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No. 88

P rižadėj o Gint Rurnu n i j ą ir Gra i ki ją
BRITAI IR PRANCŪZAI DAR DERASI SU 

TURKAIS IR RUSAIS DEL FRONTO 
PRIEŠ AGRESIJA

Mussolini prižadėjo ištraukti italų karino 
menę iš Ispanijos

LONDONAS, Anglija, bal. 
13. — Didžioji Britanija 
Frnacuzija ketvirtadienį vienu 
laiku paskelbė, kad jos gelbės 
Graikiją ir Rumuniją ir ka
riaus, jeigu priešai užpultų ši
tas .šalis. Jos taipgi kovos bet 
kokias ginkluotų jėgų pastan
gas esamą padėtį Viduržemio 
juros srity pakeisti.

Premjeras Chamberlain pa
skelbė šitą deklaraciją Britani
jos atstovų rūmuose. O Fran- 
euzijos premjero Daladier pa
reiškimą paskaitė jo štabo na
rys skaitlingai Francuzijos ir 
užsienių diplomatų reporterių 
grupei.

Spaudos atstovai
dėmesį į tai, kad neduota 
žado ginti Turkiją. Bet 
pranešimai ketvirtadienį 
ko:

Francuzija ir Britanija
da derybas su Turkija ir .So
vietų Rusija. Dedamos pastan-

laimėjimo para-

daro militarius 
pietinėj šalies da- 

Ispanijos rubežiaus.

atkreipė 
pri- 
kiti 
sa-

ve-

gos ir jas įtraukti į frontą ag
resijai kovoti.

Italija davė prižadą, kad ji 
ištrauks savo kariuomenę iš 
Ispanijos netrukus po gegužio 
2, kai Madride įvyks Ispanijos 
nacionalistų 
das.

Francuzija 
pasiruošimus 
ly, prie
Tie prisiruošimai koordinuoja
mi su franeuzų ir britų prisi
ruošimais Viduržemio juroje.

Kalbėdamas atstovų rūmuo
se Chamberlain pasmerkė ita
lų okupavimą Albanijos.

Vokietijoje kįla vis didesnis 
pik lis prieš Angliją. Naciai sa
ko, kad prižadai, duoti pir 
miausia Lenkijai, o dabar 
Graikijai ir Rumunijai, tik pa
skatins Hitlerį griežčiau kovo
ti apsupimą Vokietijos priešų 
ratu.

Areštavo aukso šmu 
gelninkus

Harry Hopkins pasi
rinko pagalbininką

SAN FRANCISCO, Cal., bal. 
13. — New Yorke, San Fran- 
Cisco, San Jose ir Oaklande fe- 
deralios valdžios agentai areš
tavo 13 asmenų. Kaltinami jie 
tuo, kad supirkinėjo auksinius 
pinigus, užsilikusius pas žmo
nes po to, kai valdžia rekvi
zavo auksą, ir iš to darė biz
nį.

Dalykas toks, kad $20 auk
so monetoje esama apie 1 un
ciją aukso. Rinkoje aukso un
cija šiandien verta $35. Reiš
kia, $20 moneta, sulieta į auk
so šmotą ir parduota pačiai 
valdžiai, neša apie $15 pelno. 
Pas kai kuriuos areštuotuosius 
užtiktos gan stambios auksinių 
pinigų sumos.

WASHINGTON, D. C., bal. 
13. — Harry Hopkins, preky
bos departamento sekretorius, 
pasikvietė Edwardą J. Noble 
pirmuoju savo pagalbininku. 
Noble tarnaite už $1 per me
tus algos — iki kongresas už- 
girs prezidento prašymą įsteig
ti prekybos departamento pa
vaduotojo ofisą. Tuomet jis 
taps sekretorium pavaduoto
ju.

Noble, buvęs didelės saldai
nių kompanijos viršininkas, 
tarnaus kaip valdžios ir biz
nierių tarpininkas.

Naciai maršuos
pirmyn

Ickesą rekomenduo 
ja senatoriaus 
Lewiso vietai

13.

WASHINGTON, D. C.,
— Senatoriui Lewisui 
įvairios demokratų frakci- 
nori, kad jų šalininkas bu- 
paskirtas velionies vietai

bal. 
mi-13.

rus 
jos 
tų
Jungt. Valstijų senate užimti.

Tuo tarpu Washingtone ir 
Illinois valstijoje, kurią sena
torius Lewis atstovavo, prasi; 
dėjo judėjimas tikslu pavesti 
sakytą vietą dabartiniam vi
daus reikalų ministeriui Harold 
Ickesui. Pats Ickes tuo klau
simu dar nepasisakė.

ROMA, Italija, bal.
Fašistų didžioji taryba (Itali
jos ministerių kabinetas) ket
virtadienį paskelbė, kad ji nu
tarė atiduoti Albanijos karūną 
italų karaliui Viktorui Ema
nueliui.

Minia fašistų susirinko pa
siklausyti Mussolinio kalbos. 
Italijos diktatorius tarp ko ki
ta pareiškė, jogei ateity fašft 
tai maršuos pirmyn, kaip mar- 
šavo iki šiol.

Minia šaukė: “Į Paryžių!”

Kariuomenė koncen 
truojama prie Gib

raltaro

LIETUVIAI VYKSTA Į HITLERIO IŠKILMES
į.

NAUJIENV-ACME Telophoto
VVASHINGTON, D. C. —Senatoriaus J. Hamilton 

Lewis laidotuvės.

TRUMPOS ŽINIOS 
Iš VISUR

RIVERA SUSIPYKO SU TROCKH
MEKSJKQS MIESTAS, Mek- 

sika, bal. 13. — 1937 metais 
Trockis, buvęs Sovietų Rusi
jos komisaras, atvyko į Mek
sikos Miestą ii’ apsigyveno gar
siojo Meksikos tapytojo Diego 
Rivera .viloje. Rivera padėjo 
Trockiui ketvirtąjį internacio
nalą suorganizuoti. Trockio ir 
Riveros draugingumas buvo 
stiprus.

Ne taip senai Rivera, rašy- ieško kitos vietos apsigyventi.

damas laišką' Prancūzų poetui 
Andrė Bretonui, padarė pasta
bų apie Trockį. Pastarasis, su
žinojęs apie šitas pastabas, pa
darė savo pastabų apie Rive- 
ra.

Pasėka ta,...kad Rivera išėjo 
iš ketvirtojo ■ internacionalo, 
kad jo ir Trockio draugingu
mas nutruko ir kad Trockis 
putarė apleisti Rivera vilą ir

Kalėjimas už pasi 
traukimą iš darbo
BERLYNAS, Vokietija, bal. 

13. — Paviršiu žiūrint menkas 
dalykas: Berlyne nuteista tris 
mėnesius kalėti mergina, na
mų tarnaitė, dėl to, kad pasi
traukė iš darbo neatsiklaususi 
vyriausybės. Tačiau nacių spau
da įspėja, kad ir kitus asme
nis laukia bausmės už pana
šius nusikaltimus. Atrodo, bau
džiavos laikai Vokietijoje.

Areštavo narkotikų 
vertelgas

KANSAS CITY, bal. 13. — 
Federaliai agentai areštavo 13 
asmenų, kurie vadovavo nele
galiam narkotikų pardavinėji
mui. Agentų apskaičiavimu, ši
tas narkotikų vertelgų gran- 
dinys daręs $1,000,000* per mė
nesį biznį. Gengės priešaky 
stovėjęs Kansas City saliuni- 
ninkas italas, Angelo Donnici, 
64 m.

Vokietija,
Hitlerio dienraštis 

6a-

• BERLYNAS, 
bal. 13. 
“Voelkisdier Beobachter” 
ko, kad 47,000,000 britų val
do teritoriją 140 kartų dides
nę nei jų tėvynė — Anglija; 
kad franeuzai valdo teritoriją 
21 kartą didesnę nei Francu
zija; kad olandai valdo terito
riją 60 kartų didesnę nei Olan
dija. Taigi ir Vokietija nenu
rims kol negaus teritorijos ati
tinkamos jos gyventojų kie
kiui ir vokiečių gyvenamai te
ritorijai.

• LONDONAS, Anglija, bal. 
13, — Britanijos ambasadorius 
Romai, lordas Perth, grįžta į 
Angliją, o jo vieton atvyks da
bartinis Turkijos ambasado
rius, Sir Percy Loraine.

Sveikinimai įvyksią ryšium su Hitlerio 
gimtadieniu

RIGA, Latvija, bal. 13. — 
Čia gauta pranešimų, kad Len
kijos užsienių reikalų ministe
rija instruktavo lenkų amba
sados atstovus Berlyne ir len
kų konsulus Vokietijoje pasių
sti savo šeimas į Lenkiją. Var
šuvoje visa spauda patalpino 
editorialus, kurie užgiria ne
senai įvykusį Lenkijos Britani
jos susitarimą.

Kitas dalykas. Netolimoj at
eity Vokietijoj įvyks iškilmės, 
rengiamos ryšium su Hitlerio 
gimtadienio minėjimu. Lenkija

• WASHINGTON, D. C., 
bal. 13. — WPA viršininkai 
ketvirtadienį painformavo, kad 
iie pašalins iš WPA darbų apie 
100,000 asmenų gegužės ir bir
želio mėnesius, nes kongresas 
nukapojo $50,000,000 prašytą 
darbams asignaciją.

• CHARLOTTESVILLE, Va. 
bal. 13. — Sumner Welles, val
stybes departamento sekreto
rius pavaduotojas, ketvirtadie
nį kalbėdamas pareiškė, kad 
bet koks agresyvumo karas 
paliečia Jungt. Valstijas, ne
žiūrint geografinės jų izoliaci
jos.

Naujas “sportas” 
mokinių tarpe

Konsulatas Chicagoj 
telefonavo Tele

gramą:

GIBRALTARAS, bal. 13. — 
Gyventojai miestelio La Linea 
susijaudinę koncentravimu ja
me kariuomenes. Pats mieste
lis yra netoli Gibraltaro, šiau
rėje. Nesenai atgabenta čia 
2,000 kareivių. Dabar atsiųsta 
jų daugiau.

Gyventojai mano, kad gen. 
Franco, padedamas vokiečių ir 

į italų, mėgins pulti Gibraltarą,

Anglija stumianti 
Europą Į karą

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

Nepastovus; lietus naktį; kį- 
lanti temperatūra; saulė teka 
5:12 v. r., leidžiasi 6:28 v. v. kurį kontroliuoja Britanija.

CHAMPAIGN, III., bal.
— Paskutiniuoju laiku spau
doje pasirodė žinių apie nau
jos rųšies lenktynes mokinių 
tarpe. Vieni jų valgė fonogra
fų rekordus, kiti rijo sliekus 
ir auksažvynes žuvytes. Bet 
visus tur būt pralenkė John 
Popplereiter, Illinois universi
teto studentas. Už dešimtį do
lerių jis prarijo ketvirtadienio 
vakare penkias gyvas baltąsias 
peliūkštes.

13.
niaus 
timas 
mas.

Gandai apie generolo čer- 
ministrų tarybos pasikei- 
yra eilinis prasimany-

Lietuvos Pasiuntinybė
Washingtone

April, 13.”

Ekspliozija sudras 
kė Zeppelino 

( angarą

26 užmušti, trauki
nių nelaimėje

MEKSIKOS MIEŠTAS, Mek- 
sika, bal. 13. — Mažiausia 26 
asmenys tapo užmušti, kai 
traukinys, važiavęs iš miesto 
Guadalajara, įvažiavo j kitą 
pasažierinį traukinį, sustojusį 
kelyje netoli Queretaro. 
giau nei 30 pasažierių 
sta.

Dau- 
sužei-

Vo- 
tirti

FRIEDRICHSHAFEN, 
kieti ja, bal. 13. — Orui 
balionas, pripildytas hidrogeno, 
ekspliodavo ketvirtadienį anga
re, kurs buvo Zeppelinų dirb
tuvės kieme. Angaras sudras
kytas.

Jungt. Valstijos bu 
sinčios kaltos dėl 

karo

Rusijos laivai neiš
plaukė į Graikiją
MASKVA, Sovietų Rusija, 

bal. 13. — Oficiali Sovietų 
Rusijos žinių agentija Tass 
ketvirtadienį paneigė praneši
mus, buk sovietų karo laivai 
— naikintuvai ir kreiseriai — 
išplaukę iš Juodosios juros, 
Bosforą, Graikijos link.

per

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
13. — Vokietijos spauda argu
mentuoja, kad jeigu klisiąs ka-

BERLYNAS, Vokietija, bal.
13. —- Naciai, komentuodami 
Britanijos ir Francuzijos ga« 
rantijas Graikijai ir Rumuni- ras, tai dėl jo businčios kai- 
jai, ketvirtadienį sako, kad 
britai mėgina apsupti Vokieti-, 
ją ratu. O tokia politika ve
danti Europą į karą. Ir dėl ka
ro businti kalta Britanija.

tos demokratinės valstybės, jų 
tarpe ir Jungt. Valstijos, . Pa
sak nacių, demokratinės valsty
bės neklausančios Hitlerio at
sišaukimų išlaikyti taiką.

13.

negavo pakvietimo pasiųsti į 
Berlyną militarius atstovus ta 
proga.

Tuo tarpu pakvietimus gavo 
Lietuva, Latvija ir Estij^b>yi- 
sos trys šitos valstybės nacių 
pakvietimą priėmė ir siunčia 
savo militarius atstovus į Ber
lyną.

Lietuvos ir Latvijos vyriau
sybės nesenai atsisakė priimti 
Lenkijos pasiūlymą sudaryti 
bendrą apsigynimo bloką. Len
kijos kariuomenės vadai dėl to 
jaučiasi nusivylę.

LA -GUARDIA ĮSIMAIŠYS Į ANGLIA 
KASIU DERYBAS

NEW YORK, N. Y., bal. 13. j-i anglies tik kelioms dienoms.
— New Yorko meras La Guar- 
dia ketvirtadienį ketino įsimai
šyti į anglies kompanijų ir an
gliakasių unijos derybas ry
šium su sutarties atnaujini
mu.

Kadangi unijos ir kompani
jų sutartis neatnaujinta, kai 
ji išsibaigė, tai 338,000 minkš
tosios anglies kasėjų 
ja nuo kovo 31 d.

Pasėka tokia, kad 
lies stokos sulaikytas 
mas mašinerijos 
Jungt. Valstijų 
akademijoj West 
shingtone valdžios

streikuo-

dėl ang- 
operavi• 

vartojamos 
militarinčje 

Point. Wa- 
paslalai tu-

Trukumas kuro gręsia valdžios 
įstaigoms New Yorke ir kai 
kuriuose kituose miestuose.

John Lewis ir kiti darbinin
kų atstovai reikalauja pilno 
angliakasių unijos pripažinimo. 
Samdytojų reprezentuotojai ne
sutinka tokį pripažinimą duo
ti. Kritikuodamas unijos užsi
spyrimą, samdytojų atstovą* 
O’Neill pareiškė:

“Ir dėl šito reikalavimo dar
bininkai nedirba.” John Lewis, 
unijos prezidentas, atremda
mas pasakė: “Ir dėl šito rei
kalavimo jie ir toliau strei
kuos.”

Bankrotas vėl nuskriau
dė piliečius

Apskundė miesto tary
bą ministeriui

ŠIAULIAI. — Atsižvelgdama 
į sunkią prekybos tarnautojų 
būklę ir gavusi iš jų atitinka
mą prašymą su dideliu para
šų skaičium, miesto taryba ne
perseniai sutrumpino krautu
vių prekiavimo laiką viena va
landa, nustatydama atidarymo 
laiką: visoms krautuvėms 8— 
17 vai., o maisto produktų 
krautuvėms 6—19 vai. šį nu
tarimą taryba priėmė visais 
balsais, išskyrus žydų frakci
jos atstovus, kurie pasisakė už 
palikimą senos būklės. Net fr 
verslininkų atstovai, kurie taip 
pat suinteresuoti prekyba, bal
savo už darbo laiko sutrumpi: 
nimą. Paskelbus šį nutarimą, 
dalis pirklių vis dėlto sukru
to... ginti darbininkų reikalus, 
nes jie neturėsią laiko apsirū
pinti pirkiniais, ir parašė Vi
daus reikalų ministeriui skun-

ŠIAULIAI. — Šiomis dieno
mis bankrutavo baldų dirbtu
vė “Lietbald”, kurios savinin
kas F. Butkus nežinia kur iš 
Šiaulių pasišalino, neišmokėjęs 
darbininkams algų ir kompen
sacijų. Nuskriaustieji darbinin
kai dabar kreipėsi į darbo in
spektorių, bet tas niekur ne
suranda dingusio savininko. 
.Daugelis piliečių nusiskundžia, 
kad iš jų Butkus paėmęe už
sakymų ir vadinamų rankpini
gių po 50—100 Lt, tačiau bal
dų nepagaminęs. Taip pat nu
kentėję kai kurie prekybinin
kai, kurie duodavę Butkui kre
ditan įvairios medžiagos. Tū
lam lietuviui prekybininkui K. 
kreditorius likęs skolingas net 
apie 2,000 Lt. Be to, kai kas 
nusiskundžia, kad Butkus pri
ėmęs pinigus, vekselių neiš
pirkęs ir dabar piliečiai turi ęĮą, prašydami tarybos nutari* 
antrą kartą mokėti. mą panaikinti. Tik, deja, skun

dui pasirašyti visame mieste
Laisvamaniams žinotina . usij'a.do v0STPe"kl Pre-

LaisvamaniųKAUNAS.
etinės kultūros draugijos cen
tro valdyba daugumos balsų 
nutarė šaukti visuotinį skyrių

kybininkai: Joselis Skurden- 
skis, Dveira Kacienė, Faivelis 
Gordonas, Kazys Norkus ir J. 
Januškevičius.

WINDS0R, Ontario, bal.
— Homer Martin, automobilių , . . .
darbininkų unijos atskalos pYe- atstovų suvažiavimą Palango je [Paulo draugijai paaukojo 10,- 
zidentas, trečiadienio vakare šių metų gegužės 28 ir 29 die-. 000 Litų ne šiaip sau, bet įam- 
mėgino, pasakyti kalbą šiame nomis ir kviečia skyrių valdy-’ žinti Popiežiaus Pijaus XLjo 
mieste. Baubimas ir švilpimas bas suvažiavimui tinkamai pa- < vardui, kuriuo tikslu suminė- 
neleido jam kalbėti, nors jis siruošti ir gausingai dalyvau-jtos d-jos patalpose bus įreng- 
visą valandą išstovėjo, laukda- JLi. Smulkesnė suvažiavimo pro-. tas mirusiojo popiežiaus atmin- 
mas progos kalbą pradėti. Igrama. čiai kambarys.

KAUNAS. Vincento a

čiai kambarys.
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SUTAUPYK DAUGIAU
PIRK MIDNVEST STORES 

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS

KORESPONDENCIJOS Iš Lietuvos

PENKTAD. IR ŠEŠTAD., BALANDŽIO 14 ir

“MIDWEST” Puikiausios Kokybės Visų Reikalų

MILTAI 5sncmaiš- 211SV- 59c
“MIDWEST” Puikiausia

KAV i šviežiai 
Spraginta sv. mais. 15c

“JUSTICE”
TOMATO SUNKA Did. 24 unc. ken 3 už 23c
“SHURFINE”
GRAPEFRUIT SUNKA No. 2 ken. 3 už 25 ę
•‘RED TAG” Švieži Slyvai
SLYVAI aukš. ken.
"MIDVEŠT” Puikiausi
Pvniai Pjaustyti ar Pusės
lyuicll Aukšt. No. 1 ken.

2 už 19c

2 už 25c
“HORMEL’S”
Kumpis A La King lOVfe unc. ken. j 9 C
“DINTY MOORE”
CORNED BEEF and CABBAGE 24 unc. ken. 230 
“PILLSBURY’S” Blynams Miltai 20 unc. pak. 2 už 17c 
«SOFTAŠil^^yragan«~Milt^l 44 unc. i>ak. 25c 

“GERBER’S” Kūdikiams Maistas 3 ken. 25c
Yellow Label
“LIPTON’S” Juoda Arbata maž. 9c sv. pak. 22^
“CRACKER JAGK” Vaikai juos mėgsta 3 pak- 100 

sv. 24c 
sv. 26c

Minkšta Summer Sausage 
“DAVIES” Veršeninė Dešra
“PABST-ETT” Chesso Food pak. 15c

SALOTOS Puikios Iceberg galva 5c
Florida Grandžiai didelės 176 mieros tuz. 25c

“CAMAY” Muilas 3 už 170
did. pak. 2 už 15c

Did. Gab. 4 už 15c

2 did. pak- 390 
did. pak. 21£

“ARGO” Gloss Starch.
“P and G” Muilas

“RINSO” 2 maži 17c
“CHIPSO 2 maži 17c

“KITCHEN KLENZER”

$100 UŽDYKA KIEKVIENA SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

iDWE

tliz

ken. 5 C

PIRK NUO TdWE NES PIGIAU .

MIDWESimSTŪRES

Gary, Ind.
Gaty Lietuvių Kultūros Drau

gijos susirinkime dalyvaus 
svečių iš Chicagos

Gary Lietuvių Kultūros Drau
gijos susirinkimas įvyks balan
džio 16 d., 1 vai. po pietų, ad
resu 1484 Granf St.

Į kalbumu susirinkimų atvyk
sta iš Chicagos K. Augustas, ku
ris yra Lietuvių Kultūros Drau
gijų centro direktorių pirminin
kas ir Chicagos Lietuvių Drau
gijos iždininkas. Drauge su juo 
atvyks ir Alex Ambrose, kuris 
darbuojasi prie kontesto reika
lų tvarkymo.

Nariai kVcičlami gausingai j 
susirinkimų susirinkti. Narys

d.,

Scottviile, Midi.
Šaunus vakaras 

šeštadieni, balandžio 15 
Lietuvių Politiškas Klubas ren
gia šaunų vakarų, kuris įvyks 
Scotville Lietuvių svetainėje. 
Po p-ios F. A. Bakas vadovys
te liko sudaryta šauni progra
ma, kuri susidės iš dainų, dra
matinio veikaliuko iš čigonų 
gyvenimo ir kitų pamarginimų. 
Po programos šokiai. Šokiams 
gros Frank Rakas Jr.

Visi kviečiami į vakarų, kur 
turėsite progos smagiai laikų 
jraleisli. Visi apylinkės lietu
viai būtinai dalyvaukite.

—Frank Rakas Jr.

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- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgauna 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. Vfestern Avė. 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 
APSKAITLIAVIMAS DYKAI

MALISOFF PLUMBING AND HEATING 
SUPPLY C0.( INC.

5201-9 SOUTH STATE STREET PHONE KENWOOD 5109

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
A

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS— BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

KABIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— ty —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F* C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

Pažangos Paradas
Tikslu supažindinti šeiminin

kes su šio krašto produktų ga
mybos, sudėjimo ir išsiuntinė
jimo į vietas progresu yra ve
dama plačios rųšies kompanija. 
Pažymėtina, kad niekur kitur 
tie dalykai neišsivysto taip 
skubiai, kaip čia, kuo, žino
ma, mums tik .pasidžiaugti. .Kei
kia. ’ ,
. Dar daug kas iš musų pa
mename tuos laikus, kada val
gomų daiktų krautuvėse nebu
vo galima rasti didesnio pasi
rinkimo kaip šimtas dalykų.. 
Dabar visai jau kas kita. Mo
derniškoj krautuvėje jau gali
ma rasti pasirinkimą didesnį 
negu iš astuonių šimtų dalykų. 
Beto, šiandien krautuvėje ra
sime daug dalykų apdirbtoj 
formoj, valgių yra gatavų pa
rengtų valgymui. Visi daiktai 
tiksliai sus varstyti, suženklinti 
ir sanitariškai sudėti bei > su
rišti. Kainos gi žymiai suma
žintos. Tai yra todėl, kad mo
dernas prekiavimo būdas yra 
našesnis ir visa produktų ga
myba pažengė toli ekonomijos 
keliu.

Gi Midwest Stores organiza
cija taipgi nesilieka. Ji irgi 
prisidėjo prie to progreso pa- 
rados. Tas parodo, kad ir Mid- 
west Stores yra tinkamiausi 
vieta pirkti. Ji turi nuosavus 
prekių didelius moderniškus 
sandėlius, į kur prekės pareina 
iš viso krašto ir net užsienių. 
Ji perka prekes tiesiog iš ga
mintojų ir dirbtuvių stambme- 
nomis ir taip ji išvengia ne
reikalingų išlaidų ir tuo budti 
sutaupydama sa'vo išlaidas ga
li pigiau pardavinėti savo pir
kėjams.

Ta organizacija yra koopera- 
tyvinė. Nariais įeina nepri
klausomieji krautuvininkai. Tūi 
yra tiesioginė kooperacijos ju
dėjimo, pasireiškęs praeitų 
dvidešimts metų laike, išdava. 
Tai ypatingai svarbus dalykas 
ir naudingas. Tuo keliu eida
mi nepriklausomieji krautuvi
ninkai gulėjo tinkamiau išvy
styti savo prekybą ir geriau 
patarnauti savo pirkėjams. Tai
gi, nebeto, kad tuo judėjimu 
nesusirupino ir kiekviena ge
ra šeimininkė. Ji iš to turi 
tiesioginę naudą, nes čia gau
na prekes ekonomiškomis kai
nomis ir geriausią rųšį ir, ži
noma, našų patarnavimą.

■/ (Skelb.)

Sudegė V. Šliagerio 
ūkio trobesiai

ŠIAULIAI?'— Kovo 6 d, 7 
vai. ryto Jagminškių vienkie
my, Padubysio vi. sudegė bu
vusio Šiaulių berniukų gimna^ [ 
zijos dih V. šliagerio gyvena
mas namas, tvartas ir daržinė. 
Nuostolių — keli tūkstančiai 
litų.

0 ■ - _________________

Senu kapinių klausimas
PALANGA. — Naujojo par

ko angoje yra kalnelis su se
nų kapinių liekanomis. Kol par
kas nebuvo sutvarkytas ir ne
buvo pravesta Baden-Povelio 
gatvė, tos kapinės niekam j 
akis nekrito. Bet dabar jos li
fto beveik centre. Iš vienos ka
pinių pusės eina kelias į Biru
tės kalnų, iš kitos — vienin
telis įėjimas į parkų, į naujų 
pastatų kvartalų ir gražiųjų 
Dariaus ir Girėno alėjų, o iš 
ten j pliažų.

Girdėti, kad Čia tos kapinės 
bus dar kelis metus j kol susi
lauks jstatyfnu reikalaujamojo 
termino senosioms kapinėms 
panaikinti.. Buvusios kapinių 
spygliuotos tvoros, kurios ne
retai apiplėšo vasarotojų rū
bus,
seni paminklai iš pakrūmių, 
kaip baidyklės, stypso nutrešę, 
nuvirtę.

Ar nebūtų -geriausiai, jau 
tuojau, nebelaukiant termino, 
visa, kas liko, nugabenti į da
bartines kapines, už vasarvie-

tęs ribų.
Kapinių kalnelį, planingai 

apsodinus puošiamaisiais me
džiais, nuo naudojimo parko 
reikalams ligi reikalaujamojo 
termino susilaikyti.

At nebūtų tiksliau tų rei
kalų, kol dar ne vasara, su
tvarkyti.

LIETUVIAI KITATAUČIAI

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuriš 

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. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

, Daugely j atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

išsitempusios, o kapinių
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
11

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

VAMBULANCE
’> DIENA IR NAKTĮ 1

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
/4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Saletimtu XAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais 
Y vmL vaksujOrH W. EL F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuviu 
Direktorių 
Asociacijos

AmbulanceE 
Patarnavi-f 
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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 Tel. Pullman 127*

N------------------------- ------------- ... ---------l----------------- .. ----------------------- -------------------- -.Z-.- . - - . . -------- ~

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
j 6834 So, Western Avė, Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariai______

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH 
756 West 35th St. 

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

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

Tel. Kenwood 5107.
Ofiso Tel. Virginia 0036.

Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS! nr Charles Seiral
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS UVįai

4157 ARCHER AVENUE ' OFISAS
Ofiso valandos: 

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

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

Tel. Pullman 7235 
Res. Pullman 0263

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

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS 

10758 So. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

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 RUSUOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubbs 

CHICAGO,7 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 MIDVVAY 2880.

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 13

Rez. Telephone PLAZA 2400

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

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

Namų Tel.: Prospect 1930

8

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

9

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

; Kiti Lietuviai paktąrai 

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.

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 S L

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

■ Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephonc: Yards 100L 

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

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824.
Namų 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.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentwortb 6339 
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

Raštinėje per
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

——
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Detroito, Lietuviu Žinios
> •

K DETROITO PADANGES
SPECIALIOS KOMISIJOS 

USIRINKIMAS
LSS 116 kuopos specialios ko

misijos “Naujienoms” bankietą 
rengti Įvyko balandžio 7 d., 8 
vai. vakaro, d. M. Weaverienės 
namuose, 2041—23rd St. Komi
sija prisiminė apie susirašinėji
mą su velione M. Jurgclionie- 
ne. Susipratimas buvo tokis, 
kad ji atvyks ne tam, kad bu
tų galima pinigų sukelti, bet 
daugiausia glaudesniems drau
giškumo ryšiams užmegsti.

Komisija padarė apyskaitą. 
Kai visos bilos liko apmokėtos, 
o likusieji pinigai ant stalo su
dėti, tai nutarta tuos pinigus 
tuoj “Naujienoms” pasiųsti. 
Taigi šiuo laiku ir liko pasiųs
ta “Naujienų” namo fondui 50 
dolerių Čekis (Čekis gautas. Dė
kui. — Red.).

Komisija LSS 116 kuopos 
vardu visiems pasidarbavusiems 
draugams ir draugėms bei vi
siems bankieto dalyviams taria 
širdingą ačiū.

Komisija:
B. Keblaitienė
M. Weaverienė
M. Strazdienė 
J. česonis
J. Besasparis

tiktų. Dar turiu pridurti, jog 
Fordo org. nesiekiąs! kokia sie
na nuo unijos atsiriboti, vienok 
ji taip pat stoja už tai, kad dar
bininkai nebūtų verčiami vienai 
ar kitai unijai priklausyti.

Žinoma, tai labai gudrus iš
sisukinėjimas. O kada tarp dar
bininkų nėra vienybės, tai tas 
kaip lik Į ranką darbdaviams.

PROTESTO MITINGAS
Pereitą sekmadienį adresu 

1208 Randolph St. įvyko didelis 
albanų protesto mitingas. Pir
mininkavo advokatas S. T. Ko- 
laity. Kalbėjo kelių organizaci
jų kalbėtojai. Keli šimtai sįlba- 
nų išnešė protesto rezoliuciją 
ryšium su sunaikinimu Albani
jos valstybės. Telegramos liko 
pasiųstos prezidentui Roosevel- 
tui, Anglijos premjerui Cham- 
berlain’ui, prancūzų premjerui 
Daladier ir popiežiui Pijui XII 
Telegramose prašoma pagalba 
skriaudžiamai Albanijai.

Detroite albanų priskaitoma 
apie 2,000. O visose Jungtinėse 
Valstijose jų yra apie 40,000.

roką laiką miestas operuoja 
galvckarius. Ir verčiasi visai ge
trai. Darbininkams yra moka
mos unijos nustatytos algos, o 
už važmą imama 6 centai (vie
nas centas ekstra už dvigubą 
transfcrį).

Bet štai “gerieji” republiko- 
nai, kurie laimėjo paskutinius 
rinkimus, stengiasi legislaluro- 
je pravesti pataisą, kad Michi- 
gan valstijoje transportacija bu
tų privatinėse rankose. Jei ta 
pataisa bus priimta, tai patys 
miestai negalės operuoti gatve- 
karių susisiekimą. Tiesa, De
troitą lai nepalies, vienok nau
jas įstatymas suvaržys.

Kaip matote, republikonai y- 
ra labai susirūpinę .. . stambių
jų kompanijų gerove.

Detroitietis

DVI UNIJOS
Dabar turime dvi United A u- i

(o VVorkers unijas. Vienai frak
cijai vadovauja II. Martin, o ki
lai CIO. Pastaroji unija bando 
suorganizuoti Fordo dirbtuvės 
darbininkus. Tuo reikalu liko 
pasiųsti atstovai tartis su Ben- 
nett’u, kuris yra lyg ir dešinio
ji Fordo ranka. Benueitas da
vęs išsisukinėjantį atsakymą: 
girdi, dėl pasikalbėjimo su ma
nim susilaukė aštrios kritikos 
Ilomer Martin, tad aš nenoriu, 
kad ir su jumis tas pats alsi-

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

REPUBLIKONŲ ADMI
NISTRACIJA

Prieš kelis metus laikraščiai 
su pasididžiavimu rašė, kad Mi- 
chigan valstija palyginti yra 
turtingiausia iš visų. Čia esan
čios susibarusios stambiausios 
automobilių pramonės ir 1.1.

Gubernatoriaus F. Murphy 
laikais buvo įvesta nedarbo ap- 
drauda, “civil service” valstijos 
tarnautojams, Wagnerio aktas 
buvo tinkamai vykdomas ir 
šiaip daug visokių buvo pada
ryta. žodžiu, buvo dedamos pa
stangos tvarkytis progresyviais 
pradais.

Bet štai prieš pažangią gub. 
Murphy administraciją atžaga
reiviai išvystė didžiausią agita
ciją. Jiems pasisekė savo pusėn 
patraukli fermerius ir biznie
rius. Paskutiniais rinkimais at
žagareivių remiami republiko- 
nai laimėjo. Kai jie atsistojo 
prie valdžios vairo, tai tuoj pra
dėjo sukti atgal, atseit, griauti 
tai, ką pažangieji demokratai 
buvo padarę. Jie jau kėsinasi 
sumažinti bedarbiams pašalpas. 
Teisinasi, kad to reikalaujanti 
ekonomija. Nėra, žinoma, reika
lo aiškinti, jog tie politikieriai 
patys save tinkamai aprūpina. 
Kai jie sprendžia apie savo at
lyginimą, tai tąsyk ir ekonomi
ją užmiršta.

“A. L. Balsas”
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

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

KAIP JIEMS ŽMONIŲ 
GEROVĖ RUPI

Karo metais Detroito majo
ru buvo James Couzens. Jis 
pirmutinis pradėjo derybas iš 
privatinių rankų išpirkti gatve- 
karius. Vėliau tos derybos bu
vo baigtos ir susisiekimo gatve- 
karėmis priemonės perėjo j 
miesto rankas. Tad jau per ge

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. P. LEONAS 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gerausių kurinių rinktinė knyga.

Žmogaus Gimimas
“KULTŪROS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol.

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS’’ Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 

Nr. 153. LITHUANIA.

BRUNIAUS NEKRAŠO 
KONCERTAS

Balandžio 20 d. Detroit Ins
titute of Arts patalpose įvyks 
baritono Bruniaus Nekrašo kon
certas. Kelias dainas jis sudai
nuos lietuviškai, kaip antai: ba- 
ladą ir Gailevičiaus “Romansą”.

Koncertą rengia Lillian Mar- 
sball. Pradžia 8:30 vai. vakaro.

Butų gerai, kad lietuviai kaip 
galima gausingiau atsilankytų, 
nes Nekrašas yra jaunas ir 
daug žadąs dainininkas.

Koncerte Nekrašui asistuos 
pianistas Delbert Brown.

Of Interest to 
Detroiters

Starting this following week 
on April 14, 1939, a new col- 
umn will appear upon this 
page continuing as long as the 
author livcs or the‘editor per- 
mits. The name of the column 
will be “The Detroit ABAT- 
TOIR,” and will be written by 
an anonymous author whose 
nom de phime is as yet un- 
known.

This column will partain to 
the Detroit Lithuanian Drama- 
tic (Dailės) Chorus, its meet- 
ings, sočiai events, programs, 
coming events, happenings, gos- 
sip about chorus members, in 
fact, anything and everything 
which concerns the chorus as 
a group or its members as in- 
dividuals. The column will also 
pertain to the Detroit Lithu
anian as a group or individual, 
giving his opinion of the Cho
rus, reactions to the Chorus 
doings—including happenings 
here in Detroit among Lithu- 
anians.

One of the outstanding fea- 
tures of this column will be its 
weekly revelation of the psy- 
chological analysis of each in
dividual chorus member whicb 
will reveal his or her habits, 
faults, characteristics, et cetera; 
one such analysis appearing 
each week. Next vveek’s column 
will contain news concerning 
the oncoming Chorus program, 
the association of the chorus 
with the Detroit Festival of 
Nations, and comments pro and 
con in concern to the Chorus 
radio program.

If you have not as yet sign- 
ed for subscription to this pa- 
per, do so now so you can re- 
ceive the NAUJIENOS daily 
and be one of the privileged 
Detroiters to be among the f irs t 
to greet the birth of this col
umn.

NAUJIENOS, Chicago, fll.
■ * . » I *1—» — fr.ii t mi M. ■■ .i — -• I . - -r - -

Kaip Julius Kessler 
Degtinės Prekybą 
Išvystė
Nors Jau 84 Metų, Bet Juokiasi 

iš Nuovargio
Jei nori prajuokinti tą žmo

gų, kurs veik visą savo amžių 
prekiauja degtine ir pasekmin
gai iškėlė prekybą vien įtemp
tu darbu, tik pasakyk jam, kad 
žmogaus naudingasis darbas 
pasibaigia šešiasdešimts metų 
sulaukus, šią vasarą jis susi
lauks jau aštuoniasdešimts ke
turių metų, bet dar tebesi
džiaugia visa savo energija ir 
gyvumu.

Jis pradėjo savo prekybą 
degtine prieš šešiasdešimts vie
nerius metus. Tada dar už
daruose paprastuose vežimuo
se, jis važinėjo degtine po va
karines valstijas, miestas nuo 
miesto keliaudamas, neretai 
sutikdamas ir kliūčių. Tad, jo 
ir asmeninė istorija yra pilna 
nuotykių. Tais laikais vakari
nėse valstijose degtinė buvo la
bai brangi. Julius Kessler pa
matė, kad čia yra tikra proga. 
Nugalėjęs klaistingus kalnus 
ir užpuolikus, jis savo tikslą 
atsiekė, nors teko ir labai nu
kentėti. Po pasisekusios preky
bos, kartą jis vėžėse į diržą į- 
sisiuvęs .$8,400. Kelią pastojo 
plėšikai ir įvyko kova. Bet ko
va buvo jo laimėta, nors pats 
sunkiai sužeistas.
Amerikai “Išdžiūvus”, Jis Iš

vyksta į Vengriją
Kada Jungt- Valstijos priėmė 

“sausąjį” įstatymą, Julius Kess
ler išvyko į savo gimtąjį kraš
tą—Vengriją. Ten jis tarėsi pa
ilsėti. Jis stengės padėti savo 
krašto algstantiems vaikams ir 
kareiviams grįžtantiems į tė
vynę po karo. Bet, nepamiršo 
jis ir savo draugų Jungt. Val
stijose. Laikas nuo laiko at
vykdavo čia ir vėl atnaujinda
vo senus ryšius.' 1933 metais 
atšaukus prohibicijos įstatymą, 
jį pakviečia degtindariai jų 
organizacijoms vadovauti. Bet 
veltui, jis nė vienos pasiūlos 
nepriėmė, o vietoj to, 1933 me
tais įsteigė Julius Kessler Dis- 
tilling Co., Ine. Taigi į degti
nės pramonę jis ir vėl įstojo, 
vėl ta pačia energija, vėl tie 
patys sumanymai, nežiūrint ir 
senatvės metų, šiandien jo 
“privatus ištekliai” skaitosi la
biausiai perkami Pennsylvani- 
joj, nežiūrint kokia butų jos 
kaina.

Nieko jis dar nenustojo dėl 
senatvės, priešingai tikisi dar 
naujų draugų susitikti ir tada, 
kada jo amžiaus ratas parodys 
šimtą. - (Skelb.)

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, 
Chicago, III.

Enclosed is $......... for......... months
subscription to Naujienos

Name ..............................................
Address .....................................................

City ............................... State............

Iš Lietuvos
Žydų visuomenes veikė
jai iškilmingai įteikė Šv.

Vincento Dr-jai 10 
tukst. lt. čekį

KAUNAS. — Vakar 16 vai. 
Aukštaičių g., šv. Vincento a 
Paulo Prisikėlimo ' skyriaus 
Prieglaudos rūmuose žydų vi
suomenės atstovai iškilmingai 
įteikė 10 tukst. Lt čekį Pijaus 
XI vardui įamžinti.

čekio įteikti atvyko red. R. 
Rubinšteinas, žydų centrinio 
banko dir. Gr. Volfas ir Ko
mercijos banko dir. Bernštei- 
nas.

Iš katalikų pusės dalyvavo 
vysk. Bučys, kun. Morkūnas ir 
šv. Vincento a Paulo dr-jos 
veikėjai. Ta proga kalbėjo red. 
Rubinšteinas, pabrėždamas Pi
jaus XI nuopelnus humanišku
mo srityje.

Red. Rubinšteinui atsakė 
vysk. Bučys ir kun. Morkū
nas.

Po to dir. Volfas įteikė 10 
tukst. Lt. čekį.

Paskui žydų visuomenės at
stovai su katalikais bendrai 
nusifotografavo.

Kun. Morkūno bute buvo su
rengtos ir vaišės.; ,

COAL1

Turtas—virš 
$3,100.000.00

Rezervas 
—virš 
225,000.00

Išmok ė jom A
už padėtus ZĮ

pinigus *

JULIUS KESSLER 
84 metų Distilerių 

viršininkas sako:
Aš ĮDĖJAU SAVO 60

METŲ PATYRIMĄ Į 
SAVO PRIVATE 

BLEND”

EGG
NUT
BIG LUMP
MINE RUN $5.75
SCREENINGS $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

4192 S. ARCHEH AVENUE 
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

$6.00

KESSLER’S
VVHISKEY- SMOOTH AS ŠILK

I LIETUVĄ PER 7 DIENAS
; pasaulio greičiausiu laivuQUEEN MARY balandžio 21, gegužės 10

rp . Per Cherbourgą ir Paryžių
aipgi yra geras pątarnavimas ir populiariam ekspresiniam laive

AQUITANIA balandžio 15, 29
----------- Neturis lygaus įrengimas, maistas, patarnavimas._______

Speciali lietuvių kelionė AQUITANIA birželio 14.
ottffnt ltos a?{neniai vedamos ekskursijos:
QUEEN MARY—gegužes 10 AQUITANIA—gegužės 17, 31

Birželio 14, 28—Liepos 15
ašy ute prisiųsti jums knygelių apie trečios klasės įrengimus, 

taipgi, apie tai kaip atsitraukti gimines iš Europos.
t inpiiTT a ktt a smulkesnių žinių kreipkitės į:LITHUANIAN DAILY NEWS, 1739 S. Halsted St., Chicago, III.

£unard
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

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 

• Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

SKAITOT Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

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

ma įvairiausio pasiskaitymo..
“NAUJOJI GADYNĖ” dabar yra paskelbus vajų ir kvie

čia visus didinti jos skaitytojų šeimą.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNE”
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y
Gerb. Administracija:

čia prisiunčiu $.......... .—už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas
Numeris ir gatvė ....
Miestas ir valstija ..

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.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS®”
Ar žinai, kodėl vieni jį gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jį skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jį į rankas 

. paimt
“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 

to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

• Adresas toks:

“KELEIVIS”

pafcislėpę jį

253 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

RYTINE RADIO
VALANDA

iš Stoties

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

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

pranešimus
« ■

Sophie

Barčus

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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The Lithuanlan News Pub, Co.,Inc.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Ra tęs:

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

. .75

3c 
18c 
76c

Apžvalga
GEN. ČERNIUS NEATSI

STATYDINĘS

Klaipėdą vokiečiams okupavus
LEGENDA . . ...

« tjhuvosi ir kas toliau
Margumynai

$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

------- --------------------------------------------------------------

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

Chicago 
per year in Chicago

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

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:

Metams ........-___—.......
Pusei metų 
Trims mėnesiams  
Dviem mėnesiams  
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ________
Savaitei____________
Mėnesiui .... ........ . .........

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)
Metams _______   $5.00
Pusei metų ____________ 2.75
Trims mėnesiams____ _____ 1.60
Dviem mėnesiams  1.00 
Vienam mėnesiui -...........  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams ____  $8.00
Pusei metų _________ 4.00
Trims mėnesiams ________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

KAUNAS, 1939 m. kovo 25 d, 
—1939 m. kovo 21 d. visos įgu
los turėjo pasitraukti iŠ Klaipė" 
dos krašto ir užleisti vietą vo
kiečių armijai. Visa lietuvių ka
riuomenė — Margio pulkas ir 
kiti daliniai tvarkingai išvyko 
iš Klaipėdos už buvusios, sienos 
su Klaipėdos kraštu. Ir tik tada 
buvo pastebėta, kad dalies pa- 

Isienio policininkų, kurie saugo
jo Kuršių Neringos Kopgalį, pa-

Karo panika nugyvendins Europą
Europa ir kartu su ja didesnioji dalis pasaulio šian

dien gyvena panikoje. Visi bijo, kad ryt-poryt gali vėl 
būti užpulta kuri nors šalis ir kad tas užpuolimas gali 
iššaukti visuotiną karą. Valstybes ginkluojasi ir mobili
zuoja savo armijas.

Šitokia baimės ir netikrumo atmosfera labai kenkia 
prekybai ir pramonei. Žmonės traukia savo sutaupąs iš 
bankų, bijodami, kad, kilus karui, jos pražus. Bankai ne
pasitiki laikyti namie savo aukso atsargas ir siunčia jas 
} saugesnius kraštus. Mažesniųjų Europos šalių auksas 
yra keliamas į Londoną. Londonas, Paryžius ir Amster
damas siunčia savo auksą į Ameriką.

Amerika jau turi beveik 60 nuošimčių visos pasau
lio aukso atsargos, ir jisai dar vis nesiliauja čionai plau
kęs iš svetimų kraštų.

Bet kai Europos šalys netenka aukso, tai jos negali 
plėsti savo pramonių, neturi kuo pirkti prekių iš užsie
nio, yra priverstos siaurinti savo bizni ir prekybą —• ar
ba vesti juos ne pinigais, bet mainų keliu. Tokiu budu ap
linkybės stumia tas šalis į tą ekonominio nacionalizmo 
politiką, kurią praktikuoja fašistinės diktatūros.

Eidama šituo keliu, visa Europa netrukus susilauk
tų neišvengiamo ekonominio kracho, jeigu ne įtempti 
pasiruošimai karui. Amunicijos pramonė dirba viršlaiki. 
Kartu su ja dirba ir kitos, su ginklų ir amunicijos gami
nimu susijusios pramonės. Tačiau karo laivų ir bombo
nešių statymas, kanuolių ir tankų darymas .yra nepro
duktinga gamyba. Milionai kareivių ir muštruojamų at
sarginių irgi yra> atitraukti nuo produktingo darbo. To
kią naštą pakelti ilgą laiką nepajėgs nė turtingiausios ša
lys.

Pirma negu prasidės karas, prie kurio Europa ruo
šiasi, kiekvienas kraštas Europoje bus ekonominiai pri
lipęs liepto galą. Tuomet nė Amerika nebegalės jų išgel
bėti, jeigu ji ir norėtų. Bet Amerikai bus pakankamai ir 
savo rūpesčių; Susižėrusi kuone visą pasaulio auksą, ką 
ji su juo darys? Savo reikalams ji turi didesnę pramo
nės mašineriją, negu reikia, o kitos šalys nebeturės kuo 
už Amerikos prekes mokėti.

Laikas butų Amerikos valdžiai ir kongresui apie tai 
rimtai pagalvoti.

šios savaitės pradžioje Nevv 
Yorko spaudoje pasirodė žinia, 
kad pereitų šeštadienį atsista
tydino du naujosios Lietuvos 
vyriausybės nariai, premjeras 
gen. Černius ir vidaus reikalų 
ministeris gen. Skučas. Per ke
lias dienas “Naujienos” teiravo
si Lietuvos įstaigose Ameriko
je, kas užėmė tų ministerių vie
tas, bet jokių informacijų ne-|čią uosto zonų, keliij kareivių 
buvo galima gauti.

Pagalios, vakar Lietuvos Pa
siuntinybė Washingtone prane
šė, kad žinios apie pasikeitimus 
gen. Černiaus ministerių kabi
nete esančios netikros (“eilinis 
prasimanymas”). Įdomu, kas 
tuos prasimanymus fabrikuoja?

Lietuva galės naudotis per 99 metus Klaipėdos uostu. — 
Lietuvos pinigais Klaipėdos kraštas bus vokietina
mas. — Naciai jokių sutarčių nesilaiko. — Čekoslo
vakijos sunaikinimas. — Kaip yra “karas” išvengia
mas. — “Skriaudžiami” vokiečiai. — Provokatoriai 
ir šnipai pigiau atsieina, negu karai. — Moralis Lie
tuvos okupavimas. — Ko galima tikėtis ateityje.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Anglų ir franeuzų garantijos

BALTIJOS SĄJUNGA AT
METĖ LENKIJOS 

‘‘PROTEKCIJĄ”

ir 3 karininkų nėra.
Susirūpinta ir sužinota, kad 

tie jaunuoliai, iš viso 19 žmo
nių, vadovaujami kapit. inž. že
maičio ir kap. Bendoriaus, pa
siliko Kopgalyje: apsikasė, pa
siliko kelis kulkosvaidžius, daug 
šovinių, maisto atsargų, radio 
stotelę ir priimtuvų. Dėl politi
nių komplikacijų tų patį vaka-| 
rų per Kauno radio stotį kas 
15 min. buvo pasišventėliai į- 

I spėjami: “žemaiti, Bendoriau, 
liaukitės, grįžkite į Kaunu.” Ta

lžiau jie nepaklausė ir paliko ta
me kopų kalnelyje amžinai.

Kitų dienų vykę smarkios

Vienas Amerikos korespon
dentas praneša iš Rygos, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija gavo 
pakvietimus iš Berlyno pasiųs
ti savo karo atstovus į Hitlerio 
gimtadienio iškilmes (balandžio | kaut^6s į*? JL . 7®“®!'? 
20 d.) ir tuos pakvietimus pri-j 
ėmė. \

Ar tas korespondentas rašo 
liesą, nežinia. Iš Rygos dažnai 
yra skleidžiami netikri gandai.

Toliau tas korespondentas sa
ko, kad Lenkija siūlė Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai sudaryti (po 
jos vadovybe) apsigynimo blo
ką, bet šios valstybės atsisakė, 
kas Lęnkijai labai nepatiko. To
liau jisai tęsia:

“Baltijos Sąjungos kraštų 
pareiškimas, kad jie bus ne- 
i tralus ir suvienytomis jėgo
mis priešinsis kiekvineam už
puolikui, reiškia dar vieną 
nepasisekimą Lenkijos' svajo
nėms patapti vadu toms stra
teginėms valstybėms tarpe 
Vokietijos ir’ sovietų Rusijos.. 
Labiausia yra kaltinama Lie
tuva, kad tas planas susinu* 
ko.”

smogikų. Dabar jau jokių ži
nių apie juos nebėra. Reikia 
manyti, kad Kopgalyje šie 19 
vyrų savo legendų jau krauju 
parašė. Parašė tiems, kurie dar 
jauni ir jų pėdomis gali eiti 
stiprinti lietuvių tautos. Juk žy
giai stiprina tautas. Ir šis 19- 
kos žygis greitai primins vi
siems, kaip reikia gintis, kad 
mirtis įgalintų gyventi amžinai.

Ši žinia Kaune, nors viešai, 
kad neerzintų Reicho, paneigia
ma, tačiau kiekvieno lietuvio 
veide išspaudžia ašarų ir užde
ga pasiryžimu. Kai šių vyrų 
tragedija apeis iš lupų į lupas 
visų tautų ir kai jai reikės kam 
tis su paskutinėms priešų pa
stangoms musų laisvę palaidoti, 
— musų kariai bus dvigubai 
ginkluoti: juos darys geležiniais 
žemaičio legendarinė auka.

Vakar Britanijos valdžia viešai pasižadėjo ginti 
Graikijos ir Rumanijos nepriklausomybę. Toki pat pri
žadėjimą davė ir Francuzija. ‘ .

Pirmiau jos buvo garantavusios Lenkijos nepriklau
somybę.

Bet Čekoslovakija žuvo, negavusi pagalbos. Nėra ma
žiausios abejonės, kad Čekoslovakija karo atžvilgiu buvo 
daug vertesnė talkininkė, negu bet kuri šių trijų aukš
čiau paminėtųjų valstybių. Ji turėjo galingas tvirtoves 
Sudetų krašte, stiprią ir gerai išlavintą armiją ir pui
kiausiai įrengtas Škodos ginklų dirbtuves.

Nei Lenkija, nei Rumanija, nei Graikija šitais at
žvilgiais negali nė iš tolo lygintis su Čekoslovakijos res
publika.

Be to, Čekoslovakija buvo tvirta ekonominiai, kuo
met šios trys valstybės yra labai suvargusios. Lenkijos 
finansai visą laiką “sirgo”, taip kad ji buvo priversta 
samdyti Amerikos ekspertus, kad jie tuos finansus su
tvarkytų.

Pagalios, Čekoslovakija buvo demokratinė valstybė. 
O Lenkiją valdo iš plikbajorių išėjusi militaristų klika. 
Rumanija pusiau-feodališka: dideli dvarai bajorijos ran
kose, tuo tarpu kai ūkininkų masės gyvena pusbadžiais. 
Graikijoje viešpatauja gen. Metaxaso diktatūra, sutrem
pusi krašto konstituciją ir panaikinusi visas pilietines, ir 
politines žmonių teises.

Bet šitas fašistiškas arba pusiau-fašistiškas šalis 
Anglija ir Francuzija žada ginti visomis savo jėgomis. 
Ir sakoma, kad šitas “apsigynimo blokas” esąs Chamber- 
Jaino organizuojamas su tikslu išgelbėti Europoje demo
kratiją. Kai kas tą bloką netgi vadina “demokratiniu 
bloku”. '

Trūksta dar tiktai Stalino tame bloke, kad jisai bu
tų daugiau, negu šimto nuošimčių “demokratiškas”!

Jci tiesa*, ką tas koresponden
tas praneša, tai reiškia, kad 
mažosios Pabaltijo tautos nepa
sitiki nei vokiečiais, nei lenkais.. 
Todėl jos nenori dėtis prie jo
kių karo blokų, bet laikosi ne- 
ilraliteto, susidėj tįsios į Baltijos 
Sąjungą. Galima tikėtis, kad ši 
sąjunga stengsis susiartinti su 
Skandinavijos valstybėmis, ku
rios irgi stovi nuošaliai nuo di
džiųjų valstybių susibūrimų.

NĖ ŽODŽIO DĖL ČEKIJOS 
PAVERGIMO

Ėjo visos Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos suvažiavi
mas Maskvoje, kuomet Hitlerio 
armijos įsilaužė į Čekoslovaki
jos žemę ir ją okupavo. Kaip gi 
į tai suvažiavimas reagavo?

Paryžiaus “Socialisličeskij 
Vestnik”, kuris atidžiai sekė 
Maskvos suvažiavimo eigą, pa
žymi, kad suvažiavimas visai 
neatkreipė dėmesio į tą Hitle
rio smurtą. Nė vienos kalbos, 
pasmerkiančios čekų respubli
kos sunaikinimą arba išreiš
kiančios simpatiją čekų tautai. 
Nė vienos protesto, rezoliucijos!

Paryžiaus laikraštis dėl to
pastebi:

“Sunku butų duoti lai par
tijai iškalbingesnį politinio 
nususinto paliudymą.”
Bet yra pasakorių, kurie ban-

Iš Lietuvos

Netrukus bus sudary
tas krašto statybos 

skyrius

(Tęsinys) i
Bet dar daugiau, Vokietija • 

dės visas pastangas, kad Lietu- 1 
va nesurastą kito išėjimo į ju- 1 
ras, na, kad ir nepradėtų staty
ti dabar šventosios žvejų uostų, 
kad jo nepritaikintų savo kraš
to ūkiškiems reikalams, savo 
prekybiniam laivynui. Vadinasi, 
šventosios uostas, jau nebega
lės augti, kad vėliau taptų pre
kybiniu uostu. O jei Liei ava, 
sakysime, darys su kokiu nors 
kraštu prekybines sutartis ir, i * •leiskime, nutars numatytas par 
duoti ar pirkti prekes vežti per 
kurį kitą Baltijos jurų uostą, 
tai jau tokia sutartis bus nu
kreipta prieš Vokietiją . . . ki- 

Įtaip tarus, tame atsitikime Lie
tuva laužys susitarimą su Vo
kietija!

Tokiu atsitikimu Vokietija 
visuomet galės Lietuvą spustel
ti! Tik žlibiai gali tvirtinti, kad 
Vokietija atsižvelgė, tą susitari
mą darydama, į Lietuvos pre
kybos reikalus ir bendrai į jos 
ūkišką gyvenimą. Vokietija 
šiuo atsitikimu tik apsaugojo 
savo valstybės reikalus ir ver
čia Lietuvą ūkiškai jos intere
sams tarnauti. Kitaip tarus, Vo
kietija ūkiškai jau mėgina Lie
tuvą okupuoti.

Bet Vokietija ir moraliai pra
dės Lietuvos okupaciją. Štai jau 
ir dabar Lietuvos spaudoje ne
gali pasirodyti žinutės prieš Vo
kietijos agresiją ir net prieš vo
kiečių žiaurumus Klaipėdos kra
šte. Vos lik keletas žinučių pra
sprūdo, kad Klaipėdoje yra su
imta jau keli šimtai žmonių ir 
tuoj pasiskubinta paskelbti, kad 
ir tie busią tuoj paleisti. Fakti- 
nai gi suimta jau daugiau kaip 
tūkstantis žmonių ir daugelis jų 
jau išgrųsti į Vokietijos gilu
mą, lai yra į koncentracijos slo-

šūvio užimti svetimas teritori
jas ir tų žemių kitas tautas pa
statyti į antraeilių žmonių pa- I 
dėtį. Juk kų Vokietija dabar 
apiplėšia, tai ne Londono, Pa
ryžiaus pirklius apiplėšia, jų 
Jankai dar kai kuriais atsitiki
mais tik pasipelno.

Matote, vokiečiai kitoms tau
toms nuleidžia po truputukų 
kraujo, o Anglija skuba paskui 
toms tautoms ar valstybėms pa
žadėti paskolų.

Juk Čekoslovakiją išparcelia
vus, Londono bankai tuoj davė 
Čekijai paskolų. Girdėti, tokia 
paskola dabar siūloma ir Lietu
vai. Tiesa, Vokietija užgrobė 
Visų Čekijų, bet nemanykite, 
kad Londono skolos dalis dings 
— vokiečiai jų su kaupu su
grąžins, nes pas čekus be aukso 
rado daugybę ginklų ir daug 
kitokio turto, tai bus iš ko grą
žinti.

Ir tai dienos melu, visų aki
vaizdoje tvirtinama, kad karo 
išvengiama, kad karo Europoje 

• nesama. Šimtai tuksiančių, jei 
i ne milionas kitas išnaikinta Is

panijoje gyventojų, šimtai mi- 
lionų sunaikinta lenais turto ir 
vis taikos labui... Virš dešimties 
inilionų gyventojų Čekoslova
kijos valstybė išparceliuota ir 
galutinai atiduota tuos gyven
tojus vokiečiam^ eksploatuoti, 
ir tai tvirtinama, kad tai pada
ryta laikos labui.

Okupuota Klaipėda ir lietu
vių tauta bus verčiama vokie
čių imperializmui tarnauti ir

Aviacij’os Nelaimės
Aviacijos istorijoje yra užra

šyta nemaža atsitikimų, kada 
lakūnams tenka susidurti su vi
sais netikėtais pavojais, dėl ku
rių dažnai lėktuvus ištinka 
skaudžios nelaimės. Kartą iš 
Meksikos į Gvatemalą skrido 
keleivinis lėktuvas. Ties juros 
įlanka skraidė žuvėdrų pulkas. 
Viena žuvėdra, skridusi aukš
čiau lėktuvo, išmetė iš snapo 
nemažą žuvį. Krintančios žu
vies smūgis buvo toks stiprus, 
kad išmušė lėktuvo langą, o 
stiklų šukės sužeidė lakūno vei
dą. Jis trumpai akimirkai pa
leido vairą iš rankų, ir neval
domas lėktuvas atsitrenkė į 
vandenį. Tačiau lakūnui ir ke
leiviams pavyko išsigelbėti. Ka
lifornijoje lėktuvams dažnai 
tenka susidurti • su dideliais 
paukščiais pelikanais, kurių la
kūnai labai vengia, nes pelika
nai beveik visada skrenda tie
siai prieš lėktuvą ir patenka į 
propelerį. Yra žinoma, kad ir 
nestora lazdelė arba vielos ga
balas, patekęs į dideliu greičiu 
besisukantį propelerį, sudaužo 
jį į šipulius. Į vieno Amerikos

si trenkė pelikanas. Propeleris 
sudužo, o lėktuvas nukrito ant 
uolų ir subirėjo. Žuvo lakūnai; 
ir du keleiviai. Todėl Kalifor
nijos lakūnai dažnai surengia 
pelikanų medžiokles ir šaudo 
juos iš kulkosvaidžių. Tačiau 
pelikanai vis tiek lėktuvų ne
vengia. Didieji Kalifornijos Ko
lorado kalnų ereliai yra didžiau 
si lakūnų priešininkai. Jie la
bai dažnai lenktynuoja su lėk
tuvais, patenka į propelerius ir 
juos sudaužo. Apskaičiuojama, 
kad per 7 melus Amerikoje lėk
tuvai net 12 kartų susidūrė su 
ereliais. Penki lėktuvai sudužo 
12 žmonių žuvo, 
tuvams pavyko 
siekti žemę.

Pasitaiko, kad
čiai, bet ir kitokie sparnuočiai 
būna lėktuvų nelaimės priežas
timi. Vieną lakūną, iškilusį į 
700 metrų aukštį, užpuolė vap- 
sų spiečius. Skaudžiai sugeltas 
lakūnas iššoko iš lėktuvo su 
parašiutu, o lėktuvas sudužo.

1

o kitiems Ičk- 
laimingai pa-

ne tik paukš-

KAUNAS. — Teko patirti, 
kad šiomis dienomis bus suda
rytas krašto statybos komite
tas. Jo narių buvusių minėto 
komiteto įstatyme numatyta 
dvylika, sudarys įvairių mini
sterijų bei įstaigų atstovai. 
Komitetui, numatoma, pirmi
ninkaus sus. min. inž. Germa^- 
nas.

Krašto statybos komitetas 
tirs teisinę, ekonominę bei es
tetinę statybos būklę, pasisa
kys statybos kreditavimo klau
simais, nustatys gaires staty
bos reformoms pravesti svar
stys įstatymus, taisykles bei 
planus ir- priemones, reikalin- 

planingam krašto atstaty- 
ir t. t.

O be to, kiek vokiečių žan
darai yra apdaužę žmonių, kiek 
jų sukruvino, kiek jų turto api
plėšė, apie tai visai tylima. Juk 
Lietuvoje jau daugiau kaip pen
ketas tūkstančių žmonių yra 
pabėgusių iš Klaipėdos krašto. 
Kaip kas iš jų savo gyvybę sau
godami tenai paliko visų savo 
turtų!

dų, o kita dalis tai lietuviai, lie
tuviai klaipėdiškiai ir net vo
kiečiai, kurie naciško režimo

gas 
mui

Liūdnas finalas
jauUKMERGĖ.— Ukmergėj 

nuo senų laikų buvo žinoma, 
kelis karius bausta, gatvės mo
teris Veronika Lapkaitė, kuri 
šiomis dienomis netoli Ukmer
gės viename vienkiemy, kur 
jos tėvas yra kumečiu, buvo 
nušauta, šovėjas P. yra suim
tas. šovėjas yra stambaus ūki
ninko sūnūs, 2'8 metų vyras. 
Nušovė keršto sumetimais —

komunistai ir jų valdžia esą už apkretimą sunkiai pagydo- 
“geriausi čekų tautos draugai”! ma liga.

Šio bloko organizatoriai tikrai demokratinę Čeko
slovakiją atidavė Hitleriui, Ispanijos demokratiją parda
vė Mussloniui. O dąbar jie stengiasi prikalbinti Ameriką, 
kad ir ji padėtų jiems kovoti už lenkų, rumanų ir graikų 
nepriklausomybę. Reikia tikėtis, kad Amerikos žmonės 
mokės atskirti pelus nuo grudų.

Apie tuos visus įvykius Lie
tuvos spauda turi tylėti, nes juk 
Vokietija drauginga valstybė! O 
apie savo “draugus” blogai ne
gi kalbėsi.

Juk Vokietija ir visą Lietu
vos vyriausybę morališkai nu
ginklavo, nes ją verste priver
tė pasirašyti raštą, kad Klaipė
dos kraštas laisvu susitarimu 
perduodamas Vokietijai!

Sakykite, ar galėjo kokia le
nais nebūtų vyriausybė šitokį 
aktą laisvu susitarimu pasira* 
šyli, jei Lietuvai Klaipėdos uos
tas gyvybinis klausimas?

Juk Vokietija aiškiai ir nedvi
prasmiai pareiškė Lietuvos už
sienių ministrui, jei geruoju 
Klaipėdos neatiduosi te, lai oku
puosime visą Lietuvą!

O kas Lietuvai tokiu atsitiki
mu liko daryli, jei jokios iš ša
lies pagalbos neteko laukti!

Matote, didžiosios valstybės, 
kurios dedasi trokštą laikos, 
vis dar savo tarpe nesusitaria, 
arba, kitaip tarus, grobiu nepa
sidalina, lai Vokietijai ledžia be

ro, kad tai visa įvyko be “krau
jo” praliejimo! Juk reikia Vo
kietijai atiduoti visas mažesnes 
Europos tautas naikinti, eksplo
atuoti, iš jų tyčiotis ir dar ma
garyčių vokiečiams pridėti Afri
kos kolonijas, tai tuomet tikrai 
karo bus “išvengta”.

Taip, dabar prasidės morali
nis vokiečių Lietuvos okupavi
mas. Štai jau kai kurie mažu 
čia i reiškiniai, kurie daug ką 
sako, kurie rodo Vokietijos bu- 
siamus kelius Lietuvoje.

Lietuvoje nemaža gyvena lie
tuvių evangelikų, šitie lietuviai 
seniau neturėjo savo pastorių -• 
kunigų. Jiems bažnyčiose iš se
no patarnavo vokiečiai kunigai 
ir daugelis jų atvykusių iš Vo
kietijos. Lietuvių katalikų baž
nyčia visokiais budais anuomet, 
o jr dabar tuos lietuvius evan
gelikus tik pašiepė, tyčiojosi iš 
jų, tai jie lyg atsiskyrėliais gy
veno nuo bendro lietuvių tau
tos judėjimo. Lietuvoje yra la
bai mažas skaičius tikrųjų vo
kiečių ir tai jie gyvena išmė-

evangelikai kompaktinėje ma
sėje gyvena Mariampolės, Vil
kaviškio, Kėdainių ir kitose ap
skrityse. Tai dabar Vokietija 
pavarė didžiulę propagandų 
tarp tų evangelikų, kad jie esu 
tikri vokiečiai, ir supraskite, 
lietuvių “skriaudžiami”, ir šiai 
jau, rodos, keturi tūkstančiai 
tokių evangelikų įteikė prašy
mus, kad jų pasai butų atitai
syti, butų įrašyta tautybė jų vo-

Vokietijai ateityje bus labai 
reikalinga įrodyti, kad Lietuvo
je dar daug gyvena “skriaudžia 
mų” vokiečių ir juos reiksią už
tarti, raksią pareikalauti leisti 
jiems tvarkytis kaip jie nori, o 
jei šilo nebus paklausyta, tai 
Vokietijai bus vėl nauja 
savo gentis užstoti...

(Bus daugiau)

proga

nas leidosi įlankos uosle ant 
vandens. Tuo metu iš juros pa
kilo skrendančios žuvys, pateko 
į propelerio oro sukamųjų sro
vę ir trenkėsi į lėktuvo langų. 
Lakūnas buvo sužeistas, lėktu
vas pasinėrė į vandenį. Bet žve-

Vienas lakūnas norėjo pasiekti 
aukščio rekordą. Jis buvo užsi
dėjęs kaukę, kuri buvo sujung
ta su kvėpavimo aparatu. Ta
čiau greitai pajuto, kaH iš aoa- 
rato neina deguonis. Jis pradė
jo trokšti ir turėjo nusileisti. 
Pasirodė, kad į deguonies apa
rato žarnelę buvo įlindusi dide
lė musė, kuri ir užkimšo kvė-

Užtiko Pirmo Indėno 
Pėdsakus

Užsienio spaudos žiniomis, 
Kinijoje, čukučenc, užtiktas ur
vas, kuriame rasti septyni prieš
istorinių žmonių griaučiai. 
Mokslininkų manymu, šie 
griaučių likučiai galį būti 100,- 
000—120,000 metų senumu.

Mokslininkai nustatė, kad 
skeletai yra įvairaus amžiaus 
žmonių ir abiejų lyčių: vyrų, 
moterų ir vaikų. Visi skeletai 
yra tose pačiose vietose sužalo
ti, todėl manoma, kad anais 
priešistoriniais laikais jie visi 
yra kritę kieno nors auka, šių 
skeletų išvaizda atitinka prieš- 
kolumbinių laikų amerikiečių 
indėnų tipus, todėl ir manoma, 
kad bus užtikti pirmieji indė
nai, kurie čia buvo atvykę ieš
koti naujų gyvenimo vietų. Be 
to, tai pirmieji žmonių pėdsa
kai, kuire rasti Azijoje iš lokių

I senų laikų.
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KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI • • T» •• »

LAIPSNIS KETVIRTAS
REIKIA 40,000 BALSŲ—DOVANA $100.00

LAIPSNIS TRECIAS 1
REIKIA 21,000 BALSŲ—$50.00 DOVANA Į

1 LAIPSNIS ANTRAS 
| REIKIA 10,000 BALSŲ—$22.00 DOVANA

1

J. A. SINKUS

10029 S. Princeton 
Avė., Chicago, III. 
TeL Comm. 2073
Turi 47080 balsų

2 3 4 1

S. NARKIS
4353 S. Talman Av. 

Chicago, III.
Turi 37376 balsų

2

vHljB • :

E. NORGAILIENŽ
2914 W. 45th St. 

Chicago. III.
Tel. Lafayette 5647
Turi 25997 balsų

3

onA davgin
6108 fe. State St., 

Chicago, III.
Tel. Englewood 6530
Turi 25856 balsų

4 I

J ŽUKAS

1739 S. Halsted St. 
Chicago, III.

t

Turi 22431 balsų

1 1

A. NARBUTAS

1033 W. 103 St 
Chicago, III.

Turi 11511 balsų

2

h •
jL k

ART. STANIONIS
3950 W. Gladys 

Avė., Chicago, III.
Turi 11200 balsų

3

Mrs. V. FAIZA

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

Turi 10400 balsų

4

1
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LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5,000 BALSU—$10.00 DOVANA

2

AL. 
AMBROZEVIČIUS

3
P. GALSKIS

2640 N. St Louis

Avė., Chicago, III.

JOE VVOSKI
1633 W. Jackson

Blvd-, Chicago, III.
Tel. Haymarket

5890
Turi 8750 balsų

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė.

Rockford, III.
Turi 5050 balsų

1739 S. Halsted St 
Chicago, III.

Turi 8036 balsų 
ū

Turi 7475 balsų

15

4

MRS. K. MANKOS

4027 S. Maplewood 

Avė., Chicago, III.

Turi 6736 balsų

16

5

EDWARD JUSAS

2131 W. 24th st. 
Chicago, III.

Turi 6100 balsų
A. L. SKIRMONT 
15723 La Throp Av. 
Tel. Spauld. 9207 

Harvey, III.
Turi 6050 balsų

7 8

17

4094—9th St. 
Ecorse, Mich.

Tel. Vinewood
1—0789

Turi 5890 balsų

M. DUNDULIENE

615 Cortland St., 
Hart, Mich.

Turi 5800 balsų

20

I

NON GRADUS

M. KULESUS ALBIN SMALELIS
ST. MOCKUS

N- Kostner1943
1224 Harrick Avė.

Chicago,III.Avė
Racine, Wis.

UŽDRAVAITIS

08 Elizabeth Av. 
Grand Rapids, 

Mich.

VILIENĖ
Bell Avė.

ONA 
1646 N.

Chicago, III.
Turi 4800 balsų

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

Turi 4500 balsų Turi 4275 balsų Turi 4000 balsų Turi 4000 -balsų

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

4031 S.’ Talman 
Avė., Chicago, ILL.
Turi 3670 balsų

B. BARNIŠRIS 
9424 Burnside Av.

Chicago, III.
Turi 3600 balsų

13 14 15 16

F. BULAW

806 W. 31st St. 
Chicago, III.

Turi 5772 balsų

21

9

A. RAŽAITIS
2122 W. 24 St. 
Chicago, III.

Turi 3400 balsų

J. BULOTH

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

FRANCES 
DAUGINT

359 Jefferson St- 
Aurora, III.

Turi 2600 balsų

M. ŠEŠTOKAS

1323 N. 35th Ave.;

Melrose Park, III 2230 Alpine St., 
Grand Rapids, Mich

17

S. NAUDŽIUS

1608 S. 50 Avė.

JOS. AUGAITIS

18

Cicero, III.

19 20

J. MAKSVITIS

Calumet City, III.

21

N. TRUMPICKAS

773 Bisson Avė., 
Akron, Ohio

Turi balsų 2500 Turi 2500 balsų

25 26 27

J. ŽIČKUS

F. RUŠINSKAS

J. SHOLTEMAN
‘ 3237 W. Le Moyne 

St-, Chicago, III.

3432 S. Morgan St
Chicago, I1L Roadney, Ont.

CANADA

Turi 500 balsų
Turi balsų 650

J. MAČIULIS
906 Prescott St-, 
Waukegan, UI.
Turi 5500 balsų

~22

10

A. LIDŽIUS
3727 Deodor St. 

Indiana Harborjnd.

Turi 3275 balsų

22

JOS ASCltLA
1833 Evergreen 

Avė., Chicago, III.

Turi 5200 balsų

12

9

PETRONĖLE

ŽUKAS

Chicago, III.

Turi 5140 balsų

24

J. NOVO-

T. MATULIAUS- 
KIENE

1519 W. Lombard 
St., Baltimore, Md.

GRODSKAS
386 Manitoba Av., 
Winnipeg, Man-, 

Canada.
Turi 2775 balsų Turi 2645 balsų

TIŠKEVIČIUS 
27 Nonvood avė. 
Brooklyn, N. Y. 
Turi 1000 balsųTuri 2275 balsų

Z. GAPSIS

4405 Valley View 
Av., Baltimore»Md

28

J. MARTINAITIS

Route
Free Soil,

SUGDINIS
212 E. Clark St.

W. Frankfort, III.
Turi balsų 500 '

Turi balsų 2200 Turi 1600 balsų Turi balsų 1500

A. F. SWEETRA
135 Newberry St. 
Lawrence, Mass.
Turi 1500 balsų Turi 1500 balsų

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

Turi 1400 balsų

J. PAKARKLIS
24 St. John Avė., 

Norwood, Mass- 
Turi balsų 1000

Turi balsui 500

29 30 31 32 33 34 35 36

J. SEKYS
ŠEŠKAUSKAS 

GEO.
J. JURKSAIT1S

308 E. Markei St.

ST. ŽUKAUSKAS
42 Keith St., 

Lee Park,

Turi 500

Mich.

balsų

904 Broad St.
Hartford, Conn.

Wilkes Barre, Pa. Wilkes Barre, Pa.

Turi 500 balsų

Bok 318
E. Millinorket, 

Maine.
Turi balsų 300

Turi balsų 275 Turi balsų 150
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PIRKIT NAUJĄ
Chrysler arba Plymouth

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

B ALZEKAS MOTOR SALES

DABAR EINA
SERGĖJO-EISENSTAINS 

kūryba 
“ALEKSANDER NEVSKY”

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

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

ir šventes

DABAR EINA!
Antraštės, kurios pasako tiesą 

tiesiog iš centralės Europos
“KRIZIS”

Tai jaudinantis paveikslas, kuris 
pasako didžiausios demokratijos 

ČEKOSLOVAKIJOS
mirtį, tai filmą pajuokianti na- 
zių censura. Tikrieji reginiai iš- 
smugeliuoti iš Vokietijos ir Su
dėtų krašto, gyvybę rizikuojant. 
PRINCESS teatras, 319 S. Clark 

prie Van Buren ir Jackson
25c iki 1 v. p. p. šiokiom ęjlienomis

. ...........-....... .........................

Diena Iš Dienos

“U WILL LIKĘ US” 
4030 So. Archer Avenue 

Phone Virginia 1515

CHICAGO STADIUM

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiško ir Pašalpinio Klubo 1/ 
Wardo mėnesinis susirinkimas įvyks sekmadieni, balandžio 
16 d. Hollywood Svet., 2117 \V. 43 St. 1 v. popiet. Nariai 
privalot susirinkti ir pasirūpinti su užvi ktais mokesčiais.

Paul J. Petraitis, rasi

įįžymies Sužieduotuves
Velykų sekmadienį, balan

džio 9 d., Marąuelte Parke įžy
mių biznierių pp. Šturmų na
muose surengtoj jaukioj puo
toj susirinkę svečiai gavo sur- 
prizą, kuomet sužinojo, kad 
artimųjų pp. Šturmams drau
gų, taip pat įžymių biznierių, 
jp. Cukrų vienturtė dukrelė 
Aldona, susižiedavo su ciccrie- 
čių pp. Miliauskų sūnumi.

šios sužjedotuvės suvienija 
dvi rimtas ir pavyzdingas šei
mas. Kaip pp. Cukrai, taip Mi-

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

THE SPOT' TAVERNO
6440 COTTAGE GROVE AVENUE

Penktadienį — šeštadienį — Sekmadienį
BALANDŽIO (APRIL) 14-15-16 d. 1939 M.

Gera Muzika — šokiai — Valgiai ir Gėrimai 
Širdingai Kviečia visus draugus ir pažįstamus atsilankyti. Ma

loniai priimsime. EMILY ir EMMA P ARMALIS (Pocaitė)

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

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

TRIUMPHAL RETURN
GPEATER EUROPEAN OLYMPIA

CIRCUS
EVERY ACT 

A SENSATION 
(I VVORLD’S 

WGREATEST 
THRILLERS

NIGHTLY 8:15 Mats.- Wed.,Sat..Sun..2:15

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of A. susirinkimas įvyks penkta 
dienj balandžio 11 d., 7:30 vai. v. Amalgamaled Centro Na
me, 333 S. Ashland Boulcvard. Bus svarbių reikalų. Nariu 
malonėkite dalyvauti. P-lė EulTozina Mikužiutė kalbės apie 

Sočiai Security”. —Valdyba

.. . . . . . .. . p J? J Į,mi mm**

DDirre* 40c, 75c. $1.10. $1.65 and 
inlvLO. Box Seats $2.20 —Tax Ine.
TlCKEfS NOW — BONO S, 45 W. Modiion and 

STADIUM GRIU, 1824 W Moditon

L. L. Etinės Kultūros Draugijos 1-ina kuopa rengia balandžio 
16 d. Lietuvių Darb. Svet. 10113 S. Michigan avė. vakarėlį. 
Stato vieno veiksmo komedijų “Jaunystės karštis”. Pradžia 
7 v.v., durys atsidarys 6 v.v. Įžanga 25c, prie durų 30c. Lo
šimai ir programa L. Darbininkų Aido choro.

BARRICK’S
PAINI STORE

6050 S. Halsted St.
Buvo 5905 S. Kedzie Avė.

TURIME VISĄ EILE 
LANGAMS UŽLAIDŲ 

Nominale Kaina

BALSUOKIT UŽ SEKANČIUS ASMENIS 
Į MIESTO VIRŠININKUS

I Majorus FRANK W. BRUGGEMAN 
Į KOMISIJONIERIUS 

CHARLES H. APPLEGATE 
AURTHUR E. TURNGREN 
ir NORMAN C. GALLETT

Šitie asmenys yra dabartinėj miesto valdyboje ir yra 
žinomi jų atlikti darbai. Balsavimas įvyks ANTRADIE
NĮ, BAL. (APRIL) 18 d. ir nepamirškite padėti kryžiu
ką Balsavimo! Dienoje prieš jų vardus.

nomi biznieriai ir pasiturinti 
hnoifės. Gi jaunieji Aldona ir 
Antanas yra čia gimę ir augę, 
bet nesišalina nuo lietuviško 
veikimo. Abu su savo tėveliais 
yra aplankę tėvynę Lietuvą ir 
gražiai vartoja lietuvių kalbą, 
ypatingai Aldona savo žemai
tišku akcentu perviršija ir sa
vo mamytę gražioje žemaičių 
kalboje. Ji taipgi turi gražų 
giedojimo balsą ir dalyvauja 
lietuvių choruose;

Ta proga tad pp. šturmai ir 
buvo surengę šią iškilmingą su- 
žiedotuvių puotą, kurioje daly
vavo artimieji jų giminės ir 
draugai.

Laike pietų iškeltos taurės už 
jaunųjų sveikatą ir palinkėta 
geriausių sėkmių jų busimame 
naujame šeimos gyvenime.

Draugė.

BIRTHDAY PARTY
(GIMTADIENIS)

šeštadienį, Balandžio 15 d. 1939
Bus Gardžių Užkandžių, Gera Muzika ir Visokie Pasilinksminimai. 

Viskas Veltui. Prašome Visus Atsilankyti ir Linksmai Laiką 
praleisti. GEORGE VERTELKA

2100 W. 59 St. Pradžia 7 Vai. Vak.

ĮVAIRUMU VAKARAS SU ŠOKIAIS
Rengia LIETUVIŲ KEISTUČIO PAš. KLIUBAS

Nedelioj, Balandžio 16 d. 1939
LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVETAINĖJ

14 ir 49 Court, Cicero
BUS SUVAIDINTA 2-jų VEIKSMŲ KOMEDIJA

“Mulkini ir Mulkintojai”
VEIKIANTIEJI ASMENYS: W. Buisha, K. širvis, Juzė Dorenienė, 

A. Casper, B. Klimas ir J. Gegužis.
2-ra DALIS PROGRAMO BUS

BRIGHTON PARK JAUNUOLIŲ GRUPĖ
Po vadovybe A. ZABUKIENĖS—jaunuoliai parodys savo gabumus 
Šokiam bus gera orkestrą—grieš lietuviškus ir amerikoniškus šokius 
Durys Atsidaro 3:30 pp. Lošimas Prasidės 5 v. v.
Įžanga iš anksto 35c Prie durų 40c

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis*
2828 West North Avė. 

prie California

išgalite 
gerą 
liku-

PER

Mes ne skelbiame specialus, 
tačiau atsilankymas į . krautu
vę įtikins jus, kad musų kai
nos yra labai žemos Male- 
voms, Varnišiams, Sienų Po
pieriams. Stiklams ir t. t. už 
tokią aukštą prekių rūšį kokį 
mes turime.

Mes Esame Sena 
Patikima Būstine 
Malevai ir Sienų 

Popieriui
RENDU0JAM____

Sienų popieriams nuimt 
mašinas, floor sanding 
mašinas ir Edgers.

Instrukcijos dykai.

ŽAGARIEČIŲ KLIUBO ROŽIŲ BALIUS
— įvyks —

ŠEŠTADIENI, BALANDŽIO 15 DIEN|
MILDOS SVETAINĖJE ant 3-čių lubų

3142 SOUTH HALSTED STREET
Pradžia 7 valandą vakaro. Įžanga 25 Centai.
Grieš gera orkestrą šokiams. Kvepiančios rožės raudonuos prie 
kiekvieno lietuvio-lietuvaitės krutinės. Žagariečiai vaišins svečius 
ir suteiks daug linksmių valandėlių atsilankiusiems.

Nuoširdžiai Užprašo RENGĖJOS.

Turėk Savo Namą!
Proga Šeimos Žmogui Vidutinių Galimybių 

Savo Siekiams Atsiekti!
Tik Patelefonuok

Englevvood Įgs?

ATDARA VAKARAIS: ANTR. 
KETV., SĖST.

Sekmadienį iki pietų 
(Greito Pristatymo Patarna

vimas)

The Home Owners’ Loan 
Corporation

Per šį ofisą dabar pasiūlo bargenų lengvais terminais: 
10% įmokėti, balansą išmokant kaip rendą per 15 metų 
laiką. Sekantieji namaį tarpe daug kilų pasiūloma jums 
apsvarstyti:

MUSCULAR
RHEUMATIC

PAINS-ACHES
Kad gauti greitu pageltą, reikia dau
giau. negu "tik mosties.’’ Reikia "PrleS- 
erzInnnMo,” tokio kaip seno švelninan
čio, raminančio Muaterole, kad persun
kti per odos pavirAj, pageltai nuo krau
jo sukepi mų ir skausmų, slogų pasek
mių.

Raumenų diegimas, skausmas ir su 
stingimas paprastai greit pavyksta nu
galėti.

Ge-tau negu seno budo mustardinls 
plasteris. Per 30 metų milionat varto
ja. Daugelis iš gydytojų ir slaugių pa
taria vartoti. Yra trijų stiprumų: Pa
prastas, vaiki) (švelnus) ir ekstra stip
rus, 40c visose vaistinėse.

Antrašai: Kambariai šildymas:
5008 S. KEELER AVĖ. 5 ir 5 Karšto Vandens
4919 S. TRIPP AVĖ. 5 ir 5 Karšto Vandens
4936 S. KOLIN AVĖ. 5 ir 5 Karšto Vandens 

ir Pečiais
4622 S. HOMAN AVĖ. 5 ir 5 Garu
4630 S. HOMAN AVĖ. 5 ir 5 Garu ir Pečiais
4344 S. HONORE ST. 5 ir 5 Pečiais
2554 W. 45th ST. 6 ir 6 Karšto Vandėns

5017 
4818 
4804
4722 
5006 
4942

S. TALMAN AVĖ.
S. KEDVALE AVĖ.
S. KEDVALE AVĖ.
S. KEDVALE AVĖ.
S. TRIPP AVĖ.
S. WESTERN AVĖ.

6
5
5
5
5
5

ir Pečiai , 
Karšto 
Karšto 
Karšto 
Karšto 
Karšto 
Furnasas

Vandens 
Vandens 
Vandens 
Vandens 
Vandens

MĮMF
Pamatykite tuos namus 

nioms patirti.
ir ateikite smulkesnėms ži-

Chester Kilkis, INC.
Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin-

■MiMnimiĮ

4192 ARCHER AVENUE
Tel. Lafayette 0580 

(Pirmas aukštas) 
STANDARD FEDERAL SAVINGS BUILDING

Širdingai Ačiū
Noriu išreikšti savo dėkingu

mą visiems draugams, kurie 
prisidėjo ir pageįbęjo man su
rengti pasekmingą vakarą Ve
lykų dieną Lietuvių Auditori
joj. širdingai ačiū pp. Budri- 
<ui, Progress Furniture Co. ir 
Šaltimierui už jų į, pagarsinimą 
per radijo. “Naujienoms” už. 
vielą aprašymam^ taip pat ir 
p. Gugienei už jop paraginimo' 
žodelį. , i

Tariu ačiū ir jtiems, kurie
sunkiai prakaitavę mano kop-1 
certe, dirbdami prie baro iri 
dtur. Pp. Kungieęei, Rudaus- 
kięnei, Dulinskienei, pp. Gry
bui, Tumosai, broliams Sięn- 
kievičiams, Vlasnikui, Ernęsti 
Dulinskui, Kremianaitei—kiek
vienam dėkoju už jų pagalbą, 
taip pat publikai, kuri atsilan
kė ir parėmė musų darbą. Ta
riu didelį ačiū visiems.

Vytautas S. Beliajus.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Alfred Berniška, 23, su Rose 

Miller, 26'
Frank Benedict, 25, su Anna

Janovsky, 24
Albert Hrabak, 25, su Helett

Zagarskis, 21
Anthony Pocius, 21, su Irene

Lewandowski, 20

Reikalauja
Perskirų

Charles Stankus nuo Gene- 
vieve Stankus

• )

Mildred Raine nuo Alestine 
A. Raine.

ir

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DTSTANCE 

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

3406 So. Halsted St
Saukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

ir elektriniu tu-

JOHN YERKES 
2422 W. 69th St 

Tel. Hemlock 2867 
Rez. Republic 5688

MODELIS U-123 ... TAI “GOOD 
TIMES” MODELIS

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DEL VYRŲ

PAUL LEASAS 
(Vyriškų Rūbų Krautuvė) 

3427 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 0937

Taupa No. 1
Visada žemos RCA 
Viktrolos kainos su 
automatišku 10 ir 12 
colių rekordų keitė
ju- 
nijimu radijo.

Taupa No. 2
Bonų už $17.50 Vic
tor ir Bluebird re
kordai, 12 mėnesių 
Victor Record Re- 
view prenumer a t a 
$2 vertės—kita Vic
tor Record Society 
nauda, perkant da
bar.

Taupa No. 3
Extra liberalus mai
nas už senąjį radiją 
ar fonografą, už pir
kimą dabar!

kitiems

darbą 
Victor

50 Tel. YARDS 3899.
Zelvis Building Co.

Generalis Kontraktorius
Karpenterio, konkrito ir muro dar
bai, perdirbimo ir taisymo visų ru
sių. Gaisro nuostolių apskaičiavi
mai.
Didelė Nuolaida Stogų Taisymui.
3427 S. Emerald Avė.

CHICAGO, ILL.

Čekoslovakijos 
Krizis Chicagoj

Nors nacių cenzūros vėžio
ilgi žnypliai, bet vis dar nega
li sienų taip uždaryti ir “šmu
gelio” sulaikyti, kad niekas ne- 
persigautų į plačiojo pasaulio 
rankas.

štai ir Čekoslovakijos krizio 
įvykiai jau Chicagoje. Ameri
kietis fotografas slapčia nufo
tografavęs Visas tas taip “di
deles” nacių paslaptis, rizikuo
damas savo gyvybę pergabena 
jas |per sieną ir atsiveža į 
Ameriką.

Kam įdomu tatai pamatyti, 
atsilankykite į Princess teatrą, 

'319 S. Clark st. šiandien.
(Skelb.)

Paprastai diduma ra
dijų ir fonografų per
kama metų pabaigoj. 
Tai reiškia liesus lai
kus mums ir RCA 
Victor bei
darbininkams per ši
tuos mėnesius. Parda
vimas reiškia 
... čia ir RCA 
fabrike.

Šiais metais koope
ruojame su RCA Vic
tor, kad atnešti “Ge
rus Laikus”. Kviečia
me jus prie šios pro
gos sutaupyti trimis 
budais, perkant retai 
matomus sens a c i n- 
giausius radijų bei 
linksmybės bargenus. 
Tik pažiūrėk į tai ką 
gauni. Pamatysi, kad 
negali ir belaukti... 
kada dabar laikas pirkti. Ateik šiandien. Gauk musų auką už 
senąjį radiją. Pamatyk ir išgirsk “GOOD TIMES” RCA VIC- 
TROLĄ.

NAUJAS 1940 MUZIKALIS INSTRUMENTAS
Stebėtinai gražiai groja rekordus ir radijo automatiškai patsai 
permaino; dėl introdukcijos, kaina yra žema dabar ir dar didelę 
nuolaida už jūsų seną radijo.

Teikia rekordų ir radijų linksmybes. 
Plunksnos palietimo Crystal pick-up. 
Top-Loading adatų vieta. Radijo link
smybė su RCA Victor elektriniu tuni- 
jimu Radijų—Paspausk spragutę štai 
jums ir stotis.

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

TEL. YARDS 3088

Budriko nedėldienio WCFL radijo programa, balandžio 16 d., 
permainytas laikas: 6 vai. vakare Chicagos laiku, o pradedant 
23 balandžio bus 9-tą valandą vakare per visą vasarą.

LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA IŠIMIAMI $10.50 

UŽ ........................... .. ■
TYDYMAS $£ft.00

LIGONINĖJE ................ wU
AUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje___ $ 15-00
REUMATIZMAS $9,00

Greitai Palengvinama .... “ 
VISAS LIGAS GYDOMA $4 AA 
kzaminaciią įskait. vaistus
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840
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Naujienų Kontesto Eiga draugai: Lukša D., Akelaitis
P., Zoris J.- ;i

0. 0 0
G. Badžius, 3136 W. Persh-

Iš Rockford, III., 
Nuo AL Savicko J

f
R

CLASSIFIED A D V T.
- - ■ - —-  - ■■ ■ ■ I— ■

KONTESTO EIGA
šią savaitę kontesto kopė

čios žymiai pasikeitė. J. Žukas 
iš antro laipsnio persikėle į 
trečią laipsnį ir yra nusistatęs 
konkuruoti su pp. Norgailiene 
ir Dovginiene.

Mums labai gaila, kad p-ia 
Davginienė vis dar negali pil
nai pasveikti ir nuo kontesto 
darbo jai prisieina susilaikyti. 
Gerai, kad ji turi tokių gerų 
draugų, kurie žinodami jos 
sveikatą, patys ateina pas ją 
užsirašyti “Naujienas”. Tur 
būt, mažai tokių kontestantų 
yra, kurių kostumeriai ieškotų. 
Paprastai, tai kontestantai 
ko ir ne visada gali surasti. 
Norgailiene nieko apie save 
praneša jau kelios savaitės.

, kokia nelaimė

Bet pasirodo, kad p. Faiza tu
ri gabumų ir gerų draugų.

Štai Al. Savickas iš Rock- 
fordo jau irgi pasiekė pirmą 
laipsnį, peršokdamas per kele
tą gana smarkių kontestantų. 
Ona Vilienė ir C. K. Brazis taip 
apsiprato greta, kad rodos ne
nori skirtis. Prisieis kreiptis į 
Grand Rapids draugus, kad pa
sirūpintų juos perskirti.

Iš kalno žinau, kad p-ia 
Francis Daugini pasistengs per
sikelti iš kopėčių 13 stipino, 
nes daugelis kontestantų labai 
nemyli ten būti.

T. Rypkevičia, 
Kontesto vedėjas.

ing Rd., yra senaa naujienietis, 
turi gražią šeimą, gerą darbą 
ir savo namą.

0 0 0
Stanley Matejunas, 1711 W. 

59th St., pasišaukė mane pėr 
telefoną ir paklojo metinę pre
numeratą. “Pasirinkau tave iš 
visų kontestantų ir linkiu gefų 
pasekmių.”

0 0 0
Marcella Walantienė, Tbree 

Star Inn savininkė, 3245 W. 
63rd St., kuri sėkmingai varo 
biznį tarp svetimtaučių, 
nuolatinė mano rėmėja ir 
ra naujienietė.

yra 
ge-

bizhį

• v les-
P-a 
ne- 
Gal

įvyko? Reikės

Narkio Pareiškimas
“N-nų” Kontesto
Reikalu

Mike Biago, California Inn 
savininkas, 4358 S. California 
avė., ir jo žmona Dorothy sek- 

taverno biznį ir 
Šeimyną, 

service

mingai varo 
augina gražią 
juos visada yra 
a smile”.

Pas 
with

Ačiū mano rėmėjams, man
Į antrą laipsnį persikėlė Mis. 

V. Faiza. Ji pirmu kartu daly
vauja “Naujienų” konteste, bet 
jai gana gerai sekasi. Ji pati 
sakosi netikėjusi, kad galėtų 
tiek daug prenumeratų gauti.

jaus darbas nėra lengvas. Rei
kia pašvęsti daug laiko ir ener
gijos. Bet nežiūrint visų sun
kenybių, varau pradėtą darbą 
pirmyn ir manau trumpoj atei
ty pasiekti 4-tą laipsnį.

Atsiprašau kontesto

Ona, 
BilUs

Vėlesniu laiku dariau 
ir įžengiau į pirmą laipsnį su 
jūsų pagalba, gerbiamieji: P. 
G. Aleksynas, Dr. B< E. Bolo- 
toff, 20$ Mead Blgd., So Main 
st.; A. Petrauskas, J. M. Bace
vičius, M. Daugirdas, Ed. Mes- 
kol, J. Gritz, M. Aremovich.

Nuoširdžihi ačitiojll už phta- 
mą tiems, kurią vaidai čia su
žymėti ir tiėiris, kurie pirmiau 
užsirašė (vardai buvo skelbti 
anksčiau).

Prašau ir tų, kurių prenume
ratos baigsis, pranešti atvirute 
ar laišku. Aš pribusiu. Kartais, 
mat, nesuspėju visų1 sužinoti. 
Ir tie, • kurie dar neskaitote 
“Naujienų”, prašau per mane 
užsirašyti. -—AL Savickas 
Lincoln Avė.,-Rockford.

John A. Sinkaus 
Pasekmės

719

.............. l—fc—■«!
SITUATION wanted 

Ieško Darbo
IEŠKAU DARBO prie namų pas 

ietuvius. Kazimieras Davies, 3417 
So. Morgan St.

IEŠKAU DARBO prie namų pas 
ietuvius. Kazimiera Dorris, 3417 

So. Morgan St. Turi liudymus.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai--Bendrai

DIDELIS GARAŽAS
Didelis garažas dėl randos. Tel

pa apie 20 karų. Apšildomas. Pigi 
renda. Kreipkitės Jos. M. Azukas, 
3301 So. Lituanica Avė. Yards 1215.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

HELP VVANTED—FĖMALE
Darbininkių Reikia______

MERGINA NAMŲ ruošai be skal
simo. Vienas vaikas, būti. Geri na
mai. ROCKWELL 2052.

MERGINA NAMŲ ruošai be skal- 
3imp. Vienas vaikas, būti. Geri na
mai. Handelsman, 3805 W. 13th 
St. Rockwell 2052.
r ................................. -ii .......... - w.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS VYRAS apie 50 
metų amžiaus dirbti ant ūkės —Pa
tyręs — Darbas žiemą ir vasarą. 
P. S. 704 W. 35th St.

FURNITURE-FIXTURE F'OR-SAL.E 
Rakandai ir Įtaisai Pardaviinui
$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.

INVESTORIŲ ATIDAI!
PIRK DABAR!

12x4 kambarių apartmentinis, 
elektriką, refrigedaire, 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. Dearbom 1540

MADOS

esą-

vedėjo 
ir “N.” 

vielosRedakcijos, 
užimu “N-se”. Ret mano reika
las yra “N-nų” reikalas, nes 
mano rėmėjai yra “Naujienų” 
rėmėjai. Trumpai sakant 
me “Naujienų” šeimyna 
naujieniečiai.

Paskutiniu laiku dariau 
n j su sekančiais gerais natijie- 
niečiais:

Joliet, III., Rockdale koloni
joj užsirašė “N-as” sekanti

No 4043—Naujos mados suknelė. 
Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, 
taipgi 32, 34, 36, 38 ir 40 colių 
per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti! 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted StM Chicago, I1L

JUOZAPAS JUCIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 13 d., 3:00 vai. ry
to, 1939 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Tauragės apskr., 
Girdiškės parap., Gadeikių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Ceciliją; po tėvais 
Saldukaitę, dukterį Oną, se
serį Marijoną ir švogerį Joną 
Smaidrus ir jų šeimą, pus
brolį Kazimierą Jucių, bro
lienę Oną Jucienę, švogerką 
Oną ir švogerį Juozapą Moc
kus ir jų šeimyną, daug kitų 
giminių, draugus ir pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas 4521 So. 
Honore St. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, balandžio 15 d., 
8:00 vai. ryto iš namų į šv. 
Kryžiaus par. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Juozapo Juciaus 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Sesuo, Brolis 

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

Tel. YARDS 1741.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St, Chicago, UL

Čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No. ..

Mieto*  per kratine

0 8 A Gėlės Mylintiems 11 K K fl Vestuvėms, Ban- U kletams, Laido- 
tuvėms, Papuoši-

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800
ED

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(MUstas b* valstija)

m Siunčiam GėlesL 0 V E i KIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankletams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

Bill Popeli ir jo žmona 
4358 S. Maplewood Avė, 
Taverno savininkai, sėkmingai 
varo biznį ir blogais laikais ne
siskundžia. Mrs. Popeli buvo 
sunkiai susirgusi, bet dabar ir 
vėl jaučiasi gerai. Bill Popel 
yra žymus demokratų lyderis. 

0 0 0

Jonas Yuška ir jo žmona 
Stella yra Hollywood Inn savi
ninkai, 2417 W. 43rd St. Jonas 
Yuška buvo sunkiai susirgęs ir 
ilgai išgulėjo lovoj. Dabar jau 
galutinai pasveiko ir eina savo 
kasdienines pareigas. Jonas 
Yuška tvirtai stovi politikoj ir 
yra daug kam pagelbėjęs “išsi
sukti” iš įvairių keblumų.

Paul Smith, 4177 Archer 
avė., Smith’s Palm Gafdens 
savininkas, yra geras fiatijie- 
nietis ir visokiais budais jas re
mia. Paul yra inteligentiškas 
žmogus ir4čia‘"daugiausia lietu
viška inteligentija lankosi.

0 » 0
Emma Parmalis (Pocaitė), 

kuri seiliaus turėjo užeigą 644 
N. State St
1441 E. 63rd St. po vardu Two 
Sis terš Cafe, dabar perėmė mo
dernišką taverną 6440 Cottage 
Grove Avė. Naujoji vieta turės 
iškilmingą Grand Openingą ba* 
landžio (April) 14, 15 ir 16 d;

o dar vėliaus —

pa-Bėgyje praeitos savaitės 
sisekė užprenumeruoti “Nau
jienas” keliolikai skaitytojų. 
Kontesto vedėjui labiausiai pa
tinka, kuomet skaitytojas užsi
moka už metus, arba duoda 
pagarsinimą. Tuomet kon les
tai! tui pridedu dtlugiau balsų 
iš karto.

REIKALINGAS KRIAUČIŪS su
prantantis visą kiaučystės darbą, 
kaipo menedžeris cleaning shop, 
pastovus darbas., 3113 W. lllth St. 
Phone Beverly 4314. x

FURNISHED ROOMS — TO RENT 
Gy venimui Kamb 

RENDON KAMBARYS, šviesus 
švarus — vaikinui ar ženotai porai 
be vaikų. 3222 So. Emerald antros 
lubos.
MA

FURN1TU RE-FIXTURE-wanted

VAIKINAS paieško kambario 
Brighton Park ar Bridgeporto apy
linkėj. Naujienos, 1739 South Hal
sted St. Box 971.

4i

Labai ačiū mano gerėsieiiis 
ėmėjams. —John A. Sinkus.

Mf. Šokas, 3410 S. Halstec 
St., palinkėjo man laimėli 
Buicką, todėl užsiprenumeravo 
dienraštį. Mr. Šokas turįs gerą 
ir švarų darbą vidurmiestyj.

O 0 Ci
Mr. Mason1’(Masalskis), 3458 

S. Lituanica, senas bridgepor- 
tietis, bet nepoilgo žada persi
kelti į Marą dte t te apylinkę. Už
siprenumeravo “N-nas”, kai 
žadėjau pasifrupinli, kad jis 
gautų Jaikrašlį'sekančią dieną, 
kaip tik pei'slf<els į naują, vietą.

Pp. Masalskiai pardavė savo 
namą, kuriame jie gyvena ir 
pavasarį žada statytis naują, 
modernišką pastatą.

Jošeph Lapinskas, 3210 So. 
Halsted St., savininkas užeigos. 
Juozas iiors dar jaunas, bet su
manus biznyje ir, matyti, turi

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA Tavernas ir na
mas. Biznis išdirbtas 6 metus. Prie
žastis mirtis. 220 E. 79 St.

PARDAVIMUI SALDAINIŲ 
krautuvė arti mokyklos — prie 
kampo. Nebrangiai. 905 W. 20th St.

PARDAVIMUI GASO STOTIS, 
gerai einantis biznis. Priežastis— 
kitas biznis. Parduos pigiai.

7100 So. Talman.

TAVERNAS su fikčeriais ir sta- 
ku. Parsiduoda labai pigiai, įmo
kėti $50.00. Kitus lengvais išmokė
jimais. Mainysiu ant loto arba 
automobilio. Pašaukite po 7 va
karais. Prospect 0176.

6 KAMBARIŲ PLYTINIS bun- 
galow 3849 W. 60th PI., naujai de
koruotas, garu šildomas — insu- 
liuota. Pirmos rųšies sąlygose, už
dari porčiai. 2 
arti transportacija, 
kyklos. Savininkas.

REPUBLIC

karų garažas, 
viešosios mo-

3950.

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 A v. 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 me
tų senumo, 32 pėdų lotas. Kaina 
$4800. 6736 So. Campbell Avenue.

žagariečių Kliubas 
lengia Pavasarini 
ložių Balių

PARDAVIMUI žinomas buvęs A. 
Bitino tavernas, skersai kelio nuo 
šv. Kazimiero kapinių. Klauskite 
Mrs. Anna Bittin, Tel. Beverly 
0005.

WEST SIDĖJ MODERNAS 6 
kambarių su vana. Tiktai $10 iki 
$12 mėnesy. Kreiptis Real Estate 
Office, 1100 West Harrison St.

Wm. Razutis ir jo žmona 
Antanina išauklėjo gražų sūnų 
Kazimierą. Sėkmingai varo biz
nį adresu 2631 W. 39111 PI. Yra 
geri naujieniečiai 
Kliubo nariai, 
pas juos užsukti, 
giai visus priima.

Naujienų Vajaus Kon les tau
ta s Steponas Narkis, 4353 So. 
Talman Avė. Tel. Lafayette 
3974.

ir Keistučio
Nepamirškite

Jie manda-

gelbsti jo motulė, Mrs. Lapins
kienė. ♦

Šią savaitę Juozas pertaiso 
aptarnavimo sistemą savo už
eigoje ir nepoiigo žada turėti 
parengimą, į jatrį visus užpra
šysiąs. —J. A. S.

Ateinantį šeštadienį, balan
džio, (April) 15 d., Žagarie- 
čių Kliubas rengia labai pui
kų Rožių Balių, Mildos svetai
nėje^ 3142 So. Halsted St. 
Pradžia 7 vai. vakaro. Įžanga

25’ventarr’'' * ’
Kviečiam visus Bridgepor- 

liečius ir apylinkės lietuvius 
skaitlingai dalyvauti šiame pa
rengime. Mes tikimės iš anks
to, kad busite patenkinti, nes 
turėsime įvairių gėrimų ir kar
štų valgių ir be to šaunią or
kestrą, kur galėsime linksmin
tis iki vėlybos nakties.

Seni ir jauni—visi esate šir
dingai kviečiami, atsilankyti ir 
linksmą laiką praleisti su ža- 
gariečiais.

Su pagarba iki pasimatymo.
Komisija ir Valdyba, E. N.

(Skelb.)

PARDAVIMUI
A. BITTIN MONUMENT WORKS. 
Biznis nuo 1918 metų. Kadangi da
bar Mrs. Anna Bittin stato pui
kiausius namus, tai ta žemė reika
linga statybai. Užtai visus pamink
lų akmenis išparduoda pigiausia 
kaina. Taipgi parduoda naujausios 
mados mūrinius namus, po 4 kam
barius ir 2 kambariai viršui, ne
baigti, po $4750.00. Yra gasas, elek
tra, vanduo ir gatvės ištaisytos. 
Paskolą galima gauti kokią tik no
rite.

Mrs. Anna Bittin
' GARDEN HOMES ' 

3938 West lllth Street 
Tel. Beverly 0005.

9 APARTMENTAI, garas. Meti
nių pajamų $3600. Kaina $13,500. 
—$2500 pinigais reikalaujama, — 
kampinis 13 apartmentų. Metinių 
pajamų $6750. Tiktai $22,000. Pi
nigais $5,000.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO.

3943 Irving Park.
Independence 6870.

m

GROSERNĖ-MARKETAS 1754 
W. 57th St. gerai išdirbtas biznis, 
modernai, gerai įrengtas, refrige- 
racija. Gyvenimui kambariai už
pakaly. Savininkas turi išvažiuoti.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė^Pardavimui

PARSIDUODA z rLETŲ po 7 
kambarius, mūrinis namas. Parsi
duoda pigiai iš priežasties mirties. 
1424 So. Christiana Avė. šaukite 
Melrose Park 1205-M.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ ūkio 
namas — 4-4 kambarių flatai. Mo
dernas, puikus susisiekimas. Paja
mų $1,104 kasmet. Savininkas. 

1433 Wolfram Street.

Nuo Veronikos 
Faizienės

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

PARDAVIMUI 1 AUKŠTO na
mas, 60 pėdų lotas, tile virtuvė ir 
•maudyklė. Stokeris. 7127 So. Tal- 
man.

HELENA MALIŠAUSKIENĖ- 
(MALESH) 

po tėvais Sairiulhltė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 12 d., penktą vai. 
popiet, 1939 m., sulaukus ži
los senatvės, gimus Lietuvoj, 
Staškunų kaime, PasVetinio 
parap., Šiaulių apskr.

Amerikoj išgyveno 18 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vytą Juozapą, 4 dukteris, An- 
toinette ir žentą Dr. Peter 
Petraitis, Elsie ir žentą Alex 
Maziliauskas, Stellą ir žentą 
Peter Zaks, Josephihe ir žeh- 
Jtą Eugene Gasper, 3 sūnūs: 
Adolph ir marčią Mary, John 
ir marčią Katie, Alphorise ir 
marčią Estelle ir dvyliką 
anūkų. Lietuvoj paliko sese
rį Elžbietą Petrulevičienę ir 
jos šeimyną ir brolį Domini
ką Samulionį ir jo šeimyną, 
ir daug kįtų giminių.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
tviez koplyčioj. 44 Ė. 108th St. 
namų tel. Pullman 3359. Lai
dotuvės įvyks šeštadienį, bal. 
15 d. Iš koplyčios 1:30 vai. po 
pietų bus nulydėta į Lietu
vių Tautiškas kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugųs-es ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. Nuliūdę liekame, 
Vyras, Vaikai, Marčios, Žen

tai ir Giminės.
Laid. Dir. Lachawicz ir Su- 

nai, Tel. Pullman 1270.

Dėkoju visiems, kurie 
mime Užfeirašė “Naujienas”.

Louis Burba, 4134 So. West 
ern Avė. Mr. Burba yra puikus 
karpenteris. Jis padaro datbą 
gerai ir ir greitai už prieinamą 
kaiiią. Taigi kam reikalinga,

Šau-
Lafa- 
gyve- 
taipgi 

kuri

per

kit vakate pd 5 v., tel. 
yette 8351. Ponai Burbai 
na savo gražiame name, 
augina puikią dukrelę, 
lanko aukštesnę mokyklą 
gi lavinasi muzikoj. 

000
Ponai Chiiiskai, 4650 S. 

tern Avė., turi savame 
taverną. Chinskų dukrelė Ireha 
penkiolikos metų užbaigė šokią 
mokyklą.

Les* 
namie

Barbora Lapinskienė, 6635 
S. Sacramento avė., gyvena sa
vo puikioj rezidencijoj su sū
num ir dukrele (sūnūs vedęs)t 
taipgi su visais gražiai susitai
ko ir kuopuikiausiai sugyvena, 
P-ia Lapinskienė labai gerO bu
do, ji priima blogą už gerą, nu
kenčia viską, jos* gyvenime vi
sokią kl i ličių buvo, bet viską 
kantriai perleido. Sveika, links
ma ir nieko neatboja.

V. Faiza,

Ši

SAVININKAS PARDUODA 5 
kambarių plytinį, pečium šildomą. 
Whipple St., arti 55, Lotas 37J/2X 
125. Kaina $3500.

HEMLOCK 7711.

MARQUETTE IR BRIGHTON 
PARKE BARGENAI.

Netoli Lietuviškos bažnyčios, 2 
flatų po 4 kambarius. Kaina $3900.

5 kambarių mūrinis bungalow— 
kaina $4500.00. Bizniavas namas 
sų taverno bizniu. Kaina $8500.00. 
\11 , flatų—kaina ......... $19500.00

5 kambarių mūrinis bungalovy, 
platus lotas, kaina ........... $3300.00

Visi namai parsiduoda lengvais 
išmokėjimais arba kas ką turite iš
mainyti: morgičius, bondsus, far
mas, lotus. Kreiptis pas

C. P. SUROMSKIS,
6816 So. Western Avenue.

Tel. Grovehill 0306. Vakarais 0176

FARMS FOR SALE

120 AKRŲ ŪKIS, 80 akrų dir
bamos, geri pastatai. $2,000. Char
les Rukšėnas, White Cloud, Mich. 
R. No. 2.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai. ir Trokai Fardavirnnl

PARSIDUODA VARTOTAS Nash 
automobilis — Labai geram stovy
je. Parduosiu labai pigiai. Galite 
matyti bile kada. 4171 So. Halsted 
Street.

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

GALIU DUOTI PASKOLĄ ant 
pirmų morgičių—nuo $500 iki ver
tės propertės. Atsišaukite į 
METROPOLITAN STATE BANk 

2201 W. 22 St. Real Estate Skyrius
Chester Kilkis, Ine 
4192 Archer Avė.

BRIGHTON PARK. 
kolonija, galima drąsiai saky
ti, yra smarkiai auganti kolo
nija. čia lietuvių ir kitų tau
tų bizniai gerai gyvuoja ir ne
mato recesijos.

Tarpe įvairių biznių, čia ran
dasi Chester Kilkis, Ine., Real- 
tors, Mortgage Service, Gene
ral Insurance, 4192 Archer 
AVe.

Dabat ši įstaiga skelbia par
davimui gerų namų net try* 
liką. Pataria nuvykti, apžiūrė
ti namus, o paskiau nuvykti 
į jų ofisą ir derėtis, šiais lai
kais namų mažai kas stato, 
bet senus namus perka ir tų 
namų kainos jau kyla, o to* 
liau dar labiau kils. Todėl ver-< 
ta apžiūrėti namus, kuriuos 
Chester Kilkis įstaiga siūlo.

Juk beveik kiekviena šeimy • 
na trokšta turėti namą. Taigi, 
kas mano įsigyti dabar namą 
labai geromis sąlygomis, pa
tartina susižinoti su Chester 
Kilkis įstaiga.

Pastebėkit šios įstaigos skel
bimą šiandien ir rytoj “Nau 
j ienose”. — Pažįstamas.

BIG BARGAINS 
Nepraleiskite šitų bargenų.

4 bučernės su grosernėm, ran
dasi South Side, bizniai geri, cash 
ar mainais. Priimsim į mainus nuo 
bungalow iki 4 flatų.

Bizniavas namas, storas ir 5 fin
tai ir extra lotas ant šalies —cash 
ar maža maina. Kaina $9500.00.

SPECIALI
Nepraleiskit šitos progos be jų 

nėra daug! Parsiduoda arba išsi
maino tavern su namu
South Side, 10 mylių nuo Chica- 
gos. Ten yra slot machine ir kiti 
visoki gemiai, ir license tik yra 
$100.00 į metus.

randasi

Ir turime labai gražių farmų; 
randasi Waukegan, ir Kenosha, 
Wi$. huo 10 iki 80 akrų.

Ir visokių namų už cash 
mainais. Norėdami pirkti, ar 
duoti, kręipkitės prie musų.

PAUL M. SMlTH 
4177 ARCHER AVENUE 

kampas Richmond. Virginia

arba 
par-

9665.

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ 
plytinis katedž prie 1414 N. A vers 
Avė. $1500.00 — $1000.00 pini
gais. Savininkas — 3838 W. Grand 
Averiuė.

3635 N. RICRMOND $2650 — 
namas, karštu vandeniu šildomas. 
Priverstas parduoti. Apie $800 pi
nigais reikalaujama. Atdara šešta
dienį ir sekmadienį nuo 1 iki 4 
vai. popiet.

SO1L—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui.

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS 
dėl gėlynų ir žolynų specialiai su
maišytas su durpėmis ir trąšomis. 
Parduodam bušeliais arba vežimais. 
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 
bušelių $2.50. Jei pirkslte daugiau 
kaip vieną bušelį už pristatymą ne
mokėsite, 
ryto

Ofiso valandos 7 vai. 
iki 10:30 vakare.

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

- -

Jei Norit
KĄ PARDUOT 
AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 

VISI SKAITO.

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.
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RENGIAMASI PRIE GEGUŽĖS PIRMOS 
DIENOS APVAIKŠČIOJIMO
IŠKILMES RENGIA LSS IR LDD

VAKAR 
ČHIČAGOJ

ŽYMUS CICERIETIS LEO SHVEGZDA AP
SKRIČIO LIGONINĖJ - KITI ĮVYKIAI

Įvairios žinios iš Cicero Lietuvių Gyvenimo

Ką VeiKia Musų 
DRAUGIJOS

Savaitė-kita ir netrukus at
eis skaisčioji, ideališka viso pa
saulio darbininkų šventė — 
PIRMA DIENA GEGUŽĖS, šią 
pasaulinę darbininkų šventę, 
kaip žinoma, viso pasaulio dar
bininkai stoja po socializmo vė
liava, išreiškia darbininkų kla
sės so.idariškumą, perbėga gy- 
venmo kovas, pasižadėdami 
tvirčiau vienybėje tęsti pradė
tas kovas toliau ir toliau iki 
galutinos darbininkų klasės 
pergalės, iki panaikinimo viso
kios priespaudos ir alginės ver
gijos.

Kad a'škiau supratus PIR
MOS DIENOS GEGUŽĖS šven
tės užduotis ir kad triumfališ- 
kai prisidėjus prie viso pasau
lio darbininkų šventės PIRMOS 
DIENOS GEGUŽĖS apvaikščio- 
jimo, lietuviai darbininkai šį
met rengia iškilmes pirmadie
nį, gegužės 1, vakare, kaip

Svečiai Chicago j 
Iš Tolimos 
Tennessee Valstijos
Ūkininkauja Saloj; Ten Jau 

Esą Labai šilta
Aną pirmadienį (balandžio 

3 d.) Chicagon atvyko iš vie
nos salos Tennessee valstijoje 
(Island No. 21), plačiai žino
mi buvę, per ilgus metus, chi- 
cagiečiai Lucija ir Jonas Sa
kalai. Jie keliavo penkis šim
tus mylių.

Jiedu savo troku-mašinėle 
šveitė kalnais ir pakalnėmis, 
tik labai nusistebėjo, pasiekę 
Chicagą, kad čia oras šaltas. 
Beveik jokių pavasario žymių 
nematyti. P-ia Sakalas sako, 
“mes išvažiuodami palikome 
šiltą, gražų orą. Medžiai sprog
sta, leidžia pumpurėlius, visur 
žaliuoja, ir gėlės jau pradeda 
žydėti.*’

Pridūrė, kad ji sėdėdama su 
savo Jonu automobilyj, apie 3 
šimtus mylių nejautė jokio 
šalčio, bet per kitus du šim
tus mylių oras taip parsimai- 
nė, kad prisiėjo iš šalčio ir 
drebėti.

Buvę- Chicagiečiai
Sakalai jau bus apie penki 

metai kaip farmeriauja sykiu 
su lietuviais Podinais gražioj 
saloj, apsuptoj vandenynu, 
upėmis ir ežerais.

Velykų švenčių proga šešta
dienio vakare, mieli sveteliai 
buvo pakviesti pas A. ir K. 
Baltus, 6319 So. Sangamon St., 
o prie jų ir daugiau — J. M. 
Slavinskai, Emilija Dagis, Vic 
Švėgžda, L. Slavinskas Jr., R. 
šniukas ir daugiau jaunuolių. 
P-ia Baltienė pagamino gardžią 
vakarienę, o p. Baltas puikių 
trunku parūpino, ir baliavojo- 
me kaip obyvateliai.

Vėliau p. Petras Kundrotas 
rodė kr u tarnus paveikslus, ku
rie užtruko apie dvi valandas 
laiko.

Atvaizdai labai įdomus, ir 
buvo tikras malonumas priva- 
tiškuose namuose sau ramiai 
sėdėti ir matyti vėliausius pa
saulio įvykius — lietuvių ge
gužines, šv. Kazimiero Akade
mijos, mokines, žaislus, gra
žius šokius ir daug kitokio 
įvairumo.

Augina Vatą (Medvilnę)
Smagu buvo matyti kinta

muose paveiksluose ir pp. Sa
kalų ūkį, su visais inventoriais, 
gražiais gyvuliais, žaliuojan 
čiais miškais ir vatos lauku?. 
Paveikslai parodė kaip vikriai 
su traktoriais musų eks-Chica- 
giečiai dirba savo kasdieninį 
darbą, parodė ir jų nuolatinį 

septynios, MILDOS svetainėje, 
3140 S. Halsted St. šiose darbi
ninkų iškilmėse bus vykdomas 
gražus programas, kurį išpildys 
NAUJOS GADYNĖS choras ir 
CHICAGOS VYRŲ choras. Bus 
keletas žymių kalbėtojų, kurie 
nupieš darbininkų klasės padė
tį ir jos užduotį bendram, soli- 
dariškam veikimui, stiprinimui 
lietuvių darbininkų organizaci
jų ir jų kultūrinės veiklos.

Lietuvi darbininke, pasižy
mėk PIRMOS DIENOS GEGU
ŽĖS Šventę į savo dienyną. At
eik j viršnurodytą vietą, kur 
kartu su visais draugais darbi
ninkais pareikšim savo solida- 
riškumo balsą prieš pasaulio 
skriaudikus, diktatorius, fašis
tus, žmonių žudikus.

Iškilmes rengia LSS Centra- 
linė kuopa ir Lietuvių Darbi
ninkų Draugijos 4-ta kuopa.

L-s.

Senas Petras
Nėra Kontestantas

Senas Petras (Martinkaitis) 
nėra Chicagos Lietuvių Drau
gijos kontestantas ir iš viso 
su kalbama organizacija nieko 
bendro neturi. Jis nėrė, įgalio
tas nei narius įrašinėti, nei 
šiaip kokius draugijos reikalus 
atlikti.

— Chicagos Lietuvių 
Draugijos Valdyba.

Ieško
Seserų

Laiškas “Naujienoms”
Gerbiamieji:

Aš atvažiavau kovo 20 į Ame 
riką iš Lietuvos. Esu čiagimu- 
si. Buvau 10 metų, kai išva
žiavau iš Amerikos. Gyvenau 
tuo laiku Brighton Parke, ad
resu 4633 S. Fairfield !A’ve. 
Paieškau seserų Alice, Stella ir 
Helen Mockaičių. Esu Bernice 
Mockus. Gyvenau Lietuvoj 
Tauragės apskrityj, K Kikonių 
kaime, arti Laukuvos.

Esu jum dėkinga.
Bernice Mockus-Girčienė, 

10558-60 So. Michigan Avė., 
Chicago, III.

Telefonas Pullman 6259.
X

Linksmas.
Vakarėlis
Atsilankykite į "College Night 

Šokius*”

Vienas gražiausių šių metų 
šokių vakarų įvyks rytoj, ba
landžio 15 d., dėl Chicagos 
jaunimo naudos. Tai Lietuvių 
Universiteto Kliubo metiniai 
“College Night šokiai”.

Šokiai įvyks Amalgamated 
Centro gražioj “Lincoln** sa
lėj, kuri bus labai gražiai iš
puošta kolegijų mada- Salė 
randasi prie 333 So. Ashland 
gatvės, skersai nuo Ashland 
Auditorijos.

Tie kurie atsilankys, praleis 
linksmai vakarėlį tarp daug 
draugų ir pažįstamų, šokiai 
prasidės 8:30 v. vakaro.

Bilietus galima gauti nuo 
narių arba prie durų už 55 
centus. Visas pelnas eina Sti
pendijų Fondui.

—A. V. F.

triūsą, taippat ir kitų vietos 
ūkininkų tipus.

Jonas ir Lucija Sakalai pe
reitą pirmadienį išvyko atgal 
į savo gražiąją salą, prie tų 
pačių kasdieninių pareigų. Lin
kiu laimingai pasiekti namus.

R. š.

Padėka 9-to
Wardo Lietuviams

Dėkoju visiems lietuviams iš 
9 Wardo, kurie balsavo už me
rą Kelly balandžio 4 dieną 
1939. Ačiū ir tiems lietuviams 
iš 30 precinkto, kurie padėjo 
man laimėti. —Alfon Kezis,

Precinct Captain.

• Dabar Chicagoj vyksta Illi
nois Spiritualistų konvencija. 
Kaip vakar pranešėme šiame 
skyriuje,- vienas konvencijos 
dalyvis iš New Yorko bandė 
susisiekti su anuo pasauliu ir 
pasikalbėti su neva jau miru
sio Vokietijos diktatoriaus Hit
lerio dvasia. Susisiekti ir pa
sikalbėti nepasisekė, tad spiri- 
tualistai dabar aiškina, kad 
Hitleris yra gyvas ir gandai 
apie jo mirtį tėra prasimany
mas. Jeigu jie taip sako, lai 
turbut taip ir yra... x

» » »
• Prieangyj namo ties "3533 
West 13th Place, 40 metų chi- 
cagietis Louis Pangrazio nušo
vė 26 metų piktadarį Peter Ei- 
den. Nušautasis nenorėjo Pan
grazio apiplėšti, bet užsispyręs 
kvietė jį pagelbėti jam apiplė
šti artimą maisto krautuvę. 
Policija atrado, kad Eiden ke
liais atvejais buvo kalėjime ir 
gyveno adresu 801 Cicero avė.

» » »

• Policijai pasidavė 42 metų 
chicagietis James Belcastro, 
garsus gengsteris, kurį padug
nės vadina “bombų karalium”. 
Policija ieškojo Belcastro, ry
šy su nušovimu 46 metų poli- 
tikieriaus Daniel Pintozzi. Jis 
buvo nušautas užvakar ties 
Belcastro tėvo krautuve adre
su 1015 Polk Street, kur jis 
sėdėjo automobilyj.

« » »
• Chicagos priemiestis Niles 
Center turi 6,000 gyventojų. 
Alinių ten yra 57, beveik po 
viena kas 100 žmonių. Mieste
lio valdyba nusprendė, kad 
toks didelis skaičius “pagun
dos lizdų” išves visus gyven
tojus iš kelio, ir daro žygius 
daugiau negu pusę jų uždary
ti.

» » »
• Northsaidėj pasirodė gauja 
piktadarių, kurie vagia paltus 
iš viešų vietų — salių, maldyk
lų, etc. Vakar jie aplankė Ro- 
gers Park Moterų Kliubą, 7079 
N. Ashland avenue, ir iš gar- 
derobos pavogė du brangius 
kailinius paltus, priklausančius 
kliubo narėms, kurios tuo lai
ku buvo susirinkime.

• Trys nedori jaunuoliai va
kar įsibrovė į 57 metų italo 
Ciro Cirrincione namus, adre
su 2512 Lexington avenue. Jis 
pasiėmė $120 pinigais, $150 
vertės žiedą — ir suvalgė spa- 
gettus, kuriuos Cirrincione bu
vo ką tik išviręs, žiedą jisai 
buvo nupirkęs savo dukterei, 
kurios vestuvės įvyksta sekma
dienį.

» » B
• Garsus Varšavos operos dai
nininkas Jan Kiepura, kuris 
dabar koncertuoja Amerikoj, 
vakar iš Chicagos pasiuntė 
50,000 zlotų (apie $10,000) au
ką per Lenkijos prezidentą 
‘Moscickį, Lenkijos apgynimo 
fondui. Vietos lenkai aukas 
rinko per paskutines dešimts 
dienų, ir surinko $59,315. Tarp 
lenkų Amerikoj yra platinamas 
obalsis aukoti Lenkijos gyni
mui vienos dienos algą.

» » «
• Vakar iš žiemos treniruo
tės Catalina saloj, Californijoj, 
Chicagon grįžo Cubs baseball 
komanda, šiandien ji susikibs 
su kita profesionale Chicagos 
komanda — White Sox.

CICERO — SLA 301 Kuopa 
turėjo savo mėnesinį susirin
kimą 10 d. šio mėnesio, p. 
Shameto svet. Oras pasitaikė 
nemalonus, lijo ir snigo. Tokiu 
budu, susirinkimas buvo labai 
skystas ir nauji nariai kurie 
buvo prižadėję prisirašyti, ne
pasirodė. O vajus jau baigiasi. 
P. Peika pasiėmė net 5 aplika
cijas ir prižadėjo sekančiam 
susirinkime pristatyti naujų 
narių. Jeigu kiekvienas narys 
nors po vieną naują narį at
vestų, tai butų vajus pilnai nu
sisekęs. šiandien SLA pilnai 
aprūpina mus apdrauda ir pa
šalpa. Kaip vyrai, taip ir mo
terys, priimami iki 60 metų 
senumo. Tai ko dauginus rei
kia? Jeigu kas įdomaujatės, 
atsikreipkite pas K. P. Devei
kis, 1518 South 48th Court. Ar 
kam patinka ar ne, SLA užima 
ir pasiliks pirmoj vietoj tarpe 
lietuvių- Tai vienintelė organi
zacija, kuri turi pamatą, o ge
ras, tvirtas pamatas daug rei
škia. Pašalpinių kliubų ir drau
gijų daug likvidavosi ir laikui 
bėgant gal visos išnyks, tad ne
laukite užbaigos, negarbingų 
dienų ir skriaudų paskutiniems 
seniems nariams, šiandieną, 
kuris serga, miršta yra aprū
pintas, bet kas bus rytoj! Tad 
nelaukite tos negarbingos die
nos, ieškokite išeities. O išeitis 
yra.

Lco Shvegzda guli Cook 
County ligoninėj, Ward 34. 
Kaip jau buvo rašyta, jis liko 
sužeistas automobilisto B. Ku- 
čio ant 16 St. ir 49 Ct. Shvegz- 
da ėjo namo, 1631 S. 49th Ct., 
bet jų pasiekti neteko, ir grei
tai nematys, neS kojos kaulas 
pusėtinai sutrųškintas, ir jis 
visas apdaužyta^. Leo Shvegž- 
da senas vietos gyventojas, nė
ra sirgęs nei ligoninėj buvęs. 
Sakydavo: “Tik neatsargus pa
tenka nelaimėn.” Bet dabar ir ■i
pačiam teko. Bet p. Shvegzda 
sako, “Tai ne mano kaltė*’. Ma
no sena motina sako “Vaikeli, 
nou nelaimės neišsisaugosi.”

Na, kaip ten nebūtų, Shvegz

SLA. 125 Kuopa 
Nerengia Baliaus

MELROSE PARK. — Už
praeitą savaitę SLA. organe 
“Tėvynėj” tilpo žinutė, kad 
SLA. 125 kp. 'Melrose Park, 
rengia balių. Tai neteisybė. 
SLA. 125 kuopa šiuom kartu 
nerengia jokio baliaus. Kas ra
šė, tai parašė klaidingai arba 
norėdamas pasinaudoti SLA. 
125 kp. vardu.

SLA. 125 kp. Valdyba.

Scenos Mylėtojų 
Ratelis Vyksta 
į Indiana Harbor

Vaidins komediją “Kuprotas 
Oželis”

i

ROSELAND.— Lietuvių Sce
nos Mylėtojų Ratelis, užbaig
damas žieminį veikimą, buvo 
nutilęs. Rodos, kad jau visas 
veikimas užsibaigė. Vienok taip 
nėra, nes rateliečiai veikia pa
tylomis.

Štai balandžio 23 d. važiuo
ja net į Indiana Harbor, ten 
yra užkviesti vaidinti veikalą, 
todėl ir pasirinko gana gražią 
komediją, “Kuprotas Oželis**, į 
kurią įeina gana daug dainų. 
Kai kas net operetę vaidino. 
Taigi Ratelio vaidylos dabar 
repetuoja ir stengiasi suvaidin
ti kuo geriausia. Kvietėjos yra 
Lietuvių Moterų Kliubas.

Laisvamaniai veikia
Roselando Liet. L. Etinės 

Kultūros Drjos 1 kuopa irgi ne
snaudžia. štai sekmadienį, ba

da turės ilgai kankintis- Koja 
pakabinta, ištempta su tam ti
krais prietaisais, net baugu 
žiūrėti. Kaip ateis laikas, bus 
sudėta į gipsą. Kada pradės 
vaikščioti, tai niekas negali 
pasakyti. Keli mėnesiai praeis. 
Vadinasi, gražus pavasaris ir 
šilta vasara nueis niekais. Na, 
o kas su namiškiais—žmona, 
mažas sūnelis Bobby? Nežiū
rint rūpesčių, juk reikia val
dyti duonutės, o kasgi tą duo
nutę parūpins. Juk tėvas duon- 
davis. lovoj. Čia tai daugiaus 
negu nelaimė. Kadaise, kaip 
buvo geri laikai, p. Shvegzda 
priklausė prie keliolikos drau
gijų, O dabar liko tik vienas 
Raudonos Rožės Kliubas su 
$5.00 savaitinės pašalpos. Bet 
yra daug ir tokių, kad ir to 
neturi. Leo Shvegžda turi ga
lybės draugų. O tarp draugų 
ir priešų tai paprastai taip bu
vo ir bus, kiekvienas savo bė
das turi nešti.

Šio šeštadienio vakare, p. 
Shameto svet-, 1500 S. 49 Avė., 
Klovainiečiu Kliubo Vakaruš
kos. Gera muzika—žaismės. 
Skanus gėrimai, užkandžiai. 
Įžanga labai pigi. Klovainie- 
čiai ir ncklovainiečiai ateikite. 
Jeigu bus kokio pelno, tai eis 
geram tikslui — statomam pa
minklui. Komiteto pirminin
kas p. Gaščiunas rašo "“Darbas 
eina sparčiai. Sutartis padary
ta, laukite fotografijos”. Taip 
mes ir laukiamo, ir laukiame 
labai.

Šį sekmadienį, po pietų, 
Liuosybės svet. Draugystė Lie
tuvos Kareivių turės savo mė
nesinį susirinkimą. Nariai da
lyvaukite. Visi tarkitės apie 
draugystės gerovę. Juk yra pa
skelbtas vajus naujų narių. 
11 d- birželio piknikas Liberty 
Grove. Komitetas jau daro 
planus kaip padaryti pikniką 
įdbmų, patraukiančiu, o pa
traukiantis—reiškia tai “kėš”. 
Yra paskirta $25.00 laimėji
mui. Visi renkitės prie to.

K, P. Deveikis

landžio 16 d., Liet. Darbininkų 
svet. rengia pramogų vakarą. 
Bus suvaidinta komedija “Jau
nystės Karštis”, o Liet. Aido 
choras suteiks daug gražių dai
nų. Minimam vakare Aido cho
rą ves, rodos, kompozitorius 
P. Sarpalius. Parengimas, kaip 
matome, žada būti įvairus ir 
nenuobodus. Todėl atsilankyki
te. —Stepukas.

Muzikos Vakaras 
Jauniems Ir 
Seniems
šaltimiero šurum-Burum Pa
rengimas Sekmadienio* Vakare

Ateinantį Sekmadienį, Bal. 
16 d., Ashland Blvd. Audito
rijoj, 6-tą valandą vakare įvyks 
šaltimiero Antras “Šurum-Bu
rum” lietuviškas programas.

Kaip ir visuomet, šitas pro
gramas bus gyvas ir įdomus, 
dviejų ir pusės valandų muzi
kalia perstatymas. Bus “Lietu
viškos Krikštynos”, su dainom 
ir šokiais; bus komiški šokė
jai; dalyvauja trys chorai ir 
žymiausi Chicagos dainininkai 
bei dainininkės.

O jaunimui, viskas irgi pri
rengta! Pasamdytą dvi iš ge
riausių šokių orkestros: Lew 
Diamond’s orkestrą, ir Mykolo 
Polkos Karaliai. šokiai tęsis 
nuo 9 vai. vak. iki 1-mos vai. 
ryto.

Tat, visi į šaltimiero šurum- 
Burum sekmadienio vakare!

Mik (Skl.)

Pirkite Savo Apielinkės 
Krautuvėse.

Upytiečių 
Vakarėlis

Upytės Draugiškas Kliubas 
rengia Spring Dance^su pro
gramų, šiandien, balandžio 15, 
7 v. v., Hollywood Hali, 2417 
W. 43rd St. Dalyvaus Bright
on Park Jaunuolių Grupė, po 
vadovyste A. Zabukienės ir 
taipgi bus Panevėžio Moterų 
Choras. Bus daug kitų pamar- 
ginimų. Kviečiame visus atsi
lankyti, nes yra užtikrintas ge
ras laikas visiems.

Kviečia Komisija.

Visiems Negerai, 
Kai Nariai Susi
rinkimų Nelanko

Iš L. N. Demokratų Kliubo
Lithuanian National Demo- 

eratie Club mėnesinis posėdis 
įvyksta šį vakarą, Vengeliau- 
sko svetainėje, 4500 S. Talman 
Avė., lygiai 8 vai. vakare. Kliu- 
biečiai, šį vakarą būtinai bu
kite laiku, kad galėtume pra
dėti laiku posėdį. Turiu pažy
mėti, kad musų kliubiečiai yra 
dideli apsileidėliai, mažai kas 
iš jūsų lankosi į posėdžius, o 
kai koks nors nepatinkamas 
tarimas pereina, tai tada iš
metinėja, kad nebuvo nutarta 
gerai. Taigi, jei norite, kad kliu- 
be butų gera tvarka ir tinka
mai viskas tariama, tai jūsų 
pareiga lankyti susirinkimus. 
Dar turiu pažymėti, kad ne
visi nariai yra atsilyginę už 
įžangos tikietus nuo pereito ba
liaus, ir negalima prieiti prie

galutinos atskaitos. Butų ge
rai, kad šį vakarą, kurie esate 
skolingi, atsiteistumėle.

Korespondentas.

Kupiškėnai Rengia 
“Lietuvišką 
Vakarėlį”
Ragina Visus Svečius Pasitai

syti Batų Padus
Praėjusis žiemos sezonas bu

vo gana sėkmingas visokiais 
parengimais. Įvyko keli didžiu
liai koncertai, ir negalima pra
leisti nepaminėjus “Naujienų” 
Jubiliejaus.

Taipgi buvo daug visokių 
mažesnių parengimų. Mes juos 
lankydami, turėjom visokių 
smagumų ir smagiai laiką pra
leidom.

žiema jau prabėgo, oras da
rosi šiltesnis, greitai jau atgįs 
gamta ir vilios visus į miš
kus, o surukusios svetainės pa
siliks tuščios iki kitam žiemos 
sezonui.

Kol oras dar šaltokas ir ne
patogus išvažiavimams į miš
kus, ir užbaigimui žiemos se
zono, Kupiškėnų Kultūros 
Draugija rengia “Lietuvišką 
Vakarėlį” balandžio 22 d., Sha
meto svetainėje, 1500 S. 49th 
Avė., Cicero, III.

Komisija vakarui rengti 
stropiai platina bilietus, ir ra
gina Kupiškėnus ir kaimynus 
gerai prisirengti — pasitaisyti 
batų padus. O šokti tikrai vi
siems reikės, nes bus gera mu
zika. Bus ir daugiau pamar- 
ginimų — įžangos bilietas 25c.

P. B.

PETRONIO IR JO KOMPANIJOS 
NAUJAS SKYMAS

Per gvoltą D. L. K. Vytauto Draugijos Nr. 2 narius no
ri nutempti į vieną organizaciją. — Griebiasi tie
siog neleistinų priemonių. — Kokios yra narių tei
ses ir ką jie turi daryti.

ROSELAND. — Prieš kiek 
laiko D. L. K. Vytauto Draugi
ja Nr. 2 nutarė prisidėti prie 
kurios kilos stambesnės lietu
vių organizacijos. Susirinkimas 
išrinko komisiją, kad toji pasi
tartų su organizacijomis ir su
rinktų apie jas informacijas. 
Vėliau jau patys nariai specia
liame mitinge turėjo išspręsti, 
į kokią organizaciją jie nori 
stoti.

Pasitaikė taip, kad į kalbamą 
komisiją pateko Petronis ir keli 
jo šalininkai. Iš pat pradžių jis 
griebėsi suktos politikos. Bū
tent, stengėsi visais budais nie
kinti vieną draugiją, prie ku
rios kai kurie vytautiečiai norė
jo prisidėti. Nors jis ir buvo 
komisijoje tartis su ta draugi
ja, bet į pasitarimą visiškai ne
atvyko.

Pagaliau kai didelis Vytauto 
Draugijos narių būrys vis dėl
to panorėjo daugiau patirti a- 
pie organizaciją, kuri Petroniui 
yra nekošer, tai sušauktame su
sirinkime jis bandė net skanda
lą sukelti. Grūmojo nariams, 
kad jie neturėjo teisės susirink
ti be jo “didenybės” leidimo. 
Sugėdintas Petronis iš susirin
kimo pasišalino.

Pamatęs, kad vis dėlto nema* 
žas būrys yra linkęs dėtis į ne
pageidaujamą organizaciją, Pe
tronis sugalvojo savotišką sky- 
mą: neprileisti, kad butų laiko
mas reguliariš Vytauto draugi
jos susirinkimas. Buvo sudary
ta taip, kad nei pirmininkas, 
nei sekretorius į susirinkimą 
neatvyko. To dėka susirinkimas 
neįvyko ir jokių tarimų nariai 
negalėjo padaryti.

Pagaliau įvyksta specialus su
sirinkimas, kuris buvo sušauk
tas laiškais. Kvietimo laiškuose 
aiškiai pasakyta, jog susirinki

mas turės nuspręsti ir pasirink
ti, prie kurios organizacijos no
ri prisidėti.

Susirinkime liko panaudotas 
“stimroleris”. Nariams visai ne
duota progos reikalas aptarti. 
Pasakyta, kad jie turės balsuo
ti, ar nori prisidėti prie siūlo
mo klubo, ar ne. Jokio kito pa
sirinkimo. Tuo pačiu metu liko 
pareikšta, jog nariai, kurie ne
norės prie klubo prisidėti, ga
lės savo dalį atsiimti.

Atsirado per 20 narių, kurie 
pasisakė prieš prisidėjimą prie 
klubo. Suprantamas daiktas, 
jog tai reiškia, kad jiems turi 
būti grąžinta jiems priklauso
ma dalis.

Petroniui ir jo klikai tatai 
nepatiko: jie sumanė “maišti
ninkus” suvaldyti. Kreipėsi į 
advokatą, kuris bando nugąs
dinti narius ir išaiškinti, kad 
kur daugumas nutarė, ten jie 
ir turi eiti.

Tai yra niekas daugiu, kaip 
tik paprastas humbugas. Niekas 
negali priversti žmogaus pri
klausyti ten, kur jis nenori pri
klausyti. Jei kuris Vytauto 
Draugijos Nr. 2 narys nenori 
stoti | tą organizaciją, prie ku
rios nutarta prisidėti, tai jis tu
ri pilną teisę pareikalauti, kad 
jam priklausoma iš likviduoja
mos draugijos dalis butų išmo
kėta. Tegul tai įsideda į galvą 
kiekvienas Vytauto Draugijos 
narys. Taip, tegul jis žino, jog 
jis turi teisę ir gali savo dalį 
atsiimti. Taip pat tegul jis žino, 
jog prieš jo valią niekas jo ne
gali nutempti į tokią organiza
ciją, kur jis nenori priklausyti. 
Taip, to negalima padaryti net 
tokiomis savo rųšies juodran- 
kiškomis priemonėmis, kokias 
naudoja Petronio klika.

—Vytautietis




