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No. 75

LENKAI IR LIETUVIAI PASIRAŠĖ SUTARTI
ATNAUJINAMA PAŠTO, TELEGRAFO IR 

GELEŽINKELIŲ SUSISIEKIMAS TARP 
LENKIJOS IR LIETUVOS

Atsteigiama diplomatiniai ryšiai, nutrauk
ti lenkams Vilnių paėmus

LONDONAS, Britanija, kovo. Kovo 19 dienų lietuviai nusi-
29. — Pirmadienio vakare čia lenke lenkų ultimatumui, rei-
gauta Exchange Telegraph kalavusiam atnaujinti susisie-

LOJALISTŲ ATSPARA STIPRĖJA
Karo medžiaga siunčiama lojalistams iš 

Francuzijos ir Rusijos

fgentijos žinia iš Varšavos, ku
ri sako, kad Lenkija ir Lietu
va pasirašė sutartį. Pagal su
tartį atnaujinama pašto, .tele-. 
grafo ir geležinkelių susisieki-j 
mas tarp Lenkijos ir Lietuvos.

Sutartis pasirašyta Augus
tave, kuris randasi Lenkijoje,
netoli nuo Lietuvos rubežiaus. Ijiems.

Mussolini grūmoja 
Prancūzijai

ROMA, Italija, kovo 29. — 
Antradienį fašistinė spauda pa
skelbė, kad kalboje, kurių pa
sakys senatui trečiadienį, Mus
solini įspės pasr.ulį, jogei Ita
lija yra pasiruošusi atremti 
kiekvieną ataką atkreiptų taip 
prieš Italiją, taip prieš jos in
teresus.

Mussolimo** • kalba. ypač -bus 
taikoma Francuzijr.i, kurios 
kairioji spauda paskutinėmis 
dienomis smarkiai atakavo ita
lus ryšium su Mussolinio kam
panija Ispanijoje.

Mussolini, kalbėdamas sena
tui, numatoma, reikalaus dar 
daugiau pinigų paskirti kariuo
menės reikalams.

5 žuvo, 18 sužeista 
Arkansas audroje
FERBIDAY, Ark., kovo 29. 

— šeši asmenys žuvo, o 18 as
menų sužeista, praūžus viesu
lui (tornadui) Arkansas ir 
Louisir na valstijose pirmadie
nio naktį ir anksti antradienio 
rytą.

Keturi asmenys buvo užmuš
ti Turtle Lake apielinkėje ir 
septyni sužeisti antradienį. Gi 
du vaikai užmušti ir 11 suau
gusių sužeista pirmadienio nak
tį, kai viesulas sunaikino pen
kis ūkininkų namus miestelio 
Texarcana, Ark., apielinkėje.

Duos paskolų valsti
joms ir miestams
VVASHINGTON, D. C., kovo 

29. — Jungtinių Valstijų se
nato bankų reikalų komitetas 
užgyrė senatoriaus Glass’o bi- 
lių, kuris įgalioja Reconstruc- 
tion Finance Corporation duo
ti paskolų valstijoms ir mies
tams.

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

Debesuota; sniegienos; daug 
šalčiau; vidutinio stiprumo ir 
vėsesni vėjai; saulė teka 5:38, 
leidžiasi 6:12 valandą.

kimų ir diplomatinius ryšius 
tarp Lenkijos ir Lietuvos, nu
trauktus prieš 18 metų, kuo
met lenkai pagrobė Vilnių. 
Lenkų kariuomenė buvo su
traukta prie Lietuvos rubežiaus 
ir pasiruošusi briautis į Lietu
vą, kai lietuviai nusilenkė

Atmainos Lietuvoje
WASHINGTON, D. C., (kovo

28 d.). — žinios apie p. Tūbe
lio kabineto atsistatydinimų ko
vo 24 dienos vakare šiuomi pa
tvirtinamos: pasėkoje lietuvių- 
lenkų konflikto, senam minis-
terių kabinetui atsistatydinus, 
yra sudarytas naujas Lietuvos 
ministerių kabinetas tokio są
stato:

VLADAS MIRONAS — Mi- 
nisteris Pirmininkas

JOKŪBAS STANIŠAUSKIS
— Susisiekimo Ministeris

JUOZAS TŪBELIS — že
mės Ūkio Ministeris

STASYS LOZORAITIS — 
Užsienių Reikalų Ministeris 
. GENEROLAS S. RAŠTIKIS
— Krašto Apsaugos Ministeris 

PROFESORIUS J. TONKŪ
NAS — švietimo Ministeris

B. MASIULIS — Teisingumo 
Ministeris

PULK. S. LEONAS — Vi
daus Reikalų Ministeris

Kovo dvidešimts penktų (25) 
dieną Augustave tarpe Lietu
vos ir Lenkijos delegatų ėjo 
derybos dėl susisiekimo atida
rymo diplomatinėms atstovy
bėms pasikeisti. Susitarta dėl 
pašto, oro ir sauskelių susisie
kimo; taipgi numatyti susisie
kimui punktai. Tuo derybos ir 
baigtos.

Lietuvos Pasiuntinybė.

Keletas asmenų su
žeista streike

BELVIDERE, III., kovo 29.
— Antradienį įvyko muštynės 
prie siuvamų mašinų kompani
jos įmonės, kurioje yra pa
skelbtas streikas.

Miestelio policija, miestelio 
meras ir šerifo padėjėjai mė
gino sulaužyti pikietuotojų ei
les ir įleisti į dirbtuvę streik- 
kužius. Bet jų pastangos pa
sirodė bergždžios. Streiklaužiai 
į dirbtuvę neįėjo.

Pats miestelio mėras Perry 
Cratty dirba kompanijai kaip 
formanas, tad ir stengėsi jai 
pasirodyti geru esąs.

Cratty pareiškė, muštynėms 
aprimus, kr d prašys guberna
torių paskelbti karo padėtį. 
Muštynėse sužeista keletas as
menų, jų tarpe ir mėras Crat
ty.
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Acme-Naujienų Telephoto
DŽIAUGIASI LAIMĖJIMU — Trys Roosevelto šalininkai senate džiaugia

si pravarę valdžios reorganizavimo įstatymų, kurį priešai vadina “Diktato
riaus Bilium”. Iš kairės dešinėn: senatoriai S herma n Minton iš Indiana, Ja-
mes F. Burnos iš S. Garolina ir Lewis Schwellenbach, iš Washington valsti
jos.

SABOTAŽNINKAI ŠIAURĖS TYRINĖTOJŲ TARPE

Pripažino negrams 
teisę pikietuoti 

krautuvę
WASHINGTON, D. C., kovo 

29. — Sanitary Grocery Com- 
pany, operuojanti 255 krautu
ves (grosernes), samdė taip 
baltveidžius darbininkus, taip 
juodveidžius.

Balandžio 3 dieną 1936 m. 
kompanija atidarė naują krau
tuvę, kurioje dirbti paėmė tik 
baltveidžius.

Negrų susivienijimas pradėjo 
pikietuoti šią krautuvę. Dis- 
triet of Columbia teismas už
draudė pikietavimų. Praėjusį 
antrrdienį Vyriausias šalies 
teismas panaikino Distrist of 
Columbia teismo sprendimą ir 
pareiškė, 6 balsais prieš 2, kad 
negrai turi teisę pikietuoti.

Pastebėjo pirmutinį 
ledų kalną juroj

WASHINGTON, D. C., kovo 
29. — Pakraščių sargybos lai
vas pirmadienį pranešė, kad 
Grand Banks apielinkėje paste
bėta didžiulis ledo kalnas (ais
bergas) plaukiantis į tas apie- 
linkes, kuriomis šiaurės Atlan- 
tiko laivai kursuoja.

Pavojus ledo kalnų laivams 
šiaurės Atlantike , tęsiasi nup 
kovo 1 dienos iki liepos mene
sio pradžios. Tiems ledams tė- 
myti, jų vietoms nurodyti bu
vo įsteigti specialiai patruliai 
1913 metais, t.y. vienus metus 
po 'to, kai atsimušęs į šitokį 
ledo kalną paskendo britų lai
vas “Tįtanic”.

Hooveris sugrįžo 
iš Europos

NEW YORK, N. Y., kovo 29. 
— Antradienį sugrįžo iš Eu
ropos buvęs Jungt. Valstijų pre
zidentas Herbert Hoover. P-no 
Hooverio pareiškimu, jis nema
to artimo karo pavojaus Etf* 
ropoję dabartiniu laikii.
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MASKVA, Sovietų Rusija, 
kovo 29. — Vargšė Sovietų Ru
sija: atrodo, kad juo labiau jo
je “valomi”-visokį sabotažnin- 
kai; išdavikai, respublikos grio
vėjai, juo daugiau jų atsiran
da.

Nespėta pasiųsti pas Abra
omą Bucharinas ir jų bendrai, 
ir Ve pranešama, kad dar 19 
Kaza.kstf.no" respublikos vadų, 
kartu su respublikos prezidentu 
Kolumbertovu, buvo nužudyti 
po slapto teismo, s i '

Taip praneša Kazakstano 
Pravda kovo 23 dienos, laido
je. Tačiau ir tai ne viskas.

Didžiavosi rusai tuo, kad jų 
aviatoriai, lėkdami per šiaurės 
ašigalį, sėkmingai pasiekė 
Jungt. Valstijas. Atidžiai ste
bėjo ne tik rusai, bet ir sve
timšaliai , žygius keturių rusų 
mokslininkų, šiaurės tyrinėto
jų. O dabar Stalino valdžia 
skelbia, jogei yra įsakyta pa
daryti “valymas” abejingų ele
mentų Siaurės Juros linijos ad
ministracijoje, kuriai vadovau
ja prof. Otto 3chmidt, Rusi
jos žymusis šiaurės tyrinėto
jas. Liaudies komisarų taryba 
duoda suprasti, kad ir šiame 
departamente esama “sabotaž- 
ninkų”.

Kinai laimi 100 my
lių fronte

HANK0W, Kinija,, kovo 29. 
— Kinų vyriausybė antradienį 
pripažino, kad japohai, po afc- 
kaklr.us mūšio, vėl paėmė mie
stą Lincheng, Lunghai geležin
kelio fronte, Shantung provin
cijos pietinėje dalyje. Lincheng 
yra svarbus geležinkelio cen
tras ir randasi 40 mylių atstu- 
moje į šiaurę nuo Hsuchow. .

Kitose punktuose, antradie
nio pranešimai sakė, smarkiuo
se mūšiuose kine.i stūmė japo
nus atgal 100 mylių fronte. 
Kinų ir japonų armijos čia sie
kė 100,000 vyrų. Skaičius žu
vusiųjų ir sužeistų y Ja dide- ..

Italija nepriėmė 
Jungt. Valstijų 

pakvietimo
ROMA, Italija, kovo 29. — 

Jungtinių Valstijų valdžia pa
kvietė Italiją dalyvauti tarp
ti utiniame komitete, kurio tik
slas yra teikti pagalbos Vokie
tijos ir Austrijos politiniems 
pabėgėliams. Italija atsisakė 
^dalyvauti.

Oficialiuose rateliuose aiški
nama, kf.d italai atsisakė pri
imti Jungt. Valstijų pakvieti
mą, bijodami jogei dalyvavi
mas komitete gali būti paskai
tytas kaip “nedraugingas Vo
kietijai žygis”.

Paryžiaus darbinin
kų streikas likvi

duojamas
PARYŽIUS, Francuzija, ko

vo 29. — 30,000 Fre.ncuzijos 
streikuojančių metalo darbinin
kų atstovai pranešė antradieni, 
kad pagrindas streikui likvi
duoti surasta. Sutarties smulk
menų nepaskelbta, tačiru duo
ta suprasti, jogei darbininkai 
reikalauja., kad pats premjeras 
Blum asmeniškai tarpininkautų 
drrbininkų ir samdytojų sutar
čiai padaryti po to, kai darbi
ninkai sugrįš į darbą.

Muštynės C.I.O. ir 
A.D.F. narių tarpe
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LAONA, Wis., kovo 29. — 
Antradienį Čia įvyko smarkios 
muštynes tarp 200 Amerikos 
Darbo Federacijos ir 165 C.LO. 
narių.

C.LO. nariai pikietavo Con- 
nor Lumber & Land kompa
nijos įmonę. Amerikos Darbo 
Federacijos nariaį atvyko dar
bui. Pikietuotojai mėgino ne
įleisti atvykusių į dirbtuvę. Dėl 
to ir kilo muštynės, kurios tę
sėsi 20 minučių. Federacijos 
nariai galų gale įėjo ’į dirbtu
vę. ' ’

. . <

HENDAYE, Francuzija, ko
vo 29. — Ispanijos sukilėliai 
jau buvo pranešę, kad jie pa
ėmė miestą Lerida — raktą į 
Kataloniją. Antradienį šis pra
nešimas atšaukta. Antradienio 
pranešimai skelbė, kad sukilė
liai randasi netoli nuo Leri- 
dos.

Sukilėliai patys pripažįsta, 
kad respublikos gynėjai pradė
jo rodyti atkakliausio pasiprie
šinimo.

Vokietijos darbo toli šaudan
čios patrankos antradienio va
kare pradėjo bombarduoti Le- 
ridą.

Prieš sukilėlių jėgas respub

Baldomir išrinktas 
Urugvajaus pre

zidentu
M0NTEVI15E0, Urugvajus, 

kovo 29. — Kuone pilni bal- 
savirnų daviniai pirmadienio 
yak/re rodė, kad Urugvajaus 
prdzidento rinkimus laimėjo 
generolas Alfredo Baldomir, 
kuris yra dabartinio preziden
to Terra žentas.

Priėmė armijai fon
dų paskyrimo bilių 

t

VVASHINGTON, D. C., kovo 
29. — Atstovų butas antradie
nį priėmė ir pasiuntė į sena
tą bilių, kuris skiria 1939 me
tais armijos reikakms $448,- 
116,284. ši suma yra $32,750,- 
000 didesnė, negu asignacija 
armijai einamais metais.

Šiuo laiku senatas svarsto 
laivyno bilių, kuriam reikalau
jama $549,195,000.

K LIETUVOS
SUNKU GAUTI NUSIPIRKTI 

MIŠKO

ŠĖTA — Nors musų apylin
ke yra dar turtinga miškais, 
bet laike miško varžytinių spū
stis būna neapsakoma. Štai, 
vasario men. 18-19 d. buvo Šė
tos valsčiaus savivaldybės pa
talpoje miško varžytinės į ku
rias žmonių tiek prisjrinko, kad 
net sunku patalpoje kvėpuoti. 
Daug kas, nors- ir prastovėjęs 
tas abi dienas 'varžytynėse, 
miško nusipirkti visvien nega
vo.

šetiečiai negali įsivaizduoti, 
koks turi būti vargas gauti 
miško medžiagos ar net mal
kų nemiškinguose rajonuose i.. 
O už metų kitų bus dar blo
giau! Ar nevertėtų miško išve
žimą į užsienį ' sulaikyti, nes 
jau nebepakanka mumus pa
tiems. —Jonas Skorubskis.

IššUTO JAVAI

PIKELIAI — šį rudenį dau
gelio ūkininkų buvo gerokai su
žėlę javai. Bet rudenį storai ap- 
snigus ant nesušalusios žemes, 
daugiau sužėlę javai iššuto.

Tuo labai susirūpinę ūkinin
kai, nes turėsią likti be duonos.

likos gynėjai pasiuntė tarptau
tinę brigadą, kuri susidaro ii 
svetimų šalių savanorių, ka 
riaujančių lojalistų eilėse.

Ispanijos-Francuzijos pasie 
niu antradienio vakare plit< 
gandai, kad naujos Fraącuzijoi 
patrankos, lėktuvai ir amuni 
cija pasiekė respublikos gynė 
jus. Gauta žinių, kad didel 
siuntiniai amunicijos ir karr 
lėktuvų jau baigia" pasiekti Bar 
celoną, Ispanijos sostinę.

Ispanijos valdžia mobilizuoji 
naujus karius pietinėse šalie: 
provincijose tikslu išvysty? 
kontrofensyvą sukilėlių jėgom; 
Lerida apielinkėje.

Už atsisakymą bal 
suoti pusketvirtų 

metų kalėjimo
FRANKFURT - ON - THI

— MA1N, Vokietija, kovo 29
— Biblijos tyrinėjimo draugi 
jos keturi nariai atsisakė bal 
suoti ateinančiuose plebisci«ti 
balsavimuose, nes- tai yra prie 
šinga jų principams. Nazių teis 
mas dėl to paskyrė jiems ki. 
Įėjimo bausmes nuo 6 mėne 
šių iki pusketvirtų metų.

Jungtinės Valstijos 
pareiškė protestą

Meksikai
MEKSIKOS MIESTAS, Mek 

sika, kovo 29. — Neoficialiai: 
pranešimais, Jungtinių Valstiji 
ambasadorius Meksikai, Jose 
phus Daniels, įteikė Meksiko: 
užsienio reikalų ministerija 
formalią protesto notą dėl <to 
kad Meksikos valdžia paėmė 
savo žinias Jungt. Valstiji 
i.liejaus kompanijų savastį.

Austrai prašo leidi
mų vykti j Amerikž

VIENA, Austrija, kovo 29
— Nuo to laiko, kai naziai pa 
ėmė Austriją, po tūkstantį /vu 
strijos žmonių kasdien praš< 
Amerikos pasiuntinybės duot 
leidimų vykti į Jungt. Valsti 
jas. Tačiau norinčiųjų vykt 
Amerikon skaičius auga, i 
praėjusį antradienį tik vieną t: 
dieną Amerikos legaciją atlan 
kė 3,500 Austrijos gyventoji 
prašydami vizų įvažiavimui 
Jungtines Valstijas.

Popiežiaus pasiunti 
nys pas nazius

BERLYNAS, Vokietija, kov< 
29. — Prieš keletą dienų *po 
piežiaus nuncijus Cesare Orse 
nigo padarė vizitą Vokietijc. 
užsienio reikalų ministeriui vo: 
Ęibben'tropui. šis buvo pirma 
vizitrs popiežiaus speciaJio at 
stovo Vokietijos valdžiai nu 
pereitų metų rugpiučio mėne 
šio. Vizitas sukėlė kalbų, ka.< 
Hitleris ir Vatikanas megin; 
taikytis. ,

Kaza.kstf.no
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Ispanijoj ir aplink Ispaniją
(Mu^ų specialaus fcprespo&depto Ispanijoje)

TTTTTTr^

Aplink Respubliką ir Respu- 
bjikęj dirba. Šnipai. Vijomis Ka
liomis apsupta Respublika gina
si. Tam gynimuisi — nepakan
ka policijos, reikia kontražvai- 
gybos, reikia cenzūros. Tokia
me kare, kaip Ispanijos — rei
kia bųti apdairiam, ir todėl per
žiūrimieji ląiškai užtrunka. Tpi- 
gi, turėdamas dėmesy laiką, ku
ri eis laiškas — šiame rašiny 
apimsiu įvykius ligi 3. 12. 1937.

I.
Ispanų liaudies fronto komi

tetas, kuris pastaruoju metu 
persikėlė į Barseloną, išleido 
manįfestą į visas ąntifąšisitįnes 
partijas ir organizacijas. NJapi- 
feste tarp kitko sakoma:
Karo pareiga: Liaudies vienybė

Karo raida šiaurėje mums at
vėrė ilgo ir sunkaus karo per
spektyvą. Tokį charakterį įgijo 
šis karas iš vienos pusės dėka 
pasaulio demokratijų abejingu
mo, o iš kitos — dėl nežabotų

fašistinių imperializmu. puoli
mų. Todęl m6? epąmę priversti 
pakelti musų liaudies vidujinę 
vienybę, kad ta vienybė ir pa- 
siaukavimas .sųkųntų reikalin
gus elementus prieš ątsiradų?

sųnRųipus.

Negaluojant tęs# kąra
^įąųdies fronto komitetas 

pritaria vyriausybės galvos žo
džiams, kuris pareiškė, kad mes 
esfune pasiryžę tęsti karą be 
gaįšąvimų ligi sėkmingo galo. 
To reikalauja musų kritusieji 
draugai, fašistų lėktuvinių 
bpmby sM^askyti vaikai ir mo
terys, tūkstančiai nužudytų 
daibininkų, nežinomieji kanki
niai 5-kių tūkstančių fašistų 
rankose ir užsieniečių tyronų 
rankose esančių Ispanijos kai
mų ir miestų. Negalį būti jo
kios kitos taikos, kaip tįk ga
lutinai nugalėjus.
Bųdami vieningi — laimėsime

Pirma sąlyga laimėti yra vie
nybė visų antifašistų ir visų Is
panų, neg būti susipratusiu is
panu nieko kito nereiškia, kaip 
tik vieningai sukilti prieš įsi
veržėlius. Vienijantis — auga 
entuziizmas liaudyje, tvirtėja 
jos valia laimėti, auga savęs at
sižadėjimas ir pasiaukąvimas. 
Laukuose, fabrikuose ir dirbtu
vėse šimteriopai didėja gamyba, 
užfrontėj prekių trukumas bus 
pernešamas abejingai ii’ susi-

LIETUVOS PRODUKTAI
“FRANKFURTERS” 
LAŠINIŲ 
baravykų 
RAUGINTU AGURKŲ

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DEVYNERIOS 
GINTARŲ 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ

SALDAINIŲ
KUMPIŲ 
“P1CNIC” KUMPIŲ 
RŪKYTŲ KUMPIŲ
Ateikit i musų “sample roopi” ir pamatykite šių importuotų produktų.

Krautuvėms ir draugijom^'specialia patarnavimas.
PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTU SKANUMYNŲ IR VAISTU

805 W. 19th St. ' Tel. Haymarket 3555
CHICAGO, ILL. • r . j p RAUSTIS, SAV.

Pinigų galite pasiskolinti lengvai ir greitai ant pirmų morgičių ant 
jūsų namo Chicagoje ir ąpielinkėje ant lengvo ‘-‘Direct Reduction” 
plano, kur nuošimtis eina žemyn taip greitai, kaip sl^ola sumokamą.

KRĘIPK1TES I

GEDIMINAS BUILDING AND LOAN ASS’N.
4425 SOUTH FAIRFIELD AVĘNUĘ. ?eL Lafayette 8248
Mes esame po Federalės ir Valstybės valdžios priežiūra, čia jūsų, 
pinigai apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savings and Loan In
surance Corporation, Wąshington, D. C.

ROSE ENCHER, Secretary
----------- ----------- ... ... L-.... ..... .......- -

ANTANAS M, PHILLIPS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA AVENUE

Tel. Boulevard 4139
Pirmiau buvusi A. Mąsalskio Įstaiga

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
-    J ...................... 1 . U 1 1 .1—iii-i  ............................................ ...............

ETKUS ir EUDEIKH-
rx-\7'Lr A T koplyčios visose| I IV A.1 CIIICAGOS DALYSE.
AMBULANUE DIENĄ ir NAKTĮ f
Tel. Virginia 0883 w

W;\> X

I

4704 SOUTH WESTĘRN AVENUE, CHICAGO

pr^tųąjąį. Musų draugai fron
tuose įgaus vienįngos liaudies 
valią laimėti, kartu augs ir L il
gą užfrontes atsparumap ir o- 
fepsyyos dvasia armijoj.

Liaudies frontas — vienybės 
organas

Tuo remdąmąsią, liąųjdiįes 
fronto komitetas šaukia visus 
antifašistus šią misiją įvykdyti. 
Liaudies fronto komitetas nori 
tapti organizuota vienybės va
lia viąų antifašistinių šąjies jė
gų ir nęrj kaįpo toks giąti vi
suotiną ir tikrą, musų naciona
lizmo reikšmę prieš fašizmo 
puolimus, Liaudies froąto ko
mitetas nėra valstybinio apara
to dalis, turinti įstatymų galios. 
Jis yrą įrankis musų liaudies 
vienybęs yaji.os, sukurtas išlai
kyti vieningumo dvasią įr ją 
kelti aukštyn, bei stiprinti dis
cipliną. Tolimesnis uždavinys 
yra — pakelį ipųsy liąųdįe.8 
politinį atsakomipgumQ jausmą, 
kad jis taptų ištikimų bendra
darbiu musų valstybini,ąms, le
galiai sudarytiems vyriausybės 
organams.

šitoje atmosferoje liaudies 
frontas sukurs perspėk tyyą s 
musų kariuomenės stiprinimui, 
musų komanduojamų štabakų 
valymui, kar.o industrijos sukū
rimui, pąšalįnimui kenkėjų už
frontėje, aprūpinimui maistų ci
vilinių gyventojų bei armijos 
ir, paguliau, perspektyvos aukš
tam sujungimui visų \ kovu j an
čių liaudies jėgų.

Mųsų liaudies ątsįękimą 
laidavimas

Liaudies frontui ‘ nebereikia 
proklamuoti savo siekimų, per 
16 sunkių karo mėnesių įgytų 
socialinių atsiekimų, kuriuos 
musų liaudis šiandien turi iš
laikyti, o ryt išvystyti ligi pa
skutinių kon sekvencijų. Tuos 
atsiekimus mes įgijome kovoje 
prieš tuos, kurie savo privile
gijų išlaikymui nieko kito ne
žinojo, kaip tik užsiundyti už
sieniečių įsiveržėlių armijas 
prieš sąvąją .liaudį \ ir j tėvynę. 
Liaudies frontas •žihbv’fcAd’ so
cialiniai atsiekimai yra aksti
nas atsekti laimėjimo, o be to, 
laimėjimo nė vienas neišliks, 
kaip tik 'todėl liaudies frontas 
nori ir privalo išlaikyti mums 
visus socialinius laimėjimus.
Musų kariuomenė privalo tapti 

dar pajėgesnė smūgini.
Mųsy kariuomenė yra stipri, 

bet jį privalo tapti (Įar stipres
nį: ji turi nugalėti. Ankštai 
bcųdrądarpįaudąmąs s,U vyriau
sybe, lįamįįps fropjas gali daug 
prisidėti geriau techniškai ap
ginkluoti ir išlaikyti musų ar
mijos smogiamąją jėgą, kurį 
nuo pat karo pradžios buvo žy
mų

Priešas dirbą pątąiųsiais. Jis 
stengiasi įlysti į musų eiles ir 
šnįpii),ėtį, n,esu tarimus sėti, 
šmeižtus platinti. Kaip tiktai 
Šįoje švylyje liaudies frųptas 
daug gali pącįąryli. Jis gali pa
sislėpusį fronto įr užfrontės 
priešą nųinąšĮČųotį įr lįaųdįes 
budrumą prieš jį pažadinti, 
įtraukti visas jėgas karo pra

mones išvystymui
I\Iųsų karįųom.eųei reikia ka

ro pramonės, kurį aųturkiškai 
visas ar pent didesnę dalį rei
kalingų karo medžiagų paga
mintų. Vyriausybės šioje srity
je ątlįktas darbas yra žymus, 
tačiau pilną karo prąmonės iš
vystymą atliks technikų ir dar
bininkų cntuziastinis s bendra
darbiavimas keldami municįjos 
ir ginklų gamybą pieš galime 
ir privalome savo šalį išląisyįn- 
ti iš priklausomybės užsieniui.

Mes pažadinsime pasaulio 
sąžinę

Toliau liaudies frontas šau
kia visus laisvus žmones pra
de! i žygį Ispanijos respublikos 
naudai, nes Lai yra visos pažan
giosios žmonijos ir teisybės rei
kalas. Pažadinkime pasaulio 
sąžinę, sujudinkime solidarumo

NESUMOKITE ta
“Vidurių” su AHauis

Jeį jūsų vidurįai yra užkietėję ir jus 
norit gero išvalymo, jums reikalin
ga liuosuotojo—bet jums nereikalin
ga tam jokio šiurkštaus gydyiuop! 
Kadangi yra toks liuošuotojaš, kuris 
sųtpiks gerą, visišką išvalvrną—bet 
bp tp baiąąuę vidurių s^ąudęjąpą!
Ex-Ląx išgauna geras pasekmes — 
bet švelniai, be sųkretipip jąąų vi
durių, bč koktumo ar nusilpnėjimo.
Ir Ex-Lax yra lengvai paimamas— 
turintis lygiai tokį skonį, kaip gąr7 
dus Šokoladas 1
Daugiau kaip 30 metų Ex-La;jc buyo 
Amerikos mėgiamiausias šeinįos vi
durių liuošuotojaš. Dabar jis yra 
Moksliškai Pagerintas. IŠtikrųjų da
bar jis yra daug geresnis, negu kada 
nors pirmiau. Jis turi GERESNĮ SKO
NĮ, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo.
Lygiąl geras jr vaikąms, ir s,uau- 
gusidms!

SAUGOKITĖS JPAMęGDžIOJIM V1

Gadinamą tik vierias tikras Ex- 
Lax! Įsidėmėkit teisingą apt dė
žutės užrašą — E-X—L-AtX. Kad 
gautumėt Ex-Ląx pasekmes, rei
kalaukit tikrojo ĘK-Lgot.

nuy ĮĮĮ.Kyu'iyj...1!!’" u1!1 .

1Q Ir 25 centų dėžutės yrą pas 
jūsų Vaistininką.

bangą vįš.oš.e šąlyąc Ispanų res- 
publi|<ai, iki mąslų spąųdimas 
privers ęiemųkrntinęs vyriausy
bes vykdyti savo prievoles
žmoniškumui ir fašizmo, pric- 
varlaujaniam pąvergtąm žiųpr 
gui.

(Bus daugiau)

E S

Į B1KITŠS i 
Overtones

». . . - —aa—.'

LŲC CONCEĘT

Birutė ha<I the lion’s share 
of rępresgnitątįon įn the Lithua- 
nian Universty Club’s annual 
concert Sunday. The ski't which 
served as vehiele for the con
cert was written by Birutė 
member, John Balanda. The fea- 
tured vocalist who surpąssed 
bers/elf in a sąul-strring ręndiT 
tipn of tbree well selecfed num- 
bers was Birutė member, H,e- 
len Vespender. Accompanying 
the soloist and chorus in a 
grąnd mąnner was Birutė mem- 
ber josephine Sęhultz. Playing 
miųor p.arts jų the presentation 
were Ę.dgąr Flrąnt, Bertha Rut- 
kauskąs and Ęąy Mathews. Be- 
sįdes these acfnal partįcipants, 
there were at least thirty “Bi- 
rųtiečiai” jų the va^t ąudience.

» » W
ĘĘPEĄRSĄL TOtflTE

After Rakių# aų erroneous 
aųnouncement concerning a 
Wednesdą.y ręheąr^al lašt week, 
thįs pąrągrąphi^t now has di- 
rectoi’ Jobų Ęyanskas’ permis- 
sioų to urge yoų to aftend to- 
night’s reheąrsal at Sandara 
hall. Pažerskis w.as with us 
at thę lašt reh.eąrsąl and it was 
ą very initerešting game fitting 
in oųr choruses to mątch his 
sęlųs. The operetta i,s shaping 
ųp wonderfully and the officers 
are already wearing happier 
smiles, because they are becom-

ing more and more certain of 
having a marvelous produetion.

» » »
QET YOUR TICKETS

Birutes presentation of Peri- 
kola May 1 ’vvill be the lašt ma- 
jor LĮthuanian affair of the in- 
door season. It is essential 
therefore, thąt members get 
busy with thefr ticket sales in 
advance. Ask for your share 
tonight.

Jacąues Grandmesnil
Note: Hereaf'ter this column 

will appear on Mondays in the 
English Section. —Ed.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Pitone CANĄL 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rea. 6631 So. California Avanue

Telefonai! Renublir 7K68

LAIDOTUVIŲ PIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA^ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGAAMBULANCE

, DIENA IK NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1711-1712 

4605-07 ' So. Hermjtage Avė. 
4447 ' South Fairfield Avenue 

' Tel. LAFAYETTĘ 0727

koplyčios visose 
Chicagos dalyseI ) Lc ta

Klausykite musų Lietuviu radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. vakaro iš W. H. F. ,C. ^totieą 0420 K.) — Pranešėjas 

P. ŠALTĮMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NĄR1ĄĮ

Cicero i-J 
Lietuvių j I 

Laidotuvių ’ 
Direktorių; 
Asociacijos

Ambulance 
PatarnavL 
mas Diena 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

’ I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Street Boulevard 5566

! S. M. SKUDAS
718 Wcst 18th Street Phone Monroe 3377

u S, P. MAŽEIKA
3319 Lituąnica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wcst 23rd Place Pilone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East lQ8th Street Tel. Pullmaų 1270

PETKUS IR ĘUDEIKIS
4704 So. Westiarn Avė. Pbon.e Virginia 0883

A. M. PHILLIPS
3307 Litųanicą Avenue Plione Boulevard 4139

4348 So. Californią Avenue Ph°ųe Ląfay.elte 3572

ANTHONY PETKUS
6834 So. Westėrn Avė. , Phone Grovehili 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3,354 So. Halsted Street Boulevard 4089

NAUJAI ATIDARĖ
PROGRESSIVE PLUMBING 

SUPPLIES
(Lietuvis žydukas iš Švėkšnos)

1084,6 S. MICįlĮGAN AVĖ. 
Tel. Pųllman 4540

Viskas dėl plumbingo ir apšil
dymo. Anglių pečius vandenį 
šildyt ............. .■................. $5.25
30 galonų tankas (boileris) $5.50 
Pilnai įrengtas toiletas $10.50 

Mes mokame patarnauti.

M r s. Anelia K. Jarusz
Physicąl Therapy 

and Midwife 
6630 So. Westen> 
Avė., 2nd floor 

Henilock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ąr ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie tre a t - 
ment ir magnę- 
tic bląnkets ir Ct. 
Moterims ir^ mer
ginoms patari
mai dovapal.

ADVOKATAI
K. E G U GIS

ADVOKATAS

Ofiso TeL Boulevard 5913
. DR. BERTASH 

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

Ofiso valandos nuo 1-3 djjp 6;3ĄHB:3Q 
Nedėliomis pagal sutartį

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

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GKISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Tflephone: Boulevard 2800 

4632 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 S,o. Rocknell St.

Telepbone: Rėpublic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė, 
VALANDOS:

Papedėlį, Utąrninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 v metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NĖDĖLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Bąulevard 7589.

DR. G. SĘRNER 
AKIU GYDYTOJAS 
k Tel. Yards 1829 . 

Pritaiko Akinius 
F Kreivas Akis 

Ištaiso. 
Akinių Dirbtuvė

LIETUVIS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 Weęt 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

‘ Nedėliomis Dagai sutarti.
8

Ofiso TeL Virrmią UU36 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHEĘ AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vaL vakare 
Rezidencija:

893? SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos—9—10 A. M.
Nedalioj pagal sutarti.

Dr, F. Pulsucki Le Vau 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

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

A. Montvid, M. D
West Town Stale Bank BiUg. 

2400 WEST MA D1SON STKEE1
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vu'.l 

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Brunswick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. nuo 2 iki i v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais u 

Sekmadieniais nusitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė
Tel. Lafayette 8016

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgai
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso Tel.: Boulevard 7826 
Namų Prospect 1930

' Phbrie 'Boulevard 17042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

K’H Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wcntwęrth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St.
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vai 

.išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 3 

metus kaipo patyręs gydytojas chi 
rurgas ir akušeris.

<Gydo staigias ir chroniškas liga 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau 
sius metodus X-Ray ir kitokius ele 
tros prietaisus.

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

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

Tel. Canal -3110
Rczideųcijos telefonai:

Superior 9454 ąr Central 74&

Dr. Charles Segąl
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki < 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki B 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefęnąą Yardą 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietą

7 iki 8 vąl. Nedėk nuo 10 iki 12
Rez. Telepbone PLAZA 24Q0
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NAUJIENOS, Chicago, UI

18 APIELINKĖS LIETUVIAI RUOŠIASI Į 
OAK FORESTĄ; PRAŠO PAGALBOS

Vietos Lietuviai, — Wabash Pradinė Mo 
kykla ir Kitos Žinios

18 APIELINKfi — Ateinantį 
Verbų sekmadienį, musų Aš
tuonioliktoji Kolonija rengiasi 
važiuoti į Oak Forestą aplan
kyti ir palinksminti musų lie
tuvius senelius, kurie yra liki
mo palikti baigti savo gyveni
mo dienas toje Senelių — pa
liegėlių įstaigoje) Karts nuo 
karto žmonės juos aplanko ir 
apdovanoja, kaip tai, naujoves- 
niu maistu ir dar suteikia ko
kią pinigišką dovanėlę, būtent, 
tabakui. Taip darė kitos kolo
nijos. Pas lietuvius, kaipo ge- 
raširdingus žmones tai yra ma
doje, bet musų 18 kolonija nė
ra dar taip dariusi. Bet čia su
sitvėrus “Rožių ir Lelijų Klu
bui” — (susideda vien iš mo
terų ir merginų), nutarė, kad ir 
18 kolonija aplankytų tuos Oak 
Foresto senelius. Nutarta ir jau 
pilnai rengiamasi darbui. Iš
rinkta komisija, kuri aplankys 
musų vietos biznierius ir geros 
valios lietuvius gavimui aukų, 
kad kuogeriausiai pavaišinti 
tuos senelius.

Komisija jau pradėjo darbą. 
Pp. Ona Jucevičienė ir Ona Lu
košienė eina per žmones kolek- 
t uodą mos ir praneša, kad re
zultatai yra daug geresni negu 
tikėtasi iš pradžių. Niekas ne
atsisako. Be to jos džiaugiasi, 
kad nei gerb. “Naujienos” ne
atsisakė, bet, dar prie to, davė

prirengs kuogeriausį ir progra
mą palinksminimui senelių. 
Kas sutiktų važiuoti su savo 
mašina, malonėkit pranešti ko
mitetui, palikdamas savo žodį 
(message) pas: Juozą Žitkų, 
1828 Canalport Avė., pas S. M. 
Skudą, 718 W. 18th St., Mon- 
roe 3377, pas p. Frances Iva
nauskas — bučernėj, 726 W. 
18th St.

Juozapinės —
Juozapinės pas mus praėjo 

neprasčiau kaip ir Kazimieri- 
nės. Pradėta ketvirtadienį, nors 
pripuolė šeštadienį. Rožių ir 
Lelijų Kliubo valdyba su kelio
mis narėmis susidėjo ir visai 
“incognito”, be jokios žinios, 
Juozapams surengė vakarienę 
ir parengė geras vaišes ir prie 
to dar suteikė Juozapams kiek 
dovanų. Tuos Juozapus, būtent 
Juozapą Žitkų ir Juozapą Kuz
micką, nusigabeno į “svarbų 
susirinkimą”, bet iš to susirin
kimo kilo Juozapinės Vaišės. 
Linksmintasi ir kalbėtasi iki 
vėlios valandos.

Juo-
Čia

sve

sos p. Maria Jurgelionis, “Nau
jienų” biznio vedėja. Į vieną 
dieną šios “komitetės” surinko 
virš $15.00.

Reiškia, 18-ta važiuoja į Oak 
Forestą Verbų sekmadienį, tik 
komisija prašo, kad geros va
lios lietuviai, kurie turi savo 
mašinas, pagelbėtų, nuvažiuoti 
bei nuvežti: 1) norinčius va
žiuoti, 2) nuvežtų pagamintą 
maistą. Komitetas surengs bei

ATYDA
Automobilių Pirkėjai!

FINANCE 
COMPANY

OUTLET
Skelbia drąsiausią 
metų kainų numu- 

Šimą
Jus neperkate karą kas savaitę, 
tad užeikite tikrai per šį išpar- 
davima. Palyginkit IŠVAIZDĄ, 
SĄLYGAS ir KAINAM musų 
karų.

ŠIĄ SAVAITĘ TIKTAI 
VISIŠKAI NAUJI 

1937
CHRYSLER 
PLYM0UTH

Chevrolet, Buick, Dodge, Fords, 
Willys, Pontiac, De Soto, Stude- 
baker, Hudson, Packard, Terra- 
plane, Lincoln, ir Cadillac, 

nuo $290 aukštyn.
Jei supranti apie automobilius 
tikrai greitai įvertinsi, kad tai 
yra tikri bargenai.

Mes esame per 22 metus šioj 
apylinkėje ir žinomi savo pati
kimumu ir patarnavimu... nė ap
vylimų, nė apgailestavimų. Jus 
čia rasite ir gana puikaus 

1933—1934—1935
Buick, Chevrolet, Oldsmobile, 

Plymouth, Lincoln, Pontiac, 
Ford stako nuo $40 aukštyn.
Jūsų karas ar $2. įmokėti.

Be atskirų mokesčių, be pasira- 
šinėjimų, be atidėliojimų. Visi 
karai parduodami po musų

90 Dienų Garantija ir
30 Dienų Bandymo.

Šia specialiai ŽEMA KAINA 
ir terminais jus galit įsigyti ka
rę tokį, kokį norite. Pamačius 
musų parodos KAMBARY, į- 
sitikinsite kad mes turime didelį 
pasirinkimą PUIKIAUSIŲ AU
TOMOBILIŲ.
Jūsų karę priimame kaipo įmo- 
kėjimą. Likusi 12 ar 24 mėne
siais.

Atdara Sekmadieniais.

■ Finance Company 
Outlet

3910 Ogden Avė.

Ir Juozapinės
Kitos Juozapinės buvo pas 

musų 18-tos kolonijos gyvento
jus ir uolius veikėjus pp. 
zą K i kus, 644 W. 18»St. 
nuo penktadienio net iki 
madienio plaukte plaukė
čiai, nešė ir vežė dovanas. 
Penktadienį aplankė pp. W. 
Pankauskas su žmona ir pp. 
Jonas Jasinskas su žmona, su
teikdamas dovanų p. Juozapui 
Kikui. šeštadienį suklegėjo 
“bunčius” svetimtaučių, po va
dovybe Dr. McKinze, nes p. Ki- 
kas dirba su šiuo daktaru vi- 
durmiesčio vaistinėj.

Sekmadienį vėl glėbis drau
gų iš Cicero, pp. Ulbikai su sa
vo jaunuoliais, Mozeriai su jau
nuoliais ir Jonaičiai su jaunuo
liu iš Marąuette Park. Malonu 
matyti, kad jaunuoliai jau prie 
20 bei daugiau metų važiuoja 
su savo tėveliais, — kartu svei
kindami savo tėvelių, draugus. 
Jų elgęsis yra kuopavyzdingiau- 
sias. Pp. Juozapui Kikui suteik
ta visas glėbis dovanų, bet p. 
Kikienei tai žinoma be galo 
darbo, bet ji nieko nepaiso, nes 
turinti užtektinai jėgos ir noro- 
savo draugams patarnauti. Pir
madienį baigta, taip sakant, 
švęsti Juozapinės alučio gurkš
nojimu ir pinakliu.

Lietuviai Walsh Mokykloj
Mes savo kolonijoje turime 

anglų mokyklą vardu Walsh 
School, kuri randasi tuoj į va
karus nuo Halsted gatvės, prie 
W. Cullerton. Šią mokyklą lan
ko gana didelis skaitlius musų 
lietuvių vaikų. Iš šių musų vai
kų jau yra ir kiek pasižymėju
sių.

Štai, tie vaikai patys su šiek- 
tiek mokytojų pagalbos, išleido 
savo pirmęjį sąsiuvinį (žurna
lėlį “Walsh School Chronicle” 
- - Kronika. Reikalinga yra pa
žymėti, kad šioje Kronikoje y- 
ra žymiai lietuvių jaunuolių 
vardų: Flora Vilis — redakto-

/

rė, Onutė Dishus, — visuome
niniame skyriuje, ir Socialia
me — Olga Ambrose. Prie to 
dar apsaugos kapitonais “Mo
li i tors” yra Stella Gedvilas, Ro
žė Stulpinas, Albinas Venckus.

šis sąsiuvinėlis daro neblogą 
įspūdį ir padarys gan daug ge
ro beaugantiems vaikams, nes 
spauda ir plunksna yra galin
giausias ginklas visokioj kovoj. 
Spaudos visi bijo dėl to, kad 
spauda turi didelę spėką, ku
rios niekas kitas neturi, o ru
sai turi dar, ir tam tikrą posa
kį: “čto pierom napišeš, to i 
toporom nevyrubiš” — “ką su 
plunksna parašysi, tai ir kirviu 
neiškaposi”.

Šios mokyklos principalu yra 
Earl L. Koehler. Tai gana sim
patingas ir mandagus vyras. 
Jis daro ką tik gali geriausiai,

kad šių mokyklų pastačius ant 
geriausios papėdes. Jis ener
gingai agituoja vaikų tėvus į

Parents and Teachers Asso- 
ciation — Mokytojų ir Tėvų 
Sujungę, kuri kartu eina ran
ka rankon kovoj prieš užma
čius politikierių, kuriems mo
kyklos tiek rupi, kiek pernykš
tis sniegas. Jeigu ne ši Mokyto
jų ir Tėvų Sąjunga, tai gal jau 
seniai politikieriai butų nuban- 
krotavę visas mokyklas.

Šios mokyklos skyrius Moky
tojų ir Tėvų Sąjungos stengia
si iškovoti iš politikierių: mo
kyklai naują auditoriją; įvedi
mą naujos elektros šviesos, ku
ri negadintų vaikams akių.

Geri tikslai ir be galo reika
lingi, tik deja, kad musų tė
vams mažai tas rupi. Motinos 
bei tėvai nepriklauso šiai Są-

kad p-lė
parašytų

Moterų
Teachers

jungai. Iš visų tik viena yra 
lietuvė. Motinos turėtų, priklau
syti. ši sąjunga rengia pirmą 
bunco parę kovo 30, C. S. P. S. 
svet., 1126 W. 18 gatvėj. Daug 
dovanų, o įžanga tik 15c.

Butų labai gerai, 
Louisa Narmontaite 
ką nors “Naujienų 
Skyriuje” apie šią
and PaKents Association, nes ji 
pati būdama mokytoja Aukš
tesnėje mokykloje, be abejo, 
yra gana gerai susipažinus su 
šiais dalykais.

Valaitis kraustosi
Pranas M. Valaitis savo lem

pų išdirbystę krausto į kitą sa
vo namą, 2024 Canalport Avė., 
nes vieta parankesne. Pirma p. 
Valaitis tik apdirbinčdavo ko
jas elektrikinėms lempoms, bet

dabar jau išdirbinės visas aukš
tas ir žemas lempas. Good luck 
to you, Frank!

Pavaduoja “Bynsą”
Man gaila, kad man prisiei

na už savo bičiulį Bynsą šias 
žinias rašyti, nes, pagal musų 
susitarimą, Bynsas rengiasi ir 
renka detales žinias iš pietinės 
dalies 18-tos gyventojų. Man 
palikta pavaduoti tol, kol jis 
pats už save neprakalbes.

Pietų Paukštis.

Pavasaris Lietuvoje

2 PAGELBOS
Budai Pasiiiuosuot nuo

ŠALČIO

AR JUS ŽINOTE ' 
KAS ATSITINKA SU DUONA, KADA 

JI NU SENSTA?
JI palieka SAUSA ir BE SKONIO

AR JUS ŽINOTE 
KAS ATSITINKA SU CIGARETE, > 

KADA JIS NUVESTA?

Jis dega GREITAI ir KARSTAI 
ir PRARANDA SAVO SKONI

Klausykit, Žmonės!

Sausas tabakas dega kaip sausa Žolė—Greit ir Karštai—be sko
nio ir aiškiai erzina gerklę, šviežias tabakas dega lengvai, nes 
jis turi drėgnumo. Šviežias tabąkas yra baltesnis rūkyti, nes 

- rūkytojas netraukia karščio į savo burną.

Šviežumas yra garantuotas jums Dvigubai-švelniuose Old Gold 
/‘Ctg^Yetubše juos. Kiekvienas

pakelis yra dvigubą! užklijuotas; padarytas visiškai neperlei- 
džiąnti-orą su ekstra užvalkalu iš Cellophane. Išlaukinis Ceilo- 
phane, užvalkalas atsidaro iš apačios pakelio. Vidujinis Cello
phane užvalkalas atsidaro iš viršaus. . . >

Jei bent kartų jus busite/ paragavę FABRIKĮNIAI-ŠVIEŽIO 
OLD GOLD C1GARETO su jo pilnai stipriu kvepėjimu ir skonio 
ypatingumu, jus niekados negrįšite prie: nuvėsusio, sausė ar 
oerdrėkusio rūkymo. Leiskite išbandomam pakęliui Dvigubai- 
Švelnių Old Gold Cigaretų pasakyti jums daugiau apie save..

Vidujinis Užvalkalai 
lž "Cellophane" 

atsidaro 1$ VIRŠAUS

PRYZINIO 
DERLIAUS 
TABAKAI 
Padaro juos 

DVIGUBAI 
ŠVELNIAIS

Copr., 1938, by P. LorlllardCo.,Ino.

lilauktnls Užvalkalas 
ii "Cellophane" 

atsidaro Si APAČIOS

2 UŽVALKALAI 
DUBELTAVO 

"CELLOPHANE" 
Palaiko juos 

FABRIKINIAI 
ŠVIEŽIAIS

UŽSISTATYKITERadio i Old 
Gold Hol|ywood Judžių Na
ujenybių Antradienio ir 
Ketvirtadienio vakarais. Co- 
lumbia Netvvork, nuo Kranto 
iki Kranto.

■■H■■■■■■■■

laikas

1938 m., 
garlaiviu

Lietuvoje

Paimk 2 BAYER ASPIRIN table
tes ir nugerk su stiklu vandens. 
Gydymas) pakartok už 2 valandų.

Jei gerklė skauda nuo šalčio, su
trink 3 BAYER ASPIRIN tabletes 
ir sumaišęs 1/3 stiklo vandeny ir 
išgargaliuok du kartu. Palengvins 
užkimimą ir skausmą veik urnai.

Kad pasigelbėt nuo šalčio paprastai 
išviso kainuoja — nuo 3 iki 5c.—pa
gelta visam jūsų šalčio laikui 15c iki 
25c Tad nei vienas neturi apsileist 
net mažam galvos Šalčiui.

Štai ką daryti: Imk dvi BAYER 
tabletes, kai jauti artinantis šalt]— 
su stikline vandens. Paskui, jei rei
kia, pakartok, sulig nurodymu, kurie 
yra kiekvienam pakely. Tuoj padės.

Bayer šalčio gydymo būdas tas, 
kurį daugumą gydytojų užgyrė Imk 
Bayer Aspirin norėdamas pagelbos. 
Jei nesulauksi greitos pagelbos, eik 
pas savo gydytoją.

su- 
už-

ne

Amerikos lietuviai, kurie nuo
lat svajojo ir pknavo aplanky
ti savo senąjį gimtą kraštą, 
dabar turi puikiausią progą to 
pasiekti, prisidėdami prie Ame
rikos Lietuvių Ekskursijos j 
Lietuva, kuri išplauks iš New 
Yorko gegužės 5 d., 
populiariu Hapag 
NEW YORK.

Pavasario
žavi gamtos grožybėmis ir yra 
maloniausiu momentu su gimi
nėmis ir draugais susitikti.

žydinti sodai, žaliuojančios 
pievos ir pakalnės, gėlėse ir ža- 
liumynuose paskendę, linksmu
mu patvynę kaimai, pažangus 
modemiški miestai, — visa Lie
tuvos gamta ir traukia savo 
nūs, dukteris ir draugus iš 
iurio atsilankyti.

Ar ilgėsio valandoje jus
norėjote aplankyti jums bran
giuosius? Ar niekuomet nejau
tėte noro vėl pavaikščioti tais 
pažįstamais takais ir atgaivin
ti tuos malonius prisiminimus, 
pergyventus gimtame krai
te? Ar niekuomet nepamanėte, 
kad jums priguli laisvas nuo 
visokių rūpesčių poilsis, tokia 
poilsis, kuris atneštų už jūsų 
investmentą kodidžiausius divi
dendus—sveikatą ir laimę.

Jei taip,—jei jūsų širdis ik 
gisi senosios tėvynės Lietuvos, 
prisidėkite prie musų 1938 me
tų Pavrsarinės Ekskursijos 
gėrėkitės puikia kelione.

’ (Skelb.)

j 5c Vi 12 ’ W TABLEČIŲ
2 Pilni Tuzinai 25c
tikrumoje 1 centas tabletė

ik

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Aukštą Kraujo 
Spaudimą Mažina— 
Reiškinius Lengvina

Moksliški bandymai parodo, kad 
Aukšto Kraujo Spaudimą' galima 
daugel atvejais sumažinti, žemesniu 
palaikyti ir iš to einančius galvos 
gėlos ir svaigulių reiškinius labai 
palengvinti, nuolatos ir reguliariai 
vartojant ALLIMIN, česnakų ir Pet
raškų esencijos tabletes. Tai grynas 
česnakų ir Petruškų junginys aptai
sytose tabletėse be skonio—be kva
po—užtikrintas nuo bile kokių vais
tų pavojaus. Klauskit butiniu tik tų 
tablečių šiuo vardu—ALLIMIN—ir 
stengkitės' gauti tikrąsias. Visose 
vaistinėse vidutinis pakelis 50c. Eko
nomiškas $1.00. Norint DYKAI gau
ti žymaus gydytojo knygelės, rašyk 
VAN PATTEN CO., 54 W. Illinois 

Street. Chicago.

Pasiruošęs 
“Modernizuoti” 
Cicero

CICERO. — Juozas Lipskis 
nenori duoti suprasti, kad Ci
cero labai atsilikęs nuo pasau
lio, bet jis žino, kad, kaip ki
tų vietų, taip ir Cicero gyven
tojai toli gražu nevisi turi mo
derniškus namų reikmenis. 
Pav., yra šimtai namų, kuriuo
se nėra šaldytuvo, skalbiamo
sios mašinos, karpe tų valytojų, 
net radio aparatų.

žmonės tų naujoviškų “iš
mistų” neįsigijo ne todėl, kad 
nenori, bet kad finansinės ap
linkybės neleido. Bet J. Lip
skis, privežęs į savo krautuvę, 
Lipsky Radio and Music Store, 
4916 W. 14th street, įvairiau
sių gamybų reikmenis, yra pa
siryžęs pagelbėti visiems jas 
įsigyti. Tam tikslui jis suteiks 
kuo prielankiausias sąlygas. 
Taigi, jei eiceriečiams ko rei
kia namams, pasimatykite su 
Lipskiu. A. R.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudę auto
mobiliams

• Apdraudę 
ugnies

• Apdraudę
• Apdraudę
• Apdraudę
• Apdraudę

namų nuo

fakandų 
nuo vagir 
langų 
gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
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.

Garsinkites “N-nose”

INDAMS KUPONAS
TIKTAI IKI BALANDŽIO 2 D.

Su šiuo kuponu ir 44 centais gausit du puikius puodukus ir 
dvi lėkštes aukso apvadais. Susitaupykit pilną setą. Nauji ku
ponai tilps kas savaitę, pradedant nuo šeštadienio. Išsikirpkit 
kuponą ir kreipkitės į

Vardas.

Adresas

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI



NAUJIENOS, Chicago* JĮI. J Trečiadienis, Kovo 30, 1938

NAUJIENOS
The Uthuanian Daily News 

Pnblished Daily Ezcept Sunday 
The Lithuanian Nevi Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANAL 8500

by

Subscription Rates: 
per year in Canada 
per year outside of Chicago 
per year in Chicago

$8.00
$5.00
$8.00
8c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, J1L under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kalnai
Chicago jo—paltu:

Metams................ ...... ..
Pusei metų__________
Trims mėnesiamsr.:__ _ :_ ___
Vienam mėnesiui ______

Chicagoje per išnežiotojus:
Viena kopija _ _______
Savaitei ---------- -----------
Mėnesiui __ ____________

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
paltu:

Metams -------- - ----------------- $5.00
Pusei metų ...______________  2.75
Trims mėnesiams .................... 1.50
Dviems mėnesiams ____   1.00
Vienam mėnesiui ______ .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams __________________ $8.00
Pusei metų ______  4.00
Trims mėnesiams ...........  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 

_____________  2.00 
Dviem mėnesiams________1.50

.75

gyboje. Jisai buvo sekretorius 
ypatingo G. P. U. skyriaus ko
vai su opozicija komunistų par
tijoje, vadinasi, buvo paskirtas 
gaudyti “trockistus” .— ir pats 
tapo sugautas 1

»*■»"' ......... ... ......................... .. <i n »

AUSTRIJOS PLEBISCITAS. mm

18c
75c K. KAUTSKIS HOLAN- 

DIJOJE.

Lietuva pasirašė sutartį su lenkais
Žinia iš Varšuvos per Londoną ir New Yorką pra

neša, kad Lietuvos ir Lenkijos įgaliotiniai Augustave 
pasirašė sutartį, kuria atsteigiama susisiekimas gele
žinkeliu, paštu ir telegrafu tarpe tų dviejų šalių.

Derybos Augustave prasidėjo kovo 25 d. ir tęsėsi 
tiktai tris ar keturias dienas. Matyt, jokių-susikirtimų 
nebuvo.

Bet kodėl derybos ėjo lenkų okupuotame Augus
tave, o ne kurioje neitralėje vietoje? Pradžioje atrodė, 
kad jos eis Taline (Estijos sostinėje), kur Lietuvos val
džia įteikė atsakymą į lenkų ultimatumą. Smetonos ir 
kun. Mirono valdžia pradėjo labai greitai nusileisti.

Pasišalinęs iš Austrijos už 
dienos prieš nacių įsiveržimų, 
garsusis socializmo teoretikas 
Karolis Kautskis su žmona or
laiviu atskrido iš Pragos į Ho- 
landiją ir apsigyveno Amster
dame.

Kautskis yra 83 metų am
žiaus. Atvykęs į Amsterdamu, 
jisai pareiškė, kad, nežiūrint 
visko, kas įvyko pasaulyje per 
paskutinius keliolika metų, ji
sai dabar tvirčiau, negu kada 
nors, yra įsitikinęs demokrati
nio socializmo principų teisin
gumu.

Balandžio mėn. 10 d. Aus
trijos gyventojai balsuos klau
simų jų krašto pp jungimo prie 
Vokietijos. Balsuotojai turės 
padėti kryžiuką ties žodžiu “Ja” 
arba qNein”.

Nors Berlyno propagandos 
mašina dirba visu smarkumu, 
kad “mylimi viengenčiai” Aus
trijoje pasisakytų už “anšliu
sų”, bet naciai bijo, kad gali 
būt daug priešingų balsų. Tai
gi balotas yra taip padarytas, 
kad kiekvienam balsuotojui 
kristų i .akį žodis “Ja”. Tas 
žodis atspausdintas daug stam
besnėmis raidėmis, negu žodis 
“Nein”, ir ratukas po žodžiu 
“Ja” (kur bus dedama kryže
lis) yra amerikoniško pusdole- 
rio dydžio, o ratukas po žodžiu 
“Nein” tiktai, kaip sidabrinis 
dešimtukas.

MUSŲ SKAITYTOJAI

“Vienybė” meluoja, buk. 
Bagočiits užleidžiąs sa
vo vietą Laukaičiui ‘Bo; 
kštininkai’ meluoja apie 
SLA kandidatus, nori 
pravaryti Smetonos ka- 
valierią j SLA preziden
tus; SLA nariai turi at
mesti melagingą agita
ciją ir kandidatus, už 
kuriuos melagiai agi

tuoja.

Iš Žemaičiu Sostinės
(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

straipsnis tai 
Bokšto” f abriko

su tikslu su- 
SLA. narius.

“Neišvaduoti” vokiečiai ė
Savo autobiografijoje “Mein Kampf” (mano kova) 

Hitleris sakosi esąs pasiryžęs “pataisyti” Bismarko dar
bą. Prūsų “geležinis kancleris”, sumušęs franeuzus 1870 
m., įsteigė Vokietijos imperiją ir paskelbė Prūsų kara
lių Vokietijos kaizeriu. Bet už imperijos sienų paliko 
antra didelė vokiška valstybė Austrija ir daug vokiečių, 
gyvenančių kitose Europos šalyse.

Taigi Bismarko įsteigtas vokiečių “reichas” buvo 
“Klein-Deutschland” (Mažoji Vokietija). O Hitleris su
manė įkurti “Gross-Deutschland” (Didžiąją Vokietiją).

Pirmas žinksnis link įvykinimo šito tikslo tapo pa
darytas, prijungus Austriją prie Vokietijos. Dabar vo
kiečių “fiureris” galvoją apie kitų vokiečių “išvadavi
mą”.

Įvairiose Europos šalyse jų gyvena keletas milionų: 
Čekoslovakijoje — 3,500,000; Šveicarijoje — 2b860,000; 
Francuzijoje (daugiausia, Elzaso provincijoje) — 
1,700,000; Lenkijoje — 1,350,000; Rusijoje — 1,000,000, 
ir t. t.

Jeigu Hitleris norės šituos “tautiečius” prijungti 
prie savo imperijos, tai jisai turės sunaikinti 15 nepri
klausomų valstybių. Jeigu jisai matys progą, 
prieš tokią piktadarybę nesustos. Bet reikia manyti, 
kad Europa toms jo užmačioms pasipriešins. Kaizeris 
kitąsyk i^gi norėjo patapti pasaulio valdovu, o kur jisai 
atsidūrė!

tai jisai

“SARGYBININKŲ” MELAS,

Teko žemaičiuose pasišvais
tyti, pasižmonėti ir net jų sos
tinę Telšius aplankyti. Šito laiš
ko visai nerašyčiau, jei Telšiai 
nebūtų K. Augusto tėviškė.

Savo gero bičiulio gimtąsias 
vietas aplankius, kaip čia žmo
gus iškęsi laiško neparašęs.

Smagi 'ši žiema Žemaitijoje. 
Sniego virtinės. Koks puikus 
reginys žiūrėti į že/naitijos kal
nelius sniego nuklotus. Kelių 
veik nėr, visi užpustyti. Drošk 
skersai, išilgai, jei tik žemaičio 
kuinas tesės roges vilkti. Bet 
žemaičių veislės arkliai tokie 
pat darbštus, rūpestingi, mažai 
reikalauja, kaip ir patys žemai
čiai. Kas jiems pusnys, kas 
jiems pūgos? Jie linksmai iki 
pilvo brenda per sniegą ir links
mai velka rogutes.

Važiuok, džiaukis ir kartu 
nuo šalčio dantis kalenk!

11 i. , #

Perdauk nenusimink! Užtai 
kaip atvyksi į Žemaitijos sosti
nę Telšius, tai ūkininkų klube 
atšildysi savo sąnarius ir dar 
su žemaičių ponija galėsi pos
tringauti, porinti apie visokius 
svieto eudus ir marnastis pa
kalbėti.

žemaičiai tylus. Jie tokie pat 
tylus, kaip ir Konstantinas Au
gustas. žemaitį prakalbinti, tai 
greičiau kietą duonos plutą su
valgyti. Jis tyli, klauso, žiuri, 
ką tu jam sakai ir kas tu tok
sai esi. Iš kurio pasaulio galo 
čia atsibeldei, ir ar ne kokius' 
žabangus čia ruoši, žinai, pa
saulis neramus! Visokio brudo 
dabar priviso, žiūrėk, kaip kok
sai šuo tau iš pasalų įkąs įr 
paskui džiaukis, kaip gudę ve-*

ne- 
kuo

nori

Vis dėlto

sostinės

“Vienybės” nr. 68, iš kovo 
23 d. š. m. telpa straipsnis po 
dideliu antgalviu: “Bagočius 
tikrai užleidžia savo vietą 
Laukaičiui” ir apačioje, po 
straipsniu, pasirašo ponas P. 
P. Jaras.

Viršminetas 
yra “Sargybos 
cija padaryta 
demoralizuoti
P. Jaro straipsnyje, be kitko, 
minima “kad dabartinis SLA. 
Prezidentas F. J. Bagočius pa
rašęs vienam žymiam ir gar
bingam lietuvių veikėjui laiš
kų, kuriame jis nusiskundžia 
pašlijusia savo sveikata, ten 
pat pabrėždamas, kad jis visai 
nemanąs būti SLA preziden
tu.” Tačiaus ponas P. P. Ja
ras nepasako, kas tas “žymus

ir garbingas” asmuo, kuriam 
Bagočius skundęsis savo “pa
šlijusia sveikata” Vadinasi, 
čia gryna fabrikacija. Be to, 
mes, SLA Narių Komitetas, 
puikiai žinome, kad F. J. Ba
gočius yra sveikas, kaip ridi
kas, ir pilnai yra pasiruošęs 
ir toliau dirbti SLA labui, ei
damas prezidento pareigas!

Todėl, mes SLA Narių Ko
mitetas, intensyviai raginame 
visus SLA narius ir nares, per 
dabartinius SLA rinkimus 
balsuoti tik už pažangius 
menis, būtent:

Ant ^Prezidento
F. J. BAGOČIUS, 

Ant Vice Prezidento
J. K. MAŽUKNA, 

Ant Sekretoriaus
J, MILIAUSKAS, 

Ant Iždininko
K. P. GUGIS

Ant Iždo Globėjų
E. MIKUŽIUTĖ ir
J. MARCINKEVIČIUS- 
MARTIN,

Ant Daktaro Kvotėjo 
DR. J. S. STANISLOW.

Šie visi žmonės yra tam 
darbui pakankamai kvalifi
kuoti ir, kaip jau didžiumai 
SLA narių žinoma, jais gali
ma pilnai pasitikėti.

SLA Narių Komiteto Sekr. 
P. Baranauskas.

as-

KORESPONDENCIJOS
Wilkes Barre, Pa

Slaptoje konferencijoje suda
rę “Sargybos Komitetų”, fašis- 
tuojantieji (tautininkai vartoja 
apgaulę ir melų savo agitacijo
je už “tautiškų sleitų” į SLA. 
Pildomųjų Tarybų. Pavyzdžiui, 
jau du kartu jie skelbė “Vie
nybėje”, kad dabartinis SLA. 
prezidentas, adv. F. J. Bago
čius) “atsisako kandidatuoti”, 
nes, girdi, “pašlijo jo sveika-

Vice-Prezidentus:
J. K. Mažukna

Sekretorius:
J. Andzfulaitis-Ansell 

Iždininkus:
K. P. Gugis
Globėjus:
Mikužiutė
Marcinkevičius-Martin

Daktarus-Kvotėj us:
Dr. J. S, Stanislovaįtis-

Staneslow.

Iždo

Bet jei žemaitis pagaliaus ta
vim patikėjo, tai tik klausyk 
ausis suglaudęs. Jis tau tokių 
dyvų pripasakos ir taip skaniai 
ir gražiai pasakys, kad juokais 
netverst

Tikrų padaužų filosofijų čia 
išgirsi ir kartais atrodys, kad 
tu jų bene busi 
dienraščio skaitęs...

Ir vėl Konstantinų Augustų 
prisiminsi.

žemaitis nekalbus, bet jei sy
kį jau jisai lupas pravėrė, bal
tus dantis parodė, tai liežuviui 
bus darbo.

, Telšiuose Ūkininkų klubas, 
tur bųt, tik tam ir įsteigtas,

iš Chicagos

DU
Užklaustas brooklyniečių apie 

tų “Vienybės” sensacijų, adv. 
Bagočius jiems atsakė, kad tai 
“netiesa ir pigios rųšies Bago- 
čiaus žodžių iškraipymas”.

Apgailėtina, kad tautininkai 
imasi tokių suktų priemonių 
savo rinkimų kampanijoje. Jei
gu jie bando apgauti SLA. na
rius, agituodami už'savo kan
didatus, tai, aišku, kad tiems 
ponams organizacijos gerovė 
visai nerupi.

Visiems SLA. nariams yra 
patartina balsuoti už šiuos kan
didatus į SLA. Pildomųjų Ta
rybų:

J Prezidentus:
F. J. Bagočius

GPU. ŠULAI TARPE 
SUŠAUDYTŲJŲ.

O, žemaičiais nusiskųsti 
tenka. Jų cukrinė maža 
skiriasi nuo valstybinės.

Jei nori stipresnės, jei
silpnesnės, tik turėk pasitikėji
mą ir nesėbrauk su. policija., 
Bet . . . policija ir tarp žmonių 
gyvena, tai ir susigyvena. Ir 
policija kartais mielu noru cuk
rinės vaišinama sutinka būti. 
Ranka ranką plauna. Jei pats 
nori gyventi, tai ir kitiems 
duok gyventi. Šita išmintis jau 
ir čia prigijusi. Todėl cukrinės 
pramonė žemaičiuose žydi! Jos 
gausi visur, net pigesnė.

O šiais sunkiais laikais ji vi
siems pravarti. Nesakysiu, kac 
tos cukrinės jūsų Ūkininkų klu
be galėtumėte gauti, 
butų neatsargu.

"O be to, žemaičių
pačiam burmistrui ponui Myli- 
mui gedą darytumėt, kad jo re
prezentuojamą sostinę cukrine 
užterš'tumėt! Be to, šiaip jau 
geras žmogus policijos vadas 
taip pat užpyktų. Butų per 
daug akiplėšiška.

Žemaičiui ąostjnčs burmistras 
ponas Mylimas simpatingas vy
ras, daug matęs ir daug girdė
jęs. Jisai jums galėtų papasa
koti iš ne taip senų laikų, kuo
met jisai dar komunistams tar
navo ir paskui tautininkus pa
sekė ir net nukrypo į Augusti
no . Voldemaro Vartus. Tiesa, 
čia ponui Mylimui nevisai pavy
ko, teko net kalėjime atsidurti, 
bet kas iš to? Vis dėlt^ jis 
šiandien žemaičių sostinės bur
mistras, arba jūsiškai tarus 
miesto meras. Tai didelis ponas, 
jo jau cukrine nevaišinsi...

O, o žemaitis žino, ką daro 
ir ką ir kaip reikia vaišinti. 
Štai mane atvežęs žemaitis į 
Telšius ir valstybiška pavaišin
tas atvirumo daugiau įgijęs vi
sa tai pasakė ir dėl viso ko da
vė adresą, kur cukrinės galima 
gauti. Girdi, busią pigiau, o pa
sėkos vis toš pačios. Viena ir 
kita kaip perkūnas į galvą 
trenks!

Iš Am. Liet. Kongreso šios 
Apylinkės Skyriaus Kon
ferencijos.
Konferencija įvyko kovo 20 

d. Delegatų buvo 61. Jie-atsto
vavo 17 organizacijoms, kurio
se ^žrėkdrdudti '747 nariai. 
Konferencijos pirmininku iš
rinktas V. Valakas; sekreto
rium — V. Sandauga. Į rezoliu
cijų komisijų išrinkti Ig. Kle- 
vinskas, J. Stankevičius, M, 
Stanislavaitienė, M. J. Kvietkus 
ir J. Vilkelis. -

Konferencija iš pradžių ėjo 
pavj'zdingai. Priimtos šios re
zoliucijos: 1) Telegrama šios 
šalies valdžiai, kad užstotų Lie
tuvą, kurią lenkai nori užgrob-

Jagoda ir Bu-

47 metų am- 
prie bolševikų

Maskvos byloje, kurioje bu
vo pasmerkti sušaudymui 18 
buvusių komunistų vadų ir trys 
ilgiems metams kalėjimo, buvo 
teidami ir du stambus sovietų 
žvalgybos šulai: 
lanov.

Jagoda buvo 
žiaus. Prisidėjo
1906 m. Sovietų Sųjungoje ėjo 
G.P.U. (žvalgybos) vice-pirmi- 
ninko pareigas nuo 1924 m. iki 
1934 m., buvo vidaus reikalų 
komisaras ir G.P.U. galva nuo 
1934 m. iki 1936 m. Buvo paš
to ir telegrafo komisaras 1936- 
37 m.

Bulanov taip pat buvo auk
štas valdininkas sovietų žval-

—Nebijok, galvos neskaudės, 
— įspėja mane geras žemaitis. 
—- Lengvai išsipagiriosi. Tik 
tam įkaušta, kas nieko nege
ria!

'Mano geras prietelis žemaitis
kad čia visokių na vynų išgirs^ tame ūkininkų klube supažindi-
tum.

Ūkininkų klubas tai mėgiama 
vietos ponijos vieta, bet čia die
nos metu užsuka kartais ir ta
sai pilkasermčgis kaimo žmo
gus, išgirsti, kas pasaulyje de
dasi ir vienų kitų burnelę links* 
maus skystimėlio išmesti. Negi 
visuomet cukrinę gersi, kartais 
gerai ir kleboniškos išmesti ir 
įsitikinti koks skirtumas tarp 
cukrinės ir valstybiškos... Taip, 
kitų nepatyręs pažangos neda
rysi. Savo darbo vaisius su ki
tais nepalyginęs neišmanysi, ar 
toli jau pažengei.

no ir su vietos, taip sakant, pa
rinktaisiais. Visi šaunus vyrai, 
ar tai jaunalietuviai, tark že
maitiškai — jauno-lietuviai, ar 
tai tautininkai, tark žemaitiš
kai -— kaukininkai. O pasitaiko 
kaip kas iš neolituanų, suprask 
žalkepurių studentų tik žemai
tiškai tark — neva lituanai. 
Smagu jų tarpe pabuvoti, o y- 
pač įsilinksminus jų pasakoji 
mų paklausyti.

Ot čia tai ir susipažinti su 
padaužų filosofija!

(Bus daugiau) .

kurioje reikalaujama, kad T. 
L. nedaleistų lenkų imperialis
tam praryti Lietuvą; 3) rezo
liucija okupuoto Vilniaus kraš
to reikalu (rez. taikoma tik 
spaudai); 4) protesto rezoliuci
ja lenkų valdžiai dėl norėjimo 
pasigrobt Lietuvą; 5) užuojau
tos rezoliucija Ispanijos kovo
tojams, kurie pasiryžusiai su 
ginklais kovoja prieš fašizmų; 
6) rezoliucija Lietuvos valdžiai, 
kurioje reikalaujama, kad Liet, 
valdžia paleistų visus politinius 
kalinius, kad x Lietuvoje butų 
grąžinta žodžio, spaudos ir or
ganizacijoms laisve. žodžiu, 
kad hutų Lietuvoje atsteigia 
pilna demokratija.

Šios visos rezoliucijos be jo
kių pataisymų ir be diskusijų 
buvo vienbalsiai priimtas. Bet... 
bet kuomet buvo perskaityta 
rezoliucija prieš Sovietų val
džios žiaurumus (mat, ten ne 
lik kad nėra jokios demokrati
jos, bet dargi ten šaudomi se
ni ir geriausi revoliucionieriai, 
o jų tarpe ir lietuviai), tai per
skaičius šių rezoliucijų susyk 
iškilo kokios 15 rankų. Prasi
dėjo baisus lermas! Išsigando 
visi centro biuro pasekėjai. Na, 
ir kaipgi, galima praleisti tokių 
“baisių” rezoliucijų, kurioje 
reikalaujama ir Sovietų šalyj 
demokratijos, ir kad nebūtų 
šaudomi seni ir pasižymėję re
voliucionieriai — komunistai. 
Juk už tokius reikalavimus 
centro biuras gali neduoti grie-

kų atleidimo, arba dar sureng
ti “masinį teismų”.

Tik pasidėkavojaijt pirminin
ko V. Valako gabumais ir be
šališkumui, konferencija išliko 
nesuardyta... (V. Valakas nėra 
joks sklokininkas nė socialis
tas).

Dėl vietos trukumo čia nėra 
sįysiu, kas, ką ir kaip kalbėjo 
bei užkimusiu balsu rėkė. At
žymėsiu tik šiuos faktus: 1) 
Konferencijai besitęsiant, ant 
vietos buvo išrašyta mandatai 
ekstra “delegatams”, buk tai 
nuo komunistų frakcijos. Vadi
nasi, padaugina sau delegatų 
skaičių. 2) Trys rezoliucijų ko
misijos nariai (Kvietkus, Sta- 
nislovaitiene ir Vilkelis) stojo 
už šią rezoliucija, o du (Kle- 
vinskas ir Stankevičius) kom. 
nariai priešines. Reiškia, tdau
gumas rez. komisijos narių pa
sisakė už rezoliuciją, todėl ji 
buvo ir skaitoma visai konfe
rencijai. 3) Balsuojant rezoliu
ciją daug | delegatų pasipiktinę 
triukšmu, susilaikė nuo balsa
vimo, o visai nedelegatai, tik 
centro biuro pasekėjai, balsavo 
prieš »rezoliuciją. Dėlei didelio 
triukšmo ir dėl nepaženklini- 
mo delegatų šių begėdžių nega
lima buvo sustabdyti nuo bal
savimo.

Po tokio “nubalsavimo” pa
skelbta, kad už rezoliuciją bal
savo 15 delegatų, o prieš — 40. 
Todėl rezoliucijų trys komisi
jos ųariai skaito šią rezoliuciją 
kaipo mažumos priimta rezo
liucija ir siunčia ją spuadai. 
Lai plačioji visuomenė perskai
to tą “baisiąją” rezoliuciją ir 
lai pati daro savo išvadas.

Delegatas

Rezoliucija Prieš Sovietų 
Valdžios žiaurumus

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Wilkes-Barre apietinkės sky
riaus organizacijų konferenci
ja, kuri įvyko kovo 20 d. 1938 
m. mieste Wilkes-Barre, Pa., 
priėmė sekamą rezoliuciją:

Pastaraisiais laikais jokioj 
kitoj valstybėj nėra tiek daug 
žudoma žmonių dėl politinių 
skirtumų, kiek jų išžudo Sovie
tų Sąjungos valdžia.

Tarpe tų tūkstančių sušaudy
tų ir suimtų tūkstančių laiko
mų kalėjimuose ir kouceutraci-

jos stovyklose, didelė didžiuma 
yra komunistų partijos nariai 
ir seni revoliucionieriai.

Tiesa, komunistų valdžia 
šaudo — mus senus revoliucio
nierius apšaukia: trockistais, 
šnipais, sabotažuinkais, žmog
žudžiais, pardavikais, diversan-j 
tais ir kitokiais vardais. Jeigu 
ir tas butų tiesa, kuo mes ne
tikini ir nemanome, kad tūks
tančiai senų revoliucionierių 
tampa partijos, valdžios ir sa
vo idėjų priešai, tai savaime 
aišku, kad kas nors su ta par
tija jos valdžia yra bloga.

Dabartiniu laiku Sovietų ka
tėjimuose ir koncentracijos sto
vyklose randasi daug daugiau 
kalinių, negu jų buvo prie ca
ro. Pagal pranešimus tik poli
tinių kalmių yra 400,090. Kuo
met buvo Volgos kanalas baig
tas statyti, tai 150,000 kalinių 
dirbusių prie šių darbą buvo iš 
kalėjimų paleista. Bet kiek jų 
dar liko, — valdžia nepasako.

Antras dalykas, Sovietų Są
jungos balsavimai, pagal Brita
nijos Darbo partijos dienraštį 
“Daily Herald” korespondentų, 
buvo tokie:

Gruodžio 12 d. rinkimuose 
vienas milijonas ir trys šimtai 
tūkstančių SSRS piliečių balsa
vo prieš Staliną ir jo partijų. 
Be to, 2,136,000 buvo “sugadin
tų” balsavimo kortelių.

Vadinasi, milijonai Sovietų 
piliečių yra priešingi dabarti
nei valdžiai, bet jiems gresia 
mirties bausmė už pasisakymą 
prieš valdžią bei valdančią par
tiją. I

Kad Sovietų Sąjungoj nėra 
Laisves, tai rodo dar ir šis fak
tas:

Minske ėjęs lietuvių kalba 
laikraštis “Raudonasis Artojas’ 
liko uždarytas, o Angarietb 
“Priekalo” 10 nr. rašė, kad Žal 
pis, Ručinskas (‘‘R. A.” redak 
torius), Serbentą, Dr. Matulai 
lis ir kiti lietuviai yra trockis 
tai, išdavikai ir tam panašiai, ii 
jiems jokio pasigailičjmo nega 
Ii bul. Ir mes iki šio laiko api< 

j.juos daugiau jau pegirdime
Veikiausiai, kad ir jie bus jai 
sušaudyti. O jei ne, tai mes rei 
kalaujame, kad komunistų ofi 
cialųs organai viešai pranešti 
apie tų musų brolių likimų!

Toks staliniškas biurokratiz 
mas nupuldė Sovietų Sųjungo 
pasitikėjimų pasaulio žmonų 
akyse.

Todėl, akivaizdoje virš išdės 
tylų faktų, mes protestuojami 
prieš šaudymus politinių nusi 
kaltelių, prieš laikymų jų1 kalė 
jimuosc ir koncentracijos sto 
vykiose, prieš varžymų laisvė 
žodžų>, prieš uždarymų sočiai 
demokratų ir kilų opozicinii 
partijų.

Be šio protesto, ši konferen 
cija kredituoja Sovietų Sąjun 
gos plačiasias žmonių mases u 
nuvertimų autokratizmo ir u 
panaikinimų kapitalizmo i 
dvarponių sistemos.

Mary D. Stanislovaitient 
M. J. Kvietkus, 
J. Vilkelis.

P. S. i Trys (iš penkių) rezo 
liucijų komisijos nariai niat< 
reikalų pridėti šį paaiškinimų

1) Balsuojant šių rezoliuci 
jų prieš jų balsavo ir tie, kuri 
visai nebuvo delegatai.

2) Už šių rezoliucijų baisav< 
15 delegatų prieš 40 balsuota 
jų.

Todėl mes skaitome šių rezo 
liucijų mažumos priimta rezo 
liucija ir siunčiame jų spaudai *

Rezoliucijų komisija:
Mary D. Stanislovaitieni 

M. J. Kvietkui 
’ J. Vilkeli!

MAŽIAU BUVO VESTUVIŲ

ŠIMONYS — Per šį iigesfl 
mesiedų Šiemet buvo daug ma 
žiau vestuvių. Ir aplamai at 
rodo, kad vestuvių skaičių 
kasmet mažėja (tuo pačiu, ži 
noma, ir gimimų skaičius nedi 
deja).
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ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN

“Naujienų” pareiškimai 
stiprus ir teisingi

TORONTO, ONT.—šį mė
nesį, per porą dienų, Lietuva ir 
lietuviai išeivijoje pernešė dau
giau sujudimo ir susirūpinimo 

. savo krašto nepriklausomybės 
klausimu, negu per praeitus 20 
metų nepriklausomybės.

Įvairi lietuvių spauda išeivi
joje įvairiai rašė, įvairiai tą o- 
pų klausimą diskusavo, bet 
“Naujienos” šiuo atveju pasiro
dė geriausiai politikoje nusima
nančios. Kaip kituose opiuose 
klausimuose reikalingas šaltas 
apgalvojimas, taip ir čia šiuo 
reikalu nors labai trumpu lai
ku turėjo būti veikta, bet šal
tas lietuvių apsvarstymas gal 
išgelbėjo tūkstančius musų bro
lių Lietuvoje nuo žuvimo, o a- 
not “N-nų” Vilniaus nieks 
pajėgs išplėšti iš lietuvių 
džių!

“Naujienos” visapusiškai
singai šiuo reikalu atsiliepė. Y- 
pač komentarai apie Lietuvos 
draugus, su kurių pakalba Lie
tuva tikėjosi atgauti Vilnių, 
taip stiprus ir teisingi, kad 
skaityk ir didžiuokis, kad tau 
buvo lemta būti skaitytoju to
kio laikraščio, kurį redaguoja 
tokie išmintingi žmonės!

ne- 
šir-

tei-

Lietuvio milijonieriaus 
turtas

Neseniai mirusio Oakville 
lietuvio milijonieriaus turtas į- 
kainuotas 318,949 dolerių. Vis
kas tenka našlei, Silvijai Ok- 
land. Vienok toli gražu toron- 
tiečiai ta suma netiki. Sakoma, 
jo turtas siekia daug aukštesnę 
sumą, tik išvengimui taksų ji 
mažinama. Ir reikia tikėt, kad 
tokie gandai turi pagrindo. Pa
imkim, pavyzdžiui, kad ir šį 
reikaliuką: tuojaus po Oklando 
mirties buvo per spaudą bub- 
nyta ir bubnyta apie to lietuvio 
ambicingumą, neapsileisti savo 
turtuoliams kaimynams, ypač 
motorinių laivų srityj. Tuomet 
buvo tvirtinama, kad tų laivų 
supirkimui jis išleidęs per 10,- 
000 dol., bet kaip reikia stebė
tis, kuomet dabar po apskai
čiavimo, rasta vienas motorinis 
laivelis 75 dol. vertės! Na dėl 
tokio neųnaro, manau, milijo
nierius ir graike apsiverstų, jei
gu jam kas pakuždėtų į ausį 
jog jo laivų kaina nudardėjo

SLA 236 kp. Vakaras
Kuopa rengia labai įvairios 

programos vakarą, kuris įvyks 
2 d. balandžio, 8 vai. vak. len
kų svetainėje (62 Clermont

St.) Visi Toronto lietuviai pra
šomi atsilankyti, nes be įdo
mios programos žada būti mu
zikantai net iš Delhi, o jie la
bai smagus muzikantai.

A. Kerenskio prakalbos
Kovo 31 d., 8:15 vai. vakaro, 

Massey Hali, įvyks A. Kerens
kio prakalbos. Kaip girdėt, tai 
ir daug lietuvių žada eiti pasi
klausyti. —Frances

Toronto, Ont.
Kanados Lietuviai 

Darbininkai!
Jei norite žinoti, kas dedasi 

tarptautinėj politikoje, tai skai
tykite šiuos darbininkiškos kla
sės reikalus ginančius laikraš
čius: ‘‘Naujienas”, Keleivį” ir 
“Naująją Gadynę”. Pirmasis y- 
ra dienraštis, kuris yra plačiau
siai skaitomas visų lietuvių, 
kur tik jų randasi. Nors “N.” 
metinė prenumerata aukštoka, 
bet kanadiečiams gerb.' “N.” 
Redakcija padarė išimtį ir siun

PASKIAUSIOS
No. 4640 — šios mados 

ginai ar moterei. Sukirptos

4640

MADOS MODELIS 
suknelės tinka bile amžiaus mer- 
mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi

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 SU Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L 

čia įdedu 15 centą ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No.......... .....

Mleros ........................ per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

rinkimo vėl pas tuos, iš kurių 
buvo atbėgęs. Dabar, kuomet 
buvęs T.L.K.L.D.A. skilo- per 
pusę, tai Jas pat J. P. jau liko 
išrinktas komunistų balsais. 
Na, ir žinoma, jį įkišo į pirmi
ninko pareigas. Jis dabar gė
dų daro jau ir jo rinkėjams su 
savo melais, štai jo melas. "L. 
B.” 216 nr. rašo: “Jie Naujie
nose rašo, kad jų penki atsto
vai T.L.K.LDA. buvo didžiu
ma ir sudarė opoziciją. Tai dar 
niekam neteko girdėti, kad di
džiuma vadintųsi opozicija, ir 
dėl ko ta didžiuma iš to komi
teto pabėgo? Į tai tenka atsa
kyti, kad iš komiteto pabėgo 
ne kokia tai didžiuma, o tik 
trys iš dešimties. Į jų vietą bu
vo išrinkti keturi, kurie ener

gingai tęsia užbrėžtąjį darbą”.
Tik stebėtis tenka, kaip “L. 

B.” redakt. talpina tokius vi
siems aiškius melus. Visų pir
ma, kur ir kada tie penki kom. 
nariai sakėsi, kad jie yra opo
zicijoje? Antra, jis pats kalba 
iš pradžių apie 5 komiteto na
rius, kiek žemiau tvirtina buk 
tik 3 buvę to k. n. pasitraukę. 
Įdomu būt žinoti, ką Petravi
čius su tokiu melu nori suklai
dinti, -r- pats save, ar savo pa
sekėjus? Juk visiems aišku, 
kad tą komitetą apleido du or
ganizacijų atstovai, ir trys ma
sinio mitingo rinkti nariai, tai 
kam niekus rašyti ir tuo patim 
užsipuldinėti ant kitų, buk jie 
niekus rašo.

—Toroniietis

AR BENDRAS FRONTAS SU KOMUNIS
TAIS YRA NAUDINGAS SOCIALISTAMS?

komiteto nariai, kurie buvo 
rinkti masiniame mitinge. To
kiu budu dabar Toronto K. L. 
D. A. pasiliko vien tik komu
nistų simpatikai. Socialistinės 
minties žmonės nesidės į ben
drą darbą, kol komunistai 
griežtai nepasmerks baublių! 
Dėl to baubimo buvo daug ra
šyta “N.” ir taipgi Kanados lie
tuvių iš almužnų pasilaikan
čiam laikrašty, kuriame buvo 
nei pagirti baubliai!

Tai taip musų Kanados lietu
viai komunistai supranta bend
rą darbą. Vadinasi, jeigu tu šo
ki pagal 
tada jau 
jeigu ne, 
sumaišyl
tuo atveju jau komunistai pasi
tarnauja fašistams, nors jie ir 
kryžiavejasi, kad kovoja prieš 
fašistus.
. Mes visai nesistebėsime, jei
gu Toronto lietuvių komunistų 
lyderiai gaus po medalį nuo 
Smetonos, nes jie to pilnai už
sitarnavo !...

Prie pabaigos noriu dar pri
minti, kad teko skaityti kaip 
“Laisvėje” Bimba, o “Vilnyje” 
Andriulis smarkiai tarkuoja

j y muziką, tai gerai, 
bendras fronto*' net 
tai jie tuomet gatavi 
viskį su purvais. ši-

tame pačiame savo laikrašty 
skelbė buk laikraštis traktuoja 
visas lietuvių sroves vienodai.

Kiek tų aukų jie gavo laiko
tarpy tų dviejų metų, niekas 
nežino, išskiriant “L. B.” re
dakcijos. Taip lygiai niekas ne
žino, kur tuos pinigus komu
nistai padėjo. Nes K. L. A. D. 
jokių žinių nėra gavęs. O ko
munistai iš prigimties apyskai
tų nemėgsta viešumoje parody
ti. Visa, ką jie paskelbė, tai tik 
atskirų kolonijų bei asmenų 
kas kiek aukojo. Betgi to neuž
tenka, — reikia, kad skaityto
jai bei aukuotojai žinotų ir 
kiek tų aukų buvo surinkta per 
tam tikrą laikotarpį, o taipgi ir 
kur tie pinigai sunaudoti, štai 
kad ir jų pačių laikraščio rei- 
kaliuose. Kas metai daromi va
jai gavimui dūkų, kurių nema
žai surinkta, bet kam tie pini
gai sunaudoti, tai žino tik tie, 
kurie tuos pinigus gauna. Buvo 
plačiai rašoma dar “D. Ž.” buk 
nupirktas linotipas laikraščiui 
surinkti, bet tas linotipas taip

tineja tjk už $5 metams. 0 kasi )SUtirpo, kad ir pėdsakų jo ne
apsimoka už visus melus užsi- Į nes artimi žmonės “L. B.” 
prenumeruodamas, f 
dar ir gražią dovaną: $1 vertėsi 
termometrą, kuris rodo Fahr.į 
ir Cent. Termometras yra pri
taikintas dėl langų.

“K.” ir “N. G.” yra savait
raščiai ir lygiai pasišventę pa
tarnauti darbininkų klasei. Kas 
skaito aukščiau išvardintus lai
kraščius, tam politiniai aferis
tai be skirtumo spalvų yra ne
pavojingi. Jie nelenda žmo
nėms į akis su aukų lapais dėl 
savo egzistencijos, nes jie pasi
laiko iš savo skaitytbjų. O tai 
gali tik toki laikraščiai pasilai
kyti iš savo skaitytojų, kurie 
nemulkina savo skaitytojų, 
kaip kad daro fašistiniai, ko
munistiniai ir klerikaliniai laik
raščiai. Paimkime, pavyzdžiui, 
kad ir kanądišlų. “Liaudies Bal
są”, kuris išsigimė iš buvusio 
“D. ž.”. Kas skaitė iš pat pa
sirodymo tą “D. Ž.”, tas žino, 
kad jis iš pradžių savo gimimo 
dienos skelbė buk demokratija 
“Esanti supuvusi ir atgyvenusi 
savo dienas socialdemokratų 
išgalvota sistema”. O patys so
cialdemokratai esą aršesni už 
fašistus”. Bet tokias nesąmo
nes beskelbdami nusigyveno 
nuo koto, kaip ta patarlė sako. 
Tuomet Dimitrovas sėdėdamas 
Maskvoje sugalvojo, kad reikia 
įsakyti savo avelėms, kad jie 
tą visų darbininkų mylimą de
mokratišką sistemą ne niekin
tų, bet girtų. Žinoma, tik ne S. 
Rusijoje. Be to dar, kad dary
tų bendrus frontus po savo 
kontrole. Na, ir prasidėjo nau
ja era su demokratijos neva 
garbinimu ir kvietimu į bend
rą frontą. Bet tas bendras fron- 

] tas neišdegė, tai po A. L. Kon
greso ii’ kanadiečiai sušaukė 
tokį pat kongresą. Po to, susi
tvėrus lokalinius komitetams, 
Joronte ir Winnipege, komu
nistai pradėjo krikštyti bendru 
frontu, ir jų plauko žmonės 
net būdami to komiteto na
riais, kurie gerai žinojo komi
teto vardą, bet jie vadindavo | atrodė kur kas svarbiau, negu 
“bendru frontu”.

Pasinaudodami komunistai 
žmonių lengvatikyste kaulino 
pinigus iš visų kampų, vis var
de bendro veikimo. Tikslas, be 
abejo, buvo kilnus ir reikalin
gas paramos visų, kas tik ne
apkenčia fašizmo.
nistai gaudami nemažai aukų 
iš įvairių vietų ir iš įvairaus į- 
sitikinimo žmonių, tuos pinigus 
turėjo perduoti tam bendram 
komitetui, kurio autoritetu bu
vo remtasi atsišaukiant aukų. 
Bet komunistai matydami, kad 
komitetas susideda iš 5 komu
nistuojančių ir 5 socialdemo
kratų, taigi jiems atrodė, kad 
tos aukos, kurios buvo prisiųs
tos “L. B.” vardu priklauso iš
imtinai tik komunistams, nors

tas gauna |sak<)> ]<a(j linotipo nenupirko.

Vienas aukų kolektorius ga
vęs per $1,000 įsigijo gražų au
tomobilių. Štai jums aukuoto- 
jai, kur jūsų sunkiai uždirbti 
pinigai nuėjo.
“L. Balsas” yra diktatūros 

ramstis
Nors redaktorius Yla gyrėsi 

savo skaitytojams buk jiei ko-i 
voją už demokratiją, bet patys! 
tos demokratijos neapkenčia, i 
Štai faktai. “N.” kovodamos j 
prieš visokias diktatūras daž
nai kritikuoja1 ir Stalino dikta
tūrą. Tai komunistai per savo 
mulkinyčią “L. B.” apšaukė 
“N.” ir jų redaktorių “trockis- 
tais”, o taipgi ir visus Kanados 
L. sŽ. skyriaus bendradarbius, 
jei pastarieji nepasmerks “N.” 
ir jų redaktoriaus. Ir tik dėl to 
jie komunistai sugriovė tą ben
drą komitetą,, kuris sėkmingai 
dirbo Lietuvos ir Ispanijos la
bui per du tirėtus. Mat, tame 
komitete buvb°5 nariai, kurie 
atsisakė šokti pagal Stalino 
klapčiukų muziką, lodei jie ra
do gerą progą tą komitetą su
griauti laike parengimo vasa
rio mėn. 13 d. minint 20 m. 
Lietuvos nepriklausomybę. Mat, 
programoje dalyvavo SLA 236 

I kp. moterų choras, kuriame jie 
įžiūrėjo vieną asmenį, kuris 
jiems nepatiko, dėl kurio jie 
buvo padavę komitetui L.D.A. 
panašų ultimatą kaip kad len
kai Lietuvai. Na, ir komitetui 
atmetus tą jų ultimatumą, ko
munistai suorganizavo baublių 
chorą iš kelių savo aktyvesnių 
pastumdėlių, ir jie su malonu
mu tęsė savo tą griovimo dar
bą. Žinoma, kaltę jie mėgino 
suversti ant tos dalies komite
to narių, kurie gynė komitetą 
nuo pažeminančio veiksmo. 
Štai kiek musų komunistų ly
deriams yra svarbus bendra
darbiavimas su nekomunistinė
mis, bet antifašistinėmis orga
nizacijomis. Jiems baubimas

Kai kuriems žmonėms atro
do, kad komunistai labai smar
kiai kovoja prieš fašistus. Taip 
tas yra teisybe, kad jie dau
giausia prilriukšmauja su ta 
savo kova, bet kam iš to nau
dos yra?

Reikia taipgi žinoti, kad ko
munistų veikimui šiandien ne
būtų jokios dirvos jeigu nebū
tų fašistų, ir atbulai — fašistai 
negali ten bujoti, kur komunis
tinis veikimas yra perdaug silp
nas. Paimkim pav. Švediją, 
Norvegiją, Daniją ir kitas de
mokratiškas šalis. Ten neišvys
to savo veikimo nei vieni, nei 
kili kraštutiniai elementai, ir 
todėl ten kolkas ramu. Ret to
se šalyse, kur komunistai yra atšaukė savo simpatiją. Vadi- 
stipresni, ten jau būtinai juos (naši, paleido savo baublius ant 
stengiasi nukonkuruoti fašistą!, 
ir lokiu budu jie yra vieni ant
riems nepamainomi pagelbinin- 
kail...

bus galimas bendras veikimas’ 
nors kai kuriais klausimais. 
Bet kaip dabar pasirodo, toksi 
manymas buvo klaidingas!

Ten, kur paskui komunistus 
ėjo kitos srovės ir klausė jų 
diktavimų, tai jie skandalų ne
darė. Bet visai buvo kitaip tose 
kolonijose, kur buvo pasiprie
šinta komunistų diktatūrai.

Pas mus Toronte komunistai 
turėdami visas Kanados lietu
vių komunistų guštą — laik
raštį, liek įsidrąsino, jog pradė
jo reikalauti, kad Toronto so
cialistai, jeigu jie nori bendra
me komitete veikti, privalo pa
smerkti Naujienas ir jų red. P. 
Grigaitį. Na, ar reikia didesnio 
absurdo? Na, o kada jiems bu
vo atsakyta neigiamai, tai jie

nose. Tas kaip tik parodo, jog 
Kanados Žinių korespondentai

va iš
liet paskutinė avis iš na- 

ir dar U • yispar-
“draugas” 
kodėl ka-

neprisieina kar- 
buvo padaryta, 

visi gerai ži-

Bet komu-

bendradarbiavimas Ispanijos ir 
Lietuvos liaudies gynimo rei
kalu.

Komunistinis komitetas L.
D. A. provokatoriaus 

vadovybėje
Tūlas J. Pelravičia per 18 

metų niekino socialdemokratus 
komunistų eilėse, panoro būti 
vėl S. D. dr-jos nariu. Žinoma, 
su tikslu išprovokuoti S. D. 
org. narius. Nors S. D. org. bu
vo žinoma J. P. praeitis, bet į- 
silcido, kad patirti ar žmogus 
tikrai suprato savo praeities 
klaidas.

Jo veikimas tuoj parodė, kas 
jis toks, ir užteko jam tik pa
daryti švelniu pastabą, kaip jis 
it bites įgiltas išdūmė iš susi-

Amerikos lietuviai komunis
tai praradę savo įtaką unijose 
ir didesnėse lietuvių ‘organiza
cijose buvo pasilikę kaip ir be 
darbo, tada pradėta tarpe savęs 
peštis ir kas butų buvę toliau, 
tai sunku pasakyt, bet tuo kri
zes momentu jiems į pagalbą 
atėjo “draugas” Smetona, ku
ris pradėjo visu įtūžimu žudy
ti Lietuvos vaisi’ėcius.

TokTu Smetonos elgesiu pasi
piktino Amerikos lietuvių vi
suomenė ir nusprendė ką nors 
daryti. Čia 
tori, kas 
4ies tą jau 
no, tik noriu
čia Lietuvos fašistai atėjo į pa
galbą komunistams ir suteikė 
šiokio tokio darbo!.., Žmonės 
demokratai, kurie prie to viso 
darbo prisidėjo ir reikalavo ir 
dabar reikalauja Lietuvai de
mokratinės santvarkos, tai su
prantama, bet kokios demokra
tijos reikalauja didžiausi demo
kratijos priešai komunistai?...

Juk jie yra nuolatiniai gar
bintojai Stalino karalystės, kur 
žmonės šaudomi kaip pasiutę 
šunes, ir jokios laisvės ten nė
ra. Tai kodėl jie jos ten nerei
kalauja? Atsakymas yra labai 
aiškus — komunistai yra anti- 
demokratai! Jeigu jie 
stoja už demokratiją, 
todėl, kad visuomenės 
pinija. O visuomenę
prie savęs, tai komunistų di
džiausias troškimas! Štai len
kui pasikėsino užgrobti Lietu
vą. Visuomenės opinija Lietu
vos pusėje, ir komunistų vadai 
liko didžiausi patriotai, pasida
rė didesni šovinistai už fašis
tus. Tai tik komunistai taip ga
li savo kailį mainyt, kaip tas 
chameleonas...

Socialistai, kurie sudąrė su 
komunistais bendrą komitetą 
Lietuvoje demokratijai atsteig- 
ti, maųė, kad komunistai jau y- 
ra tiek suku! turėję, kad jau

šiandien 
tai tik 

tokįa a- 
palaikyt

valios, o pastarieji savo parei
gą atliko labai gerai, nes per 
Lietuvos 20-ties metų sukaktu
vių paminėjimą baubė visais 
kampais!

Kodėl jie baubė, aš manau 
visi “N.” skaitytojai žino. Tad 
neprisieina kartoti, tik pridur
siu, jog po to baubimo socia
listų kuopa atšaukė savo atsto
vą, taipgi ir SLA 236 kuopa tą 
pat padarė. Be to, rezignavo 3

pasakyti, 
idėja yra

dėl taip yni, tai bus visai ne
nuostabu, kad kanadiečiai iš 
tikrųjų yra atkaklesni. Mat, 
daugeliui iš musų teko komu
nistinių “pyragų” ne tik para
gaut, bet ir prisivalgyt... Dar 
prisimena ne vienas, kaip Lie
tuvoj užėjus Angariečio 
kui
mų buvo iškidnapinta 
daug kitų dalykų buvo 
celiuota”. Tai štai 
Bimba ir- Andriulis, 
nadiečiai atkaklesni.

Baigdamas noriu 
kad bendro fronto
geras dalykas, bet man atrodo 
pavėluotas. Reikėjo komunis
tams jungtis su socialistais dar 
tuomet, kai Vokietijoj buvo de
mokratija, o dabar, kada patys 
sugriovė tą demokratiją ir vėl 
iš naujo dėl jos šūkauja, tai ir 
išeina tiktai komedija.

—J. JokubynasKANADIEČIAI
Gali nusipirkti NAUJIENAS atskirais nume- 

meriais sekamose vietose:

PIETRASZKO MUSIC STORE, 
Bunk 31 Terminai A

UKRAINIAN BOOKSELLERS 
“PROSVITA”, 324 Queen St. W.

p. J. SCHNEIDER,
2112 St Lawrenęe Blvd.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
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Diena Iš Dienos

P-IA YUKNIENfi IŠVYKO 
IRGI Į HOT SPRINGS, ARK.

Praeitos savaitės pabaigoje 
sveikatos paieškoti į 
Springs, Ark. išvyko ir 
Ona Yuknienė su duktere 
7608 S. 
palydėjo 
su savo 
delle.

labai užimtas ir todėl priver
stas greit grįžti, bet p-ia Yuk- 
nienė mano pabūti kiek ilgiau. 
Ji yra sena Naujienų skaity
toja.

Tad, daug daug sveikatos iš 
ten parsivežti. Rep. x-y.

Hot 
p-ia 
nuo 
JasMarųuette Avė. 

sūnūs Pranas Yuknis 
sužiedotine p-le Ver-

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Emil Sedman, 25, su Eva Ma
ciukas, 20

P-as Pr. Yuknis dirba orga
nizatoriumi prie A. F. of L. —

Reikalauja
Perskirų

Anna Letkevičius nuo Martin
Letkevičius

Lankėsi Chicagoje Vieną Perdaug 
Išgyrė, 0 Kitą 
Ignoravo
J. Hertmanavičiaus ir Dr. 

monto Medalių Vakaras
Zi

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Piliečių Moterų Lygos susirinkimas įvyks trečiadienį, 

kovo 30 d. Sandaros salėje, 814 W. 33rd St. 8 vai. vak. 
Visos narės malonėkite kuo skaitlingiausiai atsilankyti, 
nes yra daug įdomių žinių ir dalykų apsvarstyti. Atsives
kite ir naujų narių. Kviečia valdyba.

PARENGIMAI

Vladas Mučinskas 
švedų Amerikos Linijos Lietu

vių Skyriaus Vedėjas
šiomis dienomis lankėsi Chi

cagoje, turizmo į Lietuvą rei
kalu. Šią vasarą, liepos 1 d. i, 
N. Y. Švedų Amerikos linijos 
motorlaiviu “GRIPSHOLM” as
meniškai vadovaus ekskursiją 
į Lietuvą. Tuo pačiu motork.i- 
viu “Gripsholm” išplauks “Nau
jienų” ekskursija, gegužės 28 
d., tiesiog į Klaipėdą, nepersė
dant į kitą laivą.

Amerikos Liet. Kongreso Chicagos skyriaus piknikas įvyks 
birželio 19 d. 1938 Birutės darže. —J. Kondroška.

Balandžio 3 d., Nau 
joji Gadynė Stato 
“Tulpės”

nunniic dic^iaoiv 3934 w- 26th Street’ UNUnuo rLtUlMdl! 2539-2531 s. puiaski Road
Tel Crawford 4088

Tai Graži Operetė iš Olandų 
Gyvenimo

Iv. v .<• ■

KALDROS
TAI DOVANA KIEKVIE

NAI JAUNAJAI
Atdara kasdien iki 9 v. P. P.

Trečiadieniais iki 5.

Kaldras padarome iš jūsų 
plunksnų arba vilnų pagal 

užsakymą

DYKAI 
perkant iš musų impor

tuotus impilus.

39c™
IR AUKŠČIAU

Pavasaris jau čia, tulpių žy
dėjimo sezonas, o kas tų gražių 
margučių tulpių nemėgsta? Vi
si. Jųjų tėvynė yra Olandija. 
Olandiečk i šį sezoną rengia 
tulpių pražydėjimo šventes, ap- 

' vaikščiojimus, džiaugsmingus 
• j uju sutikimus.

“Well”, čia pat Chicagoje, 
■ tarpe lietuvių irgi kas tokio pa
našaus įvyks. Ateinantį sekma
dienį, bslandžia 3 d., (ne 23, 
kaip buvo kartą rašyta) CSPS 
svetainėje, 1126 ‘,W. 18 štr., 
įvyks “Tulpių šventė”. Ji bus 
apvaikščiuota su gražiausia o- 
landiška muzika, su dainomis. 
Tą šventę rengia
dynės” choras, po vadovyste G. 
Steponavičiaus, perstatydamas 
gražią operetę vardu “Tulpės”. 
Kas atsilankys, nesigailės. Pra-

I džia 4 vai. po pietų, įžanga pri- 
! einama. —Žiedas

Praeitą sekmadienį Masonic 
Temple salėj, 64 ir Green, įvy
ko “Sandaros” balius, sureng
tas apdekort.vimui medaliais 
Juozo Hartmanavičiaus ir Dr. 
A. Zimonto.

Publikoj ūpo nebuvo. Kai po 
vakarienės Konsulas Petras 
Daužvardis įteikė medalius, tai 
prt sidėjo kalbos. Kalbėjo Dr 
Biežis, Adv. Borden, Dr, Nai- 
kelis, p. Komaiko ir “Sandaros” 
visų darbų žmogus, Biekša. Jų 
kalbos daugiausia susidėjo iš 
komplimentų Dr. Zimontui, bet 
aiškiai nei vienas kalbėtojų ne
nurodė, kokius didvyriškus dar
bus daktaras yra: nuveikęs.

Kai dėl Juozo • Hertmanavi
čiaus tai tautininkai šykštavo 
komplimentų, nors jis yra tik
rai pasižymėjęs ir daug dirbęs 
Lietuvai. Juk p-nas Hertmana- 
vičius savo laiku yra rašęs daug 
istorinių straipsnių apie Lietu
vą. Lietuvos nepriklausomybės 
atsteigimo metais jis keliavo 
su prašymu j Washington, D. 
C., kad Amerika pripažintų 
Lietuvą de jure.

Jis antrajam transatlantin-; 
iam skridimui gelbėjo moraliai 
ir matęrijaliai ir daug kitokių 
kultūrinių darbų nuveikė.

Jei kas užsitarnauja Lietu-j 
vos ir Amerikos lietuvių pagar
bos, tai J. Hertmanavičių būti
nai reikia priskajtyti prie to
kių. O vienok sekmadienio ban- 
kiete jis buvo kaip ir nustum
tas į šalį. : v Klajoklis

• GINA INŽINIERIŲ OR- 
GANZACIJĄ — Anton J. Im- 
ht hn, vice-prezidentas organi
zacijos International Union of 
Operating Engineers pareiškė, 
kad unija neturėjo nieko ben
dro su nužudymu inžinieriaus 
Edward Schuler (jo kūnas buvo 
atrastas 'ties 2222 Ohio, penkta
dienį.) Imhahn paskyrė $5,000 
premiją tam asmeniui, kuris 
žmogžudystę išaiškins. Polici
ja ir laikraščiai tvirtino, kad 
Schuler buvo nužudytas už 
priešingumą unijos vadams.

Coal-Anglys

Kainos Numažintos
$5.75 
$6.00 
$6.00 
$6.00 
$5.25

MINE RUN ...........................
BTG LUMP ...........................

EGG ................ .......................
NUT ........................................

SCREENINGS .......................
PIRKIT DABAR II

ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE.
Tėl. ARDM0RE 6975

> ■ 1 ..... 1 -'"n

REIKALINGAS 
LIETUVIS 
DEGTINES 

PARDAVĖJAS
Gaus drawing acčount ir Komi- ; 
są. Turi būti patyręs savo darbe 
ir turėti savo žinomus kostume- 
rius. Kiti neatsišaukite.

Musų f'r^a persikėl-* i n°uJą 
vietą ir turi daueiaus rūšių deg- 

, tinęs savo išplatini>~iui, todėl ga
li mokėti augštesn| komisą agen
tam. Dabar me” turim“ 12 tro- 
kų pristatymui. Tas reiškia grei
tą patarnavimą.

Mes persikėlėme nuo Archer 
*venu«» ir A»i»ar turime dešim
tis kartų didesnę vietą begu 
pirmiaus.

KREIPKITĖS PAS:

OLD FORT
DEARBORN
WINE-LIQUOR CO.
3649 So. Racine Avė.

YARDS 7070
Klauskite

MR. B. J. HERMIT arba LEO.
V

TAUPYK, TAUPYK, TAUPYK 
PACKARD BARGENAIS

37 PACKARD Sedan .............. $7*
35 PACKARD Sedan ............... 4^
36 TERRAPLANE Sedan ..... - 42f
35 DODGE Sedan ...................... 345
82 PACKARD Sedan .............. 276
35 FORD Del. Sedans .............. 22t
33 PONFIAC Coupe .................. 166
31 AUBURN Sedan .................. 76
Dar 61 Packard Barmenų pasirinki
mui žemomis Kainomis.

PATS PASIRINK TERMINUS 
PACKARD VARTOTŲ KARŲ . 

1441 E. 75th St. Phone Midway 7272

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an- 

l glis j visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

šaukit Tel. YARDS 3408

Naujos Ga-

FOR A 
LIMITED 

TIME ONLY ROYAL
HOUSE CLEANING SERVICE 

and TABLE LAMP

ROYAi

$60.90 Vcdae.
NOW 

$*>095 AND your, 
Jr olocuaner:

O KULKOS VIDURIUOSE 
PER 50 METŲ — Susirgo 72 
metų Harvey Colemtn, 6158 

i Kenwood. Nutraukus X-ray pa- 
! veikslus apskričio ligoninėje, 
! pasirodė, kad Colemano 
■ riuose buvo dvi kulkos. 
. man buvo pašautas laike 
mo prieš 50 metų.

vidu- 
Cole- 
plėši-

Padaro Plunksnines 
Kaldras Dykai

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Screened) ................... tonas
SMULKESNĖS $7 25
Tonas .......................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Servizas
Vienam
Žmogui

$50.00
Sutaupysit
Didelės mieros Elektriniai 
Šaldytuvai Refrigeratoriai 

vertė $179.00 '1)0 $129-00

4 gabalų kombinacija ... KANDŽIŲ PURKŠTYKLIS — RANKŲ 
VALYKLIS—pilnos mieros judąs šepetys GRINDŲ VALYKLIS ir 
graži tikra “PIN-IT-UP” STATO LEMPA su išsiskėtusių bliudu 
—pastovu. Viskas su 100 WATT Mazda lempa.

ROOSEVELT
FURNITURECO.!M£
2310 W. Roosevelt Rd. Tel. Seeley 8760

Norint įsigyti puikią ir pri
einama kaina plunksninę ar 
vilnonę kaldrą, užtenka nuvyk
ti į Ondrus krautuvę, 3934 W. 
26 gt t. nupirkti pas jį impilus 
ir paduoti savo vilnas arba 
plunksnas.

Darbas geras, impilai impor
tuoti ir nebrangus, tik 39c jar
das. Taigi patenkinimas užtik
rintas. Kcd tai yra tiesa ma
tyti iš įstaigos plėtimosi. Ji 
senojoje vietoje nebeįsitekda- 
ma buvo priversta įstaigos 
patalpą išplėsti. Taigi, dabar 
jau veikia dviejose vietose: 
3934 W. 26 gait. ir 2539-2531 
S. Pulaski Rd. Tel. Cra.wford 
4088. (Skelb.)

Galima pirkt ant metinio 
plano, po 10 centų į dienų.

Pas Budriką rasit didžiau- 
sį pasirinkimą visų Standard 
išdirbysčių: General Electric, 
Norge, Kelvinator, Crosley, 
Shelvador ir kitų.

Budriko
Rakandų Krautuvė
340917 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7010
NAUJOS GADYNES CHORAS 

šokiai! Rengia Dviejų Aktų Operetę šokiau

“TULPES”
Sekmadienį. Balandžio-April 3 d. 1938

C. S. P. S. SVETAINĖJE, 1126 West 18th Street.
Durys atsidaro 3:30. Pradžia 4:30 valandą. įžanga iš anksto 50c—Prie durų—65c.“

WCFL Sekmadienį žymus pro
gramas kaip 7;30

WAAF Sekmadieniais ir penk
tadieniais kaip 4 P. M.

WMFC Ketvirtadieniais 7 vai. 
vakare.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Šmotų

TAISOME VISO
KIUS RADIOS 

Eksperto radio taisymas—dykai 
apskaičiavimas — atliekama jūsų 
namuose—visas darbas užtikrin
tas vieniems metams.

Marąuette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuviu Krautuve

“Faun”
Design

Vertė
$2-50

„..9 9cSu 6 Kuponais
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

■
 Puikus 3-jų ir 2-jų *F 

šmotų ROGERS 
Sidabro Setai 

Tiktai po 990 už j 
kiekvieną setą J 

_ su 6 kuponais

Paštu 
35c 

Extra

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1.75 

su 6 kuponais

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą
ĮSITĖMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę.

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS x
1739 So. Halsted St., Cricago, III.

Norint įsigyti užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 iš šių 
kuponų paeiliui numeruotus ir atneškit su 99c. Jei norit ekstra 
setų, ar dėžę — atneškit 6 kuponus ir 99c, skaitant už kiekvieną 
setą atskirai, o už dėžę 6 kuponus ir $1.75.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
niui pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

Siunčiu ...............  kuponus. Taipgi pinigais .......... . ...........................
/ . .. '

Atsiųskit man ............ ................................... .................. ~...........................

Vardas ...................... .. ... ........................................... .......-.................... -

Adresas

Miestas Valstija

. Kupono No. 97 Kovo 30 d.

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot, pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galim.- gauti.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir
Hollyvrood Šviesomis.
Darbas garantuotas.

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12-50
GYDYMAS $Cf|.OO
LIGONINĖJE ...................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . $15-oo
RAUMATIZMAS ?0.00

greitai palengvinama ..... ?. ~
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė., Chicago.

Tel. Lawndale 5727.

• RĘSTA UR ANT AT

Universal restauranf
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31st Street
A. A. NORKUS, Savininkas

Tol. Vlrtnrv M70

BRIGHTON PARK NAUJA UŽEIGA

LUCKY SPOT
Didelis pasirinkimas degtinės, vyno, 
cigarų. Fortune alaus, Barbikių 
Ribs, šeštadieniais ir muzika. Taip 
pat ir mandagus patarnavimas.

Savininkės LUCILLE SELENIS
3862 Archer Avenue



POLITIKOS žinios
r

BALSŲ PARDAVIMO IR PIRKIMO BUDAI 
Gal ir jūsų giminės parduoda savo balsus? 

Pastebėkit
Ir demokratijoj žmonės ne

gali turėti tinkamos valdžios, 
jeigu jie nepaiso, kas atsitinka 
su jų balsais rinkimuose. Ame
rikoj žmonės tik tuomet įsigy
ja tinkamą jiems valdžią, kuo
met įvyksta labai didelis žmo
nių sujudimas ir jie visi eina 
balsuoti. Kol visi neina balsuo
ti, tol valdžia nėra didžiumos 
žmonių išrinkta, ir, žinoma, 
nesirūpina žmonių reikalais.

Labai retai kada visi žmonės 
eina balsuoti vietiniuose rinki
muose. Todėl, pavyzdžiui, to
kioj Chicagoj beveik niekad 
nebuvo teisingos atstovybės 
miesto valdžioj. Chicagos poli
tikieriai labai išsimiklino bu
rtuose kaip suvogti arba supirk
ti balsus vietiniuose rinkimuo
se. Tais budąis pasilaikydami 
valdžioj, jie visiškai nebepaiso 
kaip ir kur jie išleidžia žmonių 
sumokėtus pinigus. Kuo galin
gesni jie jaučiasi, tuo didesnį 
sudaro budžetą savo išlaidojus 
ir tuo sunkesnėmis takspjnis 
apkrauna žmones.

iš tikriausių būdų 
giems politikieriams 
laimėti. Daugiausia 
perkami “primary”

šiuo ląiku nesigaili pinigų, 
ypač kad tie pinigai yra pe jų. 
Jie juos pasiima iš mokyklų 
fondo, iš taksų gatvėms taisy
ti, iš specialių “riebių” kon
traktų ir surenka įš jų samdo
mų miesto darbininkų. Dveji 
metai atgąl, kuomet Nash ir 
Kelly buvo užsispyrę išmesti 
gubernatorių Hprnerį, tiedu bo
sai per primary rinkimus vien 
tik Chicagoj buvo išleidę dau
giau kaip du milionu dolerių, 
neskaitant to, ką jų darbinin
kai pa(ys nuo savęs išleido.

Balsų supirkimo budai yra 
sekami:

1. Kiekvienas, kurs turi mie
sto “džiabą”, turi gauti bent 10 
balsuotojų. Todėl visi jo gimi
nės turi balsuoti, kaip jis jiems 
sako. Jeigu ne, tai jis netenka 
darbo.

2. Prieš rinkimus iš miesto 
bei pavieto pinigų yra pasam,- 
dofna nuo 20,000 iki 30,000 
darbininkų buk tai miestų cląp- 
bus dirbti. Jų “darbai” tesi nuo 
30 iki 60 dienų. Kai kurie jų 
dirba, kai kurie nieko nedirba, 
tik ieško “balsų”. Kiekvienas 
jų irgi turi parūpinti po keletą

1 v
samdymo bosų kapitonai var- Krupicka, khndidatas į miesto 
toja tąip vadinamą “grandinį” komitimąnus 
(chain) balsavimą. Kad tą pa? 
daryti, kapitonas turi pavogti 
bent vieną gerą tuščią balotą. 
Tame balote jis pats padeda 
kryžiukus ir duoda žjnogui jį 
nunešti. Žmogus gauną Dūsavi
mo vietoj kitą tuščią balotą ir 
jį atneša kapitonui. Kapitonas 
jį vėl pąženkliną ip siunčia $u 
įup kįtą žmogų, kurs vėl atne
ša kitą tuščią balotą. Tąip tąs 
einą, kol tik kapitonas turi 
“kostumerių” parduodančių sa
vo balsus. Už tokiu būdu per- 
kąinus balsus ipokama nuo 25 
centų iki vieno dolerio už bal
są.

5. Už tuos, kurie neateina 
balsuoti, dažniausia nubalsuoja 
bpsų kapitono pasamdyti val
katos* trempai ir mušęikos. 
Paskutinėj balsavimo valandoj 
jie skubiai yra vežiojami iš 
vieno precinkto į kitą. Precink- 
tp kapitonas pąsąko jiems, ko
kiu vardu pasivadinti ir jie įę? 
ję balsuoja ųž tą žmogų. Su
gauti juos gąli tik tie, kurie 
pažystą žmogų, kurio vąrdu jie 
balsupja.

Tikrai yra gėda, kad dauge
lis žmonių taip mažai brangina 
savo balsavimo teisę. Tie, ku
rie parduoda sevo arba visos 
savo šeimynos baisus už por^ 
dolerių, nesielgia kaip laisvos 
šalįes piliečiai. Už porą dolerių 
jie ištjkrųjų parduoda savo 
laįsyę ir gerbūvį.

Adv. KL Jurgelionis.

kandidatas į įmesto trustisus, 
William Kriz, kandidatas į pa? 
vieto komisionierius, Jerry» J. 
Viterna, Gusten C. Randa ir ki? 
ti.

Cicero piliečiai šiame mitin
ge išgirs faktus apie įvairius 
kandidatus ir apie svarbius šios 
kąmpąnijos klausimus.

. (Skejmas)

ILLINOJAUS COOK
APSKRIČIO
KLERKO OFISAS

ILLINOJAUS VALSTIJA
COOK APSKRITYS

) SS.

rinkimų 
J 34 nuostatais, 

liudiju, kad balotų popie-

Į CLASSIFIED ADS

yra vienas 
nesąžinin- 
rinkimus 

balsai yra 
rinkimuo

se. Įsigalėjus Chicagoje demo
kratams, “primary” rinkimai 
viską nulemia, būtent, ar bosai 
pasiliks prie lovio ar kitiems 
vietą turės užleisti. Todėl bosai

MADOS

3. Užvis pigiausia yra nuper
kami neturtingų žmonių bal
sai. Kiekviename pręcinktę bo
sų kapitonas išsirenka uįlio 10 
iki 30 bobelių, mergaičių, vai
kinų arba senukų, kurie netu
ri darbo, liet kurių šeįmynuose 
yra nuo 5 iki 10 balsuotojų. 
Tuos šeimynų atstovus kapito
nas pasamdo kaip < “vąčerius” 
rinkimų dienai. Jieiųs jis už
moka po $2, po $3, pq $4 už 
jų “vačijimą”. Jie, žinoma, nie
ko “nevačija”. Jie tik^tųri žiū
rėti, kad už tūps du ar trįs do
lerius visa jų šeimyna buksuo
tu, kaip kapitonas liepp. Po to 
kai jų sūnus ar žentai nubalsa
vo, jie gali sau eiti nąmo. Pe
reituose “primary” rinkimuose 
Chicagoje tokių pavargėlių par
duodančių savo šeimynų balsus 
kai kuriuose precinktuose bu
vo “prisaindyĮą” net po £0 iš 
bosų pusės.

4. Kai kur vietoj “vačerių”

Demokratų Masinis 
Mitingas Ciceroj

No. 4657—žiurstukas. Galit gauti 
didelės, vidutinės ir mažos mieros.

Norint gauti vieną ar dau- 
jtfau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
aumerį pažymėti mierą Ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pai- 
to ženkleliais kartu su užsaky« 
tnu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St, Chicago, I1L

NIKODIMAS .ARTIMAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 29 d., 4 vai. ryto, 1938 
m., sulaukęs pusės amžiau^, 
gimęs Čepuliškių kaime, Dau
gėliškiu parap., Švenčionių 
apskrity, Vilniaus kraište.

Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliudime 

brolį Juozapą, brolienę Julįą 
brolio sūnų Williamą, ir jo 
moterį Josephine, pusbrolį 
Antąną Vilimavičių, jo mote
rį Petronėlę, pusseserę Oną 
Kliukas ir daug kitų giminių, 
o Lietuvoje—brolį Kazimierą, 
seserį Oną ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3260 W. 
lllth St. Laidotuvės įvyks 
Penktadienį, balandžio 1 d., 
9 vai. ryto, iš namų į St. 
Christine parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio ^ielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Nikodimo Arti
mos giminės, draugai ir pa
žįstami e.sąt nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Brolienė ir Giminės.

Laid. Direktorius J. F. Eu- 
deikis. Tel. YARDS 1741.

Šiandien vakare, kovo 30 d., 
1)U3 milžiniškus masinis mitin
gas Karei Jonas salėje, prie 25 
ir 55 gatvių Ciceroje. Kadangi 
žinonės dabar labai susidomėję 
kaip šio miesto rinkimais taip 
jr primary rinkimais savaite 
vėliau, ląi laukiama, kad sve
tainė bus pilnutėlė pilna.

DemrbkrąjųJk.andid&tai į mie
sto urėdus jau baigia,, savo 
kapipaniją, kuriai vadovauja 
Rud. J. Krejęi, kandidatas į 
miesto trustisus, taipgi James 
Norotny ir Ąnthony P. Zickus, 
ąįgi kandidatai taikos teisėjų 
urędų vąkąnsijoms užpildyti.

Pavieto primary rinkimai 
bus didelęs svarbos Ciceros 
žmonėms, nes šio miesto gy
ventojai pirmu sykiu turės pro
gos Įsisupti už savo žymius ci- 
cepiečiųff, kurie yra kandidatais 
į svarbius urėdus, būtent už 
Antaną F. Macjejewskį į kon- 
gresmąpus (i-nie kongresiniame 
disĮrikte ir už Nicholas Hen- 
drikse į pavieto komisijonie- 
riųs.

Pemokpątų partiją pripažino 
cįcerįečįų svarbą ir parinko 
šiuos vyrus, kad jie atstovautų 
Cicero.

Masiniame mitinge kąĮDės 
Žymus veikėjai, atsižymėję viso 
krašto, valstijas, pąvietp ir šio 
miesto politikoj, o būtent: Mi- 
chael L. Igoe, kandidatas į Su
vienytų Valstijų senatorius, tei
sėjas John F. Prystalski, kan
didatas į pavietų teisėjus, John 
Toman, kandidatas į pavieto 
iždininkus, John S. Cląrk, kan
didatas į pavieto asesorius, An- 
ton F. Macicjewski, kandida
tas į kongresmanus, Nicholas 
Hendrik$e, kandidatas į pavie
to komisionierius, Ąnton J.

Dar Vienas Lietuvių 
Draugas J, B, Burbė

Jau artinasi rinkimų prima
ry diena, balandžio 12.

Sekant politiką, map atrodo, 
kad mums lietuviams nėra kį'to 
iįėjįmo? kaip tik atiduoti sąvo 
balsus už pažangesnius dem°- 
krątų kąpdidątųą, 0 būtent:

Už Scąžt W. Lincas į senato- 
rįuą,

Vį Lmiią Lewi,$ į valstijos 
iždininkus

Ųž Adam Bįoeh į Suprepie 
Teismų klerkus

Už Edmund K. Jąrępki į Cppk 
pavieto teisėjus.

Taip pat mes lietuviai būti
nai turėtume sa’vo balsais pa
remti advokatą Joseph P. Bur- 
ke, kurs yra kandidatu į Ap- 
p.ellate teismo klerkus.

Ponas J. P. Burke yra gij$ęs 
ir augęs lietuvių kolonijoj 
Bridgeporte, prie 36-tos ir Waį- 
laee. Jis yra nuoširdus lietuvių 
draugas. Net savo kampanijos 
vedėju pasirinko jauną lietuvį 
J. J. Savage. Ponas Burke yra 
pareiškęs: “Tarp lietuvių iš
augau, juos gerai pažystu, vi
suomet buvau pasiryžęs lietu
viams patarnauti, patarnavau 
praeity ir patarnausiu ateity.

Taigi darykimės sau politi
nių draugų, balsuokime už pro- 
gresyvį žmogų, poną Joseph P. 
Burke. —— —Pilietis

Sutinkant su pirmųjų 
įstatymų skyriaus 
šiuo aš liudiju, ka 
riąųs spąlyą, kuri turi būti varto
jamą atatinkamų partijų pirmuo
siuos rinkimuose Cook apskrity, iš- 
ląųkiųėsp mįestuoše: Berwyn, Chi
cago, Chicago ^ieights ir Harvey, 
Cicero miestely ir Evergreen Park, 
Clmwopd Park, Morton Grove, 
Niles Čenter, Spmmit ir Stickney 
sąimuose, antradienį, balandžio 12, 
1938 m. kaip seka:

Miscellaneous 
Įvairųa

TeL Victory 4965.
STOGDENGYSTfi ĮR BLftKOS 

DARBAI
35 metai bizny, turi pilną apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, jei 

norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So, Ralsted Street

I II— »■! ■' - |

Real Ėstate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui,

NAUJIENOS Patteni Dept

f

***
(Adresai)

f*

(m—hi« ir valstija)
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SKUBUS FONDAI 

LAIDOTUVĖMS
Ar reikia jums pinigų dabar? 

IMKIT ŠIANDIEN!
Pinigai duodami tuojau, išanks- 
to, belaukiant apdraudos išmo
kėjimo. Skubus fondai dėl dra
bužių, bažnyčios patarnavimui, 
transportacijai, kapinių lotams 
ir t. t. Smulkmenas sutvarkys 
jūsų laidotuvių direktorius, o 
jus pinigus gausite tuojau. Tik 
klausk jo apie Ellis planą.

L. T. ELLIS COMPANY, 
33 N. LąSąlle St Frapklią Į593

ILOVESKIS Visas Dasauiio 
Dalis.

RVIETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms. Banketams 
88^Oi^Btreet

Tel. BOULĘVAĘD 7314

U g* m M Gėlės Mylėtiems 
O U lt Vestuvėms, Ban- 
nOA kietams, Laido- 
U » "F ¥1 tųvėms, Papuoši

mams.
gėlininkas

4180 Archer Avenuę
Phone LAFAYETTE 5800

DEMOKRATŲ PARTIJOS Mėlyna 
REPUBLIKONŲ PARTIJOS Balta

Ką patvirtinimui pasirašiau ir 
Cook Apskričio aptspaudą pri
dėjau šiandien, kovo 24 dieną 
1938 metais.'

MICHEAL J. FLYNN 
Cook Apskričio 
Klerkas, Illinois

Help Wanted— Female 
 Darbininkių Rel kia

REIKALINGA patyrusios Beąu- 
ty operatorės. Geras darbas, pasto
vus, gera alga.

1747 So. Halsted St.

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS 

Musų raštinėse — Keistučio ir 
Lietuvos Spulkos — galite taupyti, 
pasiskolint, namus pirkt, parduot, 
renduot, apdraust.

Kreipkitės pas:
J.'P. EWALD REALTY CO.

840 W. 33rd St., Tel. YARDS 2790 
arba

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686

Cicero Bedarbių 
Susirinkimas

:,^u4rM®asGieero >bci 
turėjo įvyktiTĮĮtovo 25 d. Liuo- 
sybės svetainėje, prie IJ-tps ir 
49-to Ct.

Susirinkimo vienok nebuvo 
galima laikyti,nes -polipijois 
viršinjnkąs sų Aiitąnu Macie- 
jcvvskiu, tovvnship superyiseriu, 
pastatė policiją prie durų ii’ 
nieko neįleido į svętąiųę. Ma
tyt, .jie bijojo, kad bedarbiai 
nesusiorganizuotų ir nępąrei- 
kalautų geresnių gyveninio są-

Help Wanted—Malė 
Darbininką Reikia

VISKAS apie vyrą 
farmo rezortui 
kalbantis 
Telefonas Crawford 1959.

reikalingo 
vyras vietoje 

lietuviškai; Gera alga.

KAM REIKIA PINIGŲ
Arba greit išmainyti namą, ūkę, 

lotą, biznį bile kur. Taipgi perkam 
morgičius, judgement notas, namų 
kontraktus, master certificates ir 
skolinam pinigus.

NAMON REALTY CO.
Į3755 South Western Avenue 

Tel. Grovehill 1038.

liorius? paklausė nekaltai, tik
renybėj norėdamas klausti ar 
kartais nemano, kad yra ir dik- 
tątpriųpi, (GąndąĮ apie Hitlerį 
$ako, kad anais laikais jis bu
vęs maliorius-popieruotojas.)

—Ne, aš taisau radio apa
ratus, ir gyvenu Oak Parke ties 
125 S. Oak Park.

Oakparkietis Hitleris buvo 
suimtas už važiavimą • be švie
sų ir be leidimo. Teisėjas pa- 
liuosavo jį po $100 kaucija.

Prakalbos Lietuvos 
Klausimu

Man užkląiųsuX policijos, ko
dėl negalima laikyti becĮąrbių 
susirinkimo, policininkai ąĮsą- 
kė: “Mes nežiųom, klauskit po
licijos viršininkų”.

Dėl šio įvykio bedarbiai nu
tarė paimti advokątą ip pjti pas 
policijos viršininką ir Mącie- 
jewskį.

Bet nežiūrint ką policija da-

Automobiles
1937 DODGE 4 durų Touring Se- 

dan, labai gerame stovyje, nebran
giai, naujo karo garantija.

CENTRAL AUTO SALES and 
SERVICE, Boulevard 2510.

"r ■— 
Furniture & Fixtures

Rakandai-įtąisai
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

ČERĮUS 1937, visokio didžio su 
Coil Baksais įr sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerįus dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice .baksiu?. Cąsh arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI FARMA arba mai- 
nysiu ant namo loto, ar kokio biz
nio. Mauston, Wis. Route 4, Box 12

SAVININKAS parduoda 87 ak
rus, 65 akrus, 50 akrų, budinkus, 
elektriką, moderni. R. J. CARVER, 
Bristol, Indiana.

$100 PINIGAIS, $10 mėnesy, 
pirks 3 akrus arti Westmont, ge
ros turtingos juodžemės. šaukti 

Mr. MILLER, Randolph 2032.

PARSIDUODA 40 AKERIŲ gra
ži farma, netoli nuo Chicagos, bu- 
dinkai, gera žemė, geras vanduę, 
daug vištų. Kaina $2150.00 arba 
mainysiu ant mažo namelio bile 
kur Southsidėje. Priežastis—liga.

Atsišaukite laišku, 1739 So. Hal
sted St., Box 810.

Pradžia 7:30 vai.

mokytoja
Nausėdienė,
Misčiukaitienė ir K.

A. Miku- 
A. Joni

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

namomis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 
kaurai .......................  $15—$20—25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 grąžąs, nauji parloi'

sėtai ' ”................... ......... $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v.v.

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Business Service
Biznio Patąrną’»lm»?

KAMBARIUS 9x12 pėd. eksper
tas išklijuoja popieriais, įskaitant 
popierių už $2.98. HEMlock 0166.

$175

Moterų or ga n i za c i j a—V i d u r- 
vakarinių Valstijų Moterų Są- 
ryšys šįvakar, rengia prakal
bas Mildos svetainėje Lietuvos 
klausimu, 
vak.

Kalbės 
žiutė, A. 
kienė, A.
Abekienė. Be prakalbų bus ir 
muzikalė programos dalis. Dai
nuoja p-ia N. Gugienė, Moterų 
Kultūros Choras, vadovaujant 
A. Petraitienei. Beto, bus kal- 
,bąmą įr JJpdgeporto ąukštes- 
nosios. mokyklos reikalu.

Kviečia ątsilankytj visus. 
Vidur vakarinių Vąlst Moterų 

Sąryšys.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI TAVERNAS 5340 
W. North Avė. priežastis — liga. 
Kreiptis Merrimac 3443 po 6.

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS dėl 
gėlyną ir žolyną specialiai sumaišy
tas su durpėms ir trąšomis. Parduo
dam bušeliais arba vežimais. 1 bu
šelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 buše
lių $2.50. Jei pirksite daugiau kaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vai. ryto 

10:30 vakare.
CHERLES GAVCUS 
6100 So. State Street 
Tel. Wentworth 7942.

iki

ĮRENGTAS TAVERNAS parda
vimui—geras stakas — kampas 
$750 pinigais. 2435 W. North Avė.

Financial
Finansai-Paakolof

ĄLAUS RAUTAS PARDAVIMUI 
LAFAYETTE 0401.

Tarpe 6 ir 7 po pietų.
FRANK FISHER

CHICAGOS ŽINIOS 
TRUMPAI

GROSERNĮŠ, VAISIŲ ir daržo
vių marketas labai nebrangiai.

1700 West 51st Street.

TURIME $10,000.00 ant ran? 
kų, kuriuos išduosime ant pir? 
mo morgičiaus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės į Naujie
nų Spulką, 1739 So. Halsted 
Street.

ląndžio 1 d., 7:30 vai. yakąre 
bus laikomas bedarbių susirin
kimas. Bedarbiai yra nutarę 
nepasiduęjjį policijas viršinin
kui ir Mapįejewsk|ų|, peš spko, 
mes gyveliume Amerikoj, Q pe 
Vokietijoj. Todėl1 visi bedarbiui 
yra kviečiami būtį susirinkime 
baiąndžio 1 dieną vąl,. 
vak. toj pačioj vieloj. —K. Y.

šis Hitleris Be 
Šviesų jr be 
Leidimo

Įr Jis Ne AĮaliDnus

Prje Berwyn pplipijęs magis
trato Pavelo buvp atvestas 
jaunas vyras.

—Pavardė? pr.klausė teisė
jas.

—Hitleris! ;
—Vardas ?
—Adolfas!
Pavekas nustebo ir keistai 

pažiurėjo į vyrą, pradėjęs abe
joti ąr am yiskąs namie.” 

1 —Ąr pąįs i^ąrtąis nesi

• 18 MĘTŲ MERGAITĖ 
BANDĖ NUSIŽUDYTI — At
sukusi du gaso kranus, nusižu
dyti bandė 18 metų mergaitė 
Angeline Marlin, 3100 W. Ma- 
dison. Ji tarnaują už “hostęss” 
alinėje. Nuo mirties mergaitę 
išgelbėjo jos šeimininkė.

"• NENUMUŠ ALGŲ—-Ma
joras Kelly pareiškė, kad algos 
visiems miesto darbininkams, 
policijai, etc., nebus numuštos 
1938 m. Gąndai apie numuši- 
mą pasklido, kai vįena žymi 
advokatų firma užvedė bylą 
prieš miestą už “neteisingą” 
1938 metų biudžetą.

d PRISIPAŽINO UŽMUŠĘS 
SLĄUGĘ — 44 metų taxi šofe
ris Herman Mąrks, 1188 S. Sa- 
craipento, Ųj’isipąžino mirtinai 
sužęidęs 22 metų slaugę Mar- 
garet Donaghųe, kurios kūnas 
buvo rastas prie 31 ir Western. 
Marks ąiškinp, kad buvo pasi
gėręs ir bijojo sustoti suteikti 
merginai pagalbos.

G VARTOJA MAŽIAU ŠVIE
ŽIO PIENO •— Pieno pramonė 
apskaičiuoja, kad miestuose žy
miai sumažėjęs šviežio pieno 
naudojimas, žmogus vidutiniai 
sunaudodavęs apie 38 galionus 
per metus (193.6), bet dabar 
sunaudoja penkis galionus ma
žiau. Tuo pačiu laiku pakilo 
“evaporąted” pieno, o sumažėjo 
kondensuoto pieno vartojimas.

Reąl Estate For Sąle 
Namai-Žemė Pardavimui

MIESTE gerjąusįs pirkinys, mo
dernas kampinis 10 ąpartmentų, re- 
frigeracija, plytinis garažas, geros 
pajamps, 65th and Campbell. Tikras - ! i A------ k--

PADAROME PIRMUS 
ČIUS ilgiausiais terminais — 
minusiais mokesčiais.

LOUIS MORRIS and CO., 
10 N. Clark Street.

MORGI- 
že-

kiųdos Skelbiasi

jUi ....... . "rlTTT

pristatymas, kaina $22,750. 
MANOR REALTY CO. 

25,32 West’ 63rd Street.
Hemlock 8300.

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičią Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metu.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

Kainos Numažintos

ku-

šakutė, 
videlčius,

$5.75 
$6.00 
$6.00 

$6.00
$5.25

MINE RUN.....................
BIG LUMP .....................
EGG ......... ........... ...... .
NUT .....................................
SCREEN1NGS ........ i.:...

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975sriu- 
salo- 

šaukr 
kitas 
šmo-

o

Dabar kiekviena moteris, 
ri skaito NAUJIENAS, gali įsi
gyti gražų sidabrinį setą dėl 6 
arba 8 asmenų.

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: 
bai šaukštas,
toms šakutė ir du maži, 
štukai, vienas kavai, 
dezertui valgyti, šie šeši 
tai kainuoja tiktai 99 centus.
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskįt į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink- 
šit gražų Wą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos- specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit Šios progos.

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

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGĘNUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos

laidą.
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AMERIKOS LIETUVIV KONGRESAS 
LIETUVOS KRIZIO REIKALU

Išleis Pareiškimą Skyriams Nušviesdamas 
Kongreso Poziciją

“Tarpe daug virėjų, sriuba 
palieka nesūdyta.” Taip įvyko ir 
dabar. Praėjusio trečiadienio 
vakrre, kovo 23 d. įvyko Am. 
Liet. Kongreso Chicagos Sky
riaus Veikiančiojo Komiteto 
posėdis Naujienų name. Kadan
gi ten dalyvavusieji visi buvo 
“gramatni”, tat vieni kitiems 
pasitikėjo, kad posėdis bus 
“Naujienose” aprašytas ir man
dagiai iki šiol pralaukė. “Ge
riau vėliau—negu niekad.” Nors 
suvėluotai prisieina ta sueigų 
aprašyti.

Posėdis prasidėjo 8 vai. va
kare, Dr. A. Montvidui pirmi
ninkaujant. Iš 25 komiteto na
rių dalyvavo apie 20. daugiau
sia laiko praleista apkalbant 
dabartinę situaciją Lietuvoje 
ir kaip reaguoti į tuos įvykius. 
Pasirodė, kad įvairios organi
zacijos, pasinaudodamos mo
mento upu, griebėsi išnaudoti 
progų ir ėmė šaukti masinius 
mitingus dauginusiu tuo tikslu, 
kad pasidaryti sau “politiško 
kapitalo.” Didžiumoje tų mi
tingų “gaidos nesusigiedojo,” 
vieni rašė rezoliucijas atsišauk
dami į įvairias vi Idžias prašy
dami Lietuvai užtarimo, kiti 
siuntė prakeiksmus Lenkijai, 
treti net jau rinko aukas gin
klų fondui ir kitokių sumany
mų imtasi.

“Veikimas Be Plano”
Mat, uit greitųjų, ūpo pa

gauti, nespėjo rimtai pasitarti, 
nusistatyti vieningos linijos bei 
plano veikimo, ypač, kad kas 
valandų, buvo laukiama pasi
keitimo padėtyj.

Am. Liet. Kong. Chicagos 
skyriaus valdyba bandė su į- 
vairių sriovių atstovais .tųrtis, 
kr.d suradus bendrų pagrindą 
ir nusistatymų tinkamai rea
guoti į ta sųjudį, bet spėjus in
cidentui Lietuvoj likviduotis— 
nuspręsta šiuomi momentu su
silaikyti nuo bet kokio viešo 
veikimo ir tik pasitenkinta val
dybos pasiųstais pareiškimais 
bei atsišaukimus į atatinkamas 
įstaigas, reikalaujant diplomati
nės pagalbos Lietuvai.

Komiteto posėdis įgaliavo 
skyriaus valdybų budėti tune 
reikale ir iškilus opiam reika-

LDS Kuopos

lui, imtis atatinkamos veiklos. 
Jei matys reikalinga, tai net 
šaukti masinis visų Chicagos 
lietuvių susirinkimų.

Gi šiuomi momentu pareik
šta pageidavimas, kad Kongre
so Centro valdyba išleistų vie
šų pareiškimų nustatant kokiu

keliu visi kongreso skyriai tu
rėtų eiti.

Vietiniame darbe nutarta 
birželio 19 dienų surengti tin
kamame darže didelį pikniką 
kur po žaliuojančiais aržuolais 
butų galima didžiumai chicagie- 
čių susirinkt ir ten raportuoti 
bei pasitarti apie bėgančius 
reikalus.

Apie smulkesnį kongreso dir
bą šiuomi kartu neaprašinėsiu.

Ne Reporteris

LSS
Rengs Gegužės 1-os 
Paminėjimą
Pakvies Parengimui Kelis žy

mius Kalbėtojus

Kovo 18 d., penktadienio va
kare, įvyko LSS kuopos susi
rinkimas Naujienų name, daly
vaujant geram skaičiui narių 
ir keletui svečių iš LDD 4 kuo
pos, tikslu bendrai pasitarti 
apie vasaros darbuotę. Kuopon 
įstojo 4 nauji nariai.

Apart išklausius valdybos ir 
komisijų raportų, išrinkta, val
dyba šiems metams iš J. Vilis, 
organizatorius, A. Kundrotas, 
iždininkas ir W. V. Mankus, 
raštininku (visi senieji).

Iš nauji] nutarimų svarbiau
sias, tai rengti Pirmos Gegužės 
apvaikščiojima, sekmadienį, ge
gužės 1 dienų, 2 vai. po pietų, 
Mildos svetainėje. Rengimu rū
pinsis sociflistų centralė kuopa 
ir LDD 4 kuopa. Bus pakvies
ta du ar trys kalbėtojai, Nau
jos Gadynės Choras ir Chicagos 
Lietuvių Vyrų choras. Bus gal 
ir daugiau pamarginimų. Įžan
gos nebus, kad visiems bu'tų 
galima dalyvauti, kas Darbinin
kų šventę brangina. Toliaus, 
nutarta surengti ekskursijų Į 
Kenosha, Wis. maudynes, pri
sidėti prie LDD 4 kuopos ren
giamos “Field Day”, rugpiučio 
mėnesį, Naujos Gadynės nau
dai. Taip jau pradėta tartis 
pradžioje rudeninio sezono su
rengti dideli teatralį vakarų.

Pasirodo darbų programas 
gana įvairus, tik kad jie visi 
sėkmingai butų įvykdyti.

—Buvęs

• DVYNUKŲ SĄJUNGA —
Vakar LrSalle viešbutyje su
sirinko apie 25 poros dvynukų 
ir suorganizavo Chicagos Dvy
nukų Sųjunga.

SLA Nariams Chica- 
goj ir Apielinkė j

Ateinantį sekmadienį, balan
džio 3 d., nuo 4 vai.’ po pietų 
Ifrasidės 61to apskričio koncer
tas, šokiai ir balius West Side 
svetainėj, 2242 W. 23rd PI.

Chicagoj ir jos apielinkęj 
yra per 2,000 Susivienijimo na
rių, kurių netoli visos kuopos 
priklauso į 6-tą apskritį, šis 
parengimas yra visų kuopų ir 
visų narių metinis parengimas. 
Visi turėtų dalyvauti. Pusė už
darbio nuo tikietų eina kuo
poms. Joms reikalingi pinigai 
delegatų siuntimui į seimų.

Vienintelė smuikininkė už
baigusi muzikos kursų North- 
western Universitete išpildys 
skambių programos dalį.

Ponios Zabukienės jaunuolių 
grupė dainomis ir šokiais teiks 
malonumo kitoj programos da
ly j.

Visų mėgiamas Chicagos Vy
rų chon.s po vadovyste K. Ste
ponavičiaus žavės mus savo 
dainomis.

Po to seks šokiai ir balius.
Įžanga 40c.

Dr. A. Montvidas
SLA 6-to apskr. pirm.

Suėmė Lietuvi 
Arklių Lažybų 
“Biržoj”

Prokuratūros policija užva
kar padarė kratas dviejose ark
lių lenktynių lažybų “biržose” 
ties 6344 South Central avenue 
ir 3140 West 63rd street.

Biržose r reštavo buri vyrų, 
tarp kurių buvo vienas lietuvis, 
Tony Vertelka, 6038 Massasoir 
avenue. Jį, kartu su kitais, pa- 
liuosavo po ilgoko kamantinėji
mo. \

Apart Vertelkoš, kamantinėji
mui buvo suimti: Walter Wil- 
liamson, 5517 West 64; John 
Grady, 6142 S. Massasoit; Frank 
Campbell, 3140 West 63rd; 
John Dunlavy, 6607 South 
Rockwell ir William Moran, 
6214 South Troy.

Lietuvių Mokyklos 
Puslapis 
“Americane”

Rytojaus “Chicago Ameri
can” laidoje bus puslapis pa
švęstas lietuvių mokyklai, šv. 
Kazimiero akademijai. Visa 
puslapio medžiaga pagamino ir 
tvarkė akademijos studentės. 

) Puslapis bus iliuostruotas mo
kyklos paveikslais. (Sp)

SUĖMĖ DAR TRIS LIETUVIUS RYŠY SU nų labai greitai pasigauna svo-'raukę ir neturi progų pasilinks- 
riu. Aš tuo tikiu. Bet klausi- minti.”

POLICISTO NUŠOVIMU
■ ■ ■■"■■■■— 1 II i——■————g——Į——m

Juos Įskundė Keturi Jaunuoliai,
Suimti Anksčiau

MATĖ NUŠOVIMĄ — Louis 
Czapski, nušauto policisto švo- 
geris, kuris matė įvykį, bet dėl 
tamsos negalėjo pamatyti žmog
žudžių veidų.

street. 9:30 valandų ryto bus 
išveštas į St. Juozo bažnyčių, 
38th ir California, pamaldoms,, 
o iš ten į Resurrection kapines.

Velionis paliko žmonų ir du 
vaikus sūnų ir dukterį. Gyve
no Brighton Parke ties 4335. 
South Ąrtesian avenue.

Jo mirties inkvestas įvyks 
balandžio 26 d. R.

• . .r

Darbo Taryba Atme
tė CIO Radio Unijos 
Peticiją

Federalė Darbo Taryba at
metė CIO radio tarnautojų uni
jos American Radio Telegraph- 
ists Association peticijų, kurioje 
prašė pripažinimo kolektyvėm^ 
deryboms su Columbia Broad- 
casting System. Taryba pareiš
kė, kad darbininkų atstovu 
yra Associates Broadcast Tech- 
nicians (kuri Chicagoje turi su
organizavus WBBM, WLS,
WHIP ir WWAE.).

CIO peticijoje tvirtino, 
ta unija yra ’ “kompaninė”, 

1 dėl neturi teisės darbininkų 
stovauti.

T0WN OF LAKE — Vakar * 
anksti rytų detektyvų s k ve
das po vadovybe seržanto Tom 
O’Connell, užklupo lietuvių na
mus ties 4411 S. Wood, ir suė
mė du jaunuolius, Stanley Pa
navas, 18 metų amžiaus, ir jo 
brolį Bruno, taipgi 18 m. am
žiaus. Policija abu užtiko be
miegančius. Ištraukė j Uos iš 
lovij ir nutempė į Brighton 
Parko nuovadą.

. -\ ' * ■ / 1

Detektyvai taipgi suėmė 18 
metų jaunuolį,, Feliksų Laurai
tį, nuo 4302 S. Wood St.

Visi trys jaunuoliai buvo su-Įgrau(ju jr ašaros veidų mazgo
ja jį skaitnat. Vakar gavau lai
šką nuo seselės ir va ką. ji rašo: 
“Mielas broli ar negalėtum 
mums kįek pagelbėti? Atsiųsk 
nors biškį. dėl apsimokėjimo 
mokesčių,už ūkį. Mes labai es
am biedni ir negalim valdžiai 
išsimokėti. Sudėvėjom • senas 
drapanas, - ištustinom aruodus 
ir surinkom iš. pastogių senus 
ratus. Kaskart mums daros

kad 
to- 
at-

Laiškas iš Lietuvos
šiandien negalima suprasti, 

kaip yra Lietuvoj. Atvažiuoja 
kokis atstovas iš Lietuvos, tai 
malonu klausyti, kaip jis čiulba, 
kalba—pasakoja apie Lietuvą 
ir jos gerybes. Bet kada gauni 
laišką iš tėviškės, tai daros

imti ryšy su nušovimu Chicagos 
Parkų policisto Martin Wolski, 
kuris žuvo pereito šeštadienio 
naktį, McKinley |Parke.

Panavus polįcijp įskundė ke
turi Town of Luke jaunuoliai, 
kurie buvo suim’ti pereitą pir
madienį. Jie yra,z

Viktoras Labukas, 
S. Paulina; '

Bruno Muzydlo, 17, 
S. Hermitage;

Walter Tarnowski, 
West 43rd Street, ir

John Meswick, 19, 
S. Marshfield.

Wolskis buvo 36 metų am
žiaus ir turėjo gerų tarnybos 
rekordų. Jis buvo mirtinai pa-j 
šautas, kai šeštadienio vakare 
norėjo išvaryti kelis jaunuo
lius iš krūmų McKinley Parke, 
prie 39-tos ir Western.

19

nuo

17,

4605

4338 ...... ,
| sunkesnis; gyvenimas. Mes bi

1739 jom jum i visaką sakyti. Sako, 
kad valdžia už tą labai • bau-

nuo 4451 džia.” . . •<;
Per dvidešimt trejus metus 

pirmų kartų prašo pinigų. Bet 
mano atsakymas bus jiems la- 

.bai nemalonus: Gaila, sesute! 
Į Aš pats esu prastoj padėtyj ir 
j jums nieko negaliu pagelbėti, 
i Aš esu • seniai be darbo ...
| “Sandara” ir “Vienybe” la-

mas! kokių duonų bevalgyda- Kita chicagietė rašo, kad
mi jie pagauna tų svorį?

Ne tik amerikiečiai, bet ir 
viso Kauno “didybė” seniai 
Lietuvos mažuosius ūkininkus £ 
apėda. Juk Amerikoj irgi yra! 
asabų, kurios per daug riebiai 
ėda, bet “Sandaros” Vaidylai ir 
ir “Vienybės” Tysliavai dažnai 
prisieina bėgti pas 
kad gautų “nikelį” ant kavu
tės. Bet kur Lietuvos ūkinin
kas gaus litų, jeigu jam jau 
atima paskutinį arklį? Matyti, 
kad Kaune nėra taip, kaip tie 
du “sportai” rašo, štai kaip 
amerikietis Norton rašo:

“Nuobodžiausias iš visų Eu
ropos sostinių yra Kauno mie-

I Lietuvos ukis-ukininkai labai 
įprastai atrodo palyginus su 

. Vokietijos ūkininkais. Tur būt 
musų patrijotai negali matyti 

ikaip musų broliai ir sesės gy
vena Lietuvoje. Seselė baigda
ma laiškų rašo taip: “Dieve 

įduok, kad ta Smetonos valdžia 
“/.nusisuktų greičiau sau sprandų 

ponus , mugy gyvenimas gal kiek 
pagerėtų.”

—Brolis

NEGRYNA SĄŽINĖ — 
j bažnyčios 7750 
klebonų Chicagos

etas. Jo gyventojai yra susi- 25 metus laiko.

Per St.
Emerald) 
gatviakarių linija gavo $1,000 
čekį nuo žmogaus, kuris tuos 
pinigus gavo neteisingai prieš

DEL INDU KUPONU SVARBI 
INFORMACIJA

Kasdien per savaitę laiko, pradedant nuo šeštadienio iki 
šeštadienio Naujienose tilps skirtingos rųšies kuponas. Su tuo 
kuponu gausit pažymėtus kupone indus tiktai PER DVI SA
VAITES. Kai išeis dvi savaitės tų indų daugiau nebegausit, nes 
kiti tame indų sete indai bus garsinami.

Dabar eina vidutinio didžio lėkštės, paskui eis didesnės 
lėkštės, puodukai, sriubai lėkštės, grietinei ir cukrui indai, Kliu
dai ir t. t., kas savaitę skirtingi indai. Todėl jeigu nusitarsit
įsigyti tų puikų setų, tai NETAUPYKIT KUPONŲ, bet JUOS 
TUOJAUS, tų pačių savaitę kai kuponas tilps Naujienose, išsi- 
mainykit, primokėdami 44 centus su kiekvienu kuponu. Neati- 
dėliokit, nes tokios kitos progos vargiai turėsit.

Indai yra aukščiausios rųšies ir daug brangesni, negu mo
kėsit Naujienoms su kuponu. 'Išsikirpkit kuponų -šiandien ir 
pradėkit sau rinkti gražų setų.

FILET MEZGINYS STALTIESEI

FILET CROCHET PATTERN 1726
No. 1726—Šį dezenį galit vartoti dėl staltiesės ir kapos. 

Jis yra labai gražus ir nesunkiai numczgamas.
' I

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.,
1739 $o. Halated St., Chicago, III.

No. 1726

Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavardl

Šįryt įvyks laidotuvės. Wol- bai dažnai be galo Lietuvą gi- . Adresas -------------
skio. kūnas pašarvotas koply- ria. Jie dažnai rašo, kad Ame- ’ 
čioje, ties 3756 South Paulina rikos žmonės nuvažiavę į Kau- I!1®!!!?

STREIKAS — Būrys streikierių prie Lone Star Bag and Bagging Co., Hous- 
tone, Texas. Įvykusiuose streiko neramumuose, šešios moterys nukentėjo. Strei
kų paskelbė C. L O., reikalaudamas unijos pripažinimo ir geresnių darbo sųly- 
gU‘ ’ ‘
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ŠPOSO AUKA — 8 metų 
mergaitė Dorothy Lamb, 
Cleveland, Ohio, kuri sun
kiai susirgo atsisėdusi mo
kykloj ant surūdijusio vį- 
nies. Vinį padėjo kita fnoki- 
nė, norėdama iškirsti “špo- 
SU.”

NAUJI ANGLIJOS (>RO KARO PAUKŠČIAI — Skvadronas naujų karo lėktuvų, 
• kuriuos Įsigijo Anglijos armija. Tai greičiausi karo lėktuvai pasaulyje.
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