
vykdomąją tarybą. Franken- 
steen grupė laimėjusi dvyliką 
vietų vykdomojoj taryboje. Ji 
skaitoma kairiuoju unijos 
sparnu. Į vykdomąją tarybą 
betgi tapo išrinkti Walter Reu- 
ther, Wm. McAuley, Richard 
T. Leonard ir Delmond Garst, 
į kuriuos žiūrima kaipo į “cen
tristus”.

Viso vykdomojoj taryboj bus 
19 narių — 17 išrinktų, o uni
jos prezidentas Thomas ir 
kretorius-iždininkas Addes 
na automatiškai, nerinkti.

se-
įei-

Reikalauja $400,- 
000,000 subsidijų 

ūkininkams

va- 
ug- 
ga-
Bu

KAUNAS, kovo 3. — Be ruo
šiamų ugniagesiams ir jų ko
mandų vadovams kursų, Ug
niagesių s-gos valdyba nutarė 
komandiruoti vieną s-gos 
dovybės narį į Niu Jorko 
niagesių mokyklą, kur jis 
lėtų savo žinias papildyti,
vo nutarta į mokyklą siųsti 
mokomosios komisijos 
ninką kpt.
kuris vakar į Niu Jorką ir iš
vyko.

Kpt. Petruškevičius Ameriko
je išbus apie 4 mėn. susipa
žindamas su ten dirbančiais ug
niagesiais, jų darbo įrankiais, 
technika, o ugniagesių moky
klą lankys nuo balandžio 3 iki 
birželio 26 d.

Kol kpt. Petruškevičius su
grįš, mokymo k-jos pirminin
ko pareigas eis k-jos narys m j r. 
Vaičius.

pirmi-
A. Petruškevičių,

Sugavo arkliavagius

WASHINGTON, D. C., bal.
6. — Ketvirtadienį prasidėjo 
WPA veiklos tyrimas. Reiškia
ma nuomonė, kad po to, kai 
šis tyrimas užsibaigs, tai pra
sidės vajus tikslu padaryti 
WPA (Works Progress Admi- 
nistration) pastovia valdžios 
agentija arba organizacija.

Pavojingai susirgo 
Australijos prem

jeras
SYDNEY, Australija, bal. 6, 

— Dėl širdies atakos randasi 
pavojingoj padėty Australijos 
premjeras Joseph A. Lyons. 
Grupė daktarų turėjo pasitari
mą jo sveikatos klausimu.

WASHINGTON, D. C., bal
— Federaliai valdininkai6

kurių žinioj yra žemės ūkio rei
kalai, ketvirtadienį pareiškė, 
kad jie tikisi, jogeį adminis
tracija (vyriausybė) sutiks far- 
mų bloko kongrese reikalavi
mą patenkinti. Farmų tylokas 
prašo kongresą ir vyriausybę 
paskirti dar $4,000,000,000 sub
sidijų ūkininkams.

BIRŽAI. — Paskutiniu laiku 
Biržų ir Rokiškio apskr. Lat
vijos pasieniu įvyko visa ePė 
arkliavagysčių. Tuo pat metu 
keletas arklių buvo pavogta ii 
Latvijoje, netoli nuo Lietuvos 
sienos. Latvijos policija aiškin
dama nustatė, kad arklių va
gys yra kilę iš Lietuvos. Buvo 
pranešta Lietuvos policijai, ku
ri sulaikė įtartą vagystėje M. 
Sopranauską. šis betardant iš
davė ir kitus savo
ną Urboną/ Petrą Urboną ir 
Joną Zavacką. Jie prisipažino 
kad iš Lietuvos ir Latvijos 
ūkininkų pavogė virš dešim
ties arklių. Dalis arklių rasta 
ir grąžinta nukentėjusiems ūki
ninkams. Dabar visi arkliava 
giai patalpinti Panevėžio kalė* 
jime.

sėbrus: Jo-

Angliakasių strei
kas tęsis iki an

tradienio
NEW -YORK, N. Y, bal. 6. 

— Daugiau kaip 330,000 an
gliakasių tebestreikuoja. An
gliakasių unijos ir kompanijų 
komitetas dar derasi tikslu su
tartį atnaujinti. Pranešimai 
duoda suprasti, kad netolimoj 
ateity galima tikėtis sutarties 
atnaujinimo. Tačiau, jei ir pa
vyktų sutartį pasirašyti šią sa
vaitę, angliakasiai darban ne- 
sugrįšią iki ateinančio antra
dienio.

bombas į 
Chekiang-

Japonų lėktuvai žu
do civilius kinus

SHANGHAI, Kinija, bal. 6. 
— Chinai praneša, kad japo
nų lėktuvai mėtė 
miestelius pagal
Kiangsi geležinkelį. Daugiau 
nei 200 civilių kinų užmušta. 
Lėktuvai taipgi atakavo Chang- 
sha, Hunan provincijos sosti
nę. čia 40 žmonių užmušta.

Syrijos ministerių 
kabinetas suorga

nizuotas
DAMASCUS, Syrija, bal. 6. 

— Nassaouhi Alboukhari ket
virtadienį paskelbė, kad jis su
organizavo Syrijos ministerių 
kabinetą.

šalį kontroliuoja, pagal Tau
tų Sąjungos mandatą, Francu- 
zija. Syrijos ministerių kabi
netas rezignavo prieš 24 die
nas dėl to, kad Francuzija ne
sutiko duoti šaliai nepriklau
somybę arba suteikti jai dau
giau savistovumo. Po to Syrl- 

J joj įvyko visa eile riaušių.

Išvaikė fašistų 
paradą

BUENOS AIRES, Argentina, 
bal. 6. — Policija ketvirtadie
nį išskirstė fašistų paradą. Mi
nia nešė plakatus su užrašais: 
“Viva Hitlerį”, “Viva Musso
lini!”, “Viva Franco!”. Parade 
dalyvavo apie 300 asmenų.

Nenori panaikinti 
vaikų darbą

i HARTFORD, Conn., bal. 6. 
— Connecticut valstijos atsto
vų rūmai ketvirtadienį atsisa
kė užgirti pataisą Jungt. Val
stijų konstitucijos, kuri liečia 
vaikų darbą pramonėje.

PASIUSKIT' GIMINĖMS

PINIGINĘ DOVANĄ

siančiame 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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Sveikatos
•miM

pasaulio greičiausiu laivu
QUEEN MARY balandžio 21, gegužės 10

per Cherbourgą ir Paryžių
Taipgi yra geras patarnavimas ir populiariam ekspresiniam laive 

AQUITANIA balandžio 15, 29 
Neturįs lygaus įrengimas, maistas, patarnavimas.

Speciali lietuvių kelionė AQUITANIA birželio 14. 
Kitos asmeniai vedamos ekskursijos:

QUEEN MARY—gegužės 10 „ AQUITANIA—gegužės 17, 31
Birželio 14, 28—Liepos 15

Prašykite prisiųsti jums knygelių apie trečios klasės įrengimus, 
taipgi, apie tai kaip atsitraukti gimines is Europos.

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į: , 
LITHUANIAN DAILY NEWS, 1739 S. Halsted St, Chicago, III.

£unahd
MICHIGAN AVĖ.

KLINIKAS
3254 S. Michigan Av.
Pilnas Medlkalis patarnavimas 
su pagalba laboratorijos ir X- 
Ray. Gydymas be vaistų, su pa
galba moderniškų pagerintų iš
radimų. Reikalui esant vaistus 
duodame už žemą kainą.

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

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakare.

„ MICHIGAN AVENUE ULINIU
3254 So. Michigan Avė. tel. Caiumet 4178 

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

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linki Jums Budriko Krautuvė

TRIS “GOOD TIMES’? MODEL

Gives You B o f h 
Rpr.md and Radio 

Entertainment

Lengvus terminai — 
Mažas įmokė j imas.

su RCA 
elektrišku tu-> 
Radiju. Pas- 

guziką ir turi

RCA Victrola U-123 
—The “Good Time° 
modelis — turi auto
matišką rekordų kei
tėją. Crystal Pick-up, 
Naują Top-Loading 
adatoms vietą. Radio 
malonumas 
Victor 
nijimo 
pamilę
stotį 129.00

TIK SUSIRGĘ DEJUOJA

Kiekvienas gyvis nori’ gyven
ti kuoilgiausiai. Net ir prie 
vieškelio žolė, kurią praeivis 
kiekvienoj minutėj gali liumin* 
ti ir nutraukti jos tolimesnį Ža- 
liąvimą-gyvenimą, jei galėtų 
kalbėti, tikrai nusiskųstų, kad 
ją praeivis žaloja.

Kaipgi yra su žmogumi, ku
ris pačiame gražume ir veiklu
me gyvenimo tampa pakirstas 
ligos, neretai mirtinai giltinė 
papjauna? Šis klausimas man 
kaipo gydytojui neišeina iš gal
vos — tas klausimas mane 
kankina dieną ir naktį. Yra at
sitikimų, kad neišvengiamai 
susižaloji ar sužaloja kiti net 
mirtinai. Apie tai nėra ko kal
bėti. žinoma, saugumas ir čia 
daug nereikalingų sužalojimų 
išvengia. Noriu žodį kitą tarti 
apie mirtinas ir ‘nereikalingas 
ligas, kurios užklumpa žmogų 
vien todėl, kad liėboja, nepai
so* apsileidžia. Bet užkluptas 
ligos gydosi ir sutaupytus pini
gus tirpdo. Mat, nieks už dyką 
ligoje nepatarnauja — negydo. 
Nemažai žmonių susirgdo svab 
ginantys gėrimai; dar daugiau 
susirgdo žmones netinkamas 
maistas. Žmogus pavalgęs ne
tinkamo, maisto, kuris jo kūno 
pakankamai nepamaitina, pra
randa atsparumą nuo ligų, ir 
nevalgęs tinkamo maisto me
nesiais žmogus pats save suža
loja taip, kad gydytojas kitą* 
syk ir geriausiais norais vado* 
vaudamasis negali pagydyti — 
liga perdaug įsigali ir žmogų 
mirtinai susilpnina, žmogus iš
leidžia daug pinigo gydymui it 
galų gale graborius išveža į 
kapines. Pastarajam išmokama 
keletas šimtų dolerių sykiu. 
Dabar sudėk į krūvą išlaidas Ii* 
gos ir pakavojimo,. tai. 
gydytojas,* .< -vaisiąja*, ’y“ 
gėles, gtabbrltis, 
pinių už vietą palaidojimo —- 
tai suma pasidaro nemaža. Už 
ketvirtadalį išleistos sumos, jei 
žmogus butų investavęs į a t i- 
tinkamą maistą, tai jis gal nė 
tik nebūtų taip greit miręs, bet 
nebūtų susirgęs, nes atsakan
čiai pamaitintas kūnas butų 
turėjęs didelį atsparumą nuo 
ligos.

Tai kokia gi čia ekonomija?
Sakau, musų moterys moka 

jau sutaisyti maisto medžiagą 
valgiui švariai ir skaniai* bet 
dar daug joms trūksta maiti* 
nančiai maisto medžiagą sulai*

ryti. Čia reikia pastudijuoti ir 
i paprakaituoti, kad daugiau ži
nių įgijus apie vitaminus. Be tų 
žinių šiandien neįmanoma 
žmogui sveiku ir veikliu būti 
ir ilgai gyventi iiešusirgus.

Skaudu darosi žiūrėti į žmo- 
į gų susirgusį nuo neatsakančio 

maisto. Daugiau nei skaudu 
žiūrėti, neretai net piktu giliai 
jausmuose pasidaro — kaip ga
lima taip žmogui nepaisyti apie 
savo sveikatą. Tik kada skaus
mai jo šonus suremia, tai gy
dytoją šaukia, ir tada gydyto
jas ne visada pagelbsti.

Na, tai štai i ligos paeinan
čios nUo svaiginančių gėrimų 
yra bereikalingos; ligos paei
nančios nuo netinkamo maisto 
pasirinkimo bereikalingos. Dar] 
yra grupe limpančių ligų, už
krečiamų, ir nuo tų Ilgų gali
ma apsisaugoti it jų išvengti.

Turėdami galvoje šios gru
pės ligas ir jų prisidabodami, 
lietuviai prailgintų du syk sa-

grįžus, šunelis tyčia įbego į 
vahdens klonį ir kojomis trep

si "| • I s^l°* Žinoma, susipurvino, nors 
** **• t Į nuo mamos užpakalin įkrėsti 

gavo. Taip ir su suaugusiais: 
sakyk nesakyk, kad dabok svei
katą — jis neboja, nepaiso, tik 
susirgęs dejuoja.

Dr. A. L. Graičunas.

LIETUVIAI

lllllill jin i lliil 1 ll

AKIU SPECIALISTAI

GYDYTOJAI IR DENTISTAI I 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

/ Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. VAITUSH,’OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

i Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
,?.ra.r.eLi"lų 14712 South Ashland A v. 

Phone YARDS 1373.gumą ir mirtingumą. - čia pa
ties žmogaus pareiga giliau su
sidomėti savųjų ir šeimos svei
kata. Gydytojas tik pamokyti 
gali. Bet žmogus nenori būti 
sveikas, nes neįkainuoja svei
katą. Aš mačiau štai kokį įvy
kį: motina savo 4—5 melų sū
nelį gražiai ir švariai aprengė 
ir išsivedė į gatvę, bet ant ša
ligatvio vienoj vietoj stovėjo 
klonis vandens. Mamai nusi

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

SUTAUPYK TRIM BUDAIS!
_ Visados žemos 

R C A Viktrolos 
kainos su auto
matišku 10 ir 12 

I col. rekordų kei
tėjų — panašus 

B modelis prieš 
metus parsidavė 
už $70.00.

BonUs už $17.50 
Victor ir Blue- 
bird rekordams 
pirkti. Plūs 12 
mėn. Victor Re- 
cord Review pr. 
vertės $2 ir kita 
Victor Record 
Society nauda... 
Perkant dabar!

EXTRA LIBE- 
RALUS MAI
NAS už jūsų se
ną radijo ar fo
nografą.

Mes ir RCA Victor bandome atkreipti metų ankstybąją dalį-—taip 
vadinamą, “Po sezoninį” radijo ir fonografų išpardavimą į veik; 
lųjį sezoną, kas padarys darbų darbininkams dirbtuvėse ir čia mu
sų mieste. /

Kad tai atsiekti, mes pasiūlome jums PIRKTI DABAR didžiau
sią RCA Viktrojų bargeną iš visų laikų. Ateikite ir pasiklausykite 
jo šiandien. Gaukite musų auką už savo senąjį setą.

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

TEL. YARDS 3088

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

V ,/ .. r ■■■ ■ ■-t

GARSINKITE “NAUJIENOSE” ~

& Sugaištis, 
mč t ka*

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

* ^W^iENĄ"IR NAKTĮ 
VižlTMrfonai YARDS 1741-1742

/4605-07 So. Hermitage Avė.
'4447 South Fairfield Avenue

- Telefonas LAFAYETTE 0727

; • koplyčios visose 
-LsZZczl- l Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais
7 YaL tVakarO/iš W. H. F. C. stoties (1^20 K.)*—Pranešėjas 

P. ŠALtlMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

TeL Office Wentworth 6330 
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 subatomiS

KITATAUČIAI

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

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

Tel. Kenwood 5107.
Ofiso Tel. Virginia 0036.

Residence TeLBEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

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

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

Valandos: 7 iki 9 vakaro. 
Antrad. ir Penktadieniais

Tel. CICERO 3453 W.

Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

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

1344 East 63rd St
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

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

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue
Chicago, Illinois

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kalni
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Office and Res. Phone Caiumet 7472 
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NA1KELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

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

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos iškraipymų gydymą.

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

Telefonas STATE 7792

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Dr. V. E. SIEDL1NSK]
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Iš Lietuvos
Marijampolės žydų pri

vatinės gimnazijos 
20 metinės

MARIJAMPOLĖ, — Prieš 20 
metų Marijampolėje įsikūrė I- 
ji hebrajiška gimnazija (to 
meto Kauno žydų gimnazijom 
buvo vokiečių dėstomąja kai* 
ba). Iš karto gimnazija su
trauko daug mokinių iš Visos 
Lietuvos, net ir iš okupuoto
sios jos dalies.

Gimnazija užsibrėžė dviejų 
tikslų kelią — lietuviškumo ir 
hebrajiškumo Lietuvių kalbą 
pora metų po įsteigimo perėmė 
dėstyti dabartinis lietuvių kal
bos mokytojas A. Iešmantą.

žengdama į antrąjį dešimt
metį, gimnazija buvo patekusi 
j krizinę padėtį. Mokinių suma
žėjo net iki šimto, skolos di-* 
dėjo, nebuvo savo patalpos. Ta
čiau ji atsigavo, perėmus gim- 
nazijos vadovybę dabartiniam 
dir. L. Tabachovičiui.

Mokinių skaičius kasmet di* 
deja, likviduojamos skolos, pa
keltos mokytojų algos, apsirū
pinama mokslo priemonėmis ir 
galų gale pradėtas likviduoti 
patalpų ankštumas — prie gim
nazijos pristatomas naujas 
priestatas; be to, šiais metais 
atidaryta gimnazijos pradinė 
mokykla.

NARIAI |
Chicagos, ,
Cicero |
Lietuvių '
Direktoriui
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTH0NY B. PETKUS
6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

f ■ ■»■■■...........  n L'; .......i «■■■■■■■.—

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

> J. LIUDEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

JOSEPH J. GRISK 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephonc: Yards 100L 

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

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

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

9

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd S t 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti

, Lietuviai paktarai

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

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

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Markeris
3325 So. Halsted St 

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St.

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

Room 1230.
Ofiso Tel. CENTRAL 1824.

Namų TeL—Hyde Park 3395.

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW

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

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

Renikite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.



Penktad., balandžio 7, 1939 NAUJIENOS, Chicago, UI.

etroito Lietuviu Žinios
A .

IŠ DETROITO PADANGES
LSS 116 KUOPOS 
\ SUSIRINKIMAS

kuopos susirinki- 
balandžio 1 d. IAS

Buvo prisiminta 
ir kauntės viršinin

ku r ie įvyko ba-

LSS 116 
mas įvyko 
svetainėje, 
apie miesto
kų rinkimus, 
landžio 3 d. Paaiškėjo, kad so-

pilnas. Vadinasi, kai kurioms 
vietoms socialistai savo kandi- 

j- datų nestatė.
Pramogų komisija raportą-' 

vo, kad pavasarinis piknikas 
įvyks gegužės mėnesį. Apie lai
kų ir vietų busi: pranešta vė
liau.

Specialia komisija, kuri 
“Naujienų” dvidešimt penkių 
metų jubiliejaus proga rengė 
bankietų, plačiau pranešė apie 
Marijos Jurgelionienės tragin- 
gų žuvinių ir jos trijų sankelei- 
vių sužeidimų automobilio ko-

niene bevažiuodama j

kalbų.
Žinios apie tų baisių nelaimę 

Detroitu pasiekė apie 5 vai. va
karo. Nėra reikalo ir aiškinti, 
jog į bankietų susirinkusių 
svečių nuotaika buvo labai pri
slėgta, kai liko pranešta, kas 
su iš Chicagos atvykstančioms 
viešnioms atsitiko.

Daugelis bankieto dalyvių 
tuoj po vakarienes ėmė skirs
tytis. Tačiau kai kurie pasiliko 
ir tik po dvylikos išsiskirstė.

Susirinkę svečiai suaukojo 
penkiolika dolerių tam, kad bu
tų nupirkta vėliava velionei 
Jurgelionienei. Kuopa irgi pri
sidėjo.

PIRKIT NAUJĄ
Chrysler arba Plymouth

Tai yra Geriausi ir Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj; moder
niškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai. Tei
singas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

Tai toks buvo specialios ko
misijos raportas. Ji dar pridū
rė, jog bankieto rengimo reika
lai dar nėra visai suvesti. Pa- 

’ vyzdžiui, dar nesugrųžinti visi 
tikietai, kurie buvo paimti par
davimui. Kai suskaites bus su
vestos, tai pinigai bus pasiųsti 
ten, kur jie priklauso.

Veikiamos komisijos narys J. 
Pilka pranešė, kad Dailės cho- 

|ro radijo valandoje anaunseris 
i.J. Dilis balandžio 1 d. iš stoties 
WMBC pranešė apie tragingų 
Marijos Jurgelionienės mirtį ir 
choro vardu pareiškė užuojau
tų. LSS 116 kuopa reiškia savo 
padėka Dailės choro radijo va
landos komisijai už tų praneši
mų.

Susirinkimas truko apie 2 
valandas. —LSS narys.

ŽUVO GRAŽUOLĖ 
BARTLETT

Sekmadienį, balandžio 2 
tragingai žuvo p-ia Delphine 
Bartlett, o jos vyras liko sužeis
tas. Apie 1 vai. ryto jie grįžo 
namo. Prie Grand River ir 
Temple jie turėjo permainyti 
gatvekarius. Kai nužengė nuo 
saugumo zonos, staiga persi
mainė šviesa. Ir štai kažkoks 
pusgalvis automobilistas visu 
smarkumu trenkė į juos. Bart- 
lett’ienės galva liko perskelta, 
ir šiaip ji buvo labai sudaužy
ta. Bevežama į ligoninę ji pasi
mirė. Jos vyras taip pat liko 
gerokai apdaužytas. Bartlett’ie- 
ne jau buvo motina. Daktarai 
ja dari 

galėtų kūdikį išgelbėti. Tačiau 
ir kūdikis jau buvo negyvas. 
Automobilistas beveik nesusto
jęs nudūmė savo keliais.

P-ia Bartlett buvo lietuvaitė, 
^rieš ištekėjimų buvo žinoma 
kaipo Delphine Stačkiutė. Kilu
si ji buvo iš Boyne City, Mich. 
Pereitais metais Peoskey, Mich., 
įvyko visos valstijos žieminio 
sporto karu i valas. P-lė Stačkiu
tė buvo išrinkta to karnivalo 
gražuolių karalaite. Ji ištekėjo 
pereitų pavasarį ir apsigyveno 
Detroite.

Velionė 
— tik 18

d

skubių operacijų, kad

Liepos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė. 

(Prieš Tautiškas Kapines) 
Piknikams dienos dar nevisos 

užimtos.
Kas pirmas, tas galės pasirinkti 

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados. x 
JOS LIEPA \

Telefonas Willow Springs! 45.

buvo visai jaunutė, 
melų amžiaus.
su didžiausiu atsidė

jimu ieško kaltininko, atseit, 
automobilisto, dėl kurio kaltės 
žuvo lietuvaitė. Kaltininkas 
per radijų yra raginamas pasi
duoti, kadangi jis vargu galės 
ištrukti, nes nelaimę matė daug 
žmonių.

ĮDOMI OPERACIJA
Prieš kelias dienas Henry 

Payton, 30 metų amžiaus, nu
vyko pas savo kaimynus pasi-

VYNAI klykimai GĖRIMAI

Wexberg’s Linki Jums Linksmų Švenčių

Bohemian
1 T JTO OLD STYLE LAGER

L U 0 Velykų pietums 12 unc. steinies
24 butelių keisai ------------------

Dykai Pristatymas

$^.09

VYNAS PORT ir MUSCATEL $1.23 
Grynas Kalifornijos vynas pilne g ■ i— 

siprumo ir sendintas. Vz gal. 65c. Galionas

KENTUCKY SEAL
DEGTINĖS 90 Proof. Tikrai bus didžiai mė- 

1 giamas kaipo straight ar maišy
mui. ši degtinė yra 2 metų se
numo.

98
Kvorta

DD A T TTKV Gryna Kalifornijos Brandy. Švel-
DIlAIND 1 ni ir lengvi su turtingu vynuo- $ g ||U 

giu aromu. 90 Proof. ■Penktadalis

WEXBERG’S
1908 So. Halsted St Tek CANAL 4738

svečiuoti. Vėliau policija sura
do jį gatvėje su didele peil’o 
žaizda krutinėję. Tuoj jis liko 
nugabentas į Receiving ligoni
nę, kur daktarai padarė opera
cijų. Operacijų teko daryti sku- 
bomis, kadangi širdis buvo su
žeista. Žaizda širdyje liko su
sinta, ir manoma, kad Payton 
turi visai gerų progų pasveikti.

Tų įdomių operacijų darant 
dalyvavo net aštuoni daktarai.

SUSIDŪRIME SU TRAU
KINIU ŽUVO DU 

ŽMONĖS
šeštadienį Lincoln 

Detroito priemiestyje, 
nys užmušė vyrų ir
Liudininkai tiesiog negali su
prasti ir išaiškinti tų nelaimę. 
Jie sako, jog traukinys važia
vęs apie 60 mylių per valandų. 
Automobilis gi važiavęs apie 
10 mylių per valandų. Vairavęs 
automobilį vyras nedaręs jokių 
pastangų pasukti į šalį, nors 
moteris pradėjusi labai rėkti. 
Automobilis liko nuvilktas apie 
4 blokus, žinoma, abu liko vie
toje užmušti.

Užmuštasis vyras yra Ilarry 
Linu, 38 metų, o moteris — 
Minnie Malts, 40 metų amžiaus. 
Abu detroitiečiai.

Detroitietis.

Gėlėmis

pasi-

Parke, 
trauki- 
motcrį.

vioš- 
prie

COAL r
1

b

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Detroit Mich
Apie LSS 116 kuonos 

rengta bankietą “Nau j ie
noms”
Noriu tarti širdingų ačių vi

siems draugams ir rėmėjams, 
<urie vienokiu ar kitokiu budu 
prisidėjo prie musų rengiamo 
“Naujienoms” bankieto. Ačiū 
tikietų pardavėjoms. Neskaitant 
L.S.S. 116 kuopos narius, iš rė
mėjų daugiausia pasidarbavo 
šie draugai: P. Kučinskai, F. 
Diliai, M. Balčiūnai. Šie visi 
draugai mus parėmė su tikru 
širdingumu ir jiems priklauso 
didelis ačiū. Kuopos nariai taip 
ja t pasižymėjo savo darbštu
mu, kaip antai, draugai A. ir 
VI. Strazdai, M. Wiverienė, 
Wm. Budvidis, A. Kulišienė, F. 
Normantienė, J. Besasparis ir 
.eiti, kurie kiek mažiau prisidė
jo.

Taipgi didžiausias padėkos 
žodis priklauso musų gabioms 
ir sumaniams gaspadinėms, 
kaip antai Marselei Wiverienei, 
Martai Strazdienei, F. Norman
tienei, A. Gaigalienei ir kitoms, 
kurios daugiau ar mažiau prisi-

SU-

Taipgi ir toinsr kurios patar
navo prie stalų vaišindamos 
svečius, kurių buvo susirinkę 
tikrai gražus būrelis. Daugelis 
jų manė linksmai ir maloniai 
laikų praleisti drauge su musų 
viešniomis iš Chicagos. Bet 
koks buvo nusivylimas, kad 
vietoje linksmumo daugumo a- 
kyse matėsi gailesčio ašaros. 
Visi liko be ūpo ir daugumas 
svečių tuojau po vakarienės ap
leido svetainę. Bet kurie ir li
ko, tai ir tie jokio linksmumo 
neturėjo. Ir kur galėjo būti 
linksmumas, kada musų bran
gias viešnias patiko tokia baisi 
nelaimė. Vietoje smagaus ban- 
kieto pasidarė šermenys...

Daug jau buvome rengę ban- 
kietų, koncertų ir balių, bet 
niekados nebuvome taip žiau
raus likimo apvilti, kaip šį sy
kį. Aš nemanau, kad kovo 25 
dienų, 1939 metų išdils iš ma
no širdies ir minčių per ilgus 
metus.

Nors Marijų Jurgelionienę tik 
vienų kartų turėjau progos as
meniškai matyti, bet iš jos raš
tų ir darbų jų pažinau gana se
niai. Per paskutinius kelis mė
nesius gana dažnai susirašėme 
laiškais. Paskutihis jos laiškas 
buvo gautas kovo 24 d. Tame 
laiške ji man rašo, kada apleis

Chicago ir kada mano būti De
troite. O mes čia laukėme, kad 
tik kaip geriausiai musų gerbia
mas viešnias priimti. Bet žiau
rus likimas nedavė mums los 
progos sulaukti, — vietoje Ma
rijos Jurgelionienės ir ’.J.l” 
nių radau tik telegramų 
mano durų.

Kada iš pačių svečių
reiškė noras sudėti kiek pinigų 
dėl Marijos Jurgelionienės vai
niko, tai buvo atsiklausta to va
karo pirmininko J. Besaspario, 
ir jam pritariant tuojau liko 
padaryta kolekta. Rinkėjos bu
vo jaunos mergelės: Lucy ir 
Teklė VVaitekuniutės, o joms 
gelbėjo II. Dillienc ir M. Kcme- 
šienė. Aukų surinkta $15.00. 
Aukojo šie draugai: po $1.00 — 
J. Besasparis, B. Keblailienč, 
M. Strazdiene, Krųpinskas, in
žinierius Milės, M. Kemešienė 
$1.25. P. Kučinskas 50c., Dr. 
Andrews 50c., P. Baranauskas 
50c., S. Dermaitienė 50c., G. 
Palionis 50c,, Tekle Stalioniene 
50c., P. Sadula 50c. Daugiau 
buvo surinkta smulkiais. Jei ku
rio vardas paliko nepastebėtas, 
tai meldžiu atleisti, nes kai ku
rie musų taip buvome susijau
dino, kad sunku buvo 
kų darome.

šia proga visiems 
jams dėl vainiko ir
siems bankieto dalyviams, dar
bininkams, gaspadinėms ir vi
siems, kurie tik nors kokiu bū
du prisidėjo prie to vakaro pa
sisekimo, tariu širdingų ačiū.

—Bessie Keblaitienė

žinoti ir

Gėlės Padės Jums Šias Velykas 
Padaryti Laimingiausiomis

Azalea Plants 
Jacintos 
Cinerarias 
Hydrangeas
Ve lykiniai Bukėtai

(North East Corner Archer and 
Sacramento Avė.)

Phone LAFAYETTE 0461
United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00

Velykų Lelijos 
Rožės 
Carnations 
Tulpės
Rožių Krūmai

Pasimatykit ar Telefonuokit Gėlininkui Anksti

Išmokėjom s 
už padėtus /i, 

pinigus
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

aukoto-

iš Stoties

W. G. E. S

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas ............................... * ■

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

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

MHOtl

NAUJI JUMBO CREPES 
PADAI.

VISI MIERAI

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose,

naujutėliai STILIAI 
VELYKOMS

Kasdien nuo 8:30 v. ryte 
iki 9:15 v-

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

VISI MIERAI VISŲ PLOČIŲ
Nauji tinklai tūkstančių stilių 

pasirinkimui.

Boston Shoe Store
5 3435 SOUTH HALSTED STREET

Sau Velykiniu Batelių Pirkti
NAUJITELIAI!!!

KAIP KRAUTUVĖ TAIP LYGIAI IR AVALYNĖ

MOTERIMS!!!
JAPANICAS

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

Th« BARL6TTA

NAUJAS

RED 
CROSS

VYRAMS!!!
Nauji Calfskins Nauji Stiliai

juodi $CJ.9S
GELTONI f ir 

aukšč.

taipgi nauji
florsheim

VYRAMS Q I

pritaikintus

Nauji Star Brand ir Poli Parrot 
BATELIAI

VAIKAMS
žemos Kainos.

NAUJI BOSTON BATAI VISUOMET GERESNI

Sophie
Barčus

RYTINĖ RADIO
VALANDA

At the first sign oi 

SORE 
THBOAT

gargle Listerine
Skubi atsarga gali atitolinti slo
gas, kas yra gerklės skausmų pa
seka. Listerina naikina bakteri
jas, kurių slogoms susirgus, ger
klėje susidaro milionais—reikale 
paduoda Gamtai pagelbos ranką. 
Atmink, kad slogos yra bakteri
jų sukeltas uždegimas. Tad, ko
dėl nesigydyti bakterijas naiki
nančiu Listerine Antiseptiku.
Lambert Pharmacal Co.,SL Louis, Mo,

Kilis genus in throat
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Šelpimo darbai
Konservatyvi kongreso dalis labai smarkiai kovoja

“BURŽUAZINE LIETU
VOS NEPRIKLAU

SOMYBE”
Musų komunistai šiandien de

dasi labai karštais Lietuvos ne
priklausomybės gynėjais. Bet 
dar visai neseniai jie sakydavo, 
kad darbininkams nesą jękios 
naudos iš nepriklausomos Lie
tuvos, nes ji esanti “buržuazi
nė”, ir ja džiaugtis galį tiktai 
“fašistiniai budeliai, dvarponiai, 
kunigai, bankieriai ir buožės”.

Per kokius 15 metų musų ko
munistai šitaip kalbėdavo apie 
Lietuvos nepriklausomybę ir, 

prieš WPA. Kiekvieną kartą, kai federalinė administra-1 į“?
rija paprašo kongresą, paskirti daugiau pinigų šelpimo Į jaį prje§jngį Lietuvos nepriklau- 
darbams, tai kongrese kyla smarkus ginčai. Washingto- 
ne dabar jau kalbama, kad po birželio 30 dienos WPA 
busianti visai panaikinta.

Dauguma žmonių nežino, kad WPA ne tiktai šelpia 
bedarbius, parūpindama jiems uždarbį. Ji taip pat teikia 
labai didelį patarnavimų visuomenei sveikatos ir hygie- 
nos srityje. Sakysime, pietuose pirmiau nebuvo jokios 
viešos įstaigos, kuri butų rūpinusis tais reikalais. WPA 
tose valstijose stato ligonines, tvarko šulinius, prižiūri, 
kad butų tyras vanduo, kurį žmonės geria, ir siuntinėja 
į namus išlavintas slauges, kurios mokina gyventojus 
švaros ir apsisaugojimo nuo ligų.

Tų WPA pastangų dėka, pietuose žymiai sumažėjo I į.ijJausomybę. 
šiltinė, džiova ir sifilis.

Net Chicagoje WPA yra daug padariusi kovoje su 
limpančiomis ligomis. 1936 m. ji parūpino sveikatos de
partamentui štabą išlavintų žmonių, su kurių pagalba 
buvo pravesta plati kampanija prieš sifilisą. Daugiau 
kaip milionui Chicagos gyventojų buvo nemokamai pa
daryti tos ligos bandymai. Dabar tokias pat sveikatos 
kampanijas organizuoja ir kiti didmiesčiai — St. Louis, 
Pittsburgh, Merphis, Cincinnati, Louisville ir New Or- 
leans.

Jeigu WPA butų panaikinta, tai viso šito sveikatos 
programo vykinimas turėtų būt sustabdytas. Argi tur
tingiausias pasaulyje kraštas privalo aukoti “ekonomi
jai” savo gyventojų sveikatą? ’ v

nepriklausomybės apgynimui?
Viena iš dviejų: arba komu

nistai šiandien veidmainiauja— 
arba jie atsižadėjo savo komu
nistiškų principų. Bet nei Bim
ba, nei Mizara, nei Andriulis, 
nei Pruseika, nei “Laisvė”, nei 
“Vilnis” dar iki šiol nepaaiški
no, kodėl jie dabar garbina tą, 
ką pirmiau jie taip griežtai 
smerkė.

somybės sukaktuvių minėjimui. 
Tais metais Brooklyno Opere
tės Draugija kvietė Piliečių 
Kliubą kartu surengti Vasario 
16 d. prakalbas, bet komunis
tai kliūbą suagitavo, kad jisai 
prie rengimo nesidetų. Tuomet 
“Laisvė” Piliečių Kliubą pagy
rė už tokį “darbininkišką” pa
sielgimą (kad jisai atsisakė mi
nėti Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuves) ir parašė ilgoką 
pamokslą apie “fašistiškų bu
delių, dvarponių ir buožių” ne

Angly-lenkų sutartis

Vasario 2 d. 1932 m. Brook
lyno komunistų organas įdėjo 
straipsnį, kuriame sakoma taip:

“Tai pavyzdingai pasielgė 
tie kliubo nariai darbininkai, 
kurie pasisakė prieš fašisti
nės Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimą. Brooklyno fa
šistai dėl to labai siunta. Jie 
per savo šlamštą visaip nie
kina kliubą, o ypatingai tuos 
kliubo narius, kurie atmetė 
fašistų planą įtraukti kliubą 
į fašistinės Lietuvos garbini- 
mą<-i ; \ ;
Toliau “Laisve”, ginčydama

si su tuo “fašistų šlamštu”, ra
šo:

FARLEY IRGI NORĮS 
KANDIDATUOTI Į 

PREZIDENTUS
Tarpe numatomų demokratų 

partijos kandidatų į J. V. pre
zidentus dažniausia yra mini
mas vice-prezidento Garnerio- 
vardas. Bet Washingtone eina 
kalbos, kad rengiasi kandida
tuoti ir demokratų nacionalinio 
komiteto pirmininkas (ir pašto 
viršininkas) Farley. Jeigu jisai 
tikrai nutars statyti savo kan
didatūrą, tai ateinančioje par
tijos konvencijoje, 
sai, gal būt, turės 
m ėjų už Garnerį.

Nes Farley yra
bai darbštus organizatorius. Jo 
pastangomis prezidentas Roose
veltas /la 
Ir jij/ai 
žmogus, 
zidentas 
paiso.

Vienas Washingtono kores
pondentas daro tarp jų tokį pa
lyginimą:

“Kai Gani erini nepatikda
vo Roosevelto politika, tai ji
sai kovodavo prieš ją kabi
nete ir kurstydavo demokra
tus kongrese, kad jie prieš ją 
kovotų. Pačiame atkakliau
sios Roosevelto kovos į karš
tyje, kai, ėjo ginčas dėl vy
riausiojo teismo padidinimo, 
Garneris išvažiavo iš \Vasb- 
ingtono, visas surūgęs ir

1940 m., ji- 
daugiau Tė

gabus ir 1p-

mojo dvejus rinkinius, 
yra lojalus partijos 
tuo tarpu kai vice-pre- 
Garner partijos nelabai

en, kur N emunas 
banguoja

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Lenkijos užsienių reikalų ministeris, pulk. Bekas, at
vykęs j Londoną, pasirašė preliminarinę (laikiną) apsi
gynimo sutartį su Didžiosios Britanijos valdžia. Vėliau 
tos dvi šalys ketina padaryti pastovią sutartį.

Britanija ir Lenkija pasižadėjo ginti viena antrą, 
jeigu gręstų pavojus vienos arba antros nepriklausomy
bei. Jiedvi ketina taip pat pasirašyti naują prekybos su
tartį.

Sakoma, kad anglai ir lenkai eina prie sudarymo 
tikros karo sąjungos, nors Vokietija deda visas pastan
gas tokią sąjungą sutrukdyti, ir dar negalima užtikrinti, 
kad tos pastangos nebus sėkmingos.

Lenkija visą laiką sėdėjo ant dviejų kėdžių. Ji ir da
bar nenori perdaug pyktis su Hitleriu. Kai Hitleris ims 
jai grūmoti, ji gali jam nusileisti, bijodama netekti Dan
cigo ir Pamario (“lenkų koridoriaus"). Anglų pagalba 
vargiai suspėtų atvykti laiku, jeigu vokiečiai tose vieto
se Lenkiją pultų.

Daug ištikimesnė sąjungininkė^ anglams ir fran Gu
zams buvo Čekoslovakija. Bet ji buvo atiduota nacių vil
kams sudraskyti.

Italija ir Albanija
Mussolini staiga pradėjo statyti reikalavimus ir grū

moti mažiukei Albanijai, kuri guli prie juros kranto, ki
toje pusėje Adriatiko. Kokie tie jo reikalavimai, tikrai 
nežinia, bet Albanija nusigandusi ir ketina gintis, jeigu 
ji bus užpulta. *

Italijos fašistai iki šiol neturėjo jokių ginčų su Al
banijos karalium Zogu ir jo vyriausybe. Tikrumoje Al
banijos valdžia seniai yra pavirtusi* Italijos fašizmo tar
nu. Sako, kad ir algų karaliui Zogui mokąs Mussolini.

Pagal sutartį, kurią Albanijos valdžia 1927 m. pasi
rašė su Mussoliniu, Italija nustato Albanijos užsienių po
litiką, italų karininkai mokina Albanijos armiją ir aprū
pina ją italų ginklais, italų kapitalai išnaudoja Albanijos 
gamtos turtus (aliejaus šaltinius ir kitką), ir į Italiją ei
na beveik visas Albanijos eksportas.

žodžiu, italai kontroliuoja Albaniją politiškai, mili- 
tariškai ir ekonomiškai. Tai ko dabar Mussolini ėmė 
staiga kelti triukšmą ir reikalauti kokių tai naujų kon
cesijų? Visa, ko jisai nori, jisai galėjo gauti iš karaliaus 
Zogo taikiu budu — sakysime, davęs priedą prie jo algos.

Triukšmą jisai kelia, matyt, tyčia, norėdamas padė-

“Matote, kokie ‘gudrus’ tie 
fašistai. Bando lietuviams 
darbininkams įpasakoti, jog 
jie turi pamiršti savo darbi
ninkiškus reikalus ir gerbti 
buržuazinę Lietuvos nepri
klausomybę.

“Bet ką gera davė ta Lie
tuvos buržuazinė nepriklau
somybė Lietuvos darbinin
kams ir biedniesiems valstie
čiams? Ji nepaliuosavo jų iš 
vergijos ir skurdo. Tik fašis
tiniai budeliai, tik dvarpo
niai, kunigai, bankieriai ir 
buožės gali džiaugtis dabar
tine nepriklausomybe, o dar
bo masėms nėr ko džiaugtis 
— skurdas, badas ir vargas 
juose sukelia verksmą ir de
javimą, o ne džiaugsmą. Tai
gi darbo masės negali susi
vienyti bendrai su parazitų 
klase ir apvaikščioti buržua
zinę Lietuvos ncpriklausomy- 
bę.

“Labai gerai, darbininkiš
kai Lietuvių Piliečių Kliubas 
padarė, kad atmetė ‘Operetės’ 
Draugijos pakvietimą bend
rai su fašistais garbinti algi- 
nės vergijos tvarką Lietuvo- 

. Je*”
“Alginė vergija” Lietuvoje 

dar ir šiandien tebegyvuoja* 
Lietuva tebėra “buržuazinė”, ir 

f “fašistiniai budeliai” bei kitokie 
“parazitai” dar nėra pašalinti.

Tai kodėl dabar komunistai 
jau mini Lietuvos nepriklauso- 
fMįybes sukaktuves, sako, kad 
Lietuvos nepriklausomybę rei
kią ginti, ir net ragina Lietu
vos darbininkus stoti už Lietu
vos susiblokaviiną su Lenkija doja po kelis žmones.

vo namuose Texas’e. Jisai su
grįžo tiktai dalyvauti teismo 
plano laidotuvėse, kai buvo 
miręs Joe Robinson.

“O Farley elgėsi visai ki
taip. Jisai nebandė parodyti 
savo nepriklausomumo, bet 
laike savo pareiga padėti 
Rooseveltui ir, kiek galėda
mas, jį remti, kol Roosevel- 
las stovi administracijos prie
šakyje. Asmeniniai jisai ga
lėjo abejoti apie Roosevelto 
politikos išmintingumą, bet 
kuomet Baltasis Namas tą 
politiką nustatydavo, tai Far
ley — lygiai, kaip advokatas, 
kuris gina savo klientą — 
stengdavosi ją pravesti. Kuo
met ėjo kova dėl vyriausio
jo teismo, jisai važinėjo po 
visą šalį, užtardamas prezi
dentą, nors jisai turėjo ma
tyti, kad Rooseveltas daro 
stambią politikos klaidą.”

/tas Rooseveltas greičiau pa
rems Farley kandidatūrą, negu 
Garnerio. Bet Farley turi vie
ną stambią kliūtį — jisai yra 
katalikas, ir Pietinių Valstijų 
pro tęs tonai gali jam iškirsti to
kį pat šposą, kokį jie anąmet 
iškirto Al Smithui.

Daug serga ir miršta
KRETINGA. — Kretingos 

mieste ir apylinkėse šiuo, me
tu labai daug yra sergančių 
žmonių. Daugiausia serga gri
pu. Nemažai serga plaučių už
degimu ir kt. ligomis. Taip pat 
nemažai miršta. Kas dieną lai

ti savo “ašies” partneriui Hitleriui, prieš kurį Anglija 
dabar organizuoja valstybių blokų. Mussolini, tur būt, 
nori nugąsdinti Albanijos} kaimynus, Jugoslaviją ir Grai
kiją, kad jos į tą bloką nesidetų. Kitaip tas Mussolinio 
skerečiojimas prieš Albaniją neturėtų, prasmės.

(Tęsinys) i
e I I

Kaip kas samprotauja, kad ir ' 
dabar Lenkija nori tik iš Lie
tuvos nelaimių pasinaudoti. O 
juk aplinkybės taip gali susidė
ti net visai nepareinant nuo 
Lietuvos norų, kad teks su Len
kija grumtis kartu prieš Vokie- 
tijų! L ...

Rodos, Lenkija šitai galvoje 
turėdama privalėtų Lietuvai 
tikrai nuoširdaus prielankumo 
parodyti, bet iš jos visų žygių 
ir užsimojimų visai šito nesi
mato. Tai jaunimo tasai įnirti
mas ir tų smirdančių bombų 
mėtymas lyg ir pateisinamas. 
Žmonės didelio apmaudo pa
gauti visokių išsišokimų pada- 

, ro.
šiaip jau kasdieninis gyveni

mas slenka savo vaga. Tasai 
nervingumas pastebiamas tik 
žmonių pergyvenimuose, bet ne 
darbe. Atrodo, kad pasiryžėlių) 
ginti savo žemę, ginti savo kra
što laisvę pakankamai yra. O 
kaip bus tikrovėje, tai gal ne
užilgo ir savo kailiu patirsime 
ir išmėginsime, ką galime.

Bent šiandien atrodo, kad tos 
progos ne taip jau toli ir visai 

i galimos! Kiek tenka patirti Če
koslovakijai buvęs Lietuvos pa
siuntinys p. Turauskas, savai
me suprantama, iš tų pareigų 
atšaukiamas, nes nėra kas jam 
lenais veikti ir greičiausiai bu
siąs paskirtas pasiuntiniu Pietų 
Amerikai. Girdėti, kad Pietų A- 
merikai dabartinis pasiuntinys 
p. Aukštuolis žadąs išeiti į pen
siją.

Buvęs Užsienio Reikalų mi
nisterijos kancelerijos viršinin
kas busiąs paskirtas Lietuvos 
konsulu Mandžukuo valstybei. 
Iki šiol Mandžukuo valstybė 
Lietuvos konsulo neturėjo, ? fe
nais skirti konsulas yra būtina, 
nes be kilo yra stipri ir turtin
ga lietuvių kolonija, kurios nė
ra kas reikalus atstovauja, o be 
to, ir iš viso Kinijoje esama ne
maža lietuvių. Tai tasai konsu
las galėsiąs ir anuos 
atstovauti ir jų reikalams pa
tarnauti.

Buvęs Čekoslovakijos pasiun
tinys p. Turauskas yra aukštus 
mokslus baigęs Prancūzijoje, 
iki nebuvo perėjęs į Užsienių 
Reikalų ministeriją jisai aktin
gai dabavosi krikščionių demo
kratų tarpe ir buvo jų spaudos 
bendradarbis. Užsienių reikalų 
ministerijos tarnyba, kaip ki
tur, taip ir Lietuvoje politinį 
veikimą, stipriai suvaržo, tai ir 
p. Turauskas dabar iš krikščio
nių demokratų veikimo yra pa
sitraukęs.

Užsienių Reikalų Ministras p. 
Urbšys važinėjo Romoje ir iš 
tonais grįždamas buvo sustojęs 
Berlyne ir buvo Vokietijos Už
sienių Reikalų ministro priim
tas. Juodu kalbėjosi net ištisą 
valandą, bet spauda visai nepa
duoda žinių kokie reikalai tarp 
jųdviejų buvo tariami. Žinoma, 
visai neabejotina, kad buvo pa
liestas vienas iš opiausių klausi* 
mų, — tai Klaipėda.

Tenka spėlioti, kad Vokietija 
mūsiškiam 
ainiu savo 
reiškusi.

Jei tasai 
mas butų buvęs palankus Lie
tuvai, tai neabejotinai jisai bent 
Lietuvos spaudoje hutų buvęs 
paskelbtas, o kadangi šito ne
padaryta, tai tenka manyti, kad 
Vokietija tame klausime Lietu
vai yra nepalankiai nusistačiu
si. Užsienių spauda taip pat la
bai įdomavosi ministro Urbšio 
pasitarimu su Vokietijos atsa
kingu užsienių politikoje parei
gūnu, bet ir užsienių spauda 
neturi žinių, kas tarp jųdviejų 
buvo tartasi.

Tik tiek galima pranešti, kad 
šiandien specialiai užsienių po
litikos klausimais sušauktas 
slaptas seimo posėdis. Neabejo
tinai seimo nutarimus žinosite.

(limentą, kas, žinoma, parei
kalavo nemažai lėšų, nes šiuo 
arpu skyriaus sutaupytos lėšos 

visai išsisėmė ir naujų lėšų ne
numatoma iš niekur paimti, 
nes skyriaus nariai daugiausia 
yra neturtingi ūkininkai ir dar
bininkai, o kai kurie iš narių 
net nario mokesčio neįstengia 
sumokėti. O tuo tarpu lėšos 
dar labiau reikalingos kapinių 
aptvėrimui, nes apskrities vir
šininkas raštu pranešė, kad kol 
nebus kapinės aptvei los, tai 
griežtai draudžiama laidoti. 
Taigi susidarius šioms aplin
kybėms ir nerasdami kitos iš
eities, nutarėm kreiptis į jumis 
prašydami iš jūsų paramos, jei 
tas nesudarytų jums didelių 
sunkumų.

Taigi, broliai ir sesės, paduo
kite ranką šiame musų sunkia
me momente, nes daug priklau
sys nuo jūsų šios musų idėjos 
ugdymo ir skyriaus egzistavi
mo dėlei visuomenes ir Lietu
vos labo.

Su didžia pagarba liekam 
Pirm. P. Kazlauskas, 
Sekr. J. Bagavičia

Musų adresas:
Pranas Kazlauskas,

Turimomis žiniomis “Vieny
bes” dienraščio leidėjas ir vy
riausias jo tvarkytojas Trečio
kas iš Brooklyno kovo mėnesio 
pabaigoje atvyksta į Lietuvą. 
Jo kelionės tikslas greičiausiai 
bus susijęs spaudos reikalais.

Tai tokios nervingos naujie
nos iš ten, kur Nemunas ban
guoja ir savo vandenis neša 
Lietuvos žemele į Baltijos ju
ras.

O šiuo metu anapus to Ne
muno stovi dvidešimts dvi vo 
kiečių kariuomenės divizijos ir 
tyko kovo mėn. 25 dieną užim
ti Klaipėdos kraštą ir veik ne
tenka abejoti, kad šitą jos pa
darys.

Taigi, Lietuva visai galimas 
daiktas, kad jau savo uosto į 
juras neteks! Jau eina dalinas 
Klaipėdos krašto evakuavimas.

Tai skaudu, tai dar naujas 
bus iš Vokietijos smurto žygis, 
kuris šiuo metu vargu sukels 
Europoje didesnių komplikaci
jų, be gražių protestų...

Kai šį laišką skaitysite jau 
visai galimas daiktas, kad Klai
pėdos kraštas bus prarastas...

Skaudu ir nesinori daugiau 
[rašyti...

Rytoj laukite kilo laiško, ku- 
I riame smulkiau aprašysiu apie 
esamą padėtį ir greičiausiai jau 
teks kalbėti, kaip Klaipėdą pra
radome !

Nenoriu 
bet jokios

Skaudu!

būti tokiu pranašu, 
vilties jau nesama!

—Jūsų Keistas
III—21.

(GALAS)

LAIŠKAS IŠ 
LIETUVOS

lietuvius j Brangus broliai amerikiečiai:
Mes Lietuvos Etines Kultū

ros Draugijos Tryškių skyriaus 
laisvamaniai kreipiamės į ger
biamuosius viengenčius ameri
kiečius per garbingą lietuvių 
Amerikos veikėją Dr. A. L. 
Graičiuną, aprašydami šio jau
nučio skyriaus kūrybos trum
pą istoriją.

Laisvamanių Etinės Kultū
ros Draugija Tryškių skyriaus 
yra pradėta steigti dar 1932 
melais Prano Kazlauskio ini
ciatyva, bet vos tik pradėjus 
šį skyrių steigti, tuoj buvo su
sidurta su įvairiomis kliūtimis

ministrui šiuo klau- 
nusistalymą yra pa-

Vokietijos nusistaly-

ganų, žinoma, su klerikalų pa
galba. Ir šie įvairus trukdymai 
tęsėsi apie penkis melus, kol 
pagaliau buvo gautas leidimas 
registracijos Nr. 2570 1937 me
tais, ir tuoj buvo įsteigtas aug- 
ščiau minėtas skyrius. Šį sky
rių įsteigus kilo gyvas reikalas 
įsteigti laisvąsias kapines. Nes 
nesant laisvųjų kapinių mirus 
kuriam nors iš narių klebonas 
gauna progos vartoti visokias 
represijas prieš mirusiojo gimi
nes, kas labai kenkia šiai mu
sų garbingai organizacijai. Tai
gi valdyba ir ėmėsi šį reikalą 
'kuogreičiausiai sutvarkyti, ir 
[tais pačiais metais liepos mė
nesio 10 dieną buvo paduotas 
prašymas apskrities viršinin
kui, kad leistų įsteigti laisvą
sias kapines.

Bet ir šis reikalas pakibo 
tarp dangaus ir žemės ir tik 
valdybai dedant dideles pastan
gas buvo gautas leidimas 1938 
m. spalio 13 d.

Valdyba savo ruožu pasisten
gė įsigyti . reikiamą kapinėms 
žemę ir sudaryti notarinį do-

Pabalvės kaimas,

KORESPONDENCIJA
Pittsburgh, Pa

Lietuvių Kambario žinios
Liet. Kambario darbas Pitls- 

burgho Universitete ilgai buvo 
sustojęs. Komitetas ilgai negavo 
užsakytų iš Lietuvos daiktų, nei 
nė tikrų žinių. Nebuvo kas tik
rai veikli, turėjom laukti. Ne
buvo kas pranešti visuomenei. 
Dabar gavom tikresnių žinių iš 
Kauno. Tikimės neužilgo gauti 
iš ten juodojo ąžuolo ir audi
nių. Esame seniai nutarę už lai 
įšauksiu užmokėt. Laukiame

Įgaliojom Universitetą pa
duoti Kambario reikalą rango
vų (kontraktorių) varžytinėms. 
Deja, belaukiant per pusantrų 
metų, viskas pabrango. Viena 
kompanija liuosai “ėst ima les” 
padarė: kambarys lėšuosiąs net

bus mažiau. Bet vargiai užteks 
5,000 dol., kurie jau yra fonde. 
Keikės daugiau aukų, nes kam-

labai nemalonu ir netikslu: 
nauji planai — braižiniai labai 
daug lėšuos.
14-tas Sąrašas Aukavusių Lie

tuvių Kambario Fondan 
(Per melus su viršum)

259 Liet. Laivakorčių ‘ Agen
tų Sąjunga, Ine., Newark,
N. J................................ $10.00

1641 Stirnos Vakarienė, Pitts
burgh ............................. 63.80

1106 Lietuvos Nepriklau
somybės Diena, Pilis...... 14.30

1105 Lietuvos Sportininkų
Komitetas, Pitts. ........... 120.07

46 Juozas Simon, Pilis. 5.00 
1305 SLA per iždininką

K. Gugj, Chicago ....... 225.00
1462 S. Pikturna, Hartford,

Conn.................................. 5.00
1463 J. J. Raymond, Pulnam,

Conn.................................... 1.00
1460 A. M. Markauskas, 

City, Pa.................  1.00
J. J. Rimavičius-Ray-
Putnam, Conn...... 1.00
K. Paulauskas, Dayton, 
  1 .(X)

1461
inond,

1153
Ohio ..

1154 Ig. Gužauskas,
Dayton, Ohio ..................

1155 A. Urbonienė,
Dayton, Ohio ..................

L. K. Fondo Komitetas,
J. Baltrušaitis, Sekr.

1.00

1.00

MARIJAMPOLĖ.
miesto s-bč numačiusi išgrįsti

l

I

Šiemet

į kur bus perkelta gyvulių rin
kos iš Pašešupio aikštės. Pa- 
šešupio aikštė yra gana žemoj 
vietoj, nuolat purvina ir mie
sto s-bė rūpinasi ją išpirkti.
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A. NARBUTAS
J- ŽUKAS

J. A. SINKUS E.

Tari 19598 balsų Turi 10711 balsų
DO

1033 W. 103 St.
Chicago, III.

4353 S. Talman Av. 
Chicago, III.

Turi 31476 balsų

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

ONA DAVGIN 
6108 S. State St, 

Chicago, III, 
Tel. Englewood 6530 
Turi 25856 balsų

Penktaa., balandžio 7, 1939 NAUJIENOS; Chicago, III.

KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI
E

LAIPSNIS KETVIRTAS
REIKIA 40,000 BALSŲ—DOVANA S100.00

LAIPSNIS TRECIAS
REIKIA 21,000 BALSŲ—$50.00 DOVANA

LAIPSNIS ANTRAS
REIKIA 10,000 BALSŲ—$22.00 DOVANA

10029 
Avė., 
Tel.
Turi

S. Princeton 
Chicago, III. 

Comm. 2073
45480 balsų

NORGAILIENĖ
2914 W. 45th St 

Chicago. III.
Tel. Lafayette 5647
Turi 25997 balsų

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5,000 BALSŲ—$10.00 DOVANA

Turi 8800 balsų

2 3

Mrs. V. FAIZA

1250 N. Spaulding 
Avė., Chicago,III.
Tel. Spauld. 9207

AL.
AMBROZEVIČIUS

MRS.

4027

Avė.,

K. MANKUS

S. Maplewqod

Chicago, III.

P. GALSKIS

EDWARD JUSAS

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

2131 W. 24th st. 
Chicago, III.

JOE WOSKI 
1633 

Blvd-, 
Tel.

Turi

W. Jackson
Chicago, III.

Haymarket
5890
8750 balsų

1739 S. Halsted St 
Chicago, III.

Turi 8036 balsų

2

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

Turi 4500 balsų

1108 ElizabethAv.
Grand Rapids, 

Mich.

M. KULESUS

Turi 6736 balsų
Turi 6275 balsų

Turi 6100 balsų

Turi 5800 balsų

ALBIN SMALELIS

1943

Avė

N- Kostner

Chicago,III.

Turi 4000 balsųTuri 4275 balsų

141312

ONA VILIENĖ
1646 N. Bell Avė 

Chicago, III.
Turi 4800 balsų

J. BULOTH,

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

A. LIDŽIUS 
3727 Deodor St. 

Indiana Harbor,Ind. 
Turi 3275 balsų

NOVO- 
GRODSKAS

386 Manitoba Av 
Winnipeg, Man-, 

Canada.
Turi 2775 balsų

21 22

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė.

Rockford, III.
Turi 3275 balsų

J. MAKSVITIS

Calumet City, III.
A. F. SWEETRA 
135 Newberry St. 
Lawrence, Mass.

773 Bisson Avė
Akron, Ohio

23

FRANCES 
DAUGINT 

359 Jefferson 
Aurora, III.

Turi 2600 balsų

Turi balsų 1500 Turi 1500 balsų Turi 1500 balsų

ART.
3950 

Avė., 
Turi

STANIONIS
W. Gladys 

Chicago, III. 
10000 balsų

1098 11 12

M. DUNDULIENĖ

615 Cortland St.
Hart, Mich.

JOS- ASCILLAF. BULAW

806 W. 31st St. 
Chicago, III.

J. MAČIULIS
906 Prescott St-, 
Waukegan, III.

Turi 5500 balsų

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

Tel. Vinewood 
1—0789

Turi 5375 balsų

1833 
Avė., 
Turi

-Evergreen 
Chicago, III.
5200 balsų

A. L. SKIRMONT 
15723 LaThropAv. 
Tel. Spauld. 9207 

Harvey, III.
Turi 5050 balsų

Turi 5672 balsų
s

NON GRADUS

)ST.

1224

Racine, Wis.

106 KONTESTO EIGA

PETRONĖLĖMOCKUS

ŽUKAS
Harrick Avė.

Chicago, III. Tik

Kažin kodėl šią savaitę kon- 
tęsto kopėčios mažai kuom pa
sikeitė. Nors keletas draugų 
kontestantų prisiuntė po pluoš
tą balsų, bet lenktynių nepasi
reiškė.

Turi 4000 balsų

A. FRENZELIS
86 Bellvvood Avė. 
Toronto, Canada.
Turi 3975 balsų

ALBER1 
UŽDRAVAITIS

4031 S. Talman
Avė., Chicago, III.
Turi 3670 balsų

B. BARNIŠKIS 
9424 Burnside Av.

Chicago, III, 
Turi 3600 balsų

A. RAŽAITIS
- 2122 W. 24 St. 

Chicago, III.
Turi 3400 balsų Turi 3300 balsų

15 16 17 18

2230 Alpine St., 
Grand Rapids, Mich

S. NAUDŽIUS T, MATULIAUS-
KIENĖ

Turi 2275 balsų
Turi balsų 2500

St-

24

N. TRUMPICKAS

26

J. ŽIČKUS

3432 S. Morgan St.
Chicago, III.

J. SHOLTEMAN
3237 W. Le Moyne 
St-, Chicago, 111.

Turi balsų 2200

1519 W. Lombard 
St, Baltimore, Md.

Turi 2145 balsų

19 20

M. ŠEŠTOKAS

1323 N. 35th Avė.

Melrose Park, III.

Turi 2000 balsų

JOS.

1608

AUGAITIS

S. 50 Avė.

Cicero, III.

27 28

F. RUŠINSKAS

Roadney, Ont.
CANADA

29

Z. GAPSIS

Turi 1600 balsų

4405 Valley View 
Av., Baltimore.Md.

30

J. AL1KONIS
324 S. Sacramento 
Blvd., Chicago, III.

Turi 1400 balsų

PAKARKLIS Į TIŠKEVIČIUS
St John Avė., 27 Norwood avė. 

Brooklyn, N. .Y.
Turi 1000 balsų

J.
24

Norvvood, Mass-
Turi balsų 1000 Turi balsų 650 Turi 500 balsų Turi balsų 500

SUGDINIS
212 E. Clark St.

W. Frankfort, III.
Turi balsų 500

Detroito kontestantas 
V. Budvidis iš “Non 

skyriaus persikėlė įG radus 
pirmą laipsnį. Draugas Budvi- 
dis turi gerą progą dasiekti 
aukštesnį laipsnį, bet slenka 
labai lėtai. Bet gal aplinkybės 
pagerės, ar daugiaus pagalbos 
gaus iš draugų ir savo kvotą 
užpildys. '

Kai kurie kontestantai pra
džioje pasirodė su keletu balsų 
ir pasiliko ant vietos, o, rodos, 
prospektai yra gana geri. Ne
jaugi jums malonu matyti sa
ve kontesto kopėčiose vis toje 
pačioje vietoje besėdint?

Tik šiek tiek daugiau energi
jos ir pamatysite pasekmes.

Draugiškai,
'' T. Rypkevičia,

Kontesto vedėjas.

St. Narkio darbuo 
tės vaisius
Mano rėmėjai — jūsų draugai 

geri naujieniečiai
Josephine Sačauskaitė, jau

na ir graži lietuvaitė. Gyvena 
su savo tėvais 8156 S. Vincen- 
nes avė. Užsirašė “N-nas” me
tams ir palinkėjo man gerų pa
sekmių.

» 0 0
J. Švitorius, 4000 S. Talman 

avė., žymus lietuvių organiza
cijų veikėjas ir draugiško, ma
lonaus budo žmogus, užsirašė 
“N-nas” ir dar nurodė man ki
tą naujienietį A. Kaminską, 
3931 S. Talman avė. Ačiū drg. 
J. švitoriui.

0 0 0
Povilas Balchunas, kuris 

laiko su Mary Kovarskiene 
ditoriuin Restoraną, 3131 
Halsted st., su mielu noru

3331 36 37 38 3932 35 4034

J. MARTINAITIS
J. SEKYS GEO. ST. ŽUKAUSKASJURKŠAITIS

ŠEŠKAU SKA S
308 E. Market St.

Mich. Wilkes Barre, Pa. Wilkes Barre, Pa.

Turi 500 balsų
Tari 500 balsų

(Tąsa ant 7-to pusi.)

904 Broad St. 
Hartford, Conn.

42 Keith St., 
Lee Park,Route

Free ’ Soil,

Box 318 
E. Millinorket, 

Maine.
Turi balsų 300 Turi balsų 275 Turi balsų 150

uz- 
Au- 
So. 
už-



NAUJIENOS, Chicago, Dl. Penktad., balandžio 7, 1939 
i

BALANDŽIO-APRIL S D., 1939 M.
CICERO LIETUVIAI BALSUOKITE UŽ Diena Iš Dienos

Vely kinis
Išpardavimas VELYKINIS IŠPARDAVIMAS!

RICHARD W. HOFFMAN CHARLES J. NOWAK

Pp. 
gy- 
na- 
St.,

Rrošiasi Priimti 
“Moterystės Stoną”

MAR'QUETTE PARK. — 
Juozas ir Agnės Raudžiai, 
venų puošniam nuosavam 
me, antrašu 2817 W. 63rd
pažadėjo savo vienintė’ę dukre
lę Albina, jaunam, gražiam jau
nuoliui Geo. Brousil. Jiėdu al

inę su savo tėveliais 
.baltu takeliu prie alto- 
priimti šliubų, pusę po 
popietų, Lietuvių bažny- 

So. Washtenaw a’ve., 
dienoje,

68

Šį sekmadienį Velykos. Kiek
vienam name per šių savaitę 
bruzda šeimyninkės, ruošda
mosi šventėms, valydamos na
mus ir perkasi reikalingus val
gius bei drabužius. Tačiau val
giai švenčių proga užima svar
biausių vietų šeimos gyvenime

Vienok, perkant valgius, taip
gi, svarbu kur juos pirkti. Mid
vvest Stores Velykoms yra at
sakančiai pasiruošusios. Kiek 
viena šeimyninkė, atsilankiusi 
į krautuvę, galės persitikrinti

PUIKIAUSI VALGIAI!
ŽEMIAUSIOS KAINOS!

IŠPARDAVIMAS PENKT. IR ŠEŠT., BALANDŽIO 7 ir 8

“MIDWEST” Puikiausio Gryno Smetono

SVIESTAS J“
Griežtai švieži No. 1 Rūšies
KIAUŠINIAI _________tuz- 18 '^C
Puikiausi Rinktini Kiaušiniai “Midwest” Cartons tuz. 24,/£c
“MIDWEST”
PIENAS Garuodintas aukš. ken.

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

BEAUTY CULTURE at MOLER’S 
Klasės dienomis ir kas vakarą

Baigusieji Moler mokyklą reikalau
jami geriausios įstaigose. Kreiptis 
telefonu ar rašyti

MOLER COLLEGE
177 NO. STATE ST. CEN. 6393

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

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

Pripažindami, kad Morton aukš
tesnioji mokykla veikė geriausia 
nuo 1933 iki 1936 metų, kada ad
ministracijos ir mokslo personalo 
priešaky stovėjo Richard W. Hoff- 
man, jo rėmėjai šį sykį priskaito 
dvylika jo nuveiktų darbų punktų 
ir prašo jį sugrąžinti į 201 distrikto 
mokyklų tarybą šį šeštadienį.

Vienas iš tų punktų yra mili’onas 
dolerių mokyklos pinigų sutaupy- 
mas. Paskui jis pakėlė veikiančio 
personalo ir tarnautojų autoritetą, 
atstatė Morton’s prarastas teises 
priemiesčių atletikos lygos rateliuo
se, padėjo atsakingą superintenden
tą, išgavo žemesnių mokesčių va- 
rantus, pašalino graftą, korupciją, 
pastatė mokyklos kafiteriją ant iš
simokančio pagrindo, perorganizavo 
muzikos skyrių, nepakenkdamas 
našumui ir pašalino politines al
gas.

Jo Platforma iš 7 Dalių.
Skelbdamas kandidatūrą Richard 

W. Hoffman pateikia savo 7 dalių 
programą: 1) atstatyti Morton’s 
mokslinį stovį, pagal North Central 
Ass’n. reikalavimus, 2) samdyti 
tinkamą superintendentą, 3) skir
ti biznio reikalų vedėją, 4) reika
lauti varžytinių $25 ir daugiau ver
tės pirkiniams, 5) nustatyti moky
tojams algų sąrašą, 6) nesikišti į 
unijos organizacijos reikalus mo
kytojui ir darbininkų tarpe, 7) įves
ti pažangų mokslą, prisilaikant 
bendromenės reikalų.

Vienkart, jo rėmėjai cituoja se
kančio turinio laišką, kurį parašė 
Illinojaus Universiteto profesorius, 
jam pasitraukiant iš mokyklos 1936 
m. sausio 17 d.
Mielas Dr. Hoffman:

Laba: apgailestauju išgirdęs tam
stą pasitraukiant iš Morton High 
School prezidento vietos. Jūsų pa
sišalinimas bus dideliu nuostoliu 
apšvietos dirvoje bendrai, o ypa
tingai Morton aukštesniojoj mokyk
loje.

Šiais laikais bioti įtakingu tary
bos nariu yra didelis daiktas. Pats 
patyręs tikrai įvertinu tą darbą, 
kurį atlikai kaipo prezidentas J. 
Ste.Lng Morton aukštesniojoj mo
kykloje ir iš savo patyrimo, arti
mai santykiaudamas su Morton 
mokykla, žinau koks buvo jūsų pa- 
siaukavimas atsisakant nuo asme
ninės gerovės ir biznio reikalų. Ju
si) vienatiniu tikslu buvo pagerinti 
mokyklos sąlygas ir našumą pa
švenčiant savo kiekvieną minutę 
tam reikalui. Jūsų nenuilstamas 
darbas kaipo prezidento, vertas pa
garbos ne vien tos bendromenės,

Kandidatas į Sterling Morton 
High School taryba, 201 distriktui 
Nors gimęs Chicagoj, bet gyvena 
Ciceroj per 34 metus. Iš to skai
čiaus 26 metus jis išgyveno Ciceroj 
savo name ties 2941 S. 49th Avė. 
Jis yra 47 metų amžiaus.

Tarnauja kaipo ekzekiutyvis vice 
prezidentas vienoj iš didžiausių šio 
krašto transportacijos bendrovėje. 
Visuomet susirūpinęs bendromenės 
gerbūviu ir veikliai dalyvauja vi
suomeniniam gyvenime. Buvo per 
du terminu—aštuonius metus tai
kos teisėju, buvo išrinktas Hawt- 
horne Parko distrikto prezidentu ir 
pirmuoju nariu Cicero knygyno ta
rybos. Per paskutinius 13 metų yra 
Hawthorne Business Men’s asocia
cijos sekretorium. Priklauso taipgi 
ir prie daugelio kitokių organi
zacijų.

Yra vedęs ir turi dvi dukteris, 
vieną baigusią Morton junior« ko
legiją, kita dar eina kolegiją. Se
kantį metą įstos ir sūnūs.

“Aš noriu aiškiai pabrėžti, kad 
jei išrinktas, mano atsakomybė bus 
prieš visus 201 distrikto žmones ir 
ne prieš kokią organizaciją ar ko
kia mokyklos distrikto dalį.” parei
škė vakar p. Nowak.

“Aš visuomet dėsiu garbingas ir 
sąžiningas pastangas kiekvienam 
klausimui išspręsti, koks tik bus 
patiektas tarybai. Toliau. Užtikri
nu, kad aš busiu atviras sugestijom 
ir mano norai bus vedami mano 
norais į geresnį patarnavimą 201 
distrikto žmonėms. Jiems ir tik 
jiems busiu atsakingas savo darbu.”

Iki šiai dienai p. Nowak jau yra 
gavęs 63 organizacijų indorsavimą.

kuriai tarnauji, bet ir viso krašto 
dalies.

Pertvarkymas ir sugrąžinimas 
pirmykščių Morton mokyklos tei
sių jūsų vadovybėje yra kilnus į- 
vykis šios tarybos gyvenime pra
eito dešimtmečio laikotarpy.

Su pagarba,
(Pasirašo) J. A. Clement

Profcssor of Education, University 
of Illinois. Member of the 

Curriculum
Commission of the North Central 
Association of Schools and Colleges 

Vo kandidatūrą indorsavo United 
Veteran’s Council of Cicero ir Jos- 
eph R. Reid, komandierius ir Mrs. 
Marie Ondrak, • prezidentė Ameri
kos Legiono Cicero Posto.

Jis gausia auka prisidėjo ir prie 
musų sportininkų kelionės į Lie
tuvą praeitą vasarą.

Balsavimo Vietos Atsidarys 6 vai. ir tęsis iki 5 v.

SUSIRINKIMAI

jaunuoliai

balandžio

Marųuette- 
su tėvdis.

ir koks puikus ir našus patar
navimas. Taigi, Midvvest Stores, 
nėra abejonės, ir yra 
minusia vieta velykiniams val
giams pirkti. Nes čia galima 
gauti geros rųšies maistų, be 
ko nėra galima skoningų ir

tinka-

“SNIDER’S” Catsup
“LIBBY’S” Tomato Juice”
“DOLĖ’S” Šliced Pineapple
“ELMDALE” "

Birželio Žirniai No. 2 ken.
“MIDWEST”~ Prpnd
Del Maiz Niblets komai

did. būt.
14 unc. ken.

1!4 kenai

4 už 230
15c

3 už 20c
2 už 25c

žengs 
riaus, 
dviejų 
čioje,
Atvelykių 
16 d.

Abudu 
parkiečiai, gyvena
P-lė Albina yra sesutė Stanley 
Yanas, Hardware krautuvės 
savininko. Po šliubo, vestuvių 
pokilis įvyks Cicero didžiulėj 
svetainėj, Community House, 
prie 1820 So. 51st St. Daly
vaus 300 svečių.

Jaunavedžiai išvažiuoja- me
daus mėnesiui į Colorado. Su
grįžę, laikinai apsigyvens prie 
jaunosios tėvų, 
rašų. Geriausio 
navedžiams, jų 
tam gyvenime.

3 už 25c
12 unc. ken. 120

viršminėtu1 ant- 
pasisekimo jau- 
naujam pradė-

Marcella Walantienė 
Sugrįžo iš 
Pittsburgh, Pa.

Marcella Walantienė, Three 
Star Inn savininkė, 3245 West 
63rd Street, 
sugrįžo iš 
(Homestead).

Marcella dalyvavo laidotuvė
se savo pusseserės Petronella 
Lileikis, kuri mirė kovo 28-tą 
dieną. — Steponas.

minti.
Midvvest Stores laiko gry

niausius, naujausius ir svei
kiausius produktus. Ir nežiū
rint to, jie ir žemiausia kaina 
pardavinėjami. Tų pripažįsta 
ir visos šeimyninkės, kurios 
jau nusistatė pirkti Midwest 
Stores organizacijos krautuvė
se. Nes be jau pasakytų geros 
prekės privalumų, jos čia gali 
dar ir susitaupyti.

Tad, perkant velykinius val
gius, pasinaudokite šiuo išpar 
davimu. Specialus velykinis iš
pardavimas teikia ypatingas są
lygas. Persitikrinkite iš skelbi
mo, kuris šiandien telpa Nau
jienose. (Skelb.)

“ELMDALE”
TOMATAI
“GREEN TAG”
BARTLETT KRAUŠĖS 
hlSQUICK~Gahwi Miltai 
“RED~ŪROSS”~Spaghetti Dinner

“WARD’S”

Did. 2V2' ken. 10c

šiomis dienomis
Pittsburgh, Pa. įgijęs auditoriaus profesijų. Į- 

vairiausius dokumentus ir są
skaitas auditorius Varkala su-

« » 7 i

daro ir sutvarko teisingai ir vy
kusiai. J. A. S.

“SUNSHINE” Butter Cookies
“CRISCO” 317"ken. 517
KARO"SYRUP-“Blūe‘ Label”

“KING-KOLE” Rūkyti Calas Kumpiai 
“LINCOLNSHIRE” Pjaustyti Lašiniai

did. 2'1/G ken. 190
40 unc. pak. 290

pak. 14c

SILVER QUEEN VI P UI
/ POUND CAKE viendb

2 pak. 25c 
sv. ken- 190 
V/z sv. ken. 10c

SV.19VŽC 

14c

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTU AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA. KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
išgalite 

gerą 
liku-

Vi sv. pak
“SUNKIST”
GRANDŽIAI Navel 252 dydžio tuz. 15c
Besėkliai Greipfruitai__________Did. 80 mieros__________6 už 17c
Fancy Calif. _CaulifIower______ •_______________________ vienas 15c
Šviežus Kalifornijos Morkai did. bun. 3 už 14c
OČTAGjĮ)N_Škaibiamasis Muilas 2 už 9c
OCTAGON Muilo Milteliai 2 pak. 9c

Did. 80 micros

SUPER SUDS” 3 maž. 23c did. raud. pak. 2 už 350

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos 

yra atdaras 
10 vai. vakaro 
sekmadienį.

Nesvarbu kur
praleiskite Šios 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 VVest 63rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė. 

prie California

PER

kambarys 
kasdien iki 
ir visą dieną

gyvenate, ne- 
progos- Mus

Garfield Purk Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašelpinio Klubo mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, balandžio 9 d., Cicero 
Lietuvių, Liuosybės svetainėj, 14th St. ir 49th Ct. Cicero, 
III., pirmų valandų popiet. Lawler Hali, 3929 W. Madison 
St. kur buvo laikomi susirinkimai, receiverio paimta ir už
daryta. Prašome atsilankyti į naujų svetainę.

M. Medalinskas
SLA 129 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks penktadienį, ba

landžio 7 d., 7:30 vai. vakare, paprastoje salėje, 1750 S. 
Union Avė. Visi nariai prašomi būtinai atsilankyti, nes yra 

svaibių reikalų aptarti. —Valdyba
Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiško Klubo bertaininis susirinki 

nias įvyks penktadienį, balandžio 7 d. 7:30 vai. vak. Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi malo
nėkit atsilankyti. S. Kunevičius, rast

MMMIMIHIIHIUIflIlIltli I 3 /\ 1 J I į I [V/l /V I--------  VrllVlzYl --------

Linksmybės Mylėtojų Klubas rengia lietuviškų šokių kontestų, 
sekmadienį, balandžio 9 d., Hollywood Salėje, 2417 W. 43rd 
St. Pradžia 6 vai. vakare, įžanga 25c. ir prie įžangos bus 
2 dovanos. Šokiams griež J. Pilitausko orkestrą. Visi links
mybės mylėtojai esate kviečiami atsilankyti.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms <
(Chicagoj)

Rudolph Jarvas, 36,
phie Olszevvski, 32

Chalmers Sedgwick,
Helen Gustas, 28

Reikalauja
Pprskiru

Sophie Kowalske nuo
KoAvalske

Ameba Jurša nuo Otto J.
Jurša

su

26,

So-

su

Adolph

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Pirmininkas Keistuto 
Spulkos

Tomas Janulis, 3430 So. Mor
gan St., yra prasilavinęs ir pa
vyzdingas bridgenortietis./'-JlM
pirmininkauja keliolikoj (draųz 
gijų, o dabartiniu laiku yra 
Keistuto Spulkos, 3236 S. (Hals
ted St. pirmininku. Tomo Ja
nulio sumanumu spulka daro 
gerų biznį ir daug lietuvių te
nai taupo pinigus. J. A. S.

sekantį 
d., pri-

Kazio Matulioko 
Gimtadienis

Teko sužinoti, kad 
šeštadienį, balandžio 8
puola gimtadienis K. Matulioko, 
3223 So. Emerald Avė. Jo žen
tas John ir duktė Elenora Vi
deikiai užprenumeravo tėvui 
“Naujienas”, dovanų.

K. Matuliokas yra seniai 
“Naujienų” skaitytojas ir esąs 
dalyvavęs Naujienų konteste. 
Per daug metų K. Matulioka. 
gyveno Vist Frankforte. Cen- 
traliniame Illinojuj jis ir užra- 
šinedavęs “Naujienas”. J. A. S.

Auditoriiis
Varkala

Mr. Varkalos auditoriaus ofi
sas randasi, 3241 So. 
St. antrame aukšte.

Tai bene vienintelis

Halsted

lietuvis,

Įėjo į Moverio
Biznį b

ATLANTIC.— Biznierius Jo- 
seph Clow (Klowas), ’4610 So. 
Wentworth avė.;} buvęs taver
nos bizny, dabar pradeda iš
mėginti moverio ’ biznį, kuriam 
tikisi turėti geiĮą'! pasisekimą. 
Tuo labiau, kad 'netrukus pra
sidės kraustymosi sezonas.

Linkėtina 
kloties.

J. Klowui geros
Kostumeris.

Biznis Varoma 
Didesniu Mastu

BRIDGEPORT. — Kadangi 
Velykos jau čia pat, tai iš tos 
priežasties visiems biznieriams 
prisieina dvigubai padirbėti... 
Taip yra ir su biznieriumi Matt 
Bertashumi, 3239 So. Halstec 
St., kuris dabar dirba nuo-ank
styvo ryto iki vėlyvo vakaro, 
pristatinėdamas mėsos orde
rius į restoranus. Už tai jis 
ir biznį dabar varo didesniu 
muštu.
v Kostumeris.

Seni Biznieriai 
Naujon Vieton

BRIDGEPORT. — 2 stam- 
bus biznieriai Wm. Overlingas 
jr Frank Podžukas, suėję \ 
partnerius, atidarė tavernos 
biznį, adresu 2900 So. Emerald 
Avė.

Kadangi juodu yra patyrę 
biznieriai ir turi su žmonė
mis plačią pažintį, tai reikia 
manyti, kad jie turės gerą pa
sisekimą šiame bizny.

O 
delį

po Velykų žada turėti di- 
“Grand Openingą”.

Kaimynas.

Prisirengęs
Pavasariniam drabužių valy

čiui, Tony Lukošius, Brighton 
Park drabužių valytojas, 2555 
W. 43rd St., pilnai prisiren
gęs pavasariniam sezonui. Kai
nos nupigintos ir paimta dau- 
giaus darbininkų, kad galėtų 
greičiaus patarnauti savo kos> 
tumeriams.

Steponas.

NES PIGIAUPIRK NUO

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

Padarytas WOODBURY’S Gamintojų
JERGEN’S “500” Muilas

DYKAI! VELYKINIS ZUIKUTIS SU 3 GABALAIS
“OLIV-ILO” Muilas 3 ož 15c

100

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė
simo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

JOHN PAKEL
6816 S. Western A ve. Phone Grovehill 0306

Pilnas Pasirinkimas 
PLUMBINGO ir ŠILDYMO REIKMENŲ—NAUJŲ ir SENŲ 

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

pagal F. H. A. planą 
, AP SKAITLĮ  AVIM A S DYKAI

MALISOFF PLUMBING AND HEATING 
SUPPLY C0, INC.

5201-9 SOUTH STATE STREET PHONE KENWOOD 5109

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS -BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIU ir nuolatiniu

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— —7 IKI 8 VAL.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL.
• SEKMADIENI— —7 IKI 8 VAL.

VAK.
VAK.
VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrių*

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVĖ

VISKAS DĖL VYRŲ

PAUL LEASAS 
(Vyriškų Rūbų Krautuvė) 

3427 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 0937

• LIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA IŠIMIAMI $ 4 ^.50 

už ................................ 1 Q
GYDYMAS $ IZ H-00

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

diena Ligoninėje---$ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

Greitai Palengvinama .... “ 
VISAS LIGAS GYDOMA $4 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago

Tel. Lawndale 5727.

nn

FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a s 
garantuotas.

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



Penktad., balandžio ft, 1939 NAUJIENAS, CMcago, UI.

Naujienų Kontesto Eiga
(Tąsa iŠ 5-to pusi.) 

sirašė “Naujienas” ir palinkė
jo geros kloties.

S £ 3
Steponas Raila, 4426 South 

Campbell avė., pasišaukė mane 
per telefoną ir paklojo metinę 
prenumeratą. Jo žmona Emili
ja yra Žemaičių Kultūros Kliu
bo narė.

Ačiū mano rėmėjams. Ačiū 
geriems haujieniečiams. Tikiuo
si, kad aš turiu dar daugiau ge
rų draugų ir pažįstamų, kurie 
mane pašauks vėliaus.

Naujienų vajaus kontestantas 
Steponas Narkis, 

4353 So. Talman avė. 
Tel. Lafayette 3974.

esi nepatenkintas

Mano nuotikiai
Stumiuos “N.” kopėčioms 

pamažėl, ir tik todėl, kad gy
venu ne Chicagoje, o YVinni- 
pege. Pirmą kartą dalyvauju 
Amerikos spaudos platinimo 
konteste, bet pasakysiu, kad 
kontestanto darbas nėra jau

Ii atrodyti. Kas dalyvauja kon- 
testuose, tas gerai žino.

Kontestantui tenka susidurti

ROZALIJA PRANCIŠKA 
KRISTAPAICIUTĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 5 d., .9:02 v. vaka
ro, 1939 m., sulaukus 29 metų 
amž., gimus De Kalb, III., 
rugsėjo 30, 1909.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną .Kotriną, tėvą Mateu- 
šą, 2 seseris Bronę ir Salomi- 
ją, 3 brolius Mateušą, Juoza
pą, Petrą, dėdes Kazimierą 
Kodis, ir Vincą Kristapaitis, 2 
Švogerius Juozapą Bolį, 3 švoT 
gerkas Francišką, Stasę, Jus
tiną ir Juozapu Košis ir daug 
kitų giminių ir draugų.
Priklausė prie De Kalb Kul

tūros Draugijos. % <
Kūnas pašarvotas namuose, 

715 Nj 13th St., De Kalb, III.
Laidotuvės įvyks subatoj, 

bal. 8 d.. 2:30 v. popiet. Iš 
namų bus nulydėta į De Kalb 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Rozalijos Pranciš
kos Kristapaičiutės giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei 
kinimą. Nuliūdę liekame,

Motina, Tėvas, Seserys, 
Broliai ir Giminės.

Laid. Dir. Nelson and Roman.

su įvairaus nusistatymo žmo
nėmis. Vieni bara sakydami, 
kad tavo laikraštis šioks toks 
ir dar kitoks, kiti išmetinėja, 
kad tas ir tas parašyta negerai, 
per daug ar per mažai. Dar ki
ti sako: kodėl apie tai nepara
šoma nieko? Bet daugelis sa
ko, kad viskas “Naujienose” 
yra rašoma teisingai ir gerai, 
kloja penkinę, kad “Naujie
nos” eitų pas juos visiems me
tams.

Kartais
kad apsiėmei kontestanto dar
bui, bet dažnai ir džiaugiesi, 
nes tik kaip kontestantas gali 
ir sutinki žmonių, su kuriais 
malonu susitikti, susipažinti ir 
kultūriškai pasikalbėti.

“Naujienų” kontesto reika
lais vieną gražią dieną šoku į 
“streetcar” ir važiuoju į Fort 
White, Man., pas pp. Juozą ir 
Kasę Raudonius. Nepažįstami. 
Pasisakau kas esąs, užmezgia- 
'ine pažintis ir tampu pusėtinu 
svečiu (kaip man atrodė). Išsi
kalbame. Pasirodo, kad J. ir 
K. Raudoniai yra buvę seni ir 
geri naujieniečiai, seniau gyve
nę Chicagoje daug metų, lur 
daug draugų, pažįstamų ir, ro
dos, giminių. Pasisakau, kai 
ir aš esu buvęs Chicagoje, ap
kalbame chicagiečius ir malo
niai besikalbant nei nepajun- 
tame kaip vakarienes laikas at- 
sikrausto.

P-ia Raudonienė “N.” kon- 
tes tanią pavaišina kepta višta, 
“škotiškos” stikleliu ir kitais 
prieskoniais. P-as Raudonis po 
vakarienės neprašomas patiesia 
penkinę ir prašo “Naujienas” 
atnaujinti visiems metams.

Mano draugai konteslanlai, 
tu r būt, suprasite kaip jūsų 
winnipegietis kontestantas galė
jo jaustis. Pp. Raudoniai Chi- 
cago apleido apyseniai, grįžda

mi Lietuvon. Nepatiko — atvy
to Kanadon. Kokiais metais at- i 
vyko — nepasakysiu, žinau 
tiek, kad p. Raudonis nuo 1927 
metų dirba Canada Cement 
Co*, Fort White, Man. Savo 
rūpesčiu ir darbštumu turi įsi
gijęs nuosavą namelį. Tiesa, 
nedidelį, bet... gražų ir jaukų.

Čia “N.” kontestantui patiko 
ne tik namelis, bet ir pp. Rau
donių 15 ar 16 metų gražiai 
išauklėta, gražiai išaugusi, sim
patinga ir maloni dukrelė, p-lė 
Josephine. P-lė Josephine gra
žiai vartoja abi lietuvių ir ang
lų kalbas, skaito “Naujienose” 
ne tik anglišką skyrių, bet ir, 
pačias “Naujienas”. Lanko 
ankštesnių ją mokyklą (high 
school grade 9), turi gabumų 
moksle gerai sekasi, nes negau
do vėjų, kaip daugelis kitų jos 
amžiaus mergaičių.

Be abejonės, už metų-kitų 
baigs aukštesniąją mokyklą, o 
vėliau, jei aplinkybės leis, gal 
kops į dar aukštesnį mokslą. 
Gero pasisekimo.

Pats p. Raudonis šiuo laiku 
negalauna. Buvo pasidavęs li
goninėn sveikatos egzaminui. 
Nieko ypatingo, bet vis dėl to 
per šešis mėnesius turės pildy
ti gydytojo nurodymus, tačiau 
ateinančią savaitę grįš prie 
kasdieninio darbo, nes gydyto
jas pripažino, kad darbas ligos 
neblogins.

Linkiu greitai ir visiškai pa
sveikti. Šiandien man buvo ma
lonu būti “N.” kontestantu. 
Mat, eidamas jo pareigas turė
jau progos susipažinti su pp. 
Raudonių šeima, su kuria kiek
vienas norėtų būti pažįstamas.

£ £ £
Peter Malto (Motiejūnas) už

sirašė “Naujienas”. Vadinasi, 
“N.” šeima padidėjo, o aš lipu 
kopėčioms aukštyn į pirmąjį

arpą, užsirakant “Naujienas” 
arba atsinaujinant jas, kreipki
tės — patarnausiu. Su jūsų pa- 
gelba noriu įkopti į pirmąjį 
laipsnį. Jei įkelsite aukščiau, 
tai visiems mums bus links
miau. “N-nų” kopėčios tvirtos, 
todėl aukštyn lipti nebijau.

Ivavagradskas.

patartina kreiptis pas p-ią Ur- 
jik, 9858 S. Artesian avenue. 
Phone Evergreen Park 7360. 
Iš Lietuvos p-ia Urbik yra ki
lusi iš labai kilnios šeimos ir 
čia ji visuomeniniame darbe 
yra gyva ir veikli bendradarbe. 
Ji per mane atsinaujino “Nau
jienas” ir pasisakė, kad jos yra 
jai mėgiamiausias laikraštis.

CLASSIFIED ADS
SiTUATION VVANTED 

Ieško Darbo
NAŠLĖ PAIEŠKO DARBO— vi

dutinio amžiaus, gera virėja, paty
rusi visokiems bizniams. 15 metų 
buvo savo biznyje.

856 West 122nd St.

Nuo C. K. Braze 
iš Kenoshos

Kaz* Maržeiko, 4701 — 
Avė., senas naujienietis, 
gražią užeigą (tavern). 
linksmo 
vieną su

8lh 
turi 
Yra 

budo žmogus, kiek-
šypsena pasitinka.

« 8 »
Balčaitis, 1707 — 54 

St., yra senas naujienietis, ge
ras “Naujienų” patriotas ir ge
ras draugas “Naujienoms”.

£ £ £ 
William Stanaitis irgi senas 

skaitytojas “Naujienų”. Malo
naus budo žmogus, gyvena 
5303 — 24th Avė. Sako, “Nau
jienos” man labai patinka.

Wm. Esulis, R R L Box 
2479 dėl laiškų, La Modern 
Cotfages, 3450 S. W. 8th St., 
Miami, Fla., yra labai vaišingi 
žmones ir malonaus budo. Už
sirašė “Naujienas” su mielu no
ru. Patartina kas važiuos 
ridon — sustoti ten. 

š a »
Ig. Baubcnis, 603 —

Louis Erinas, rimtas talki
ninkas ir savininkas tavern, 
815 W. 59th St Tel. Went. 
0481. Jis atnaujino “Naujie
nas” ir patarė, kad ir Edvardas 
Kulka užsirašytų jas, bet p. 
Kulka pasisakė, kad jis 6 mėn. 
kaip iš Lietuvos grįžęs į Ame
riką neranda savo tėvo, nes sa
koma, kad jis Chicagą apleidęs 
4 m. tam atgal ir jei kas žino 
arba jis pats prašo atsišaukti į 
viršminėtą p. Ėrino įstaigą. 
Taip pat p. Kulka prisižadėjo 
kaip tik pradėsiąs dirbti, tuoj 
užsirašysiąs “Naujienos”. Taip 
pat jis pasisakė esąs karpente- 
ris ir kam toks amatininkas 
butų reikalingas, jis širdingai 
prašo, kad jam suteiktų darbą.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MERGINA PRIŽIŪRĖTI 3 metų 
mergaitės, 6 kambarių aRartmentą* 
geri namai ----- mokestis. Atski
ras kambarys, vana, miesto liudy- 
mas. Paprastas virimas.
Silverman, 7018 Paxton Avenue, 

Dorchester 5848.

PARTNĖRS WANTED 
Reikia Partnerių

PAIEŠKAU PUSININKO į ta
vern biznį — moters ar vyro. Dide
lė svetainė šokiams ar susirinki
mams. 5 kambariai gyvenimui 
Stock Yardų apylinkėj. Vienam 
sunku apsidirbti. Atsišaukite va
karais. 1701 West 43rd St., Yards 
0056.

Flo-

66111 
St., yra senas naujienietis, ma
lonaus budo žmogus, mylintis 
apšvietą. Yra darbo žmogus.

ja proga noriu atkreipti nau- 
jieniečių dėmesį, kad P. Matts 
yra pažangus; inteligentiškas 
vyras. Jis remia- naujieniečių

L. Repinskas, 5533 — 25111 
Avė., naujienietis mylintis ap
švietą; yra žmogus 
kas, malonaus 
šiems drauganis 
tų ^r tariu savo 
už paramą man 
tautui.

Prašyčiau visų,

Antanas H. Kasper, jaukios 
ir puošnios tavern savininkas, 
5069 S. Wells St., prenumera
vęs “Naujienas”, sako: “Nors 
laikraštį mažai skaitau, bet ran
du, kad jis ir kontestanto yra 
remtini.” P-as Kasper yra Da
riaus ir Girėno klubo narys ir 
veiklus visuomenietis. Jis yra 
jaunas, gyvas ir simpatingas 
žmogus, tat ir jo įstaiga 
niai tvarkoma ir svečiai 
gai aptarnaujami. 

£ » £

suma-

darbini n- 
budo. Linkiu 

ilgiausių me- 
širdingą ačiū 
kaip konteš-

REAL ESTATE FOR SALE 
n. .cr Py davimai

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.

FURNITURE-FIXTURE FOR-S ALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
$25,000 Naujų Rakandų Pardavi

mui Nematytomis kainomis—Priei
namomis išlygomis.

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

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

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

5746 So. Ashland Avė.

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

GREITAM PARDAVIMUI du be 
pagerinimų lotai, Šimtas pėdų už 
mięsto ribų Elmhurst. Puiki trans- 
portacija, arti mokyklų, bažnyčių 
ir krautuvių. Žemi mokesčiai. Ra
šyti savininkui. Wennęrskold, 487 
Parkside Avenue, Elmhurst, III.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimu)

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

NAMAI—FARMOS
Kas norite greitai parduoti arba 

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

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

PARDAVIMUI 2 flatų plytinis— 
6 ir 6 kambariai — karštu vande
niu šildomas, ąžuolo trimai, bunga- 
low stogas, uždaryti porčiai. 14 
metų senumo, 32 pėdų lotas.

6736 So. Campbell Avenue.

6 APARTMENTAI, refrigeracija, 
6 karų plytinis garažas. Metinių 
pajamų $3516. Tiktai $13,000. Pini
gais $3,000. Kampinis 16 apartmen- 
tų, metinių pajamų $7290. $28,500. 
Pinigais $5,000.

MIDDLE STATE MORTGAGE 
4027 N. Crawford Avenue.

Independence 6870.

norinčių stoti į iiaujieniėčių

i I R H A Gėlės Mylintiems K K f 1 Vestuvėms, Ban- 1J I B U kietams, Ld i d o- 
tuvėms, Papuosi- 

GĖLININKAS ™
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

3435

ir 
aukšč.

■ AkfRiaiA Siunčiam GėlesLOVEIKiS v&i.Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

STANISLOVAS PAMEDIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 4 d., 6:30 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

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

Kūnas pašarvotas 12316 So. 
Peoria St. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, balandžios 10 d., 
8 v. 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. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Pame- 
džio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Sūnūs, Sesuo ir kitos 

Giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

tus darbus. Kiek laiko atgal iš
simokė plaukų kirpėjo profesi
jos ir jau keli metai kaip žmo
nes gražina, jaunina, sklisda
mas, kirpdamas, plaukus rai
tydamas vyrams ir moterims.

Nori ar nenori, bet reikia 
pripažinti, kad draugas P.

kuriems yra 
pasibaigusi prenumerata “Nau
jienų” arba- kas nori Užsirašy
ti “Naujienas”! kreipkitės ypa- 
tiškai 7022 Shęridan Rd., o jei
gu nepatogu, galima į gyvena-* 
mą vietą, 743,7 — 14(h Avė., 
arba telefonuokil 21387. Su 
mielu noru pribusiu ir dar ačiū 
pasakysiu, kad ‘mane pareinsi- 
te, busiu labai dėkingas.

C. K. Braze 
arba Kaz. Brazevičius.

Stanislovas Impakaris 
meravo “Naujienas” 
lini Benediktui, Rokiškio apsk. 
ir'Ąsešutei Antosei, Šakių apksr. 
Stanislovas Impakaris yra mu
sų rimtas talkininkas ir mylin
tis apšvietą, tat ir toliau prisi
žadėjo paieškoti naujų klijen- 
tų, “Naujienų” skaitytojų, 
tai ne tik aš, bet ir visa 
širdingai įvertinsime.

prenu- 
savo bro-

talka

2888
Nau-

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

856 West 122nd St.

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

Vėliausios Amerikoms 
kos Mados 

VELYKINĖS SKRYBĖLĖS 
MOTINOMS

SALLY ANN
SHOP

SO. HALSTED ST.
aukšč.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
M<THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

jas (barberis). Jani toje profe
sijoje neblogai sekas. '

Taigi Winnipego ir apylinkės 
lietuviai kirpimo ir skutimosi 
reikalais turėtų atsilankyti į 
P. Matts Barber Shop, kuri 
randasi antrašu 191 Henry 
Avė., Winnipeg. P. Matts re
mia lietuvius, o lietuviai turėtų 
kirptis pas jį. Be to, čia busite 
nukirpti-apskusti pigiau ir ne
blogiau kaip kitur taip vadina
mose “aristokratiškose” kirpyk
lose.

Labai patenkintas 
“Naujienomis”

Meldžiu “Naujienų” 
nistracijos man siuntinėti Nau
jienų laikraštį per metus laiko. 
Aš esu labai patenkintas Nau
jienomis ir prisiunčia $5.

Su pagarba lieku
G. J. Kasper,

1902 So. 18 St.,

Mano Talka

admi-

Ur-

Antanas Zubavičius, 
Archer Avė*, atsinaujino 
jienas”. Antanas ir jo žmonelė 
Marcelė Zubavičiai yra kilę iš 
Mažeikių apskr., Kukių kaimo. 
Jie į Ameriką atvyko pirm di
džiojo karo ir apsigyveno Chi- 
cago, III. Jie dabar, jau turi už
auginę gražią ir mandagią duk
terį Aldoną. Ji lanko aukštąją 
mokyklą ir Andrejevo baleto 
mokyklą. Aldona yra stipraus 
budo, pavyzdinga jaunuolė, bet 
ir jos tėveliai yra malonus ir 
išmintingi žmonės.

£ £ £
Visiems šio vajaus klien

tams, talkininkams ir bendra
darbiams širdingai linkiu geros 
kloties visuose kilniuose dar
buose. —Ona Dovgin, 6108 So. 
State St. Tel. Englevvood 6530.

PARSIDUODA TAVERNAS la
bai pigiai arba priimsiu pusininką. 
Gera vieta — Geri fikčeriai, daug 
stako. Kaina $675. Galima pirkti 
ant išmokėjimo. Kreipkitės po 7:00 
vai. vakaro. 5239 So. Kedzie Avė.

INVESTORIŲ ATIDAI! 
PIRK DABAR!

12x4 kambarių apartmentinis, 
elektriką, tefrigedaire, garu Šildo
ma metinės rendos $5400. Nesumu- 
šamas, $16,500—$5,000 įmokėti.

3x5 kambarių apartmentai, už
dari porčiai, tile maudyklės, randos 
$18.00, $1,000 pinigais, tiktai $10,500 
—viskas už $1800.

21 apartmentų, geltonų plytų na
mas, rendos $8600 metams, $8,000 
reikia, greitam pardavimui $28,000.

Pereinamas kampas, 6 krautuvės, 
11 apartmentų, metinių pajamų 
$7600, pilna kaina $22,000.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avenue.
Tel. Spaulding 1500.

10 N- Clark St. Dearborn 1540

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

John A. Sinkaus 
Pasekmės

Praeitą savaitę stabtelėjau 
dirbęs konteste, bet po “mela
gių dienos” vėl pasisekė užra
šyti kelioliką prenumeratų ir 
pagarsinimų.

40 AKRŲ 3 MYLIOS nuo HART, 
Vi 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.

Sueinu daug savo pritarėjų, 
kurie linki man išsilaikyti kon- 
testantų kopėčių viršūnėje ir 
pasiekti laipsnį su Buicku. Ti
kiuosi, kad mano rėmėjų eile 
ne retėja ir turėsiu progos vis 
didinti

FARMS WANTED 
Ieško Pirkti Ūkius

KAS TURITE FARMĄ parduoti 
arba renduoti su staku arba be 
stako. Atsišaukite pas KAZ. VA
LAITIS, 7104 S. Emerald Avė. Chi- 
cago, III.

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

Balsus

Naujienų” skaitytojų

JUOZAPAS SHIPAVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 4 d., 5 vai. vak., 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj Panevėžio ap
skrity, Upytės parap.

Paliko dideliame nuliudime 
seserį Adelę ir švogerį Kazi
mierą Markevičius, brolį Sta
nislovą, O Lietuvoje 2 bro
lius—Joną ir Leopoldą ir se
serį Heleną Majorienę ir daug 
kitų giminių ir draugų.

Kūnas pašarvotas 2843 W. 
39th St. Dėl informacijų krei
pkitės pas Shipavičienę Gro
vehill 0959. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, bal. 8 d., 8:30 vai. 
ryto iš namų į šv. Pankra- 
cego par. bažnyčią, kurioj at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Juozapo Šhipa^ 
vičiaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveiki
nimą. Nuliūdę liekame,

Broliai, Seserys, švogeriai, 
ŠvOgerkos ir Gimines.

Laid. Dir. Stanley Fortūna, 
Tel. LAFAYETTE 7781. t

Man atvykus į Justinos 
bik “Hawaiian Gardelis”, ji 
mane širdingai sutiko ir supa
žindino su savo gražiomis ir 
mandagiomis dukterimis Ethel, 
Alvin, Gertrude, Dorothy ir po 
to ji man parodė savo butą. 
Tai graži, jauki, smagi ir ma
loni įstaiga. Čia buvo matyt 
daug svečių aptarnaujant geru 
maistu, skaniais gėripaais ir 
visi smagiai linksminosi prie 
švelnios muzikos. P-ia Urbik 
sako: “Nors viskas gerai seka
si, bet biznis man pradėjo nu
sibosti ir šį pavasarį aš manau 
šią įstaigą parduoti.” Taigi 
kam reikalinga tokia įstaiga,

Nuo Kontestanto
Jaunuolio

man uz 
sinimą.

kontesto vedėjas pa
kai tamsios 

prenumeratą
užmokate 
arba gar-

DUODAME PASKOLAS ant 
ANTRŲ MORGIČIŲ. 

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

ačiu visiems,
man pasiek

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'

ŠONO T ONE
66 E. Ųan Buren St. arti Wabash 
25c iki 1 v. pp- išskiriant šeštad.

ir Šventes

Nelabai seniai vienas iš 
su lietuvių biznierių 
“Naujienas”. Mrs. ir Mr. Char
les Jodis, kurie gyvena ir turi 
biznį adresu 6355 So. Damen 
Avė. užsirašė “Naujienas”. Mr. 
ir Mrs. Jodis užlaiko labai mo
dernišką ir švarią mėsos ir gro- 
serių krautuvę, šitoj krautuvėj 
yra parduodama švieži mėsa ir 
skanus vaisiai. Mr. Jodis sakė, 
kad jis turi ir valgių iš Lietu
vos. Mrs. Jodis atsivedė paro
dyti savo jauną ir labai gražią 
dukterį.

Aš manau, kad musų lietu
viai, kurie pas ponus Jodus at
silankys, ras labai -mandagius 
pardavėjus, mandagų patarna
vimą, gerą pasirinkimą ir labai 
prieinamas kainas. Aš manau, 
kad labai bus gerai priimti vi
si žmonės, kurie atsilankys pas 
Charles Jodis Meat Grocery sto
re, 6355 So. Damen Avė.

r A. N.

niu- 
užsirašė

S,

kurie pa- 
i esamo 

laipsnio. —John A. Sinkus.

PolitiKa
Šiandien 21-mo 
Wardo Demokratų 
Susirinkimas

SOIL—FOR SALE
_____Juodžemis—-Pardavimui._____

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

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

v
Lie-

Jei Norit
KĄ PARDUOT 
AR NUSIPIRKT

dieną, 8 
svetainėj,

yra kvie- 
dalyvauti,

Svarbus 21 mo Wardo 
tuvių Demokratų kliubo mėne
sinis susirinkimas įvyks penk
tadienį, balandžio 7 
vai. vakare, Gerčiaus 
22’44 W. 23rd_ place.

Visi kliubo nariai 
čiami susirinkime
nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti, ypač reikalinga pasi
tarti surengimui kokios pramo
gos sukėlimui finansų įvai
riems reikalams. Būtinai visi 
dalyvaukite ir atsiveskite nau
jų narių.

Valdyba*

PAGARSINKIT 
. SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 

VISI SKAITO

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

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

i
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Ką VeiKia Musiji 
DRAUGI J O S
Keistučio Kliubo 
Iždininkės Ir 
Kiti Reikalai
Iš Klubo Mėnesinio Susirinkimo

Balandžio 2-rą IIollywood 
svetainėj įvyko Lietuvių Keis
tučio Pašalpos klubo mėnesinis 
susirinkimas. Skaitlingas narių 
dalyvavimas rodo, kad vis dau
giau ir daugiau nariai domisi 
kliubo gerove.

Valdyba raportavo, kad visi 
klubo reikalai tvarkomi gerai. 
Komitetai veikia glaudžiai su 
kontrolės komisija. Pirmininkas 
J. Šaitmanas pareiškė, kad bu
vusios iždininkės M. Varnėnic- 
nės dalykas dėl pinigų truku
mo perduotas apdraudos kom
panijai, kuri buvo bondsą už
stačius.

Finansų raštininkas šarka ra
portavo, kad nariai duokles ge
rai mokasi. Iždininkas Klimas 
raportavo, kad kliubo finansai 
yra tvarkoj.

Kliubo knygius tarė kelis žo
džius į subrinkusius, juos ra
gindamas daugiau domės kreip
ti į knygų skaitymų.

Pirmininko pagelbininkas J. 
Stalioraitis, kuris tik buvo grį
žęs iš Roselando, kame jis ta
rėsi dėl Vytauto Draugijos pri
sidėjimo prie Keistute kliubo, 
pranešė, kad draugija nutarė 
prie kliubo prisidėti. Įvairius 
formalumus atliks komisijos iš 
vienos ir iš kitos draugijos.

Protokolo raštininkė Helen 
Chapas paskaitė keletu laiškų, 
kurie tapo priimti. Valdyba ra
portavo, kad per šių metų tris 
mėnesius penki kliubo nariai 
mirė.

Vajaus Darbuotė
Vajaus komisija raportavo, 

kad šiemet mažiau naujų narių 
prie kliubo prisirašo, negu per
nai. Tačiau ir sekmadienio su
sirinkime buvo penki nauji na
riai, kurių sveikatų Dr. Striko- 
lis patikrino ant vietos ir jie 
tapo priimti į kKubą. Šarka su 
Stulgaičiu pareiškė, kad jie tuoj 
imsis naujų narių gavimo dar
bo, kad laimėti dovanų.

Kliubas nutarė prisidėti prie 
Pirmos Gegužės demonstracijos 
ir išrinko konferencijoj daly
vauti delegatus Yurgan ir Pei- 
vį. Nutarė pasiųsti rezoliucijų 
senatoriui S. Lucas, kad balsuo
tų už WPA pinigų paskyrimų.

Klubas rengiasi prie šaunios 
pramogos, kur bus suvaidinta 
“Mulkiai ir Mulkintojai“. Vai
dinimas įvyks sekmadienį, ba
landžio 16-tą, Lietuvių Liuosy 
bes svetainėj, Cicero, Iii. Pra
džia 4 vai. po pietų.

J. D. Bendokaitis

Joniškiečių 
Susirinkimas

“Baisi Nelaimė”
Iš Garfield Parko Kliubo

Didelė ištiko mus nelaimė.
Salė, kur Garfield Parko Vy

rų ir Moterų Pašalpinis Kliubas 
laikė susirinkimus — staigiai 
dingo. Ji buvo adresu 3929 W. 
Madison S t.

Kai kas pamanytų, kad namų 
netikęs piktadaris nusinešė. Bet 
taip nebuvb. Jis buvo nugriau
tas. Tad susirinkimų ten, kaip 
atrodo, nebebus galima laikyti.

Keblumas tame, kad musų 
Klubui apie namo griovimų nie
kas nepranešė, tik vienas kliu- 
bietis eidamas pro šalį, nuste
bęs pamatė, kad susirinkimo 
vietos nebėra. O čia Velyki,! 
dienų, bal. 9 d., turim susirin
kimų. Pirmininkas Medalinskas 
laikinai paėmė Cicero Liuosy-

Joniškiečių L. ir K. Klubo su
sirinkimas įvyks balandžio 9 d. 
1:30‘valandų po pietų, J. Yuš- 
kos svetainėj, 2417 West 43rd 
Street.

Nors musų susirinkimas iš
puola Velykų dienų, bet nariai 
prašomi susirinkti, nes turėsim 
daug svarbių reikalų apsvarsty
ti. Yra praeitas balius, kurio 
komisija išduos raportų, ir keli 
svarbus reikalai, kuriuos reikės 
apsvarstyti. Be te, keletas nau
jų narių žadėjo atsilankyti.

Serga Iždo Globėja
Musų gerbiama kasos globė

ja N. Mickevičienė sunkiai su
sirgo. Dabar yra po Dr. Berta- 
šiaus priežiūra. Ligonę namie 
globoja jos dukrele Stella. Pp. 
Mickevičiai gyvena adresu 6925 
South Artesian avenue. J. J.

“Ačiū” — Nuo 
Joniškiečių 
Kliubo
Už Dovanas, Atsilankymų Ir 

Pagalbų
Nors kovo 26 d. lijo ir buvo 

neprielankus oras vienok atsi
lankė gražus būrelis žmonių į 
Joniškiečių “bunko parly“ ir 
dar davė gražaus pelno, kuomet 
rengėjai tikėjosi nuostolių.

Ačiū R. Š. už gražų aprašy
mų to parengimo, kuris tilpo 
“N-se“ kovo 31 d. Komisijai tik 
belieka padėkoti atsilankiusiems 
ir dovanų aukotojams, kurie 
prisidėjo prie padarymo to va
karo sėkmingu.

Širdingai ačiū p-ams Buk- 
niams, kurie užlaiko puikių ta
vernų po numeriu 1248 W. 59 
St. už jų didelę dovanų, taip pat 
ponams Kenušams, kurie yra 
savininkai puošnios tavernos a- 
dresu 3510 W. 63rd St. už jų 
stambių dovanų. Ačiū ir p-iai 
Maciekevvich už puikių dovanų. 
Ji taip pat užlaiko puikių už
eigų skanių gėrimėlių. Ačiū Ba
rauskienei, Miliunienei, Ketura- 
cienei, pirm. Jonkui, Povilaitie- 
nei, Brazinskienei, Rakštienei, 
Dundulienei, Stankienei, N. Mic- 
<evic, S. Mickevic, Rimdzienei, 
Romanui, Gurskienei Dačkie- 
nei, Laučienei, Šalkauskienei ir 
Barniškienei.

Ačiū “Naujienoms“ už jų ap
garsinamus dienraštyj. Atleiski
te, jeigu keno pravardę pralei
dau. Dar kartų visiems širdin
gai ačiū. Komisija A. B.
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Tragedija 
DeKalbe

DeKalb ligoninėj pasimirė 
30 metų moteriškė Miss Rose 
Krist, o DeKalb apskričio ka
lėjime, Sycamore, sėdi 31 me
tų DeKalb bedarbis John Luo
mą. Vietos policija sako, kad 
Luomą pašovė moteriškę ke
turis kartus, kai jinai pasa
kė, kad išteka už kito vyro. 
Luomą buk septynis metus su 
velione draugavęs, ir tikėjęs, 
kad ji bus jo žmona.

Armijai Reikia 
Rekrutų

U. S. Armijos Chicagos dist- 
riktas skelbia, kad turi daug 
vakancijų, ir priims reikalau
jamo amžiaus savanorius tar-

bes svetainę, prie 14th ir 49lh 
Ct., trečiam aukšte. Visi klubie- 
čiai malonėkite susirinkime bū
ti — ir atsiminkite naujų vie-

Užuojauta
Mes Rockfordiečiai labai su

krėsti — nuliūdę dėl tos bai
sios nelaimės, kuri sutiko Ma
rijų Jurgelionienę. Jus ten li
kote, kaip namas be šeiminin
kės, bet visi turėsime tų visų 
pergyventi. Nuo savęs siunčiu 
visam “Naujienų“ štabui užuo
jautų.

AL. SAVICKAS, 
Rockford, III.

e šiandien, Didysis penktadie
nis. Visos biržos bus uždary
tos, bet bankai veiks kaip pa
prastai.

Liet Univ. Kliubas 
Prašo Paramos 
Stipendijos Fondui
“College Night“ šokiai Balan

džio 15 d.
Visi žinom, kad balandžio 15 

d., įvyks Lietuvių Universiteto 
Klubo metiniai “College Night“ 
šokiai. Taip pat žinom, kad vi
sas pelnas eina į Stipendijos 
Fondų.

Praeitas koncertas studen
tams davė geros paramos. Nuo 
tos paramos vienas studentas 
galėjo toliau varytis moksle, šį
met tikim, kad galėsim tuojau 
kitam studentui pagelbėti.

Kad varyti šį gražų darbų to
liau — Studentų Klubui reikia 
gauti daugiau paramos. Studen
tų grupės kitų karta yra daug 
didesnės už musų, bet jos pa
sekmingai gyvuoja, nors jų rei
kalavimai yra daug didesni už 
musų.

Dabar Chicagos jaunimas tu
ri proga pagelbėti lietuviams 
studentams atsilankydami į at
einantį “College Night“. Šokiai 
įvyks balandžio 15 dienų, Amal- 
gamated Centro gražioj Lincoln 
Salėj. Pradžia 8:30 v.v.

Nepamirškite atsilankyti ir 
paremti Stipendijos Fondų. Bi
lietai yra tiktai 55 centai. Tai 
pigi įžanga į didelius ir gražius 
šokius. A. Faiza

$1.25, Policija, 
Ligonine Ir — 
Skandalas

Koroneris šauks Kai Kų 
Pasiaiškinti

Cook apskričio koronerio de
partamentas rengiasi sukelti ne
mažų triukšmų dėl bereikalin
gos mirties pusamžio chicagie 
čio, kurį piktadariai sumušė.

Tai buvo kovo 27 d., kai trys 
juodveidžiai piktadariai užklu
po 42 metų chicagietį Thomas 
Marleau, ties 31-st gatve ir ele- 
veiterio bėgėmis. Iškratę Mar
leau kišenius, piktadariai rado 
tik $1.25 ir pigų laikrodėlį. Už
pykę, jie pradėjo užpultąjį la
bai skaudžiai mušti. Sumušę — 
paliko po eleveiterio tiltu.

Atradusi Marleau’ų gulintu 
ant šaligatvio, policija jį nuga
beno į Michael Reese ligoninę. 
Ten daktarai jį apžiurėjo, už
taisė pramuštų nosį ir pasiuntė 
namo. Policija tada sužeistąjį 
nugabeno adresu 11915 S. Nor
mai avenue, ir buk jį pametė 
ant namo laiptų ir nuvažiavo.,

Netrukus Marleau atsidūrė 
Roseland Community ligoninėj 
ir ten daktarai atrado, kad jam 
ne vien nosis buvo pramušta, 
bet šeši šonkauliai buvo nulauž
ti, ir du kaulų galai buvo su
lindę į plaučius. Balandžio 3 d., 
Marleau pasimirė, nes jau buvo 
pervelu jo gyvybę išgelbėti.

Koroneris ėmėsi dalykų tyri
nėti ir šauks policistus pasiaiš
kinti, kodėl jie taip žiauriai su 
sužeistuoju pasielgė, išmesdami

L

Acme-JNau.Henų Telephoto
PRAHA. — Vokiečių kareiviai motocikliais įva

žiuoja į Čekoslovakijos sostinę.

ĮVAIRIOS ŽINUTĖS IŠ CICERO 
LIETUVIŲ GYVENIMO 

Nauji Rinkimai — 
CICERO — Viešųjų mokyklų 

direktorių (Board of Education 
school No. 99) rinkimai įvyks
ta, šeštad., bal. 8 d.

Ncvien svetimtaučiams, bet 
ygiai ir lietuviams turi rūpėti, 
<ad tinkami žmonės liktų iš
rinkti, nes tik gerai tvarkomo
je mokykloje musų vaikučiai 
galės įgyti tinkajną išauklėjimą 
ir tapti gerais piliečiais.

Šįmet kandidatuojančių gana 
daug. Iš jų (rys turės būt iš
rinkti direktoriais. •. y. <■

Tarpe jų vėl įstato savo kan
didatūrą Mr. Eugene Clark. 
Tai pagarbos vertas žmogus. E- 
nergingai gina -pjokyklų reika- 
tis, stovi už aiiuuokejimą algų

darbininkams. Pasižymėjęs 
skautų organizatorius ir rėmė
jas .atletikos jaunimo tarpe. Jo 
išrinkimas tretį kartą į boardo 
narius turčių būti neabejotinas, 
nes praeitis parodo jo reikalin
gumą. Patariame lietuviams ne- 
jamiršti už jį pabalsuoti, 
vardas pirmutinis ant 
Padekime kryžiuką

Atostogininkai, Etc.
Žiemos atostogininkai jau

— pp. Miliauskai. Iš Floridos— 
p. Joe Zigmantas su šeimyna.

Atostogininkai

Vakar Chicagoje
• Nuo neatsargaus rūkytojo 
numesto cigareto, sudegė vi
dus vaistinės ties 5959 West 
Divisiori Street. Nuostoliai sie
kia kelis tūkstančius dolerių.

« » o
• “C.C.C.“—valdžios užlaiko
mos stovyklos bedarbiams jau- 
nuoliams (Civil Conservation 
Ccrps) vakar šventė 6-ių me
tų sukaktuves. “Gimtadienį“ 
stovyklos paminėjo priimda
mos didesnį skaičių naujų jau
nuolių į narius. Iš Illinois val
stijos priims 2,816. Berniukai 
yra išsiuntinėjami j stovyklas 
provincijoj, Wisconsin, Utah, 
Oregon ir kitose valstijose, 
juos ten lavina fiziniai, duoda 
progų mokintis, išmokti ama
tų ir moka $1.00 algos į die
ną, su visu užlaikymu. Pini
gai neduodami bsrniukams, bet 
pasiunčiami jų tėvams.

vekarių busų“ ir 300 autobusų. 
Raporto autoriai sako, kad, 
Chicagos susisiekimo linijas ap
rūpins naujais įrengimais, su
sisiekimas butų daug geresnis, 
greitesnis, tuo pačiu laiku sau
gesnis ir tylesnis. Planas butų 
vykinamas bendrai su susisie
kimo linijomis, kurias miesto 
valdyba seniai bando suvieny
ti į vienų sistemų.

® Gaisras vakar sunaikino 
penktą ir šeštą aukštą astuo
nių aukštų triobėsyj prie 618 
Sherman st. Gaisrą gęsinti su
važiavo apie 200 ugniagesių. 

» » »
• Nitroglicerino bomba spro
gusi ant troko prie Dyer, Ind., 
sudaužė namų langus mylios 
rate ir į šmotukus pavertė pa
tį troką. šoferis E. J. Miller 
iŠ Cedar Rapids buvo susto
jęs vakarienei prie vienos 
gyklos. Bombų ant troko 
dėjo nežinomi piktadariai.

» » » 
e Naujoji miesto taryba
kar pradėjo svarstyti specia- 
lės komisijos paruoštą projek
tą, kuriame siūloma praleisti 
apie $65 milionus dolerių mo
dernizavimui Chicagos susisie
kimo sistemos. Projekte siūlo
ma nupirkti 1,000 moderniškų 
“suŲway“ vagonų, 2,100 nau
jų gatvekarių, 450 naujų “gat-

val-
pa-

va-

Jo 
baloto, 

prie vardo

Grįžta

Žuvo Rinkdamas 
Malkas Ant Begiu

92 metų senelis Andrew Mo- 
czynski, rinko medgalius ant 
Milwaukee gelžkelio bėgių ties 
4701 W. Armitage. Neapsidai
ręs aplink, senelis išėjo iš už 
prekinio vagono ant gretimų 
bėgių, ir tuo tarpu pasitaila 
traukinys. Moczynski buvo už
muštas vietoj.

Patyrė, Kad Serga 
Nepagydoma Liga

nybori, artilerijoj, pėstininkų 
pulke, ginklų ir kituose depar
tamentuose. Smulkmenas gali
ma gauti rėkrutavimo ofise,

jį ant laiptų. Aiškintis turės ir 
Michael Reese ligoninės gydy
tojai — kodėl jie nesuteikė sn- 
žęistųjam reikalingų pirmų pa

tų. Tikim, kad ir jų nenugriaus naujuose pašto rūmuose, Van galbų, o tik užtaisė jam menkų 
prieš Velykas. Joe Woski Buren ir Canal.' f žaizdų ant nosies.

deginti, rudi.
J. Zigmantas su sūnum išbu

vo Floridoj 3 menesius ir taip 
jam tas kraštas patiko, jog nu
sprendė ten nuosavybę įsigyti. 
Sako, “kodėl ir lietuviai negali 
ten biznį daryti?“ Žinoma, ki
tos tautos kartais yra apsukres
nės už lietuvius, bet ir lietuviai 
neturėtų atsilikti.

Floridoj, kiek girdėti, jau yra 
nemažas skaičius lietuvių biz
nierių. Jie, sako, neblogai ver
čiasi. Tai tiek apie tą garsią 
Floridą.

“Spauda Amerikoj 
Ir Spauda 
Europoj”

Ligonys
tuom tarpu niek6 ne-

oro. A. Zajauskienė, 
avenue sparčiai 

Nors dar raiša, bet

Ciceroj 
paprasto, 
šiltesnio 
1444 S. 51 st 
sveiksta,
greitai tikisi gerai vaikščioti. J. 
Rimdžius jau kaip ir sveikas. 
A. Jaras ir S. Bakutis 
puikiai atrodo. Naujų 
negirdėti.

taipgi 
ligonių

Sustreikavo
Wieboldt Šoferiai

Apie 70 Wieboldt departa-

vakar paskelbė streikų. AFL 
Teasters’ and Chauffeurs’ uni
jos lokalas 725 sako, kad su
streikuota protestui prieš dar
bininko atleidimų už priklau
symų unijai.

Gydytojas Nusižudė
56 metųf gydytojas Dr. Wil- 

liam Williams, turėjo, ofisų ad
resu 1234 Bryn Mawr avenue, 
ir buvo garsus Chicagos North- 
sidėj.

Kadangi nesveikavo, tai Dr. 
VVilliams vakar pradėjo daryli 
savo ligos diognozę. Atrado, 
kad turi arba nepagydomų sme
genų tumorų arba jo smegenys 
pradėjo kietėti.

Nieko nelaukdamas Dr. Wil- 
liams išsitraukė revolverį ir nu
sišovė.

Sužinoję
prisiminė, kad dėl panašios 
priežasties
nusižudė artimas daktaro drau« 
gas. r

Naujas Moteriškų 
Rūbų Siuvėjų 
Kontraktas

apie įvykį, giminės

apie 20 metų atgal

Laivų Linijos Viršininkas 
Apie Europos Įvykius

Balandžio 4 d., Cunard Lai
vų Linijų kompanija buvo 
šaukus laivakorčių agentus 
sikalbėti apie prospektus 
leivių šiais metais.

Mr. Harold P.. Borer, gene- 
ralis vedėjas iš New Yorko, 
apibudino Europos padėtį ga
na juokingoje formoje.

Parodė laikraščius arba, ge- 
riaus pasakius, laikraščių ant- 
galvius tos pačios dienos, ka
da buvo užimta Čekoslovakija. 
Amerikos laikraščiai didžiau
siais antgalviais, 3 colių rai
dėmis, ant pirmo puslapio, 
šaukė, kad “Hitleris maršuoja“, 
“Hitleris užima Čekoslovakiją“, 
“Hitleris maršuos ant Klaipė
dos“, “Hitleris nori valdyti pa
saulį“.

Tos pačios dienos Anglijos 
laikraščiai tik ant 14 puslapio 
turėjo įdėję mažą žinutę apie 
įvykį.

“Tas pats ir su franeuzų, 
vokiečių ir italų spauda“, tęsė 
Mr. Borer. “žiūrint į jų laik
raščius atrodo, kad nieko ten 
nepaprasto neįvyksta, gyveni
mas eina paprasta vaga.“

Mr. Borer pareiškė, “kad su 
tokiomis Amerikos laikraščių 
sensacijomis reikia kovoti, nes 
tai tik žmonių gąsdinimas.

“Europos laikraščiai, kurie 
išeina tik apie 2 valandas at
stumo j nuo įvykių vietų, šito
kių dalykų visai nepastebi, kaip 
Amerikos laikraščiai, kurie yra 
už kelių tūkstančių mylių.“

Mr. Borer baigė, sakydamas, 
| jeigu Amerikos žmonėms įvy- 
I kiai butų tinkamai išaiškinti, 

• • •• •• • • j y • a • •

su
pa- 
ke-

• Constance Webb, Chicagos 
universiteto mokslininkė pa
ruošė studiją, kurioj nurodo, 
kad ne miesto valdininkai pa
darė Chicagą “sveiku miestu“, 
bet gydytojų profesija. Ji tvir
tina, kad daktarams teko ko
voti su įvairiomis epidemijomis 
per 40 metų, pirm negu pasi
sekė miesto ‘viršininkus jtikin- 
,i, kad reikia specialių įstaty
mų tvarkyti išmatų naikinimą, 
vandens valymą, ir priversti
nai čiepyti žmones nuo tam 
tikrų ligų. Ji pabrėžia mintį, 
kad valdininkai visuomet yra 
atsilikę kelioliką metų nuo 
mokslo progreso ir reikia di
delių pastangų įkalti jiems į 
galvą progreso reikalingumą.

» » »
• Chicagos šelpimo adminis
tracija šią savaitę vėl pradėjo 
perkratinėti šelpiamųjų šeimy
nų sąrašus, tikslu išmesti šei
mynas “kurioms pašalpa ne
priklauso“. Administracijos 
agentai pusmečio bėgyj bandys 
šelpiamąsias šeimynas aplanky
ti ir susipažinti su jų gyve
nimo sąlygomis. Pasitaiko, sa
ko administracija, kad 
riose šeimynose keli 
dirba, o tuo tarpu jie 
gauna kaip bedarbiai.

» « »
• Valstijos vieškelių departa
mentas paskelbė, kad moderni
zuos kelias pavojingas gelžke- 
lių-vieškelių kryžkeles Chica- 
goj. Iškels Wabash gelžkelio 
bėgės prie 74th ir Damen (pra
leis tam $98,875), iškels Mil- 
waukee gelž. bėgės prie Lara- 
mie ir Moffat, taipgi aprūpins 
naujais signalais Wilwaukee 
gelžkelio bėgės, kurios perker
ta Techny Road.

» » »
• Prie Marųuette ir Black- 
stone gatvių autbmobilis už
mušė 72? metų chicagietę Wi- 
nifred Keating, nuo 1463 E. 
66th st. Automobilio vairuoto
jas, William Kleinblossom, nuo 
6625 Greenwood, buvo suimtas 
inkvestui.

» 8 »
• St. George ligoninėj pasimi- 

58 metų southsidietės Hen- 
Mink, nuo 6014 S. May st.

Kovo 23 
važinėjo 
avenue.

kai ku- 
žmončs 
pašalpą

rė 
ry

d., automobilis jį su- 
prie 76-tos ir Racine

• Valandų laiko prieš savo 73 
metų vyro Henry laidotuves, 
64 metų moteriškė Mary He- 
legson nunuodijo dvi kanar- 
kas, pasmaugė šunį ir bandė 
sau perkirsti gerklę peiliu. Ji 
buvo paguldyta apskričio ligo
ninėj ir,, daktaras sako, kad 
gyven. Mrs. Helegson skundė
si, kad vyrui mirus, ji nebe
nori gyventi. Kaimynai atrado 
moteriškę jos miegamam kam- 
bary j, bute, ties 1456 N. Wash- 
tenaw avė.

Ladies Garment Workers 
unija skelbia, kad .pasirašė 
naują 2 metų kontraktą su 
Chicagos suknelių siuvėjų są
junga. Kontraktas paliečia vi
sas moteriškų rūbų siuvėjas.

Ikišiol mažiau apmoka
moms darbininkėms buvo pa
keltos a’^os ir pagerintos dar
bo sąlygos.

Unijos narės vienbalsiai pri
ėmė kontraktų masiniam mi
tinge,, kuris įvyko Ashland 
Auditorijoje, užvakar vakare.

Algų pakėlimas paliečia ne tai jie nesibijotų važinėti ir 
visas, bet penkias žemesnes tai butų sveikiau visiems.
darbininkių kategorijas. * (Sp.)

• Vakar demokratų ir repub- 
likonų partijų viršininkai susi
rinko koksuoti ir nominuoti 
kandidatus teisėjų rinkimams, 
kurie įvyks birželio 5 d. Spė
liojama, kad tos partijos su
darys vienų koalicinį tikietą. 
Birž. 5 d., reikės išrinkti 20 
Circuit teismo teisėjų ir šešis 
Superior teismo teisėjus.

• Mokyklų taryba skelbia, 
kad nuo balandžio 17 iki 24- 
tos Chicagos mokyklose vyks 
“Jaunimo Savaitė“. Bus su
rengtos įvairios parodos, pa
skaitos, etc., kur tėvai ir mok
sleiviai galės dalyvauti kartu.




