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Lietuvos įgaliotinis lankės pas Lenkijos ministrą
KETVIRTADIENĮ ĮTEIKS SAVO ĮGALIOJI

MUS LENKIJOS PREZIDENTUI
Lenkijos Įgaliotinis pasiekė Kauną 

antradienį
VARŠAVA, Lenkija, kovo 30. 

— Pulkininkas Kazimieras Škir
pa, Lietuvos pasiuntinys Len
kijai, trečiadienį turėjo pirmą 
konferenciją su Lenkijos užsie
nio reikalų ministeriu Joseph 
Beck’u. Kaip ketvirtadienį, ma
nyta, Lietuvos pr.siuntinys įsi
teiks savo įgaliojimus preziden-l 
tui Moscickiui.

Lietuvos pasiuntinys atvyko 
į Varšavą per Rytų Prūsiją ir 
Dancigą, kad pasilenkti su

Pripažino Meksikai 
teisę paimti alie
jaus kompanijas

WASHINGTON, D. C., ko- 
vo 30. — Jungtinių Valstijų 
užsienio reikalų sekretorius 
Cordell Hull antradienį forma
liu pareiškimu pripažino, kad 
Meksikos valdžia turi teisę pa
imti į savo rankąs svetimšalių 
aliejaus kompanijas/Sekreto
rius Hull betgi akintavo, kad 
Meksika privalo už paimtą sd- 
vastį tinkamai atlyginti kom
panijoms. Jis išreiškė viltį, jo- 
gei atlyginimo kompanijomis 
klausimais pavyks Jungt. Val
stijoms ir Meksikai susitaiky
ti.

Rezignavo Rumuni
jos ministeriu ka

binetas
BUDAPEST, Rumunija, kovo 

30. — Trečiadienį rezignavo 
ministeriu kabinetas, kuriam 
vadovavo patriarchas Christea. 
Išleista pareiškimas, kad kabi
netas rezignavo, nes atliko sa
vo darbą. Laukta, kad karalius 
Karolis paskelbs naujo kabine
to sąstatą tą pačią dieną.

Prašo atsiųsti ka
riuomenę Į Bel- 

videre
BELVIDERE, III., kovo 30. 

— Meras Perry Cratty trečia
dienį atsišaukė į gubernatorių 
Hornerį prašymu atsiųsti ka
riuomenę į Belvidere, kur strei
kuoja National Sewing Machine 
kompanijos darbininkai. Cratty 
paaiškino, kad daugelis šerifo 
padėjėjų, pasamdytų streikui, 
ątsisako savo pareigrs eiti, nes 
turi draugų ir giminių tarpe 
streikininkų ir nenori prieš 
juos kovoti.

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

Daugiausia apsiniaukę; šal
čiau; vidutinio stiprumo ir vė
sus pietų vėjai, pasikeičią j 
šiaurės vakrrų vėjus; saulė te
ka 5:86, leidžiasi 6:13 valandą.

Vilniumi, kur jis buvo kariuo
menės komanduotojas 1919 
metais — per trumpą laiką, 
kai Vilnius priklausė Lietuvai.

Pirmą kartą nuo Pasaulinio 
karo laikų Lietuvos vėliava ta
po iškelta ant viešbučio Europa 
Varšavoje.

Pirmas Lenkijos pasiuntinys 
Lietuvai, Francisek Charwat, 
pasiekė Kauną praėjusi antra
dienį.

Blum ruošia biliu 
Francuzijos fi
nansų reikalais

P AR Yž PUS, Francuzija, kovo 
30. — Trečiadienį Francuzijos 
premjeras Leon Blum pareiškė 
radikalų-socialistų delegacijai, 
kad valdžia ruošia naujus bi- 
lius šalies finansams sutvarky
ti. Bilių smulkmenos nepaskelb
tos.

Tačiau Įtinai pasakę,- J<ad bi- 
lir.i bus įteikti parlamentui 
penktadienį, kai užsidarys sa
vaitės galui birža. Kol parla
mentas svarstys bilius, valdžia 
ketina laikyti biržą uždarytą, 
kad joje nepasireikštų perdaug 
didelės spekuliacijos. •

Nori ištraukti iš var
tojimo senus auto

mobilius
DETROIT, Mich., kovo 30. 

— National Automobile Dealers 
asociacijos suvažiavime, kuris 
įvyks balandžio 25, 26 ir 27 
dd., vienas svarbiausių suma
nymų bus planas ištraukti iš 
vartojimo senus automobilius. 
Pagal tą planą automobilių fa
brikantai turėtų mokėti tam 
tikrą sumą pinigų už kiekvieną 
seną automobilį, kurį dyleris 
pasiųs į laužą. ’ '

Planui įgyvendinti reikia taip 
dylerių, taip fabrikantų sutiki
mo.

Reikalauja autono
mijos iš čekų

PRAHA, Čekoslovakija, kovo 
30. — Antradienio debatuose 
parlamente keturios Čekoslova
kijos mažumų grupės pareiškė 
griežtus reikalavimus suteikti 
jų tautoms autonomiją. Tos 
mažumos yra vokiečiai, lenkai, 
slovr kai ir vengrai. Savo keliu 
Vokietijos naziai vėl užtikrino, 
kad jie apsaugos interesus vo
kiečių, “gyvenančių* svetimose 
šalyse”, kitaip sakant, Čekoslo
vakijoj.

Viesulas apdraskė 
mokyklą .

COLUMBUS, Kas., kovo 30. 
—r Viesulas užgavo šį mieste
lį trečiadienį, sujaukė mokyklą 
ir 30 kitų pastatų. Sužeista 50 
žmonių, jų tarpe daug valkų.

Naujienų-Acme Telephoto
“KONTRABANDININKAS” — Amarilio, Texas ka

lėjime yra kalinys, kuris taip išdresiravo vabalą, kad 
kai tik sušvilpia, tai tasai atreplioja į jo belangę su ci- 
garetu ir degtuku. Persitikrindami apie tai, Los Ange
les kalėjimu viršininkai padarė bandymą vabalu ir 
atrodo, kad jis lengvai gali cigaretą panešti.

ŠAUKIA SPECIALIĄ MEKSIKOS 
KONGRESO SESIJĄ

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, kovo 30. — Prezidentas 
Cardenas turėjo konferenciją 
su valdžios vadais dėl notos, 
kurią antradienį įteikė Jungt. 
Valstijų r.mbasadorius Josephus 
Daniels ryšium su paėmimu į 
valdžios rankas $400,000,000 
aliejaus pramonės, priklausiu
sios amerikiečiams ir kitiems 
svetimšaliams.

Pastovioji Meksikos kongre
so komisija išleido pakvietimą 
specialiai kongreso sesijai, ku

Mėtė gasines bom
bas i streikierius
LAONA, Wis., kovo 30. — 

Antradienio vakare prie Connor 
Lumber and Land kompanijos 
dirbtuvės susirinko 200 jpikie- 
tuotojų — vyrų, moterų ir vai
kų. Kad išvaikyti pikietuoto- 
jus, šerifo padėjėjai ėmė mė
tyti į minią ašarines bombas. 
Kįlusiame sąjūdyje naktinės 
pakaitos darbininkai, Amerikos 
Darbo Federacijos nariai, įėjo 
,į dirbtuvę.
, Čia kova eina tarp C.I.O. if 
A.D.F. šalininkų.

Belvidere meras 
Įspėjo streikie

rius
BELVIDERE, III., kovo 30, 

— šio miestelio meras Perry
Cratty įspėjo National Sewing 
Machine kompanijos streikuo- 
jančius darbininkus, kad jis j kasiai rengėsi paskelbti gene- 
prašys gubernatorių Hornerį i ralį streiką, kai kompanijos 
atsiųsti kariuomenę, jei strei-Į pranešė, kad darbininkų algos
kieriai neleis skebams eiti), j j bus nukapotos 5 nuošimčiais, 
dirbtuvę dirbti. Pats Cratty i pradedant balandžio mėn. 3 
tarnauja dirbtuvėje kaipo for- diena. Jr.u 1,450 St. Vaast an- 
manas. J gliakasių sustreikavę.

riai teks svarstyti aliejaus pra
monės klausimas ir užtrauki
mas šalies vidaus paskolos tik
slu apmokėti svetimšaliams už 
paimtą į valdžios rankas jų sa
vastį.

Tačiau neatrodo, kad Meksi
kos valdžia nusileis svetimša
lių kompanijoms, atsisakiu
sioms mokėti darbininkams di
desnes algas, kurių reikalavo 
darbininkai, valdžia ir vyriau-

I

sias šalies teismas.

Išgelbėjo 25 automo
bilistus nuo sniego 

pūgos
DURANGO, Colo., kovo 30. 

— Praėjusį antradienį sniego 
pūga užklupo 25 automobilistus 
kalnuose prie Wolf Creek per
ėjimo. Sniego kai kur privirto 
per 20 pėdų gilio. Po 36 va
landų sniegui kasti plugiai pa
siekė sulaikytus automobilistus 
ir .išgelbėjo visus 25.

Vienas automobilistas, laike 
pūgos palikęs savo mašiną, mė
gino pėsčias išeiti iš parėjimo. 
Jis pražuvo.

.a. I *■

Belgijos angliaka
siai rengiasi 

streikui
BRUSSELS, Belgija, kovo 30.

Trečiadienį Belgijos anglia-

IŠ LIETUVOS LOJALISTAI STENGIASI APGINTI 
ELEKTROS JĖGOS STOTIS

PEŠTYNĖS NESIBAIGIA

Plungės valse. Norvaišių km. 
sausio mėn. 16 d. pas Aeleksą 
Domarką, kur yra pradžios 
mokykla, buvo suruošta loteri
ja, kurios pelnas buvo skiria
mas beturčių vaikams.

Iš pradžios ėjo viskas links
mai ir gana tvarkingai. Toliau, 
kai išgėrė degtinės, pradėjo 
tarp savęs ginčytis, rėkti ir per 
žandus daužytis. Tai dar buvo 
niekr.i, bet ant galo atsirado 
tokių peštukų, kurie pradėjo 
su peiliais badytis. I Balsiui 
peiliu subadytas sprandas ir 
galvos > .viršus dvejose vietose 
kiaušas Įlenktas. Jis nuvežtas 
į Klaipėdos ligoninę. Jo gyvybė 
pavojuje. Antram, V. Beržans- 
kui nuo virš rkies peiliu suža- 
lotasir kostiumo nugara peiliu 
suraižyta.

Po tų visų linksmybių ir peš
tynių rasta 3 peiliai mokyklo
je ir dar keli lauke.

Reikėtų susiprasti ir pames
ti biaurias muštynes ir keiks
mus, o ypač jaunimui to biau- 
raus įpročio atsikraityti.

LABAI PIGUS KIAUŠINIAI

PIKELIAI — šiais metais 
Pikelių turguose labai atpigo 
kiaušiniai. Dar iki šiol mokėjo 
už 10 didelių kiaušinių 1.15 Lt, 
už 10 mažų—1.00 Lt. O dabar 
bemokama už 10 didelių kiauši
nių tik 75 et, o už 10 mužų— 
65 et. Dar nė vienais metais 
kiaušiniai taip nėra buvę at
pigę-

De Valera laimėjo 
Airijos senato rin

kimus
DUBLIN, Airija, kovo 30. — 

Šiomis dienomis įvykusiuose 
Airijos senato rinkimuose De 
Valera partija laimėjo 20 vie
tų, vadovaujama Cosgrove opo
zicija laimėjo 18 vietų ir ne
priklausomieji 11. Net jeigu 
opozicija susidėtų su nepriklau
somaisiais, visvien De Vr lera 
turės daugumą, nes Airijos 
naujoji konstitucija leidžia De 
Valerai paskirti dar 11 sena
torių. J
Policijos ir streikie- 

rių muštynės De
troite

DETROIT, Mich., kovo 30. 
— Prie Federal Screw Works 
dirbtuvės,' kurios darbininkai 
streikuoja, trečiadienį įvyko 
susirėmimas pikietuotojų ir jų 
pritarėjų su skebais ir policija. 
Policija sumušė daugiau nei 
100 streikierių.

Uždraudė kompani
jai keltis Į kitą vietą

FLINT, Mich., kovo 30. — 
Circuit teisrtio teisėj j s Philip 
Elliot trečiadienį išleido laiki
ną indžionkšeną, kuris palaikė 
darbininkų pusę ir uždraudė 
A. G. Redmond kompanijai, 
dirbančiai automobilių dalis, 
keltis į kitą miestą.

HENDAYE, Francuzija, ko
vo 30. — Ispanijos sukilėliai 
trečiadienį slinko į tą apielin- 
kę, kurioje randasi elektros jė
gos stotys, tarnaujančios visai 
Barcelonos apielinkei.

Respublikos vyriausybė įspė
jo darbininkus būti prisiruošus 
.keliauti į frontą, jei sukilėliai 
suparalyžuotų elektros pramo
nę.

Bet trečiadienį lojalistai pa
rodė dar didesnio atsparumo 
sukilėliams, negu antradienį.

ITALAI PASIRUOŠĖ KARUI - 
SAKO MUSSOLINI K

ROMA, Italija, kovo 30. — 
Kalbėdamas senatui, Benito 
Mussolini, Italijos diktatorius, 
trečiadienį pareiškė, kad Itali
ja yra pasiruošusi karui.

Pasak Mussolinio, Italija ga
linti mesti karui 9,000,000 ka
rių., Italija turi stipriausią sub- 
m^rinų laivyną pasauly. Jos lėk
tuvų laivynas yra vienas ge
riausių. Italijos karo laivynas 
auga nepaliaujamai.

Mussolini pranašavo,

Politikierių mašina 
laimėjo

KANSĄS CITY, Kas., kovo 
30. — Demokratų partijos or
ganizacijai Kansas mieste va
dovauja Pendergast. Pender- 
gasto organizacija skaitoma 
Viena stipriausių politikierių 
mašinų šalyje.

1934 metais Pendergasto po
litinė mašina laimėjo rinkimus 
59,000 balsų dauguma. Vėlesni 
tyrinėjimai parodė daugybę 
suktybių tų metų rinkimuose. 
Dešimtys Pendergasto darbuo
tojų buvo nuteista. Spauda iš
kėlė viešumon suktybes. Pub
lika atrodė pasipiktinusi suk
tybėmis.

Bet praėjusi antradienį Kan
sas City vėl buvo rinkimai, ir 
vėl Pendergasto mašina laimė
jo rinkimus pilniausia. Pender
gasto kandidatas į merus, 
Bryce B.'‘Smith, surinko 118,- 
875 balsus,- o jo oponentas, 
pulk. Fred Whitten, tesurinko 
tik 75,213 balsų. Pendergasto 
kandidatai paėmė ir kitas vie^ 
U s.

I ____

Ir jie šaukiasi Roo- 
sevelto pagalbos

WASHINGTON, D. C., kovo 
30. — 1936 meteis kilo dide
lis Remington-Rand kompani
jos darbininkų streikas. Jis tę
sėsi ilgai. Kompanija pavarė iš 
darbo 3,000 darbininkų, A.D.F. 
narių.

šiomis dienomis Darbo San
tykių Taryba įsakė Remington- 
Rr.nd kompanijai paimti atgal 
į darbą 3,000 pavarytų darbi
ninkų. Taigi tie darbininkai, 
kurie užėmė pavarytųjų darbi
ninkų vietas, dabar atsišaukė 
į prez. Rooseveltą, prašydami 
jo pcgalbos prieš Darbo Tary
bos sprendimą, nes priėmimas 
senųjų darbininkų gręsia jiems 
pavarymu iš darbo.

Kai kuriose vietose jie net iš
mušė sukilėlius iš jų pozicijų, 
ypač Teruelio srityje.

Trečiadienį atrodė, kad suki
lėlių ofensyvas pradėjo susto
ti. Sustojimo viena priežastis 
yra ta, kad sukilėliams po 
smarkaus briovimosi tenka pa
silsėti ir laukti karo medžiagos 
privežimo, o antroji — kad lo
jalistai vis kiečiau laikosi.

Trečiadienį lojalistai nušovė 
penkis sukilėlių lėktuvus.

Italijos gyventojų skaičius pa
daugės per 10 ateinančių metų 
7,000,000 žmonių.

Po visų Šių pasigyrimų Mus
solini pareikalavo, kad senatas 
asignuotų laivyno ir lėktuvų 
reikalams 5,800,000,000 lirų 
($305,000,000).

Atstovų butas nepaprastame 
posėdyje suteikė Mussoliniui 
ir Italijos karaliui “imperijos

jogei pirmųjų maršalų” titulą.

Viesulas užmušė 10, 
sužeidė 100 žmonių v
KANSAS CITY, Kas., kovo 

30. — Viesulai, palietę trečia
dienį penkias valstijas, užmu
šė 10 žmonių. Skaičius sužeis
tų dėl tos pačios nelaimės sie
kia arti 100.

Skaudžiausia nukentėjo apie- 
linkė tarp Kcnsas, Missouri ir 
Oklahoma. Kitas viesulas pra
ūžė Arkansase. į<iek lengves
nis užgavo Illinois valstijos 
miestelius Pekin, Jacksonville, 
Banner ir kitus. Pekine du žmo
nės užmušti, daugiau sužeistų. 
Jacksonvillėje taipgi keletas 
sužeistų.

Susirenka nesikiši
mo Į Ispaniją ko

misija
LONDONAS, Anglija, kovo 

30. — Ketvirtadienį čia susi
renka “nesikišimo j Ispanijos 
reikalus” komisija, kurios pir
masis susirinkimas laikyta va
sario mėn. 3 dieną.

Stebėtojų aiškinimu, Angli
jos vcldžia šaukia šią komisi
ją dabar tikslu duoti progos 
italams paaiškinti, kad jie su
tinka ir visuomet sutiko iš
traukti iš Ispanijos svetimša
lius karius, nors ir dabartiniu 
laiku Italijos kariuomenės Is- 
pr nijoj priskaitoma bent trys 
divizijos.

Nepriims žydų Į Au
strijos universitetus

VIENA, Austrija, kovo 30. 
— Oswald Menghin, apšvietos 
ministeris, trečiadienį pareiškė, 
kad ateityje Austrijos univer
sitetai nebepriims žydų studen
tų. Menghin dar pasakė, ked 
žydai studentai dabar lankan
tys universitetus, gali būti pa
varyti iš mokyklų bet kuriuo 
laiku.
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spanijoj ir aplink Ispaniją
Įfafasr, ĮiTTiMii t ■ - r

(Mūsų specialaus korČŠpohde’hVd Ispanijoje)

(Tęsinys)
ieš rašižftVd Rromitimus ~ 
asaulio demokratijų vienybė

Demokratai, liberalai, darbi- 
nkai, antifašistinės partijos ir 
ganizRcijos visame pasAuly- 
! Vokiečių ir italų fašizmų 
įsikaltihiai prie! ispanų tautų 
-a pradžia jų dideles ofensy- 
>s. šiandien Ispanija yra tie- 
oginis puolimo taikinys vo- 
ečių ir italų fašizmui, o Kihi- 
— japonų. Abidvi (atilos ko- 

>ja dėl savo laisvės ir nepri- 
lausomybės. Su musų laisve ir 
jpriklausomybe yra susijusi 
sų pasaulio tautu laisve
ries fašizmo nusikaltimus,
•ieš jo kolonizatorines užrha- 
as, gynimui taikos ir pasaulio 
nnokratijos tėra vienas atsa
inias: visų demokratinių pa- 
nilio jėgų vienybė, sudary
mas tarptautinės antifašistinės 
įjungos, kuri mus įgalintų 
’avesti didžiulę kampaniją 
ries fašizmo ekspansines už- 
lačias visame pasaulyje.
Tegyvuoja musų tautinė ne- 

riklausomvbė!
Tegyvuoja musų liaudies ar- 

iija! Tegyvuoja visų antifašis- 
i vienybė liaudies fronte! Te- 
vvuoja respublika!
Kairieji respublikonai, socia- 

stų partija, komunistų parti- 
i, Respublikonų unija.

n.
Aš žinau, įkaity tujai tuojau 

pareikalaus, o kas gi darosi 
frontuose? Tai sunkus klausi
mas, į kurį nelengva atsakyti 
net didžiųjų pasaulio laiktaščių 
korespondentams-. ,

Bylų frOhto sektOHdje res
publikos aviacija gH.iddžįb 3 
d. atliko daugelį žvalgomųjų ir 
bombarduojamųjų skraidymų. 
Ypač aršiai ji bombardavo A- 
jbrbėk vietovę, kuriojfe randasi 
Huėskoš sektoriuje veikiančių 
fašistų jėgų štabas. Kitos eska
drilės skraidė per fronto liniją 
perdigueros ir Saragosos kryp
timi ir kelias vietas bombarda
vo. Grįždami perskrido priešo 
užtveriamųjų ugnį be jokių 
nuostolių. Kita eskadrilė darė 
žvalgomąjį skraidymą per Al-j 
mudebarą ir apšaudė stipria 
kulkosvydžių ugnimi pastebė
tus priešo trupių susispietimus.

Tos pačios dienos bėgyje iš 
fašistų pusės perbėgo pas res
publikonus nemaža kareivių. 
Jie papasakojo apie vis didė
jančią demoralizaciją priešų 
lageryje, nes seniai žadėtoji ir 
rengtoji Ofenzyva, dėl intensy
vios respublikonų artilerijos 
ugnies ir bombardavimų iš lėk
tuvų — ligšiol vis negali būti 
įvykdyta.

Tą pačią dieną du fašistų bi- 
drolėktuvai iš Painios (Malor- 
koje) bandė bombarduoti Bar-

1 ■ I1 1 "

šėtonų. Pakilę respublikonų 
naikinldvAi privertė jUos bėgti, • 
neįvykdžius savo užntačių. An
trąjį Landynių bonibarddoti At
mušė oro apsaugos batterejos. 
Nešdindamiesi fašistai pabėrė 
bombAs jbfoš pakrantėje.

' Prie Valenėijos uošto motor
laivis, respublikoniškasis mi- 
niagaudis, sužvejoję penkias 
minas (vėliau nustatyta, kad 
jos vokiškos kilmės).

Šiuo pietų fašistų aviacija 
skraido Lėridos kryptimi ban
dydama jų dar kartą bombar- 
dUbti. Čia įvyksta Ofb kovų 
tarp fašistų ir respublikos ja- 
viacijos bei priešlėktuvinės /ar
tilerijos. 7

iii.
TarptaUliiiis solidatumas pa

deda sutikti žiemą, šiomis die
nomis prancūzų jaunimo dele
gacija atvežė į Barcėloną ir į- 
teikė vyriausybei 150,000 pie
no skardinių, suaukotų Pran
cūzijoje. Delegaciją priėmė 
Companys — Barselonos val
džios prezidentas.

Be to, šiomis dienomis iš 
FranėUzijos atvyko anglų dar
bo partijos pirmininkas Atlee.

KA BttlHTOJAI 
! PAOAM ruMSI

Smarkus valytojai,, ir. pi
liules dažhal pefcakstiha jū
sų žarnas ... ir palieka jas 
silpnomis ir iferdngiohiis-.

Jei jūsų vidurių užkietėji
mas yra iš paprastos rųšies, 
paeinąs niib rupumo štdkos 
valgiuose, tai jį galima pa
gydyti geresnių budu. Kel- 
logg’s All-Bran suteikia rei
kalingą rupumą. Jis suge
ria drėgmę .it^ minkština 
kėib kempinė. Ta vahdehs 
niinkštih'tą Aiasė padėaa iš- 
siValyti. Bet AIl-Brėh Štai 
dąr ką padarė. Jis turi BĮ 
vitaniinų . . . vitaminai, ku
rie gelbsti žarnas sutvarky
ti,-

, Valgyk Kellogg’s , ALL- 
BRAN kašdlen ir gerk ga
na vandens. Kellogg pada
romi in Battle Creek.

LIETUVOS PRODUKTAI
SALDAINIŲ
KUMPIŲ 
"I’ICNIC” KUMPIŲ 
RŪKYTŲ KUMPIŲ

“FRANKFVRTER8”
LAŠINIŲ
BARAVYKŲ 
RAUGINTŲ AGURKŲ

kondensuoto PIENO 
TREJOS DEVyNKRIOS 
GINTARŲ a 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ

Ateikit i musų “sample room” it pamatykite šių importuotų produktų. 
Krautuvėms ir draugijoms specialia patarnavimas.

PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ . , .

805 W/ 19th St Tek Uayiharket 3555
CHICAGO, ILL. J. P. RAKŠTIS, SAV......... f .. ---  .

' o» youR \ „
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INSURED
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Ar Nori
PINIGU?

■<

Pinigą galite pasiskolinti lengvai ir greitai ant pirmų rtrorgičią ant 
jūsų namo Chicagoje ir apielinkėje ant lengvo “Direct Reduction” 
plano, kur nuošimtis eina žemyn taip greitai, kaip skola sūm'okama.

kreipkItes I

GEDIMINAS BUILD1NG AND IDAN ASS’N.
4425 SOUTH FAIRFIELD AVENUE. Tel. Lafayettė 8248
Mes esame po Federalės ir Valstybės valdžios priežiūra, čia jūsų 
pinigai apdrausti iki $5,000.00 per Fedėral Savinas ahd Loaii In
surance Corporation, Washihgtoh, D. C.

ROSE ENCReR, Secretary

IV.
Karas Aragonc, atrodo, įgys 

naują galingą ginklą: propa
gandą; nes vienas iš liaudies 
fronto vadų primygtinai parei
kalavo fašistų užgrobtą dalį 
užtviiidinti 
dos banga, 
vedama ir 
atrodo, ji 
šautuvui.

Propaganda ir spauda kiek-1 
viename kate yra — septinta 
jėga. Juo labiau ispanų kare Už 
laisvę, nes ispanai veda dAbar 
tautinį karą, kurio pagrinde 
guli vist ik gilios socialinės prie
žastys. O ten, kur liečiami so
cialiniai klausiniai — propa
ganda tampa antra jėga,'gretJ 
ginklų jėgos.

Prieš ispanų liaudies armiją 
kovoja imperialistiniai grobi
kais bet grobikų eilėse hera 
vien sVctimšaliai, bet dahgybc 
ir ispaiių kareivių, mabilizuotų 
iš tų sryčių, kur maištinin
kams pavyko įsitvirtinti. Taigi, 
šie žmonės yra smui'tu verčia
mi tarptautinio fašizmo užma
čias ginti ir kovoti prieš savo 
gyvybinius interesus. Taiklus 
propagandos smūgis į šių ka
reivių galvas gali dubti apčiuo- 
piamesnes įiasėkas, negu šautu-

Propaganda buvo 
ligšiol, bet dabar,

ANTANAS M.PHILLIPR
M111". ."."M!, 'w».» uim^U

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

3307 LITUANICA AVENUE 

Tel. Boulevard 4139

vų ugnis.
Propagaiida, kurios imasi 

respublika, įgauna naują pobū
dį todėl, kad dar siekiama ne 
tiek pdlėdkti liaudies sunūs 
perbėgti iš Franco prtžicijų res
publikonų pusėn, kiek organi
zuoti juos pr'opūgandoš keliu 
kovai i>ači‘os Franco arini j oš 
eilėse.

Šis būdas, kalip rusų pilieti- 
hls karas parode, yra pavojin
gas he tik įsiveržėliams, bet ir 
kiekvienai armijai, einančiai 
prieš plačiųjų darbo masių rei
kalus.

Pirtniau buvusi A. Masalskio įstaiga

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI

vdjahčios prieš Francą respu- 
Bet Largo CabAllterd ktoūsi- 

maš .nėfra Viė» U. G. T. viduji
nis Reikalas, lis labai ir labai 
Įtoliečia anarchistinės profsą
jungas. Mat, Largo Caballero 
'ėfchnt U. G. T. prėžidėntė buvo 
sudarytas su C. N. T. susitari
mas sudaryti koordinacinį ko
mitetą. Bet kai Largo Caballe
ro suėjo į konfliktą su savo 
partijos draugais ir pasekėjais, 
jis rėmėsi kaip stipriausiu 
liiniščiu C-. N. T. k'oVoj’ė prieš 
U. G. T. Vesdamas Savo skai
domąją politikų.

Pastaruoju knetu, atrodo, kad 
C. N. T. širdingai keičia savo 
nusistatymą U. G. T. atžvilgiu

ballėrO atžvilgiu. Paskutiniuose 
savo organų numeriuose C. N. 
T. spaUsdina vyriAUšybės nbta- 
riihų apie U/G.T. vadovybės 
pripažinimą, greta duoda socia- 
lišitį ir komunistų partijų ko
ordinacinio komiteto ataišaliki- 
kną, štojantį griežtai prieš Lar
go Caballero planuojamą j ( u. 
G. L. kongresą. Patys C.N.T. 
iuikraščiai susilaiko nuo savų 
komentarų, perduodami tik ki
tų laikraščių’ teigiamus atsilie
pimus.

Peikia manyti, kad tuo pa
baigta paskutinė kliūtis šiems 
didžiUliėtas profsąjunginiams 
centrams rasti bendrų kalbą ir 
kelią.

blikbs. Šis sėhas soėtahstas, 
prėtaiiŪėjęš yėspūblikos politi
koj, būhdė (tar atsigHobti pVof- 
sąjūhgbsb, suk'eldamas ČIA ne
mažą črth}rdetį. Bet Ii. tJr. T. 
kohgre'sč jis tui*ėjb ūžlėlsti Vie
tą Gbhžales Peniai. Lėčiau D- 
tada jis nepadėjo gihklų, tėbe- 
siskelbė Ū. G. T. Vadovybės re- 
prėžbhtehtu ir bandė sukviesti 
kitą Ii. G. T. kongresų.

/

Bet šiomis dienomis vyriau
sybė padarė nutarimų, kuriuo 
pripažįsta Gahzolės Penios va
dovybę teisėtų -— tUO pačiu pa
darydama galų vlšokiehis nesu- 
sipf-atitttains dėl Ū. G. T. kartu 
Largo Caballero rankose buvęs 
organas “La CoTrespondencia”, 
einąs Valencijoj, perėjo į tikro*- 
jo leidėjo — U. G.; T-. rahkAs. yra n^udihg’OS

(Bus daugiau) 
—_j tl, į. —

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Johii Eudeikis
ŠjSNlAtfSlA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAfGA 

; l ■ .

AMBUEANCE
' dieną ir brARTi,•'

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
444'7 South Fairfield Avenue

■' !Tėl. LAFAYETTĖ 0727

t—x ~ -i . • koplyčios visose
J—J c?*- -L Chicagos dalyse

.......... .
Klausyikite ftiusų Lietuvių radio programą Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. vakaro iš W. H. F. C,, stoties (1420 K.) — Pranešėjas

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagros, 

Cicero , 
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Artibulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
f KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

L Ji ZOLP Phone Boūl. 5203
1646 West 46th Street Boulevard 5566

JUOKAI
IŠ ĮPRATIMO

—Klausyk, mano brangioji, 
aš pasakysiu vieną tau ftialonią 
staigmeną,—sako Jonas savo 
žmonai.

—Na ir kokią?
—Aš apsidrausdinau savo gy-

—O mano neapdrausdinai ? 
—pašoko žmona ir priduria:— 
Taip, taip, jus vyrai visi egois
tai ! .

NAUJAI ATIDARĖ
PROGRESSIVE PLUMBING 

StJPPLiES

Pullman 4546Tel, Pullman 4546
Viskas (jei pluinbingo ir apšil? 
dymo. Anglių pečius vandenį 
šildyt ................................. $5.25
30 galonų tankas (boileris) $5.50 
Pilhai įrengtas toiletas $10.50 

Mes ihokame patarnauti.

M r s. Anelia K. Jarusz
Phy'sical Therapj 

and Midwife 
6630 So. Węsten> 
Avė., 2nd floor 
Hentlock 9252

Patarnauju prie 
girridjrmo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir mAgne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer- 
S’noms patart

ai doVanai.

ADVOKATAI

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Aknlerikob Lietuviu Daktaru 
Draėgljoa Nartat

Phone GANAU *6122

Seredomis ir nedėl. pagal sutart 
Rer. 6631 S<r. Catifonria Avenu 

Telefonas Renuhllc 7868

Ofiso Tel. Boulevard 6918
DR. BBRTASH
76« 3Slh St 

Čor. of 85th and ftalstad Šh.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8: 

Nedėliomis pagal sutartį 
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLV 
_______ TeL Kejiwood 5107

ohbo tek Virtfom oM..
Rėsidence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

—4 Ir nuo 6—8 vaL vaka 
Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT A V 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutarti.

nuo

8939

Dr. F. Pulsuoki Le Vi
GYDYTOJAS-CH1RURGAS, X-RJ 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vai 
1957 W. Garfield Blvc 
Cor. Damen Hemlock 661

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

2400 WEST MADISON STREfc 
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 v

' Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswidk 059

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

St.Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Ėoulevfcrd 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Tflephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Rps. 6515 So. Rockvrell St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS

3407 Lowe Avė. Tel. Ynrde 251D

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Roota 1230

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

Dr. A. J. Shimkui
GYbYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais i 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Ai
Tel. Latayette 8616

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chinirg 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AV 

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

Ofiso Tel.: Bonlevard 7820
Namų Tek: Prospect 1930

Phone Boulevard 7042 >

DR. C. Z. VEZEL’l
DENTISTAS

4645 So. Ashland Av
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti.

Kni Lietuviai pĄktjUAl

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Panėdėlf, Utarrtinke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

Iš šiintinetiries išloti jūs pa
tirties darbininkai žino, kad te?! 
roristinis baiiditizmas negali 
laimėti nei socialinio, nei na-i 
cionalinio karo. Bet, pamenu, 
Užsienyje stebisi, kaip taip il
gai išsilaiko Franco banditai. 
Tarptautiniu mastu organizuo
tas banditizmas gali ištverti ga-į 
ha ilgai. Pavyzdžiui, Paryžiaus 
komuną prancūzų ir vokiečių! 
susimokę banditai net sudaužė, 
kraujuos paskandino. Lygiai 
tokiu pat sąmokslu laikosi it 
F tankas. Bet dar dūugiUui jis 
laikosi todėl, kad respublikoj 
nėra sutarimo. Be visų priešų 
sudarytų sunkumų respublikai 
pastaruoju metu dar prisidėjo

S. M. SKUDAS
,71'8 West 18th Street Phorie Monroe 3377

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

LACHAWlCZ IR SŪNUS
2314 Wėst 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

_ PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western Avė. Phone Virginia 0883

A. M. PHILLIPS
3307 LituAnica Avenue Phone Boulevard 4139

• •- t ...........--- • ->-» . .t 'ii '. i'

! J. LIULEVIČIUS
4348 So. Califorhta Avčhue Phone La'fayette 3572

ANTIIONY PETKUS
683^1 So. Weslern Avė. Phone Grovehill 0142

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 mėtų 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. Speciale atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDALIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be ąkinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829. 
Pritaiko Akinius 

tz—ALI.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6336 
Rez. Hyde Pfcrk 3395

Dr. Susanna Slak
Motery ir vaikų ligų gydytoji 

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

išskyrus seredomis ir subatom 
n .i.-.jj.i. r a nrf.i..

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams Žinomas per 

metus kaipo patyręs gydytojas 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas 1 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau 
sius metodus X-Ray ir kitokius 
tros prietaisus.

Ofisas it LaboratorŲa: ’ 
1034 W. 18th St., netoli Morgan

Valandos nuo 10—12 pietų ii 
nuo 6 iki 7:30 Vai. vakaro 

t Tel. Cannl 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central '

Dr. Charles Sega
OFISAS

4729 So. Ashland A v 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 11 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 
valandai dieną.

Phonte MIDWAV 2880

Telefonas Yards 0994 
•na w • vr



Ketvirtadienis, kovo 31, ’38 NAUJIENOS, Chieago, UI.

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS P IRTI , 

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikinį Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utarninkais.

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St.

BARBENAI
NEGIRDĖTI BARGENAI 

SIŪLOMI '

Progress Krautuvėje
PAMINĖJIMUI

6-tas Metines Sukaktuves 
Pavasario-Sezono Atidarymą 
SUČĖDYMAI SIEKIA IKI 50%!!!

$80.00 3-jų dalių miegamų 
kambarių setai 

<*44.50:.

SETAI
*28.00

$125.00 3-jų dalių moder
niški miegamų kambarių 

SETAI 
*77.50

$35.60 gražus, naujos 
dos, 9x12 kaurai.

n 9.75

ma-

$55.00 stalo viršų mados

*29.50
$395 pilni 4-rių kambarių 
įrengimai, naujausios ma- 

' dos, viskas kas reikalinga 
dėl namų, už 
*198.00

$198 pilni 3-jų kambarių 
įrengimai, po

*99.50
$9.00 garantuoti Coil

S springsai
*4.95

Lovom

Tvirtos kuknėm Kėdės po
98c

$129.50 Refrigeratoriai ne
toli 5 kub. pėdų mieros 

*89.50
$75.00 puikus console, 7-8 

tūbų radios 
*29.95

$32.00 Studio Coucbes ,
*19.95

9x12 gražios klijonkės
*3.87

$25.00 5-kių dalių Break- 
fast setai 
*12.95

$25.00 gražus nauji Loung- 
ing krėslai 
*12.95

Naujos mados garantuoti 
Midget Radios 

*7.95
$18.00 Garantuoti springsi- 

niai matracai po 
8.90

$8.50 vatiniai matracai po
*4.48

Imame senas dalykus į mainus ant naujų

DYKAI PUIKIOS DOVANOS DEL JAUNAVEDŽIŲ 
IR VISŲ KOSTUMERIŲ.

Lengvus Išmokėjimai Pritaikomi Visiems.

3222-24-26 SO. HALSTED STREET
Vedėjas J. KALEDINSKAS

Pasiklausykite musų gražaus Lietuviško ‘Programo nedė- 
lioj, 11 vai. ryte iš stoties WGES, 1360 kilocycles.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

ICLEVELANDO omo ŽINIOS
MASINIS MITINGAS. — TELEGRAMA SMETONAI 

— JAUNI KRIMINALISTAI. — SKANDALAS. - 
BEDARBIAI. — PERSIORGANIZAVO BANKAS 
— ATIDARYS AUTOBUSU LINIJĄ. — LAIMĖ
JO PIRMĄ DOVANĄ. — SKUNDIKAI. — PASI
NAUDOJO ŽMONIŲ SENTIMENTU. — VĖL PA
LEIDO Iš DARBO PER TŪKSTANTĮ DARBI
NINKU. — SENUS POLICININKUS PAKEITĖ 

JAUNAIS. — PLATINS BULVARĄ. — TRŪKS
TA LIGONINĖSE VIETOS.

Protesto mitingas
Kadangi A. L. Kongreso ko

mitetas yra susiorganizavęs 
tam, kad padėtų Lietuvos liau
džiai atgauti laisvę ir demokra
tiškas teises, lai ir šiuo kritiš
ku momentu jis stvėrėsi dar
bo. Būtent, pasiuntė prez. An
tanui Smetonai telegramų ir 
surengė masinį mitingų kovo 
27 d. Lietuvių svetainėje. To 
mitingo vyriausias tikslas buvo 
užprotestuoti prieš lenkų gro
buoniškus užsimojimus.

Kitų savaitę parašysiu pla
čiau apie tų mitingų, o taip pat 
apie tuos ponus,/kurie bandė 
pakišti kojų.

Telegrama
Prezidentui Smetonai buvo 

pasiųsta tokio turinio telegra
ma:

“Šiuo svarbiu momentu mes
vieningai stojame už savo Tė
vynę Lietuvą. Tūkstančiai Ohio 
organizuotų lietuvių prie pro
gos primena, jog dabar yra pa- 
'ogiausias laikas grąžinti Lie
tuvai demokratiškų tvarkų, ii’ 
paliuosuoti politinius kalinius, 
kurie yra labai reikalingi išlai
kyti Lietuvos nepriklausomybę. 
— Pirmininkas S. Cerauka, 
sekretorius J. Petrauskas.”

Jauni nusikaltėliai
Du jauni vaikėzai' (vienas 

oenkiolikos, o kitas šešiolikos 
metų amžiaus) liko areštuoti 
už vagystes. Paskutinį plėšimų 
ie atliko atimdami iš senelio 

trisdešimt penkis centus. Be to, 
ie labai skaudžiai sumušė se

nelį, kurio gyvybei dabar grę- 
sia rimtas pavojus. Visai gali
mas daiktas, jog dėl tų kelių 
centų senelis gali dagi gyvas
ties netekti. Jei taip atsitiktų, 
tai tuo atveju jaunuoliams gal 
tektų visų savo gyvenimų kalė- 
imc praleisti.

Ir vis tai už trisdešimt pen
as centus!

Gali kilti nemažas 
skandalas

Jau pradeda išeiti į aikštę, 
jog su WPA darbais yra suriš
ta pusėtina politika. Aiškėja, 
jog visokie politikieriai pir
miausia WPA darbais aprūpi
na savo draugus ir pažįstamus, 
o apie kitus jie nieko neboja.

Federalė valdžia jau ,žada 
pradėti tyrinėjimų. Galimas 
daiktas, jog tas tyrinėjimas iš
vilks į aikštę daug purvinų da
lykų.

Miestas stengiasi gauti 
daugiau pinigų

Miesto administracija visais 
budais stengiasi iš federalės 
valdžios gauti daugiau pinigų 
WPA darbams, kad galėtų pri
imti bent dešimt tūkstančių be
darbių.

Dabartiniu laiku sakytais 
darbais yra aprūpinti apie pen
kios dešimt tūkstančių darbi
ninkų. Tačiau apie dvidešimt 
trys tūkstančiai. yra tiesiogiai 
šelpiami. Miestui tai sudaro ga
na sunkių naštų. Štai kodėl ir 
norihia iš Washingtono1 gauti 
daugiau pinigų viešiems dar
bams finansuoti.

Ir vėl persiorganizavo
Skelbiama, kad netrukus, at

sidarys Union Trust bankas. 
Mat, neseniai tas bankas persi
organizavo ir nusitarė vėl da
ryti biznį. ;

Kai kalbamas bankas užsida
rė, tai tūkstančiai žmoniri ten 
laikė savo sutaupąs. Vėliau 
prasidėjo mokėjimas dividen
dų. '

Naujoji banko vadovybė pra
neša, kad 45,000 žmonių turėjo 
pasidėję banke po $50 ir ma
žiau. Jiems visiems depozitai 

j bus išmokėti tuoj. Kiti 78,000 
j žmonių, kurie tarėjo pasidėję 
i po daugiau nei $aU. tuoj gaus 
Ipo 35% savo depc^iių. Valiau 
jie savo pinigus atgaus dalimis. 
Apskaičiuojama, kad . iš viso

atidarytų autobusų liniją nuo 
St. Clair Avė. iki Milės Avė.

Tai butų' labai pageidauja
ma, nes dabar gatvekariai yra 
labai toli vieni nuo kitų. Aiš-j 
ku, kad žmonėms, kurie gyve- 
na tame tarpe, susisiekiams yra i 
labai neparankus.

Pasižymėjo jaunasis 
Brazauskas

Jaunasis J. Brazauskas lai
mėjo pirmą dovaną radijo 
kon teste. Žinoma, tai buvo mu
zikalūs kon testas. Jam paskyrė 
ne. tik piniginę dovaną, bet ir 
vienos savaitės atostogas. Žino
ma, visos su atostogomis susi- j 
jusios išlaidos bus radijo kom
panijos apmokėtos.

Direktoriai turėtų atkreipti 
savo dėmėsi* t

Ar Jauties Nusilpusiu?

Į bus išmokėta apie trisdešimt 
milijonų dolerių.

Naujai persiorganizavęs ban
kas žada atsidaryti apie balan
džio 15 d. 

i

Pasiūlymas
Yra pasiūlymas, kad Cleve- 

lando geležinkelių kompanija

MALEVOS

100% Gryna^Išlaukine 
Lead ir Zinc Maleva

Galionas ...........>...  $2.75
PiiHirinkiinnH iš balhin ir spalvotos.

Analyzo
Pigmentas .. 66 %
Skiedinys ..... 34%

forimila: 
Whlte Lemi 68% 
Zinc Oxi<ie.... 32%

100% 
Linseed Oil 00% 
Dryėr-Tlilnner. 10%

100%

100%
Negali būti pada
ryta goresnė.

4 VALANDŲ GRINDŲ 
ir TRIMŲ VARNIšAS

Džiusta su dideliu 'žvilgėjimu. $2.30 
vertės. Apribota 1 gal. ko«- <J*<| OC 
tumerlui. U-ž galioną 

Varnišo Remuveris
Greitai nuima
Vi galioną .... ............... .
............ ..... •
Gloss Paint

Išvidinė ir Išlauki
nė. Lengva vartot. 
YTX , SI .30 Už gal. *•'“■****

Rot Water 
Calcimine 

Balta ar Spalvota 
25 950

INTERIOR
GLOSS

Aukštus Gloss ena- 
inelio nubaigltnas. 
Lengvai duodas ina 
levoti. 12 gražių 
spalvą ir balta.

i $2.00Už gal.

Atlaikai — 
Miegkambarių 

SIENŲ 
POPIERIUS

Gana popierio bet
kokiam vidutiniam

mėgkambarlul su
borderiais 
Visas už 790

SIENŲ POPIERIŲ NUTRI- 
MUOJAMA DYKAI

Mes' patenkinti galėdami jums parodyti 
savo naują 1938 metą sieną popieriuos 
eilę, nes paternni, spalvos ir raštai yra 
gražesni negu bet kada pirmiau. Mes bai
giam savo 1937 metą slėni) popieriaus 
eilę juokingai žemomis kainomis. Telefo
nu pašaukimas jums atneš pavyzdžią 
knygą | namus, kur galėsit pasirink sau 
liuosu laiku.

LINSEED ALIEJUS ........ 890
Garantuotas 100% grynas, virtas GAL.

TERPUTINAS 100% grynas Gum
Spiritas E < 0
Už galioną  ............. w I v

Atsinešk savo indą
Aukšto Žibesio 

Baltas
Enamelis

Laikysis Baltas 
$2.50 vertės. 
Apribuota 1 gal. 
kostum. $< 
Gol. t

Geriausia
Juoda
Skrynų
Maleva

Už ;....
Kvortą

40c
320 

vertės

VARNIŠAS
VISIEMS REIKALAMS. Grindims ir iri
mams, aukštas žibesys vandens 
nepereinamas. Už galioną

GARANTIJA
980

Mes grąžinsim jūsų pinigus, jei 
busit nepatenkinti

Kalbame lietuviškai
7827 S. Halsted St. 

, We Dell ver—Phone
SteWart 0685 or 0525
Atdara Ketvirtadieniais ir 

Šeštadieniais Vakarais....... .......................j......T i

Lietuvių svetainės direktoriai 
turėtų atkreipti savo dėmesį į 
tuos skundikus, kurie nuolat 
daro nemalonumų rengėjams. 
Geriausiai butų, kad tie skun
dikai nebūtų įsileidžiami. O tai 
nesunku padaryti, kadangi tie 
nešvarus paukščiai direkto
riams yra gerai žinomi.

Užbėgo už akių
Kovo 24 d. Karpius su savo 

sekėjais surengė protesto mi
tingą prieš lenkus. Kadangi 
žmonės buvo labai sujaudinti 
lenkų grobuoniškumu, tai jie 
gausingai susirinko.

Šia proga bus pravartu pažy
mėti, jog p. Karpius buvo kvie
čiamas prisidėti prie bendro 
parengimo. Tačiau su kitais jis 
atsisakė bendradarbiauti ir pa
sistengė visiems užbėgti už a- 
kių.

Kitą savaitę apie tai aš para
šysiu plačiau.

Atleido dvylika šimtų 
darbininkų

Fisher Body kompanija ir 
vėl paleido dvylika šimtų dar
bininkų. Tokiu budu bepasiliko 
dirbti visai nedidelis skaičius 
žmonių. >

* !

Pernai šiuo laiku dirbo visu 
smargumu keli tūkstančiai. Se
niau šakytoj kompanijoje dirb
davo nemažas skaičius ir lietu
vių. Kai kurie jų visai neblogai 
ir uždirbdavo.

Jauni policininkai
Šiomis dienomis musų mies

tas susilaukė 30 naujų ir jau- 
ių policininkų. Tai turėtų būti 
natūralūs dalykas, nes miesto 
gyventojų skaičius nuolat didė
ja. Tačiau bendrai policininkų 
skaičius nepadidėjo nors ir liko 
nauji priimti. O tai dėl to, kad 
30 senųjų policininkų išėjo į 
pensiją.

Platins bulvarą
Jau liko sudaryti visi planai 

platinimui Lake Shore bulvaro. 
Bulvaras bus praplatintas nuo 
Gordon parko iki E. 140 St.

Bulvaro platinimo darbai 
planuojama pradėti šią va
sarą. Aišku, kad teks už
daryti ir pats bulvaras. 
Dėlei to susisiekimas bus pusė
tinai apsunkintas. Vadinasi, kai 
kuriose gatvėse laukiama dide
lio susigrūdimo.

Trūksta vietos
Ohio valstijos silpnapročiai 

jau nebesutelpa valdžios įstai
gose. Apie trylika šimtų yra iš
skirstyti privatinėse įstaigose. 
Valstija už jų išlaikymą per 
metus išmoka apie $1,200,000.

Atrodo, kad proto ligomis 
sergančių skaičius juo tolyn, 
juo labiau didėja.

—Jonas Jarus

Bandyk šį

TREJOPOS
VERTES 

MAISTA-
GERIMA

■ui ■ ■ verte (kalorijomis) lygi
ni alSTO naši 3 kiaušiniams.
FnArffMAC elementai padeda su- 
EnCrgljOS( $tiprūt nuvargimuose. 
M'mavaIa! padės nervams ir 
IrUnSialal virškinimo sistemai

Daktarai dažnai pataria MAL- 
VAZ tiems, kurie jaučiasi nusilpę, 
be gyvumo ir nugąstauja. Vienas 
analytinis chemikas, padaręs nuo
dugnu MALVAZ bandymą, jį sta
čiai išgarbino kaipo produktą, sa
kydamas: —‘Tai kokybė... kuri yra 
rekomenduotina kaino tinkamai at
sakanti savo pasirinktam tikslui. 
Pavyzdžio skonis aromatiškas ir la
bai malonus... vi«a vertė ir išvaizda 
maistingo ir sveiko gėralo.”

Nesenai rinkoje oasirodė pigių pa
dirbimu, kuriuos bandoma paremti 
MALVAZ reputacija. Bet — kodėl 
pirkt ką nnrs “Geras kaip tik MAL
VAZ.” kadn galima gauti ir patį 
MALVAZ? Tiktai geri produktai tė
ra pamėdžiojami.

Jei jūsų svoris permenkas, arba 
jaučiatės reikalingi didesnės ener
gijos tai nasinaudokite šia prieina- 
mnrr» pasiūla:

Užsisakykit kartono tikro MAL
VAZ šiandien. Išgerkit po butelį ar 
daugiau į diena. Tada, jei nebūsit 
nilnai patenkinti, išgėrus kelis bute
lius, pašaukite Monarch ir paprašy
kit. kad atsiimtu siuntinį.

Visą ką busit įmokėję mes džiau- 
gsmi'ngai sugrąžinsime ir tai jums 
nekainuos ir cento. Ar tai nėra dau
giau, kaip teisinga? Jus negalite 
nuostolių turėti! Ar pašauksite tele
fonu Canal 6500 dabar?

KARTONAS IŠ 24 ................. $2.75
50c grąžinama už tuščius

KARTONAS Iš 12 ................. $1.40
25c grąžinama už tuščius

MALVAZ daro Monarch Beer 
aludariai

Greiti traukiniai prie pat laivų 
į BREMEN ir EUROPA Bremerhavene 
I užtikrina patogią Kelionę į Kauną 
i Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
’ Bremen ar Hamburgo.

Mes jums pagelbėsim gauti vizitinių ir imi
gracijos vizas jūsų Europos giminėms 

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

Į LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais:

BREMEN: EUROPA

HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH’GERMAN* LLOYD @

130 W. RANDOLPH ST.. CŲICAGO

JUOKAI
NUO KO PABUDO

—-Aš šiąnakt sapnavau, kad 
aš ti.mstą, gražioji panele, bu
vau bepabučiuojąs, bet pabu
dau.

—-Be abejo, nuo antausio, ku
rį; gavai.

Moterys Jsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą

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

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, sriu
bai šaukštas, vide’čius, salo
toms šakutė ir du maži šauk
štukai, vienas kavai, o kitas 
dezertui valgyti, šie šeši šmo
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit .kuponus iš apgarsini-j 
mo, kuris kasdien telpa .Nau

jienose ir kartu su 99 centais 
'prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
;vo per keletą, savaičių susirink- 
sit gražų setų. 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.

T
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PAAUKOJO GINKLAMS.
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Lenkų pasiteisinimas
Begėdiškas Lenkijos grasinimas ginkluota jėga Lie

tuvai sukėlė tiek daug pasipiktinimo Amerikoje, kad 
Lenkijos ambasadorius Washingtone buvo priverstas 
viešai teisinti savo valdžios elgesį, šituo tikslu, kaip 
praneša “Chrištian Science Monitor”, jisai padarė pa
sikalbėjimą su spaudos atstovais.

Varšuvos pasiuntinys tame pasikalbėjime pareiškė, 
kad Lenkija geidžia sudaryti “buferio juostu” Rytų Eu
ropoje, nuo Baltiko iki Juodosios Juros, kad šalys, įei
nančios į tą “juostą”, nebūtų surištos nė kokiais paža
dais su valstybėmis į rytus nuo jos ir į vakarus. Tokiu 
budu, esą, butų įsteigta tarpe Rusijos ir Vokietijos pla
ti neitrali/siena, kuri faktinai užrirštų kelią vienai jų 
užpulti aptrą.

Kai lenkai įteikė Lietuvai ultimatumą; tai jie, girdi, 
“stengėsi priversti Lietuvą, kad butų išlyginti tie nesu
sipratimai, kurie trukdė eiti prie didesnio ir visos Euro
pos taikai svarbesnio tikslo”.

žodžiu, lenkų pasiteisinimas yra toks, kad smurtu 
Lenkija norėjo patarnauti tarptautinei taikai!

Šitame pasiteisinime tiek pat logikos, kiek Hitlerio 
pasigyrime, kad jisai Austriją “išvadavo”, sutrempda
mas jos nepriklausomybę.

Jeigu lenkams tikrai rūpėjo tarptautinė taika, tai 
kodėl jie nepasitraukė iš Vilniaus, kurį neteisėtai už
grobė? Lenkams grąžinus Vilnių Lietuvai, tie “nesusi- 
pratimajĄv kurie buvo tarpe Lenkijos ir Lietuvos, butų 
patys savaime išnykę. Bet, užuot atitaisę padarytą Lie
tuvai skriaudą, lenkai dar kartą pavartojo smurtą prieš 
Lietuvą! * %

Apie tai, kad Lenkija rengiasi sudaryti neva neit- 
ralią juostą iš mažųjų valstybių, kurios guli tarpe so
vietų Rusijos ir Lenkijos, “Naujienose” jau seniai bu
vo rašyta. Lenkijos tikslas čia nė patatnauti tarptauti
nei taikai, bet paimti tas mažasias valstybes po savo 
kontrole ir išplėsti'savo galybę “od mbrza do morza” 
(nuo juros iki jubos).

Tai gryno imperializmo, o ne taikos politika.
Lietuvai teks prieš ją kovoti visomis jėgdmis. Kaip 

g^ila tačiau, kad šitokiam svarbiam mornehtė Lietuva 
neturi valdžios, kuria pasitikėtų visas kraštas!

“Išdavikai” prie šiaurės poliuso
• — *

Jau ir prie šiaurės ašigalio atsirado “tfockistai”; 
“sabotažnikai” ir “tėvynės išdavikai”!

Sovietų valdžia įsakė padaryti tyrinėjimą ir “čist- 
ką” tarpe šiaurės poliuso ekspedicijos ndrių, apie ku
riuos dar taip neseniai Maskva ir jos gramofbtirii viso
se šalyse triubijb, kaip apie didžiausidš didvyrius. Įtar
tas yra net ir pats tos ekspedicijos vadas, ' Dr. Otto 
Šmidt.

Ar Stalinas kraustosi iš pfoto, jeigu jam visur vai
dinasi išdavimas ir sabotažas?

Tuo tarpu telegrama iš Maskvos praneša- apie su
šaudymą 19 buvusių sovietinės Kazakstano (vidurinės 
Ažijos) rbspublikbs viršihirikų. Ir tenai, pasirodo, buvo 
įsiskverbę į aukščiausias valdžios vietas šnipai ir fašiz
mo agentai! ,

Tai ar dar yra bent vienas kampelis visoje plačioje 
Stalino imperijoje, nesuėstas išdavimo ir fašizmo gan
grenos?

“Laisvė” praneša, kad tas 
bendras “Lietuvbs Čynimo Ko
mitetas”, kurį sudarė visų sro
vių (tarp jų ir komunistų) laik- 
raščių atstovai, paskyrė liku
sius nuo masinio rriitirigo tūk
stantį dolerių “ginklų fondui”. 
Išlaidų buvę $200.23. Sakb:

“Viso aukų buvo surinkta 
CoOper Union masiniam mi
tinge $1,201.34. Taigi tūk
stantis dolerių, pasilikęs nuo 
išlaidų, tapo pasiųsta ginklų 
fondah, Katinam”
Tas ginklų' fondas yra val

džios kontroliūojamaš. Vadina
si, brooklyniečiai, dalyvaujant 
komtmistams, paaukojo Smeto
nos valdžiai tūkstantį dolerių.

čia reikalaujama, kad Sme
tonos valdžia atsistatydintų, 
čiri Siunčiama į tos valdžios 
fondą pinigai! Ir kad bent, iš 
tiesų, butų karas ir Lietuvai 
reikėtų ginklais gintis nub 
priešų. Bet Lietuva nekariauja 
ir nesirengia kariauti.

KUN. MIRONAS LAIKYSIS 
VALDŽIOJE JĖGA.

Jau žinoma, kad visos didžio
sios partijos Lietuvoje, reika
lavo, kad Smetona pakviestų 
Visas partijas sudaryti vyriau
sybę, nes tik tokia koalicinė 
(sudėtinė) 'vyriausybė , turėtų 
viso krašto pasitikėjimą. Bet 
Smetona paskyrė premjeru 
kun. Mironą, kuris atsisakė su 
kitoms srovėms tartis.

Tas f asistuojantis kunigas 
yra griežtas demokratybės prie
šas ir, kaip rašo riet klerikalų 
spauda, jisai Seniai yra pareiš
kęs, kad tik jėga gali pašalin
ti jį ir tadtininkų, partiją iš 
yąldžios,! štaį, k,ąH sako vienas 
“Lietuvos Patrij.otas”, kurio 
straipsnį ta spauda paskelbė:

“Kaip jau žinoma, A. Sme
tona naują kabinetą sudary
ti pavedė kun. V. Mironui, 
vienam iš tautininkų partijos 
lyderių, kurį

apibudina jo paties prieš de
šimtį metų ištartas posakis: 
“Jėga valdžią pašlekem, tai 
be jėgos jos ir hepaleisime.” 
Tokio žmogaus (ir tai Lie
tuvai pavojingiausiu laikU!) 
pakvietimas sudaryti vyriau
sybę rodo du dalykus: Vie- 

ma, kad A. Smetona ir dabar 
tebevykdo tik savo, partijos 
užgaidas, antra — tautinin
kų partijoj turi būti jau tik
ras bankrotas, kad jos šefas 
nerado kam kitam pavesti 
premjero pareigas, kaip tik 
kun. Mironui, šis žmogus 
yra labai atsakingas už tau
tininkų partijos nevykusią 
politiką krašto viduje, neš 
daugiausia jo pastangomis 
yra ‘iškilęs’ dabartinis vi
daus reikalų ministeris geh. 
Čaplikas, patylomis vadina
mas lietuvišku Muravjovu... 
Kaip šis, taip ir kun. Miro
nas Lietuvoje yra. populiarus 
neigiamąja prasme, ir tokį 
žmogų dabartinių metu sta
tyti vyriausybėj priešakiu 
yra gyvas nesusipratimas. 
Dar daugiau ! Tai tikra pro
vokacija plačiosios visuome
nės neramumams, o gal it 
sukilimui, kub lenkai, žino
ma, puikiai pasinaudotų.

“Tai štai kur tikrasis pa
vojus ir kur klaida tų, ku
rie čia mus bando įtikinti 
tautininkų ‘vienybės’> reika
le...” /

f • f

Taigi net ir klerikalai pripa
žįsta, kad didžiausias pavojus 
Lietuvai šiandie yra iš tauti
ninkų valdžios, kuri savo dik
tatoriška politika provokuoja 
višuom'enę. ,

“Naujienos” pačioje pradžio
je išreiškė tokią nuomonę. 0 
kohiunistai sakė, kad Lietuvos 
vidujinės santvarkos (t. y. val
džios) klausimą dabar reikia 
atidėti į sali ir rinkti aukas 
ginklams! Bimba ir Mizara

reikalo nemaskatuotų! Juk tai 
dar iš kryžiuočių laikų šios tai
syklės žemaičiai getai išmdkb 
laikytis.

fevfentAi šių pažadų laikosi ii* 
šiais laikais.

linksmoje žemaičių sostinėje 
likti; G juk žmogus be paso, 
tai lyg ir ne žmogus. Juk pašas, 
tai vienintelis įtodymas, kad e- 
si žmogus, kad eši Neprikihušo- 
moš Lietuvos valstybes pilietis!

mylios. Vadinasi, automobi 
tenka keliauti apie pusanti 
dienos.

Gydymo ypatybėmis pasd 
niįš vdhduo, įvairus išorii 
sportas, sveikas oras, miš

Lietuvoje Plinta 
Autobusų Susisie
kimas

Lietuvoje autobusų susisie
kimą reguliuoja susisiekimo 
ministerijos kelių valdyba. Au
tobusus laiko privatus asmens, 
bet jie gauna kelių valdybos 
leidimus tam tikromis kelių fo
bijomis kelevius vežioti. Gavęs 
leidimą, autobuso savininkas 
yra tikras, kad jam skirtu ke
liu ųebus autobusų perteklius 
ii- nebus piktos konkurencijos.

Kadangi Lietuvoje nuolat 
gerinami sauskeliai, statomi 
nauji plentai, žmonių važinėji
mas gausėja, 'tai nuolat ple
čiasi ir autobusų susisiekimas. 
Dabar jau autobusais gali grei
tai pasiekti bet kurią vietą.

Šiems metams kelių valdyba 
jau išdavė leidimus 70 naujų 
autobusų važinėti tarpmiesti
niame susisiekime. Jie aptar
naus naujas autobusų susisie
kimo linijas. Daugiausia yra 
smulkių autobusų savininkų, 
turinčių po 2-3 autobusus. Iki 
šiol daugiausia autobusų yra j- 
sigiję žydai. Tsb.

Atsargumas gėddš nedato.
štai viešbutyje tik keliomis 

valandoms apsistoju ir . . . sa
vininkė butihai primygtinai rei
kalauja paso.

—Bet susimildama, j tik aš už 
valahdoš, kitoš išvykstu!

—Je, toksai įsakyhias . . .
—Lėt kur dėsi pasą, juk po

licija jau uždaryta, vakaras, d 
be to, gaidžiams, pirmą, kartį 
pragydus aš išvykstu . . .

—Je, čia savo knygoje įrašy
siu, b rytoj policijoje parody
siu .. ;

Na jei šitaip, tai viskas tvar
koje. Susitatėva.

Kitaip, bijojau; kad dėl paso 
teks dar man vieną dieną toje

Saugok pdsą, saugOk pdsą labiau 
kaip, savo akis. Akių neteksi, 
vis dėlto žtnoguhii pasitiksi, bet 
jei pasą prarasi, tai daug vargo 
regėsi iki žmogaus teises atsta
tys! ir savo buvimą įrodysi! 
Kaip gi be dokumento policijo
je save žmogumi įregistrubši! ? 
feitą išmintį žemaičių sostinės 
Viešbučio savininkė getai žino. 
Na kaip čia nežinoti; jei bauda, 
tiidolė bauda grąsia! Pirmiems 
gaidžiams pragydus, jau aš Sė
džiu traukinyje ir važiuoju į 
laikiną sostinę.

šia gera proga siunčiu Au
gustams iš žemaičių sostines 
labų dienų, likit šv'eiki!

—Jūsų Keistas

UpaUgę kalnai; žaliuoją kloni 
kur žydi gėlės, — tai toks va 
daš Šibs plačiai žinohidš viet

Šią vietą pirmiausia ištj 
De Soto,ieškodamas karštų e 
rų. Taip buvo vadinami mine: 
liniai šaltiriiai.

Vėliau, 1Š04 m., inžinier 
Dunbar it Ilurier (daktar: 
shstojb čia kelioms savaitė: 
jie buvo mokslo žmonės ir ji 
delegavo prezidentas Jeffen 
tam, kad ištirtų Quachita I 
Springs. Jie surado bakužių 
nainelių. Iš to buvo galima sp 
sti, jog ir prieš juos ten bi 
apsigyvehę baltaodžiai.

1807 m. ten pasistatė nar 
ką Manuel Prudhomme, o

KORESPONDENCIJOS

New Yorke taip ir darė. Jie 
pasidarbavo kartu su tautiniri- 
kais,. kad čįmętonos ir Mirdrid 
valdžiai butų pasiųsta tukstari- 

pakankamai tiš dolerių!

Iš Žemaičių Sostinės
% i « > '• .z » *

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

nieko neatsakd, tik vienas md- 
kytojaš riiari pašnabždomis į ad- 
šį pakukždėjd, kad ’tUi iš Suval
kijos ši'e sąmojai atklydę...

Gal būt? O gal tik nėnotėjd 
jisai mari pasakyti, kad CllicA- 
gia jau jiems rie taip tbli...

Nesupaisyši..;
Oi, oi šiais laikais daug kb 

nesUpaišysi. Visi gudrus tapo
me, visi tik vieną vadą išpažįš- 
triihe, bet visi mielu ndrii pd- 
daužiį fildsofijdš kldusbmė iri;. 
Visbkidrhiš Msakoinis mihtamb 
ir sąmojais ^a.išindmės> kuriį 
autorių vardų nežinome, tikriį 
šaltinių nepasakoj ame;

(Tęsinys)
Perkūnėli tu mano! Rodos, 

kaip čia toli toji Čhicaga ir 
kartu žemaičių sostinė tokius 
glaudžius su ja ryšius turi. Ste
biesi ir suprasti negali, kokiais 
siūlais šiedu miestai rišami. Tai 
tikriausias protų bendradarbia
vimas...; Užtiesą. sakau, kad pa
daužų filosofija žemaičiuose gy
va yra. Bet dar daugiau... Tik
rai jau n’et nustebau... Tik 
klausyk žemaičio sąmojaus, nė 
tokių dyvų išgirsi. Ar dar pri
simenate tą apsakymėlį, kuo- 
m’et vargus ūkininkai patyrę 
siuntė jau nebe į Žemaičių, bet 
į visos Lietuvos laikiną sostinę 
savo gyvulėlius ištirti, kas Kau
ne dedasi. Buvo tenais nuvyku
si karvutė, bet nieko nepešusi 
ponų išmilšta atgal grįžo. Vė
liau keliavo kiaulė, ir ta be še
rių nieko gero tame Kaune ne
patyrusi pas savus parkiutino. 
Net šunelis, ir tas iš Kauno ant 
snukio su apinasriu grįžo. Tik 
avinui pavyko, ir jis Kaune pa
siliko. Jei prisimenate, tasai a- 
vinas vienoje įstaigoje gerai į- 
sitaisė. Bet žemaičiai to anek
doto galą kitaip nupasakoja. 
Sako, tašai avinėlis žaliais rū
bais apsitaisęs dabar laikinoje 
sostinėje vaikštinėja ir-jau-ne- 
lietpvis, suprask — jaunalietu
viu tapo! Tad sakykite, ar tai 
Chicaga jau taip toli nuo že
maičių sostinės?

Klausiu, kur žemaičiai tokių 
sąmojų pramokę, kur juos iš
girdė. žemaitis kuklus, į tai

O kam bitrriį pro berėikalą 
aušinti! Ir* tai kantais perdaug, 
kai kas nugirsta, kam nedera 
viskas žinoti!

Graži žemaičių sostinė žie
mą! Pakalbėję blizka krikštoli- 
nis ežeho ledas. Smagu čia pa- 
čiilžihėti. ,

Gera, kacl baltutis sniegas vi
są šios sostinės purvą padengęfe 
laiko. Bet pavasaryje, pasaryr 
je — laikyk nosį pavėjui!

—Ba pasmirs, — pasakys .tad 
žemaitis! 1

Taip, žemaitis tau visuomet 
p&triVA — laikyti nOsį pavėjui 
—bri prismiVš! rokite laikai!

Sąmojus; tai sąriibjUš, OUkri- 
nėS; rii* Valstybinės išmetus ga
lima ir sąmojus porinti, bet jų 
šaltinis — hėi išgrriuš! O, že
maitis nioka kietai lupris su
kandus laikyti! Tai jo įgimta 
ypatybė. ■

Prikask liežuvi, kad jis bė

Baltittiorie, Md.
Teisėjas Laukaitis niažai bal

sų gaus nuo Pittsburgho tauti
ninkų. Tokia kalba eina tarpe 
Baltimorės lietuvių.

Kaip žinoma, čia buvo iškil
mingas Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjimas vasario 16 d. 
Atvyko nemaža krūva Pittsbur
gho lietuvių tautininkų. Kaip 
jiems, taip baltimoriškiamš 
tautininkams rūpėjo ne iškil
mės, bet pasitarimas, kaip dau
giau gauti balsų savo partijai 
laike SLA rinkimų. Toks origi- 
nalis jų visų tikslas buvo. Bet 
kai reikėjo tą norą realizuoti, 
tai kažkokia musė už tūpė vie
nam kitam ant nosies. Mūsų 
trafiko policijos taikos teisėjas, 
Laukaitis, visada lyg pasišiau
šęs, dabar pasirodė visiškai ne- 
apkenčiąs pittsburgiečių. Vie
nai veiterkai' jisai taip pasakė: 
“The heli with those Pittsbur- 
ghers” (Į peklą su tais pitts- 
burghiečiais). Aplinkui dauge
lis tai girdėjo. Dėl to manoma; 
kad pittsburghiečiai už tą did
vyrį nebalsuos. —Baltini orietiš

Riverside, Cal.
Baisus potvynis

Apie Kalifornijos potvynius; 
kurie įvyko šio menesio pra
džioje, “Naujienų” skaitytojai; 
be abejo yra gerai informuoti; 
Tačiau - vis dėlto ir aš norid 
trumpai apie tą Baisių gamtos 
rykštę parašyti. Juo labiau, kad 
visa tai teko savo akimis ma
tyti ir išgyventi.

Kai šio mėnesio pradžioje 
prasidėjo neįmanoma liūtis, tai 
vanduo Santa Ana upėje ėmė 
kilti tiesiog kas minutę. Kadan
gi ta upė yra nuo musų tik už 
dviejų blokų, tai mes aiškiai 
matėme, kaip prasidėjo potvy
nis. Ta gamtos stichija užklu
po taip smarkiai, jog neapdai
resni žmonės nespėjo nė pa
sprukti: jie žuvo. Tuo pačiu

visai kitoks vaizdas yra dabar: 
kur pažvelgsi, visitb tik dumb
las.

Tiesa, vanduo j du pranyko, 
bet tas diihibias, tai tikt-di įky
pus ddiykdš: niekaip nuo jo rie- 
galiiha phšiliubstiOti.

O apsivalyti reikia. Tad štai 
pristatyta prie darbo visa eile 
traktorių: jiė kopia dumblą ir 
veža jį į lauktis;

Mes pHVėrsti Buvbme apsigy
venti kiltii', kol išdžius sienos. 
Iš td jdii ^dfotė Suprasti, kaip 
aukštai Btivb vanduo iškilęs. 
Draudė šiiinčiu ir priveiksią, 
kuris prirodo lipęs išsiliejimą. 
Ir visk tai; ką srikytas paveiks
las vaizduoja, skersai gatvę 
nuo musų.

Nors jau potvynis ir praėjo, 
bet ir dabar dar darosi šiurpu. 
Juo labiau, kad štai du mtisiį 
kaimynai, kurie gyveno už vie
ko bloko; žuvo potvynio metu. 
Tokio likimo ir mes lengvai 
būtume galėję susilaukti.

—Aritanetė RusS

Hot Springs, Ark.
Aš, p. A. Milauckas, p-ia C*. 

Zurai'tis ir p-ia Barbora Palių- I 
lis atvykome čia pasiilsėti ir 
pasimaudyti ihinferalihešė vo
niose.

Vieta tiek pasirodė įdomi; 
kad mes nutarėme Su “Naujie
nų” skaitytojais pasidalinti sa
ko įspūdžiais.

Tirrtilriušia turime pasakyti, 
jog Hot SpHrigš yė& Amerikos 
Sveikatos kiirdrtas; Dagi vie
tos automobilių laisnių plokš
telės turi tokį užrašą: “Wė 
feathe the WoHd”.

Hot Springs National Park; 
kur biit, turi daugiau minera
linių šaltinių nei bet kuri kita 
Amerikos vifeta. Ir nuo Chica-
įos tai nėra toli voš 758

iau John Percival ir Isaak ’ 
tęs. Tokiu budu čia susid 
maža medžiotojų kolonija.

Nuo to laiko Hot Springs 
neraliniai šaltiniai darėsi 
poptiliariškesni ir populiarišl 
ni. šiandien čia suvažiuoja 
tik ligonys gydytis, bet ir ši 
visokių rūpesčių riuvarg 
žmoriės pasiilsėti.

Dabai*, kaip ir prieš dau 
metų, iš žemės gilumos ver 
ši karštas rhinėralinis vanc 
kuris lengvina ir £ydo įvaii 
žmonių kančias.

Kai teini tąja vieta, kur 
vonios, tai sutinki tokius 
žmones, kokie vaikštinėja I 
Yoi*ko Fifth Avė. arba Uhica 
Michigan Avė. Nevisi; kurie 
atvyksta, yra ligdiiyš. Dai 
lis čia atvyksta pasiilsėti 
šiaip linksmai laiką praleist

Rėikįa pasakyti, jog 
Springs yra labai gera vieta 
vargusietns biznieriams, o ? 
čiai tavernų laikytojams. I 
teko patirti, tai reumati; 
sergą žmonės tiesiog stel 
lingrii pasveiksta.

Iš Viso priskaitoma 47 
tiniai, kurių vandens temp 
turą įvairuoja tarp 120 ir 
laipsnių šilumos. Ir ta ten 
ratura visada pasilieka pa 
vi.

Kai kurie negali suprasti 
kur ten tas variduo atsira: 
Ypačiai jiems nesuprant 
tai, kad vanduo yra apykar 
Yra tad žmonių, kurie m 
jog vanduo yra šildomas. Ta 
kai jie pastebi, jog prie v< 
įstaigos nėra kamino, dumi 
jokio pečio, tai ir jie įsitik 
jbg tas vanduo natūraliai 
šiltas.

Bus čia rie pt*b šalį pažyn 
jog visos veninės yra vrild 
prižiūrimos ir kontroliuoja!

šiuo metu yra suvrižiavęs 
mažas būrys lietuvių, kurie 
mineralines Voniris ir šiaip 
sisi. Jie daugiausia apsigyx 
Glėnarm viešbutyje, kurį Ii 
Adam Toleikis. Tai tas pat v 
būtis, kurame tragškai ž 
Shattienė iš Cllicagbs.

—Gerifevibve Milauc

metu pakilįš vanduo iiiigriovė 
nemažą skaičių hariitį. Įspūdis 
buvo tikrai baisus. Turiu atvi
rai prisipažinti; jog tai buvo 
baisiausias dalykas, kokį man, 
kada nors teko pergyventi. Bu
vo momentų, kai slisidarė tie
siog beviltinga padėtis.

Didžiausį įspūdį, žinoma, su
darė staigumas. Prieš kelias va
landas vieta buvo visai sausa. 
Bet štai staiga prasidėjo liūtis.
vanduo bėgo tiesiog čiurkšliu 
iš viVšaUS ir nub kalnų. Vos 
spėjome pasitraukti, kaip jau 
viskas buvo vandens apsemta ir 
su dumblu sumaišyta. Kurie 
užsižiopsojo, tai , pakliuvo į 
vandens verpetą,

Kai grįžome atgal, tai rado
me. viską dumblo apdengta. 
Dumblo slUogsnis siekė net tris 
pėdas. Prieš potvynį viskas 
gražiai žaliavo ir žydėjo. Braš
kės atrodė tikrai gražiai. Bet

SKAITOT Naująją Gadyne”; 
“NAUJOJI GADYNĖ’’ yra pOpulirirus Savaitinis laikrašti 
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Kad Senatve
Butų Ramesnė

Maži vaikai, maži rūpesčiai; 
— ne viena motina pasako. — 
Bet, žlbrėk, kbki rūpesčiai 
jiems paaugus!

Teisybė, mažais vaikais mo
tinos daug nesirūpina. Bile jie 
tik aprėdyti, pavalgydinti, —- 
daugumai atrodo jiems to ir 
užtenka. Jei vaikas mergaitė, 
tai motina, jai pradedant bręs
ti, supažindina ją šiek tiek su 
gyvenimu. Instiktyviai papasa
koja, kaip tai ir tai įvyko gė- 
(ld, kokią negarbę sau iR tė
vams užtraukė ir panašiai. Rei
škia, dreba dėl savo dukters li- 
kiiho. Tuo tarpti visai tuo 
klausimu nesuka galvos dėl sū
naus. Simus, daugumos nuo
mone, toks padaras, kuriam 
niekas gyvenime negali prilip
ti, kuris gyvenime negali pra-

Suauga vaikai. Pradeda dai
rytis sau gyvenimo draugų. Su
sirūpina motina ir sūnumi. —- 
Dievaž, kaž kokią šliurę man 
Šimus atves. Kad tik pamestų 
santykius su ta Ruočkų Elze.santykius su ta Ruočkų 
Juk tdi laukinė merga! 
mano šunui tokia! — 
džiaši savo vyrui, vaikų 
Ji baisiai nerami. Jos sūnūs ge
riausias pasauly padaras, o sve
tima mergaitė tik “šliurės” var
du vadinama.

Del ko taip? Kur čia jos ino- 
liniški jausmai? Kur žmonišku- 

x mas? Ir jos dukra nepageidau
jamai tapo kitiems marčia. Bet 
ji nenori apie tai galvoti. Jos 
vaikai kas kita, Ji visai daug 
nesigilina dėl ko ji nekenčia 
sunaus pasirinktos draugės. Ša- 
vymila ją pavergusi.

Mbtėriė, tti, kūRi ddr auginai 
mažus vaikiis, ar pagalvoji, 
kaip juos auklėji? Ar Ugdai

Skun- 
tėvui;

• < 
juose žmoniškumą ar slopini 
jį? Pagalvok! Paklausk save, 
kokius tu norėtumei turėti žen
tus ir marčias. Paklausk pati 
save ir dubk atsakymą. Neuž
miršk savo atsako. Užsirašyk jį 
popieriuj, kartok, kol jis tavo 
atminty prigys. Prisimink tadd, 
kad ir kita motiną to paties 
trokšta. Ir ji gyvena savo tai
kų gerovei, ir ji dėl vaikų 1d- 
bo pasiruošusi savo gyvybę au
koti. Taigi, rubšk valktis gyve- 
himjii tokiais; kbkidis hi hbrė- 
tum, kad tavo valktį pdsiritikti 
gyvenimo cthatlgai biitiį. kaip 
dukrą, taip sūnų, šVeilgkis ank
šti supažindinti su gyvenimo 
klaidomis, vyliais. Nupiešk 
jiems neatsargumo aukas. 
Skiepyk juose visa, kas kilnu.

Juokas ima stebint, kuomet 
musų pedagogai steigia kursus 
jaunoms mergaitėms, kad pri
ruošti jas šeimyniniam gyveni
mui. Prirašo knygas, kaip tap
ti gera žmona; b visai nutyli d- 
pie vyrą. Tarytum vyras, jau 
vien kad jis vyras, vedęs tobu
lu taptų pats savaime, kuomet 
mergaitė reikalinga tam tikro 
paruošimo.

Ne, motina, sūnūs vienokiai 
Reikalingas tavo dėmesio. Jis 
keikia išmokinti pažinti moters 
jausmus, jis turi būti išmoky
tas gerbti, mylėti ik atjausti sa
vo pasirinktu draiigę, kad jų 
gyvėniiiife biilti sutikimas, kad 
svetimi bUliį dažni pesusiprati- 
inai. žodžiu, stengkis auklėti 
savo šunų tokiuo, kokiuo tu 
horėtum turėti žentą.

Jei mažiems Valkahiš esant; 
tu jų auklėjimu ddiigidti rūpin
sies, tai senatvė tau' gdlčš bliti 
Ramesne. Nereikės tadd šakyti, 
kad dideli vaikai, didėlės bė
dos, nes jie bus priruošti ati
tikti dideles bėdas, bus išmoky
ti jų vengti.

Prašom 
Perskaityti!

Esu dėkinga “Naujienoms” 
už tai, kad man suteikė progą 
įsigyti gražų sidabrinį Setą. Iš 
pradžios biivau nusipirkusi tik
tai setą dėl keturių asmenų; 
bet kaip pamačiau setą, tai ne
galėjau atšigerėti. Tuojaus pra
dėjau Rinkti kuponus ir dabar 
tutiu aštUbnių asmenų setą; 
Setas kainuoja man tiktai ke
letą dbteRiiį. Patariu ir kitoms 
moterims įsigyti tokį setą., neš 
nežihia kaip ilgai “Naujienos” 
galės juos laikyti. Dar sykį 
ačiū “Naujienoms” Už tokia 
progą. Dabar pradėjau rinkti 
kuponus indams. Lėkštės jau 
gavau. Jos labai gražios.

V. Užkal-Setkienė.

Kas Man Patinka

1?R; Lapiehė

Man labai patiko Stasės G. 
straipsriis tilpęs Moterų Sky
riuje 16 d. vasario, pRoga. 
Trumpai suglaudus* aš pavadi
nau tą straipsnį: “Sielos penas” 
Kiekvienam kas jį perskaitė. 
Taip tai sielos penas, kiekvie
nai lietuvaitei ir lietuviui. O 
kad tie brangus žodžiai, tos 
nuoširdžios mintys pakliūtų į 
kiekvieno lietuvio širdį, tai 
mes, Amerikos lietuvės, tiltam 
paremti geRb. Stasės G. mihtį; 
kad “Naujienos” turetiį būti į- 
leidžiamos į Lietuvą ir kad Mo
terų Skyrius galėtų būti plačiai 
skaitomas.

Mdn, rodog, kad to mes mo
terys, galėtumėm pasiekti peR 
atsišaukimą į Lietuvos valdžią, 
per pėti'cij ą išir daugybe parašų'.

Jus, sėšeš, kuribs stovit prie 
šio gaRbih^'o darbb vairo, ap- 
svarštykit tą rimtai ir jeigu ra
sit Reikalingu, ptadėkit, b mes 
ištiešim mūšų ranką, tam dar
bui pagelbdti. A. Jbtiditiėnė.

Mados
No. 1709 ta Bliuzka

No. 1709—Labai graži ir

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.,
1 1739 So. Halated SU Chkago, III.
Į čia jdedtt 10 centą it tfraiau atsiųsti man Pavyzdį No

i Vardas ir pavardl .............................. ...........................

| AdnsMM

Greit ir pigiai ją nusimeg- 
sit. Ji tiks prie jūsų kos

tiumo.

Pavasaryj Valgykit Lengvesnių^ VMjgius

>>>:«*s

Kad pasilaikyti geroj sveikatoj; pavasarį reikia val
gyti lengvesnius valgius. Tyrinėjimai parodo, kad avie
na yra lengviau suvirškinama negu kokia kita mėsa. 
Štai, ant šios lėkštės gražiai sudėti avienos kotletai su 
šviežiais žirniukais, morkom ir pagražinti petruškos 
lapais ir salotom. Pabandyki t prirengti panašų valgį. 
Atsiminkit, kad kaip pirksit avieną, pareikalaukit, kad 
“čapsus” supiaustytų truputį storiau. Kai kepsit, apibar- 
stykit druska, pipirais ir uždekit truputį sviesto. Nėkep- 
ant skaurados, bet padėkit pečiun po atvira ugnim, te
gul gerai pasikepa, apverskit ir kepkit kitą pusę. Nieko 
skanesnio ir sveikesnio nesugalvosite.

Gabrielė PetKevičaitė
IŠ MUSŲ VARGŲ IR KOVŲ

(1898 — 1927)
(LIETUVOS KULTŪRINIO IR 
DVASINIO JUDĖJIMO 
JIMO PRADŽIA.)

ATGI-

Aukoju visiems savo B'ran- 
giems Idėjos praugams, kurie 
dar liko gyvi, ir ėjo drauge su 
manimi pirma fronto linija į 
ugnį už tėvynę.

AUTORB.

žmonių nuotaika. Veikėjų dar
bai ir vargai. Nepriklausomos 
Lietuvos idealas. Tautiškos są

mones žadinimas liaudyje!
Dvidiešihlt peilkeri įlietai dt- 

gal! Jei prikėltUihėm iš kapų 
bent viehą anų laikų veikėją, 
lai jisai, pasidaii’ęs ir pamatęs, 
kaip šiandien Ievyne atrodo, 
veikiausiai pamanytų:

—Raudonsiuliai juiAus kre
čia... Į pdgiihdą veda... Bene 
spąstus stato?

J'ei niaii, iš tėvynės įlė truin- 
pą valandą kdrb laikii nepasi
traukusiai, tik ašaRbs iš akių 
Riedėjo ir žodžio iš sujudinimo 
pro lupas išbelsli negalėjau, ka
da pirlhą sykį netikėtai 1918 
in. išvydau Panevėžy musų ka
reivius rikiuotės mokantis (o 
karo šalininke niekumet nebu
vau ir nesu), lai ką bekalbėti 
apie rtiirltsiuš prieš tą baisią

audrą, visą pasaulį sujudinu
sią?!... Juk jie dar žiurėjo į 
Rusijos milžinišką galybę, su 
kuria musų mažutėlei, varžo
mai -tautelei nė lygintis nebuvo 
kaip. Rimtai galvojant anais 
laikais atrodė, jog šiihtą ir dar 
šimtą melų turėtų ta didžiulė 
valstybė laikytis ir jog dar 
daug laiko turėtų praslinkti, 
kol iiors kiek iš didelio dvasios 
snaudulio alsigautumchl.

Juk rusų vyriausybe nesnau
dė — visomis priemonėmis 
mus varžė, rusino ir vertė tą

pelės po šluota tupėti.

musų pradžioje grybai kultū
riško sąjūdžio persekiojimų, 
sušukdavau:

—Jei liž tokias skriaudas ru
sų valdžia nesusilauks baus
mės, lai teisybės pdšauly bėra! 
Rusija jau vien Už lietuvių var
žymą turi būtinai subyrėti!

davo man tėvelis, — tai abejd- 
liės nėra. Tačiau, vaikei, ir md- 
no ir tavo kailiai kapuose pd-

SANITAS SVEIKATOS 
ARBATADuos jums daugiau energijos, didesnį gyvumą ir geresnę sveikatą, l’ai nėra vaistas, tai ihaišto vitaminai, misteriniai maisto faktai, dabar dalei.džiami kaipo svarbiausi viso maisto elementai. Be tų vitaminų joks tnaistas negdli atsakyčiai maitinti jušų kūną. Užsitikrin- kit sau geresnę sveikatą įR gyvenimą vartodami SANITAS 

ARBATĄ. Užsisakykit paduodami numerį. k
No. 106 Skilvys ir žarnas—$1.00Šis vaistds vbikia greitai, be skausmB ir našiai. Jis turėtų būti vartojarhas laisvai visuose viRškini- mo sistemos negaliAvimų atsitikimuose. . •

No. Ž2 Motetą Negales—-$1.25Ši formula yra labai rekomenduojama visais silpnumo ir sustipusios padėties atvėjuose, ypač moterirris kaipo teisinga priemonė leucorrHea atsitikiinė. Jei nežinote kuri ARBATA jUms reikalinga vartoti, kvięčiame su musų gydytoju pasitarti. Už tai nieko nekainuos.
SANltAS KERBS

1143 Milwaukefe Amite 
CHICAGO, ILLINOIS.

žmogus, kuriam tėvynėje vife- 
tos nebūdavo, tuoj tapdavo sa- 
viešiems tolimas, svetimas. Visi 
mėtą įlietais budavb prie to 
reiškinio pratinami; ir nieko 
piktd j a iii e n'ertihtydavb. Apfe 
savo vaikus, į kunigus išėju
sius iR leiikuojiahčius, tėvai pa
prastai su didžiausia rezignaci
ja atsiliepdavo.

(Bus daugiau)

MOTERYS!
Jei dar rimavote lėkščiiį (pa- 

£al kiipdnų pasiūlymą), tai pa- 
siskubinkit. Jas dar galėsite 
gauti šiandien, Penktadienį ir 
šeštadienį, bet ne vėliau.

šteiMININKĖS . . .
Šia savaitę nusipirksil pigiau 

kiaulienos nuo petuko ir dėl 
kepimo. Šią savaitę jautiena 
taipgi pigesnė.

Petuką galima prikimšti “na- 
dzievohe” iš duonos, svogūnų, 
kiaušinių, druskos ir pipirų ar
ba iš tarkuotų bulvių, svogūnų, 
kiaušinių, druskos ir pipirų; 
Prikimškit petuką ir pakepkit 
po pečium.

Jautieną galit tušinti su dar
žovėm ir bulvėm arba pakepti 
po pečium ir paduoti su maka
ronais ir tomatėm.
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Į Maistas
Veda Dora Vilkienė

Tušinta Vištiena 
Su Makaronais

Pusę puoduko virtos arba 
pakeptos vištienos. Galit var
toti prsilikusią nuo pietų, šal
tą vištieną.

į/2 puoduko supiaustytb Ame
rikoniško sūrio.

% dalį žalio pipiro, smulkiai 
štipiatištykit.

Virtų makaronų.
1/2 puoduko grybų iš kenų.
V2 puoduko Virtų tomatų ar

ba tomatų sriubos iš kenų.
Išvirkit makaronus ir viską 

kartu sumaišykit. Pridėkit dru
skos ir truputį pipirų, judėkit 
į rendeli arba, molinį puodą. 
Puodą ištepkit sviestu arba tau
kais, išbarstykit baltos, sausos 
duonos trupiniais. Kai sudėsit 
mišinį, uždekit ant viršaus tau
kų arba sviesto, kepkit karšta
me pečiuje vieną valandą. Vie
toj vištienos, galit vartoti kep
tą avieną, veršieną arba virtą 
kumpį. Jei neturit grybų, ne- 
dėkit. Galit pridėti 1 smulkiai 
supiaustytą rūgštų obuolį.

MADOS

Kits anų laikų ncatsimend; 
las šiandien ir įsivaizduoti ne
gali, koks 
mani,-buvo gilus musų tarpe 
tautiškas sąmonės įmygis. Kas 
tada miesto drabužius dėvėdri-' 
mas pratardavo savo gimtąja 
kalba žodelį, tas sodiečius di
džiai nustebindavo.

Ar girdėjai? ar malei? Tokie 
ponaičiai arbh tokios panelės 
kalba tarp savęs “mužikiškai”... 
lygiai kaip ir mes!

LiUUdi'es pRiraišiiniUš savo 
kraštui, savo įpročiams, savo 
ddiiibms buvo antibftifet gal dar 
didesnis, kaip dabar, feuvo tai 
tačiau jokio protavimo nepa
matuojamas, kad ik gilus jaUs- 
mUs. Anuoinet visų tų brange
nybių liaudis lyg nešugtebėtiavb 
atskirt nuo savo asmtehš; matė 
tik platų sau svetimą pasaulį ir 
siauresnį, artimą, tbkį pripras
tą, savą ik tbdėl tbkį neapsako
mai bkartgų. Mate taip pat, kad 
kUs iš jų tarpo išėjės tik išsi- 
herdaim iš sodiečio drabtižiiį,— 
vis tiek, dk kUttigas, ak ddkta- 
rUs, jUb labiau kiltį pRbfesijų

tada, apskaitai i-

, NAtJJAUŠIO STYLIAUS PARYŽIAUS MODELIS
No. 4670— Naujos mados matcriolas ir pasiuvimas. Galit 

gauti 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių |>er krutinę.
Norint gauti vieną ar dau

ginti virš nurodytų pavyzdžių 
prašoifię iškirpti paduotą blan- 
kiitę arba priduoti pavyzdžio 
ntiinerį 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: 
Ndiljiėnbs Pattėfn Dept., 173*9 
to. kaitffed st.-, ehiHjhk m.

NAUJIENOS Pattern Depe.
1739 S. Halsted St., Uhlcago, Iii.

čia įdeda 16 cėhttį iR ptašatt 
atsiųsti man pavyzdi No.......... ....

Mieros .......   per krutinę

(Vardas Ir pavartlB)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
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Diena Is DlenoTj

Serga G. K. Budris
Neseniai patiko nelaimė G. 

■i. Budrio žmoną, Adelę? Dabar 
r pats Kostas Budris susirgo! 
vVell, viena bėda ne bėda, bet 
Ivi tai jau perdaug. G. K. 
Budris gyvena 2710 W. 59th' 
5t. —Steponas.
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besi

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms .
(Chicagoje)

• ■ * "
Edvvard Šidlauskas, 22, su

Blanch Kubes, 20
Arthur Lilly, 47, su

Adgat, 55

IŠVYKSTA Į HOT SPRINGS, 
ARKANSAS

NAUJIENOS, Chicago, Iii.
- • M—- -

Progress Furn. Co.
Mini šeštas

. •' ■//''.'■p ' ■

Sukaktuves

mijos laikai verčia ieškoti pre- nė, kuri šiomis dienomis lanko 
kių, kurios parduodamos ma- Progress Krautuvę.
žesniom kainom. Progress Skaitytojai šio laikraščio ga-

Mary
f : . • • •• •' •

Krautuvė jau gerai prisirengus 
pavasariui

Ketvirtadienis, kovo 31,

Krautuvė ypatingai kreipia aly- )jte patys pastel)Sti ,as verty.

Gavo
Perskiras

Ann Vasgis nuo John Vasgis

Geri norai ir didelės pastan
gos nuveikia didelius darbus. 
Tas primena Progress Krautu- 

f — aIz' i ‘ i.' t iz

dos į tuos du dalyku ir dabar 
turi specialiai prirengtą didį iš
pardavimą visokių dalykų, kas 
tik reikalinga namams, už ma
žiausias kainas savo šešių me
tų biznio istorijoj, ką tikrina 
patys vedėjai ir pati visuome-

bes talpinamas šio numerio 
Progress Krautuves skelbime.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

SUSIRINKIMAI
>LA 129 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks penktadienį, ba

landžio 1 dieną, 7*30 vai. vakaro, J. Petrausko svetainėje, 
1750 S. Union avė. Būtinai atsilankykite visi nariai į šį su
sirinkimą, nes bus balsuojama Pildomoji Taryba ir ren
kami delegatai į 40-tą seimą. —Valdyba.

[llinois Lietuvių Pašelpos Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, balandžio 1, 1938, Chicagos Liet. Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St., 8 vai. vakaro. Visi kliubiečiai kviečia
mi dalyvautų —A. Kaulakis, rašt.

faunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas laikys bertaininį 
susirinkimą penktadienį, balandžio 1 d., 7:30 vai. vak 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi nariai ma
lonėkite laiku pribūti, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti. Kurie šiais metais dar neužsimokėję malonėkite ap
simokėti.

Dominika s Kuraitis
Rytoj Dominikas Kuraitis, 

Milda Auto Sales automobilių 
agentūros vedėjas, išvyksta į 
Hot Springs, Arkansas. Kad 
tinkamai pasilsėti, jis ten bus 
iki' balandžio 9-tos dienos.

P-ui D. Kuraičiui besidžiau
giant šiltais kraštais, jo agen
tūroje Buick’ų ir Pontiac’ų par
davimas eis kaip ėjęs. Tam dar
bui jis palieka patyrusius par
davėjus k. t. J. Rodiną, Anta
ną Bačkj ir Frank Bula.w’ą.

. Kunevičia, rašt.

18 Ap. Lietuvis

BALSUOTOJAI!!
Skaitykite šį pranešimą atidžiai, nes tai svarbu kiekvie- 

iam balsuotojui.

Kiekvienas balsuotojas, kuris nėra balsavęs primary rin
kimuose nuo balandžio 14 d., 1936 metų, g Ii balsuoti ba- 
andžio 12 d., 1938 metų primary rinkimuose už tokios poli- 
:inės partijos kandidatą kokį nori ir turi prašyti tos par
tijos baloto prie kurios partijos balsuotojas save priskaito.

* ir | *”

Jei balsuotojas yra persikraustęs į kitą vietą, bet TAME 
’AČIAME PRECINCTE po KOVO 14-tos dienos 1938 metą, 
,ai jis gali balsuoti tame precincte, kuriame gyvens, išpil- 
lęs afidavitą to precincto balsavimo vietoje.

Balsavimo vietos bus atdaros nuo 6 v. r. iki 5 v. v.

NIEKAS NEGALĖS BALSUOTI PO 5 V. V

KIEKVIENAS DIRBĄS ASMUO turi teisę SULIG ĮSTA
TYMU nuo dirbo pasiliuosuoti 2 VALANDOMS (tarpe 6 
v. r. ir 5 v. v.) rinkimų dienoje — BALSAVIMO TIKSLU. 
Būtinai apie tai praneškite savo darbdaviui mažiausia vie
lą dieną Išahksto.

BŪTINAI padėkite X keturkampy Į Į priešais to kandi- 
lato vardą, už kurį balsuojate, kaip tai Įx]. SVARBU, KAD 
SAVO BALOTĄ ATŽYMĖTUMĖTE AIŠKIAI.

\LEXANDER J. McKAY.\ „U*.*,. TavvHnc’ 1 Chicagos miesto Rmk’mų Tarybos 
Pirmininkas/ komisionieriai »r Ex-Officio Chica- 

\ go Heights, Berwyn, Harvey ir 
VIABEL G. REINECKE ( Cicero miestų, Summit, Evergreen, 

\ Stickney, Morton Grove, Elmwood 
FIARRY A. LIPSKY / Park ir Neles Center kaimų

JOHN S. RUSCH /
Vyriausias Klerkas

EDMUND K. JARECKI
Apskričio Teisėjas

Bankrotui
Sko’ų — $2,000, turto — 0.

18 APIELINKĖ. — Savano- 
riai bankrotui pasidavė 18-tos 
Apielinkės biznierius, aludinin- 
kas Antanas Pečkaitis, 733 W. 
'8th streob.

Jis įteikė bankroto peticiją 
federali; m teismui, nurodyda
mas, kad skolų turi $1,997.72, 
j turto —- nieko.

A. Pečk?.itis užlaiko alinę 
lukščiau paduotu -adresu. Jis 
3’erai žinomas tarp 18-tos Apie- 
iinkės lietuvių.

Pikniku Rengėjams 
Žinotina

Pranešama, kad Amerikos 
Liet. Kongreso Chicagos sky
riaus piknikas įvyks birželio 19 
d., 1938 m., Birutes) darže.

J. Kondroška.

kitę savo apielinkės 
krautuvėse

TAUPYK, TAUPYK, TAUPY 
PACKARD BARGENAIS

PACKARD Sedan .....,.......
PACKARD Sedan ..............
TERRAPLANE Sedan .......
DODGE Sedan ........... ..........
PACKARD Sedan ..............
FORD Del. Sedans ..............
PONTIAC Coupe ..................
AUBURN Sedan ..................

37
35
36
35
32
35
83
31
Dar 61 Packard Bargenų pa s i r 
mul žemomis Kainomis.

PATS PASIRINK TERMINI 
PACKARD VARTOTŲ KAR 

1441 E. 75th St. Phone Midway

ledinską, Joną Romaną ir ki
tus, kurie darbuojasi šioje įs
taigoje ir kurie savo tvirtom 
pastangom ir ne į taip ilgą lai
ką išauklėjo šią lietuvių krau
tuvę į vieną didžiųjų lietuviš
kų įstaigų. Čia apsilankius ga
lima pastebėti ir vėl daug nau
jų pagerinimų. Pirmiausiai, iš 
oro pusės matosi, ypač nakties 
laiku, didi elektros iškaba, ku-

Cri nušviečia šioss kolonijos visą 
bloką.

įėjus į vidų krautuvės lanky
tojas pastebi gražiai išpuoštą 
didžiulį kambarį, pripildytą 
puikiausiomis prekėmis, yra 
kas tik reikalinga namams tų 
žmonių, kurie seka moderniš- 
kumą ir mėgsta geriau gyven- 
ti. I

Šis didis Progress Krautuvės 
prisirengimas laikomas pami
nėjimui 6-tų metinių sukaktu-1 
vių sėkmingo prekybos vysty
mo ir, sykiu, atidarymui pava
sarinio sezono. Progress Krau
tuvės vedėjai, būdami jauni 
žmonės, permato, kad visuo-1 
menė pageidauja naujų ir skir-Į 
tingų madų, o prie to, ekono-!'

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

Servizas 
Vienam
Žmogui

Šmotu

“Faun” 
Design

Vertė

,99c
CoaLAnglys

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

MINE RUN .......'.V..UU..........
BIG LUMP .........................
EGG ............-........
NUT .....................................
SCREENINGS ..... .......... .....

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS j MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE;

Tel. AR.DM.ORE 6975
n ■ ■■■» i iM» i ■ ............. i

Grand Opening
HUNTER’S TAVERN 
7023 W. Rodscvelt Rd. 

Berwyn, III.
Penkiadienį ik šeštadienį, 
BA’LANDŽIO-April 1 ir 2 d: 
Kviečiame visus draugus ir 

* r :

pažįstamus atsilankyti. Bus 
užkandžiai dykai, šauni 
muzika šokiams ir skanus 
gėrimai. Kviečia
Al. Jonushis ir Walter Petrošius

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
nį alų, kuri užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato i alines ir kitas ištaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock 6240

Victor Bagdonai
LOCAL & LONG DISTANC1 

MOV1NG
Perkraustom fdrničius, pianus 
visokius rakandus bei Storus, 
žam i farmas ir kitus miesl 
žema kaina. Musų Darbas 
rantuotas. Taipgi pristatėm 
glis i visas miestą dalis.

3406 So. Halsted S
Šaukit Tel. YARDS 3408

CRANE
COAL COMPAN1 
5332 So. Long Av< 

Tel. PORTSMOUTH 9022
1 POCAHONTAS Mine Run $7 

(Screened) ................ tonas
SMULKESNĖS $7
Tonas ........................... .........

Perkant 5 Tonus ar Daugį

Su 6 Kuponais
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

■
 Puikus 3-jų ir 2-jų 

šmotų ROGERS 
Sidabro Setai 

Tiktai po 99^ už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

Eksperto radio taisymas—dj 
apskaičiavimas — atliekama j 
namuose—visas darbas užtik 
tas vieniems metams.

Maruuette Radic
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Aven; 
Kalbame Lietuviškai 
Hemlock 2343

GELEŽIES PREKIŲ IR MA 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, Varnišius, Geležies 
dirbiniai, plumbingo reikme 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Stre

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar'8 setų 
tiktai $1«75 

su 6 'kuponais

DAILY

BUS1NES
DIRECTOR

Paštu 
35c

Extra

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą
ĮSITĖMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę. 1 • i 1 •' •' -. ’'

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
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
nini pristatyti į 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.

Siunčįu ..........
r.

Atsiųskit man

Vardas

Adresas .....f

Miestas

Kupono No. 98

kuponus. Taipgi pinigais

Valstija

Kovo 31 d.

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 * '
NAUJIENAS

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UžSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

• , / C

KASDIENINIS BIZNIO 
RASAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tiksi 
gelbėti musų skaitytojams sus 
kur galima nusipirkti įvairių 
rastų ir nepaprastų daiktų, ii 
ir reikmenų. Jeigu iš telpanči 
skelbimų negalite susirasti kc 
kot, pašaukite Naujienas, Canal 
ir klauskite Biznio Patarėjo. Či 
gausite informacijų, jeigu tik i 
galima gauti.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir- 
mo® rųšies su moder- 
HŠkemis užlaidomis ir 
iollyvrood Šviesomis. 
’ irbas garantuotas 

420 W. 63rd ST 
e). ENG 5888-S840

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI <4 J

už ................. -........  .....T ■ *
GYDYMAS CEf
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA

diena ligoninėje .

RAUMATJZMAS 
greitai palengvinama ...  “

VISAS LIGAS GYDOMA
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITA 
1900 So. Kedzie Avė., Chi 

Tel. Lawndale 5727.

• RESTAURANTS

Universal restaur;
GERESNIŲ VA 1X31Ų VALGY 

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

Tel Vlrterv M7®

BRIGHTON PARK NAUJA Užl

LUCKY SPOT





Ketvirtadienis-, kovo 31 *38
♦ u ; .I...,.1, i • r..^

NAUJIENAS, CHcflgo, m.

Cicero Mergaitės “Subytino” “Senius”; — 
Draugijos Skyrius Ruošiasi Vakarui, Etc.

{vairios Žinios iš Cicero Liet Gyvenimo
Mergaitėms Pasisekė

CICEkO — Nors ir gavėnia, 
bet parengimų nestoka. Perei
tų. šeštadienį mergaičių kliu
bas, Masąuerettes, turėjo savo 
bunco parę ir programą Liuo- 
sybės svetainėj. Jaunuomenės 
prisirinko pilna salė, žvalgausi 
ir mąstau, ką tai reiškia. Jau
nos spėkos, kliubas naujas ir 
neskaitlingas narėms, o su
traukia tiek daug publikos.

Švėgžda ir Petraitis dukte
rims pagelbėjo. Tas labai pui
ku. O kur kitų tėvai? Didžiuma 
niekur neina, tinginiai, apsilei
dėliai ...

Štai geras pavyzdis. Draugy
stė Lietuvos Kareivių skaitlin
ga nariais ir turtu. Tai nesuly
ginsi su mergaičių kliubu. O 
veikime, parengimuose toli pa
silikusi. Ar tai neapsileidimas ?

čids. Jtfomi yra susidomėjusi 
net visa Lietuva. Laukia at
važiuojant su Pirmyn choru. 
Vadinasi, p. K. Steponavičius 
svarbi ypata net gana toli riuo 
namų. Tad, nei Vienas nepra
leiskite tos progos. Atsilanky
kite šį sekmadienį ir palinkė
kite p. Steponavičiui laimingos 
kelionės į musų senąją gimti
nę ir laimingai sugrįžti ir vėl 
darbuotis musų tarpe ...

Pavasaris
>*€

Pavasariui išaušus, viskas 
atgija, juda, kruta, rodo grožy
bę. Ištikro, pavasaris tai atgi
jimo peri j odas. Kur nepažvelg
si, visur 'malonu, žalia, gražu. 
Medeliai lapoja ir trumpu lai
ku svetainių parengimai su
stos. Prasidės išvažiavimai į 
laukus: Gegužinės, piknikai.

Raudonos Rožės Kliubas nu-

abudu
Tėvams 

gražių

Blogas senas paprotys: “Et, 
apseis ir be manęs” ...

Sektnadiehį—V akaras

samdė “Sunset Park”, p. Ku- 
baičio vietą. Tikrai “Vilniaus 
kalneliai” tenai. Nors tolokai, 
bet paranki ir patogi vieta Vi-

šio sekmadienio vakare, Liuo- sais atžvilgiais. Raudonos Ro-
sybės svetainėje, perstatymas 
ir koncertas. Rengia Kultūros 
Draugija, Cicero skyrius Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos. Čia 
ant vietos tos draugijos narių 
priskaitoma netoli penki šim
tai. Tai didelis skaičius. Jeigu 
visi susirinks į savo parengi
mą, tai bus kuom pasididžiuo-

žčs Kliubas pirmas iš Ciceros 
organizacijų tą vietą vartoti, 
p. Kubaičio “Sunset Parke” tu
rės savo išvažiavimą 24 d. lie
pos. ..

Važiuoja Lietuvon
Du draugai biznieriai važiuo

ja Lietuvon atostogauti. Cice-

šiais metais, kaipo Lietuvos 
Jubiliejaus ihetAis, daftg amen-1 
kiečią-lietuvių; ta proga važiuo
ja atlankyti seną gimtinę...

Linkime Greitai Pasveikti
P-ia M. Ketvirtienė, 1338 So.' 

48th Avenue, sena vietos gy
ventoja. Žinoma nuo jaunų die
nų kaipo linksmaus budo mo
teris. Pp. Ketvirčiai yra buvę 
pasekmingi biznieriai^ nuosava
me name laikydami “Hops and 
Malt store”. Yra plačiai žinomi 
netik vietos kolonijoj, bet ir 
plačioj apielinkėj. Yra išauginę 
dukterį ir sūnų. Jau 
pelnija sau duoną, 
džiaugsmas sulaukus
vaikų. Dabar; sako, tik gyvenk 
ir džiaugkis. Bet tankiausia tai 
nėra. .

JAU hekuris laikas kaip p-ia 
KetVirtienė pradėjo sirguliuo
ti ir ilgainiui išsivystė sunkios 
komplikacijos. Tada jau nepa-, 
kanka keliolikos daktarų. Ten
ka atsigulti ligoninėj. Taip da
bar ji randasi Garfield ligbni- 
nėj po gero specialisto prie
žiūra.

Nėra abejonės: už savaitės, 
kitos grįš į namus ir bus vėl 
su savaisiais. To visi linki, p-ia 
Ketvirtienė yra narė SLA 301 
kuopos ir Chicagos Lietuvių 
Draugijos. Būk sveika visados!

Gerai Verčiasi

ti. x
Programą pildys patyrę ar

tistai, Chicagos Lietuvių Vyrų 
choras. Ji Veda K. Steponavi-

MADOS

ros ir plačiai Chicagos žinomas 
Petras Paliulis ir jo draugas p. 
^Gedminas abudu važiuodavo 
medžioti, šį sykį abu biznieriai, 
Paliulis, Ciceros, o Gedminas— 
South Chicagos, susitarė va
žiuoti Lietuvon. Pasiima gra

Broliai Grigalaičiai sėkmin
gai verčiasi gasolino stotim £He 
50-tos ir 22-ros gatvės. Kaipo 
jauni vaikinai patarnauja man
dagiai ir žvaliai. Automobilių 
savininkai nepamirškite jų ap
lankyti. Gausite netik gąsdi
no, 
nų

bet ir šiaip visokių reikme- 
dėl savo “karo.”...

R. R. Susirinkimas

žų naują automobilį su kuriom

Gegužės mėnesio
New buš
Amerikai. Jie Lie- 
išsiilgę; ja.u 35 ffl'e-

žada mandravoti po visą Lie
tuvą.

Pabaigoj 
Sės laivan 
“good-bye” 
tuvos labai
tai kai nematė. P-o Paliulio se
no močiutė dar gyva. Kiek tai 
bus džiaugsmo ir ašarų jų su
sitikime !

No. 4740 — Graži išėjimui suk
nelė. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę.

Kerint gauti vieną ar dan
gau viri nurodytų pavyzdžių 

.............. paduotą blan-

NIKODIMAS ARTIMAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 29 d., 4 vai. ryto, 1938 
m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs čepuliškių kaime, Dau
gėliškiu parap., Švenčionių 
apskrity, Vilniaus krašte.

Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliudime 

brolį Juozapą, brolienę Julią 
brolio sūnų Williamą, ir jo 
moterį Josephine, pusbrolį 
Antaną 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 sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Nikodimo Arti
mos giminės, draugai ir pa
žįstami esat 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.

SKUBUS FONbAI 
LAIDOTUVĖMS

Ar reikia jums pinigų dabar? 
IMKIT ŠIANDIEN!

numerį pažymėti mierą

nkleliais kartu «u užsaky- 
Laiškus reikia adresuoti: 
ienos Pattern Dept., 1739 
lalsted St. Chieago, I1L

Naujienos p*ttem Dept.

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. La Šalie St Franklin 1593

4-A

(Adreaaa)
■— ..... —

Gėlės Mylintiems | 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laido- £ 
tuvėms, Papuoši- | 
mams. , |

GžUNINKAS j
4180 Archer Avenue I

Phonę ..LAFAYETTE 5800 *

ir plačiai žinomo vietos lietu
viams, H. P. botstey, M. t>.

Del parankump savo pacien
tų čia pereina. Kas norit, įRllt 
matyti nuo 11 Valandos fyto 
iki 1 po pietų paskirtomis die- 
hdmis. Platesnės žinias gausi-, 
th Vaistinėj^, pas p. KėserAŪs- 
kį. D.

Nuo vargšų senelių 
iš Oak Forest

MFco“
KLERKO OFISAS

ILLIN'OJAŪS VALSTIJA
CbOK APSKRITYS

Padėka skeveriutei, 
Melrosėparkiečiams, 

ToM^nlėikiečiamB, šal- • 
tiftiiferiii ii* kitieips

Atlankytas vasario 27
• *

su
ir

Panele Ona Skeveriutė 
I,' 

savo išlavintais jaunuoliais 
jaubuolėbiis malonėjo /mus 
vargšus Oak Forest prieglau
dos įnamius atlankyti vasario 
27 dieną. Gražiai mus palinks
mino su visokiais šokiais ir 
dainomis. Tiems p-lės Onuko 
išlavintiems jaunuoliams vis
kas gražiai lietuviškai eina. Tai 
labai gražus it džiuginūhtiš 
ihUstį jaūnimo darbas. Tai di
dėlis kreditas tų jaunuolių le
vams ir panelei Onukui. 
užtikrina, kad 
nepamirš savo 
bos.

Po programo
ša i dar gavom po 25 centus. 
Tas paliko ant vargšų veidą 
malonią šypseną. Piniginės au
kas mums davė Gartreld Parko

Tas 
tie jaunuoliai 
mamytės kai-

m'cs visi varg-

Šio penktadienio vakare svar
bus susirinkimas Lietuvių Rau
donos Rožės Kliubo, Liuosybės 
svetainėje. Kliubo nariai atei
kite visi ir laiku. Yra svarbių 
pranešimų. Velykų parengimas 
artinasi. Ęeikįa/^’inkti darbi? 
ninkai. Taipgi reikalinga nuo
dugniai apkalbėti pikniką, ku
ris įvyks liepos 24 dieną. Vie
ta paimta viena iš didžiausių 
ir gražiausių;—Sunset Park. 
Ten turime savo išvažiavimą 
pirmą kartą. Tad, turime at
sakančiai prisirengti, kad ne
susilauktume gėdos, o pUdary- 
tumėm daug pelno...

' Dr. Dorsėy
Su šiandiena Dr. Gussėnb 

ofisas, 4847 West 14th Street; 
susilaukia naujo mediko. Ne
bent kokio, bet gerai patyrusio

GABRYS RIMŠELIS
Gyveno po rir. 4222 So. 

Ročkivell, bis E. MAli- 
nauskienę.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Kovo 30 d., 7:00 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs 47 m. ąmž., 
gimęs Lenkijoje Švenčionių 
apskr., Vidiškių parap., čebA- 
iaičių kaime.

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nuliudime 

draugus ir pažįstamus Ameri
koje, o Liet, seną motinėlę, 
seserį Teresę, jos Vyrą Miko
lą ir šeimyną Lunėckų, brblį 
Nikodemą ir jo moterį Emi
liją ir šeimyną it gimines ir 
draugus.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus koplyčioje, 4348 So. 
Čalifornia AVe. Ląidotuvės 
įvyks Subatoj, Bal. 2 dięną, 
8:00 va), ryto iš kopi. į Ne
kalto Pras. Pan. šv. parap. 
bažnyčią, kurioj^ atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kajpineš.

Visi a. a. Gabrio Rimšelio 
giminės, draugai ir pažįstami j 
esat nuoširdžiai kvečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
iam paskutini patarnavimą ir ’ 
atsisveikinimą. j

Nuliūdę liekame.
Draugai ir Pažįstanti.

Laid. Direktorius J. Liulevi- ' 
čius, Tel. Lafayette 3572.

u g a < o JI Siunčiam Gėles
11W I” I K i \ Telegramų i 

s U I LIIM V Visas Pasaulio 
. Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. BAnkietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

5

LS

) SS.

_j rinkimų 
griaus 34 nuostatais, 
ū, kad balotų popie- 
kūri turi būti varto

jama atatinkamų partijų pirmuo
siuos ‘rihklrtiuoS'ė Cobk apskrity, iŠ- 
laukinėsfe miestuose: Berwyn, Chi
eago, Chieago Heights ir Harvey, 
Cicero miestely Ir Ęvergreen Park, 
Ehhivood Park, Moirton Grove, 
Niles Center, Summit. ir Stickney 
kaimuose, antradienį, balandžio' 12, 
1938 m. kaiū seka:

Sutinkant su ^irinųjų
K /..'
rihus spalva; kUri tUri

DEMOKRATŲ PARTIJOS Mėlyna 
REPUBLtiKONŲ PARTIJOS Balta

.,, .. . . g
Ką patvirtinimui pasirašiau ir 
Cook Apskričio antspaudą pri
dėjau šiandien, kovo 24 dieną 
1938 metais. /

MICHĖAL J. FLYNN
Cook Apskričio 
Kletkas, Illinois

Į CLASSIFIED ,ADS. !
Miscellaneous 

. Iv»frv
Tel. Victory 4965. . 

STOGDENGYSTfi IR BLftKOS 
DARBAI .........

85 metai bizny, turi pilną apdraudą 
Už darinis. Lengvus išmokėjimai, jei 

BRlbGEPORT°ROOFJNG AND 
SHEET MSE CO. 

3216 So. Halsted Street

Help Wanted— Female

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

5257 S. BISHOP — aukštos kla
sės 6 kambarių, karštu vandeniu 
šildomas, palyginamai naujas, dide
lis bungalow. Kainą Šiai savaitei 
tiktai $5500. MR. MEDORA, 

Stewart 3601.

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

1747 So. Halsted St.
♦■y ~ -fc , • - • e- • i ■ ... * M* . *

Fanus for Sale
.. > Ukiai Pardavi*>P<

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

REIKIA patyrusios MERGINOS, 
puikios virėjos, namų darbams. 1-o 
aukšto darbas, geri namai, $8—10.

FOREST 2691.

--------- ;................... ........... ■■ —. . - --------- --

$100 PINIGAIS, $10 mėnesy, 
pirks 3 akrus arti Westmont, ge
ros turtingos juodžemis. Saukti

Mr. MILLER, Randdlph 2032.

North West Moterų Klubas, 
abu po 10 dolerių. Jobas Ičė- 
sinskas su žmona mane aplan
kė it davė ant štampų ir popi'e- 
ros, kad galėčiau parašyti į 
laikraštį šią padėkavoiię.

Atlankymas kovo 13 d.
Štai kovo 13 dieną atlahkė 

mūs lietuvius ^prieglaudos įna
mius mušti tautiečiai iš Čhica- 

■ -j,

gos priemięsi 
Mayw6bd ir 
jų kolonijų lietuviai, dirbdami 
moterų vadovystėje, vyrdms 
pa'dedaht ię ^uyęngė munis
vargšams labai,fskaiiiUs pietūs,

havb dūėtus Liudvikas Tehzė 
sh panele Janiha Piktūrhaite. 
AkordionŪ jiems pritarė Leo- 
liard Sihions. ‘O labiausia mus 
iiustebin'o kailklininkas Kazi
mieras Šlinkus. Jis dainavo ir 
kdhklėmis skambino. Lietuvos 
Dends vadovybėje rodos Grūšo 
labūi gražiai sūgrojo keletą ku
rinių. Ir taip visi linksmino se
nelius per tris Valandas su vir
šum. Svečią čia kartu buvo gal 
dū šimtai. Tai varde visą sehe- 
lią tariu širdirigą ačiū minėtai 
kbmisijai ir drdligijūi, visiems 
dainininkams, dainininkėms, 
muzikantams ir dalyviams. 
Ačiū visiems.

Jonas Rusteika, 
Inst. Ward 52, 
Oak Forest, III.

Help Wririted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS VYRAS abel- 
nam darbdi ūkės rėzorte. Turi kal
bėti lietuviškai. Gera algA. Pašau
kit CRAWFORD 1959.

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

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

Kas Rado Kepurę?

uf, Melrose Park 
elhvdod. Šių tri-

REIKALINGAS LIETUVIS 
DEGTINĖS PARDAVĖJAS

Gaus drawing account ir Komi
są. Turi būti patyręs savo darbe 
ir turėti savo žinomus kostume- 
rius. Kiti,, neatsišaukite.

Musų firma persikėlė į naują 
vietą ir turi daugiaus rūšių deg
tinės savo išplatinimui, todėl gali 
mokėti augštesnį komisą agentam. 
Dabar mes turime 12 trokų pri- 
statymįūz Tas reiškia greitą patar
navimą.

Mes persikėlėme nuo Archer 
Avenue ir dabar turime dešimtis 
kartų didesnę vietą negu pirmiau.

KREIPKITĖS PAS:
OLD FORT DEARBORN 

WINE-LIQUOR COMPANY, 
3649 So. Racine Avenue, 

Tel. YARDS 7070.
Klauskite

MR. B. J. HERMIT arba LEO

‘Socialistų-“sklokininkų” ben
drame vakare per neapsižiūrė
jimą apsimainyta kepurėmis. 
Kas tai paėmė šviesiai pilką 
kepurę su inicialais J. C. iš vi
daus, o paliko!, tokią kepurę su 
inicialais B. S.

Asmuoykūrls turi/‘J. C.” ke
purę, prašomas susižinoti su 
J. Čepaičiu, 2118 E'vergreen 
avenūe, atba W. Neffo salėje, 
24§5 Š. Leūvitt street (ten kūr 
Vakaras įvyko), sekmadienio 
rytą, laike Vyrų Choro repeti
cijų. * T. R.krovė skaniausiais lietuviškais 

valgiais. 6 lūs gaspadinės, ųūo- 
lat meiliai ’šypsčdaiiibs, ragiūb 
scheiiuš vėlgyti. Seneliai valgė 
pasigardžiuodami, 6 kas liko 
susidėjo į kišeniūs rytojui.

Buvo ir muzikalia progra7 
mas. Labai gražiai dainavo 
jaUhiį vaikinų ir merginų miš
rūs choras po vadovybe faunos 
poniutės Jozefinbš Misėliunie- 
hės. Savo chorui ji akompona- 
vo' pianu. Tai gražus reiškinys, 
kad čią gimęs jaunimas taip 
gražiai lietuviškai daihtiojA. 
Vienas Vdikiūas labai gražiai 
grojd armoniką b ahtras jalti 
pritabė gitara. Taip šie jūtinuo- 
liai mūš iiiiksnrinb per dvi vū-< 
iūiidas. O prie to viso komite
tus dar apdovanojo visūs lietu
vius pd 50 ceiiią pinigais. Visą 
musiį lietuvių. vargšų vdr'dū 1U- 
riū širdingą ačiū niinėtlį kolo
niją hetūviains už ją tabdarin- 
gą darbą. Ačiū biznieriams už: 
aūkaš, ačiū visiems ir visoms. ■;

Atlankymas kdvn 27 d.
įtarsaūš Vardo Lietuvaičių1 

draugija iiub lo\vn of Lakė at
lankė mūs kovo 27 dienų. La
bai gardžiai pavAiširio visūs se
nelius su lietuviškais pietumis, 
buvę visiems dovaną — po no
sinaitę, po pakelį cigarėtų ir po 
25 centus pinigais.
narės ponia Piienis, ponia Vai
čienė, ponia Lūtibne, ponia 
'GfedėliėnČ labai meiliai ragino 
senelius valgyti.

Toliau tęsėsi programas, ku
rį labai pasekmingai vedė Po
vilas šaltimiėras. Jis pasakė 
labai juokingą dialogą sene
liams. Tiek buvo jUbko net ikiJschooI mokyklos, apšvietos ta- 
ašarą, žinoma, iš džiaugsiu^ ryba ruošiasi statyti naują mo- 
Labai juokingą komediją pa- kyklą ties 76th ir Bennett ave- 
rodė J. Sirtaut, ”T. Plienis ir 
L. Jofžininas. Labai eražiai dai-

Pačiūžų Batalionas 
Sonotone Teatre

Sąryšy su dvidešimties iheli| 
rūUdbhošioš armijos sukakties 
pa m i pajiniu, rytoj mieste So- 
notone teatre pasirodys naujas 
veikalas iš Sovietų Rusijos gy
veninio.

Veikale 
duoti kaip 
jiį-pačiiižb

ni'etų amžiaus 
mas kovojo nuo armijos atsi- 
škybęs sū priešais ir, vienkart, 
šū gamta: klaikiais miškais ir 
špeigais. tSkėlb.)

stengiamasi a t vai z- 
vienas armijos ski- 
batalioūas, jauno 

vado vėda-

CHICAGOSŽINIOS 
TRUMPAI

a gaįšrAš biRBTUVEj— 
tiliūbis Maiiėabl'e trori Co., dirb
tuvėj, 1760 bivėrsey; kdo dide
lis 'gAišras. SUhaikirib du namus 
ir pūdAre žalos.

> NUštžiibfi tarnaites 
AfcYVAIŽbbJfe — Tarnaitės 
akyVaizdbj'e įpylęs nuodą į stik-

į lą piėnb, Vakar nūsinuodijo 
Mėrwyn jrteald, 41 metų am- 

1 žiAūs pramoninkas gyvenęs ties 
ibis Ashland, River Forest. 
žmona su duktere atostogauja 
Floridoje.

e NAUJA ttiGtt SCHOOL 
SOUtHSlbfcJ — Sumažinimui 
sūsigrudimb Southsidės high

nue. Darbas bus baigias prieš 
rugsėjo, 1939.

Automobiles
1937 DODGE 4 durų Touring Se- 

dari, labai gerame stovyje, nebran
giai, naujo karo' garantija.

CENTRAL AUTO SALES and 
SERVICE, Boulevard 2510.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

47 AKRAI prie steito kelio, 3 
karvės, 14 šimtų viščiukų, 8 ruimų 
stuba, vanduo ir elektriką, arti 
miestų, ir mokyklų. Priežastis par
davimo — nėra vyro. Rašykit

Mary Jasulaitis, Moosup, Coon. 
Box 37 A.

Business Service 
Biznio Patarnavimai

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

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynų 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

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 
ČERIUS 1937, visokio didžio su 
Coli Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

Fihancial
Finansai-Paskoloa

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

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

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

de lufce ............................... $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v.v.

RAPP STORAGE FURNITURE 
___ 5746 So. Ashland Avė.

ALIEJAUS ŠILDYTUVAS, nau- 
jas, degytas enainelio nubaigimas; 
niekad nekrinta iŠ gurbo; pirmykš
tė pardavimo kaina $89.50; sezoną 
uždarant $25.00; veik greitai.
ARROW OIL BURNER COMPANY 

505 Lake St., Oak Park, Illinois.
Phone Austin 4300.

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

PADAROME pirmus morgi- 
ČIUS ilgiausiais terminais — že
miausiais mokesčiais.

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

SKOLINĄM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nup 5 iki 15 tnetų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVlNGS

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chieago.

2202 W. CERMAK RD. Cahal 388?

Business Chances 
Pardivimui Bizniai

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

ALAUS RAUTAS PARDAVIMUI 
LAFAYETTE 0401.

Tarpe 6 jr 7 po pietų.
FRANK FISHER

GROSERNĖ, VAISIŲ ir daržo
vių marketaš labai nebrangiai.

1700 West 51st Street.
PARDAVIMUI TAVERNAS ir 

Lunchruimis, biznis išdirbtas; 30 
pėdų baras ir 51 kambarių viešbu
tis. Pigi renda, garu apšildomas, 
arti main Stock Yard.... gatvės. 
Užtektinai darbo dėl 6 žmonių. 
Priežastis pardavimo—turiu 2 vie
tas arba priimsiu partnerį.
4143 So. Halsted St. po 8 v. vak.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

WYMAI, PIRKIMAI, PARDA- 
I, 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

KAM REIKIA PINIGŲ
Arba greit išmainyti namą, ūkę, 

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

NAMON EĘALTY CO.
6755 South Western Avenue TaI nrnvohfU

Coal-Anglys

Kainos Numažintos
MikE RVN 
BIG LVMP

$5.75 
$0.00 
$6.00

SdfEĖNI^GŠ^^T

n D AB ARI!
eną ar Naktį 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel ARDMORE 6975
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KĄ PARDUOT
PAGARSINKIT 
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BARGENV

NAUJIENAS

ILGAI
Pašaukit mus ttiojaū

CANAL 8500
Apgarsinimų kairios Rri- 
einamps. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą.
--------------------------------------------- ------------------------------------------------------ • -
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MARQUETTE PARKE PASIKORĖ LIETU
VIS JAMES KARĖTA

Anūkė rado jo kūną skiepe; buvo silpnos 
sveikatos

MARQUETTE PARK. — Vi
sas Marąuette Parkas vakar su
tižę visokiomis kalbomis ir 
spėliojimais, kai pasklido ži
nia, kad nusižudė 68 metų lie
tuvis James Karėta. Vakar 
taipgi koronerio atstovai pra
dėjo daryti tyrinėjimą nustaty
mui savižudybės priežasties.

Velionio J. Karėtos kūnas 
buvo atrastas skiepe ties 6643 
South Rockwell avenue. Kūną 
netikėtai užtiko jo anūke. Apie 
5 valandų vakare Karėta* dar 
vaikštinėjo savo namo kieme, 
gatvėje, o pusę po šešių jo lie
kanos buvo nuimtos nuo vir
vės skiepe. Jis pasikorė.

Karėta buvo malonus, mė

Lietuvių Vaizbos 
Butas Ruošias 
Bankietui

Įvyks sekmadienį, balandžio 
3 dienų

Paskutiniame Vaizbos Buto 
valdybos ir direktorių susirin
kime, kovo 18 dienų, p. George 
Nekrash namuose, musų gys
los buvo įtemptos ir jose krau
jas lyg virte virė, nes rytojaus 
dienų lenkai grųsino užpulti
Lietuvų.

Telegramos Lietuvos reikalu
J. Kalcdinskas, Wm. Kareiva 

ir Wm. Sebastian, kurie yra 
Dariaus-Girėno Amerikos Le- 
gijono exekutyvio komiteto na
riai, taip pat ir Vaizbos Buto 
direktoriai, pranešė,! ka<Į jįe 
Posto vardu atsišaukia į Vaiz
bos butų pasiųsti telegramas 
Amerikos ir Europos šalims, 
kad jos neprileistų Lenkijos 
užgrobti Lietuvą. Tuoj buvo 
nutarta ir pasiųstos sekančio 
turinio telegramos Anglijai, 
Francuzijai, Rusijai ir dėdei 
Šamui: “We express our con- 
fidence in your efforts toward 
vvorld’s peace by preventing 
war vvhich may be caused by 
Poland invading Lithuania.”

Nors Buto direktoriai ir bu

giamas žmogus. Paliko, berods, 
septynis vaikus ir anūkų. Kai
mynai kalba, kad jo sveikata 
buvo silpna ir jis dažnai sirgu
liuodavęs.

šuo atrado pasikorusį 
šeimininkų

Pamatęs savo šeimininkę, 
Mrs. Henry Smith, grįžtant iš 
krautuvės namo, 5706 S. Car- 
penter avenue, šuo prišoko prie 
jos ir pradėjo tempti į pastogę. 
Suinteresuota šunies keistu el
gesiu, moteriškė ėjo nesiprie
šindama.

Užlipus viršun rado savo vy
rų pasikorusį. Jis buvo apie 
54 metų amžiaus. Kodėl nusi
žudė — žmona nežinanti. —R.

vo susirūpinę, vienok pas juos 
matėsi labai malonus draugiš
kumas ir noras dirbti. Komisi
jų pirmininkai išdavė gyvus, 
įdomius raportus, kuo Butas ir 
pirmininkas M. Narvid labai 
džiaugėsi.

Bankietas Mildos salėje

Bankieto rengimo pirminin
kas Wm. Kareiva sako, kad p. 
Norkus Universal restorano sa
vininkas žada pagaminti pui
kiausių vakarienę, kiekvienam 
net po pusę vištos su visokiais 
priesmokais, busiančiam Buto 
bankietui balandžio 3 dienų,
Milda Casino. Valgis ir net 
kiek gėrimo tik už vieną dole
rį asmeniui, ko viešbutyje ne
galima butų duoti net už tris 
dolerius.

Taip pat bus floor show ir 
kitas programas, kuriuo pasi
rūpins B. R. .Pietkiewicz, nes 
jis yra ekspertas toj srityj. 
Šiuo bankietu Butas nemano 
nei nori pelno padaryti. Kurie 
neįsigys sau bilietų iki penkta
dienio, balandžio 1-mos, tai 
paskui gailėsis. Taip pat, na
riai paėmę tikietus, turi pra
nešti Wm. Kareivai kiek tikie
tų išplatino nevėliau kaip ba
landžio 1-mų dienų. i

Wm. Sebastian patarė Butui 
dėti į visus lietuvių dienraščius 
Velykų pasveikinimus. Tas bū
vo vienbalsiai nutarta ir kores

pondentui tas darbas pavesta 
atlikti.

Po susirinkimo Mr. ir Mrs
7. f

Nekrash visus susirinkusius la
bai puikiai pavaišino įvairiais 
gėrimais ir užkandžiais.

Sekantis Buto direktorių su
sirinkimas įvyks pas Buto ka- 
sierių Paul M. Smith, savinin
kų Smith’s Palm Garden.

William Sebastian, 
....... Official Correspondent....

Lenkai Švente 
Lietuvos-Lenkijos 
“Susidraugavimą” 

\

“Lietuviai ir lenkai gyvens 
kaip broliai”

Polish Women’s Alliance 
Auditorium, 1308 N. Ashland 
avenue, vakar vakare įvyko 
masinis milingas sušauktas 
tam, kad “džiaugsmingai pažy
mėti” Lietuvos-Lenkijos “susi
draugavimų” i)o 18 metų gin
čų ir nesusipratimų.

Jonas Romaszkievvicz, be
rods Lietuvoje gimęs, Lenkų 
Tautinio Susivienijimo prezi
dentas, pareiškė, kad užgimė 
nauja era ir kad lietuviai ir 
lenkai dabar gyvens kaip bro
liai laisvės, taikos, apšvietos ir 
žmonijos naudai.

Mitinge taipgi dalyvavo Len
kijos konsulas Chicagoje Dr. 
Waclaw Gawronski. —R.

SLA 6-to Apskričio 
Koncertas - Balius 
Balandžio 3 d.

SLA šeštas apskritis suside
da iš 15-kos kuopų, Chicagos 
ir apielinkės. Kitaip sakant, tai 
milžiniška žmonių jėga. SLA 
6-tas apskritis buvo įsikūręs 
tais laikais, kada musų tarpe 
virė politiška kova, šiandien to 
nėra ir viskas po musų pasto
ge ramu. Visi SLA nariai-narės 
yra susidomėję tik gerove ir 
bujojimu musų didžiulės frater- 
nalės organizacijos.

šis koncertas-balius bus įdo
mus; jame dalyvauja Chicagos 
Lietuvių Vyrų Choras ir p-nios 
Zabukienės grupė. Na, o po 
programui, bus šokiai ir t. t.

Kaip SLA nariai, 'taip ir mu
sų draugai visi dalyvaukim ir 
pasižmonėkime šioje pramogo
je, kuri įvyks balandžio 3 d., 
4-tą va), po pietų, West Side 
Hali, 2244 W. 23rd PI.

Senas Kvieslys te ir kodėl-—nežinia.

Pranešimas SLA 6-to 
Apskričio Kuopų 
Veikėjams

Visų SLA kuopų, priklausan
čių prie apskričio, 'veikėjams 
buvo išsiuntįneta koncerto-ba- 
liaus tikietų, kąd juos pr.plati- 
nus tarpe savo kuopos narių. 
Kuopos turės sau naudos nuo 
parduotų tikietų. Todėl gerbia
mi veikėjai-os, dar turite laiko 
tų tikietų pardavimui.

Pasidarbuokim visi, kad šis 
musų perengimas butų sėkmin
gas, gražus ir naudingas. Ap
skričio Valdyba deda visas pa
stangas, bet be jūsų gerb. vei
kėjų paramos, apskr. Valdyba 
viską atlikti negdi,

Koncertas-balips jau čia pat, 
įvyks balandžio 3 d., 4-tų vai. 
po pietų, West Side Hali, 2244 
W. 23rd pi. .

Visi SLA nariai-narės-veikė- 
jai, rengkimės dalyvauti savo 
organizacijos gražiam parengi
me. K, J. Semaška

Apskr. Sėkr.

BUDRIKO RADIO 
PROGRAMAS

Pereitų septintadienį man te
ko klausytis Budriko Radio 
Progn mo iš Stoties WCFL ir 
jis man ypatingai labai patiko. 
Orkestrą sugrojo įvairius link-Į 
smus lietuviškus šokius ir mar-^ 
šus, dainininkai sudainavo gra
žių melodijų ir Makalai davė 
scenos vaizdelį paimtą iš musų 
kasdieninio gyvenimo. Makalai 
duoda šituos scenos vaizdelius 
kiekvieną septintadienį, kaip 
7:30 valanda vakare, iš šitos 
pačios stoties. Jie’yra labai įdo
mus pasiklausyti kiekvienam.

Budriko Rakandų ir Radijų 
krautuvėj, 3409 So. Halsted st. 
dab:r eina didelib išpardavimas 
tam tikrų modelių radijų, šal
dytuvų ir skalbiamų mašinų. 
Kadangi šitų modelių yra tik, 
tam tikras skaitlius, tai šitais 
pigumais galės' prsina.udoti tik 
tas, kas bus pirmesnis.

Radio Programų Klausytojas

• BOMBA APGRIOVĖ NA
MĄ — Vakar Ž vai. ryto spro
go bomba ties 7823 Vernon,! 
apgriaudama namus vieno Au- 
gust Mercutio, bet žmonių ne- 
sužeisdama. Kas bombą pame

Praloto M. L 
Krušo Sutiktuvių 
Vakaras
Tai tik politiškas airišių mitin

gas, kuriame buvo nustum
ta į šalį pania Nausėdienė 

__ o
Kaip jau buvo rašyta ir 

skelbta iš sakyklos, šv. Jurgio 
par. klebono praloto M. L. Kru
šo sutiktuvės įvyko kovo 27 d. 
vakare parapijos salėje. Iš to
kio didelio garsinimo ir davat
kų bėgiojimo šiaip bei taip su 
vaikais, vaidintojais ir choris
tais prisipildė salė pilna.

Prasidėjo programas. Jį iš
pildė mokyklos vaikai ir para
pijos choras. Galima sakyti sa
vo užduotis atliko gerai. Apie 
tai daug ir nerašysiu. Tas ne 
liek svarbu.

Svarbu man buvo tas, kad 
minėtas bankietas buvo paver
stas į vienos demokratų grupės 
(Kell-Nash mašinos) mitingų. 
Ten mat sugužėjo visi airišiai 
kandidatai, kurie yra remiami 
Kellv-Nash mašinos. Ir vakaro 
vedėjas kun. Petrauskas visus 
iškilmingai pakvietė kalbėti. 
Suprantama, jie ne tiek kalbė
jo apie pralotų M. L. Krušų, 
kiek savo kandidatūras gyrė ir 
ragino klausytojus, kad už juos 
balsuotų balandžio 12 dienų.

Tarp tų airišių kandidatų bu
vo atsilankiusi plačiai žinoma 
veikėja ponia Antonette II. 
Nausėda, .linai kandidatuoja į 
senatoriaus urėdų 9-tame sena- 
torijaliame distrikte. Na, ir įsi
vaizduokite sau, kad plačiai ži
noma veikėja tarpe Romos ka
ta likų, kuri yra daug savo 
energijos ir laiko pašventusi vi
sokiems Romos kunigų reika
lams, šiame praloto Krušo ban- 
kiele liko paniekinta ir nu
stumta šalin. Jinai net nebuvo 
pakviesta prie garbės stalo, o 
pasuodinta netoli durų.

Ir kada visi atsilankiusieji 
airišiai, kurie tik tada atsilan
ko pas lietuvius, kada ateina 
rinkimai, buvo vakaro vedėjo 
kviečiami kalbėti, jie garsino 
save kaipo kandidatai ant to
kio ir tokio urėdo, o ponia A. 
Nausėdienė liko visai nepaste
bėta ir nepakviesta pasakyti 
nors kelelį žodžių.

Na, į tai matote, gerbiami 
skaRytojai, kaip musų, lietuviai 
Romos katalikai kunigai ir va
dai atsilygina savo nuošir
diems veikėjams ir veikėjoms.

Kada jiems reikia ką nors at
siekti, tai jie visokiais budais 
ragina ir vylioja gabius veikė
jus ir veikėjas, tačiau kada po 
ilgų metų veikimo tie patys 
veikėjai ar veikėjos kreipiasi 
prie jų, kad jie suteiktų jiems 
pagelbą, tada musų Romos ku
nigėliai bei vadai atsuko nuga
rą ir nenori apie tai nei girdė
ti. Tai va, kaip atsilygina sa
vo rėmėjams ir rėmėjoms mu
sų Romos katalikų tikėjimo 
kunigai.

Tokia katalikų didelė, gabi 
ir uoli veikėja kaip ponia An
tonette Nausėda, kuri per kele
tą desėtkų metų dirbo naudai 
šv. Kazimiero vienuolyno ir ki
lų romiškų kunigų organizaci
jų, šiandien, kada jai reikia pa
ramos, jinai yra niekinama ir 
nepastebima. O vietoje jos yra 
garbinami visokie lietuvių iš
naudotojai ir nutautintojai.

Pašalinis.

Lietuviai Gražiai 
Pasirodė Moterų 
Parodoje
Buvo Įrengta Tipiška Lietu

viška Seklyčia

Trečiadienio vakare užsidarė 
dvylikta metine liaudies paro
da surengta Chicagos Settle- 
mentų Federacijos (Chicago 
Federation of Settlement Hou- 
ses). Dalyvavo beveik visos 
Chicagos tautos. Pone Mauck. 
vadovė Fellowship House, Bri- 
dgeporte, rūpinosi lietuviškais 
rankdarbiais, ir paruošė rin
kinį audinių bei drožinių.

Daug tautų turėjo tipiškus 
kambarius. Buvo lenkų miega

DĖL 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 nusitarsi! 
įsigyti tą puikų setą, tai NETAUPYKIT KUPONŲ, bet JUOS 
TUOJAUS, tą pačią savaitę kai kuponas tilps Naujienose, išsi
mainyki!, 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 kuponą Šiandien ir 
pradėki! sau rinkti gražų setą.

mas kambarys, žydų kambarys 
priruoštas dėl “Seder”—Vely
kų apeigų; indusų kampelis su 
altorium dievui Siva (V. Beha- 
jaus kolekcija); bohemų, čekų, 
prūsų, įtalų, etc.. ir gražus lie
tuvių .kambarys, kuris buvo iš- 
tikro vienas iš įspūdingiausių. 
Atvaizdavo seklyčią, priruošta . -valgiui, su suolais, lietuviškais 
indi.is, mediniais šaukštais ir 
samtėmis. Ant sienos paveiks
lai verbom apkaišyti; ant aslos 
verpimui ratelis stovėjo (ačiū 
p. Paukštienei), klumpes ir lie
tuviškas krepšis. Prie eglės sto
rėjo puošnus lietuviškas kry
žius. Ištikro, galėjom didžiotis 
seklytėle. Prie lietuviško kam
bario prisidėjo p. Daužvardienė, 
musų konsulo žmona, p. Wanda 
Byanskienė, p. V. Beliajus, 
Kazragienė ir keletas kitų, bet 
ačiū poniai Alice Mauck už pri- 
ruošimą. kambario.

Paroda užsibaigė įspūdingų 
programų. Lietuvių grupė buvo 
geriausia priimta, švelni, šva
ri ir gyva grupė, kuri susilau
kė didelio rankų plojimo. Daug 
gyrė, “The Lithuanians r,were 
the best.” Lenkai pasirodė skai
tlingiausiai, jie atėjo, taip- sa
kant, “užkariauti estradą”. Gal 
apie šimtas jų buvo ir atvaiz
davo lenkiškas vestuves, su dai
nomis, apeigomis ir šokiais.

V*

O ŽIAURI EVIKCIJA—Ga
tvėje, ties 521 W. 25th Place, 
gyvena bedarbių Davis Stark 
su žmona. Abu nebyliai, vienas 
ir kitas kurčias. Užvakar jie 
buvo išmesti iš buto. Gatvėj 
sukrauti visi jų baldai ir tur
tas. Vieninteliu jų draugai— 
du šuniukai.

PASAULINIAI NUOTYKIAI PAVEIKSLAIS

lAUAlh.-xNAUJlh.biU Kutui

IŠTEKA — Operos daini
ninkė Lily Pons kuri ne
trukus ištekės už Andre r 
Kostelanetz, garsaus radio 
dirigento.

PO KATASTROFOS. — Puošnus limuzinas kuris susigulė su ambuląnsu prie Skokie bulvaro ir Buckley Road, 
Chicagos šiaurėje. Žuvo Miss Marion Newcomet, Chicagos turtuolė, o trys žmones buvo sužeisti.

9

[ACME-NAUJIENU Įguloj

ŽUVO — Chicagos turtuolė Marian Nevvcomet, kuri 
žuvo automobilio nelaimėje, šiaurės Chicagoje.



Ketvirtadienis, kovo 31, ’38 NAUJIENOS, Chlcago, Itt.

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS P IRTI t 

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikinį Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utarninkais.

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St.

BARGEkAI

$80.00 3-jų dalių miegamų 
kambarių setai

*44.50

Tvirtos kuknėm Kėdės po
98c

NEGIRDETI BARGENAI
SIŪLOMI '

Progresą Krautuvėje
PAMINĖJIMUI

6-tas Metines Sukaktuves 
Pavasario-Sezono Atidarymą 
SUČfiDYMAI SIEKIA IKI 50%!!!

KROtMlMR -MADB-

$65.(X) gražus seklyčiom 
SETAI

*28.00
$125.00 3-jų dalių moder
niški miegamų kambarių

SETAI
*77.50

$35.00 gražus, naujos 
dos, 9x12 kaurai.

$19.75

ma-

$55.00 stalo viršų mados 
gesiuiai pečiai

*29.50
$395 pilni 4-rių kambarių 
įrengimai, naujausios ma
dos, viskas kas reikalinga 

dėl namų, už 
*198.00

$198 pilni 3-jų kambarių 
įrenginiai, po 

*99.50
$9.00 garantuoti Coil Lovom

*4.95
Imame senus

DYKAI PUIKIOS

$129.50
toli 5

$75.00

Refrigeratoriai nė- 
kub. pėdų mieros
*89.50

puikus console, 7-8 
tūbų radios
*29.95

$32.00 Studio Couches
*19.95

9x12 gražios klijonkės
*3.87

$25.00 5-kių dalių Break- 
fast setai 
*12.95

gražus nauji Loung- 
ing krėslai 
*12.95

Naujos mados garantuoti 
Midget Radios 

*7.95
$18.00 Garantuoti springsi- 

niai matracai po 
*8.90 

$8.50 vatiniai matracai
*4.48

£25.00

po

dalykus į mainus ant naujų

DOVANOS DEL JAUNAVEDŽIŲ 
IR VISŲ KOSTUMERIŲ.

Lengvus Išmokėjimai Pritaikomi Visiems.

STED STREET3222-24-26 SO. H
Vedėjas J. KAhEDINSKAS

Pasiklausykite musų graža/is Lietuviško 'Programo nedė- 
lioj, 11 vai. ryte iš stoties WGES, 1360 kilocycles.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

CLEVELAHDOŽINIOSI

MASINIS MITINGAS. — TELEGRAMA SMETONAI 
— JAUNI KRIMINALISTAI. — SKANDALAS. — 
BEDARBIAI. — PERSIORGANIZAVO BANKAS 
— ATIDARYS AUTOBUSU LINIJA- — LAIMĖ
JO PIRMĄ DOVANĄ. — SKUNDIKAI. — PASI
NAUDOJO ŽMONIŲ SENTIMENTU. — VĖL PA
LEIDO IŠ DARBO PER TŪKSTANTĮ DARBI
NINKU. — SENUS POLICININKUS PAKEITĖ 
JAUNAIS. — PLATINS BULVARĄ. — TRŪKS

TA LIGONINĖSE VIETOS.

Protesto mitingas
Kadangi A. L. Kongreso ko- 

mitctas yra susiorganizavęs 
tam, kad padėtų Lietuvos liau
džiai atgauti laisvę ir demokra
tiškas teises, tai ir šiuo kritiš
ku momentu jis stvėrėsi dar
bo. Būtent, pasiuntė prez. An
tanui Smetonai telegramą ir 
surengė masinį mitingą kovo 
27 d. Lietuvių svetainėje. To 
mitingo vyriausias tikslas buvo 
užprotestuoti prieš lenkų gro
buoniškus užsimojimus.

Kitą savaitę parašysiu pla
čiau apie tą mitingą, o taip pat 
apie tuos ponus,/kurie bandė 
pakišti koją.

Telegrama
Prezidentui Smetonai buvo 

pasiųsta tokio turinio telegra
ma:

“Šiuo svarbiu momentu mes

Kai kalbamas bankas užsida
rė, tai tūkstančiai žmonių ten 
laikė savo , sutaupąs. Vėliau 
prasidėjo mokėjimas dividen- 
dų. ■; ■ '

Naujoji banko vadovybė pra
neša, kad 45,000 žmonių turėjo 
pasidėję banke po $50 ir ma
žiau. Jiems visiems depozitai 

[bus išmokėti tuoj. Kiti 78,000 
j žmonių, kurie t”rėio pasidėję 
i po daugiau nei $oU. tuoj gaus 
Ipo 35% savo depczL^. V«liau 
jie savo pinigus atgaus dalimis. 
Apskaičiuojama, kad . iš viso 

Į bus išmokėta apie trisdešimt 
milijonų dolerių.

Naujai persiorganizavęs ban
kas žada atsidaryti apie balan
džio 15 d. 

I

Pasiūlymas
Yra pasiūlymas, kad Cleve- 

lando geležinkelių kompanija

vieningai stojame už savo Tė
vynę Lietuvą. Tūkstančiai Obio 
organizuotų lietuvių prie pro
gos primena, jog dabar yra pa- 
'ogiausias laikas grąžinti Lie
tuvai demokratišką tvarką, ir 
paliuosuoti politinius kalinius, 
kurie yra labai reikalingi išlai
kyti Lietuvos nepriklausomybę. 
— Pirmininkas S. Cerauka, 
sekretorius J. Petrauskas.”

Jauni nusikaltėliai
Du jauni vaikėzai* (vięnas, 

penkiolikos, o kitas šešiolikos 
metų amžiaus) liko areštuoti 
už vagystes. Paskutinį plėšimą 
ie atliko atimdami iš senelio 

trisdešimt penkis centus. Be to, 
ie labai skaudžiai sumušė se

nelį, kurio gyvybei dabar grę- 
sia rimtas pavojus. Visai gali
mas daiktas, jog dėl tų kelių 
centų senelis gali dagi gyvas
ties netekti. Jei taip atsitiktų, 
tai tuo atveju jaunuoliams gal 
tektų visą savo gyvenimą kalė- 
imc praleisti.

Ir vis tai už trisdešimt pen
as centus!

Gali kilti nemažas 
skandalas

Jau pradeda išeiti į aikštę, 
jog su WPA darbais yra suriš
ta pusėtina politika. Aiškėja, 
jog visokie politikieriai pir
miausia WPA darbais aprūpi
na savo draugus ir pažįstamus, 
o apie kitus jie nieko neboja.

Federalė valdžia jau žada 
pradėti tyrinėjimą. Galimas 
daiktas, jog tas tyrinėjimas iš
vilks į aikštę daug purvinų da
lykų.

Miestas stengiasi gauti 
daugiau pinigų

Miesto administracija visais 
budais stengiasi iš federalės 
valdžios gauti daugiau pinigų 
WPA darbams, kad galėtų pri
imti bent dešimt tūkstančių be
darbių.

Dabartiniu laiku sakytais 
darbais yra aprūpinti apie pen
kios dešimt tūkstančių darbi
ninkų. Tačiau apie dvidešimt 
trys tūkstančiai yra tiesiogiai 
šelpiami. Miestui tai sudaro ga
na sunkią naštą. Štai kodėl ir 
norihia iš Washingtono, gauti 
daugiau pinigų viešiems dar
bams finansuoti.

Ir vėl persiorganizavo
Skelbiama, kad netrukus, at

sidarys Union Trust bankas. 
Mat, neseniai tas bankas persi
organizavo ir nusitarė vėl da
ryti biznį.

MALEVOS

100% Grynarįlšlaukinė 
Lead ir Zinc Maleva " ■ - (

Galionas ..... »...  $2.75
PuHirinkiinaH iš baltdH ir spalvotos.

formalu:
ivhite Lead 08%
Zinc <)xide .... 3!i%

Analyzo 
Pigmentas .. 00 7© 
Skiedinys ..... 34%

100% 
Linsced Oil 00% 
Dryer-Tiilnner. 10%

100%

100%

Negali bnfl pada
rytu geresnė.

4 VALANDŲ GRINDŲ 
ir TRIMŲ VARNIŠAS 

Džlunta su dideliu žvilgėjimu. $2.50 
vertės. Apribota 1 gal. kos- (M OE 
laineriui. Už galioną ...... ...... M*"1

Varnišo Remuveris
Greitai nuima
Už galioną ..............................  O3r

Gloss Paint
Išvidinė ir išlauki
nė. Lengva vartot.

i $1.30Už gal.

INTERIOR
GLOSS

Aukštas Gloss ena- 
melio nubaigimas. 
Lengvai duodas ma 
levoti. 12 gražių 
spalvų Ir balta.
, x , $2.00Už gal.

Hot Water 
Calcimine 

Balta ar Spalvota 
25 i 95C

Atlaikai —• 
Miegkambarių 

ŠIENU 
POPIERIUS 

Gana popierio bet 
kokiam vidutiniam 

mėgkambariui su 
borderiais 70?- 
Visas už " ^7*

SIENŲ POPIERIŲ NUTRI- 
MUOJAMA DYKAI

Mes patenkinti galėdami jums parodyti 
savo naujų 1938 metų sienų popierlutiii 
eilę, nes patcrmii, spalvos ir raštai yra 
gražesni negu bet kada pirmiau. Mes bai
giam savo 1937 metų sienų popieriaus 
eilę juokingai žemomis kainomis. Telefo
nu pašaukimas jums atneš pavyzdžių 
knygą i namus, kur galėsit pasirink sau 
liuosu laiku.

LINSEED ALIEJUS ........
Garantuotas 100% grynas, virtas GAL.

TERPUTINAS 100% grynas Gum
Spiritas C i &
Už galioną ................. w I ~

 Atsinešk savo indą

Aukšto Žibesio
Baltas 

Enamelis
Laikysis Baltas 
$2.50 vertes.
Apribuota 1 gal.
kostum. $ 1.65

Geriausia 
Juoda 
Skrynų 
Maleva

Kvortą J ir 
40c vertės

VARNIŠAS
VISIEMS REIKALAMS. Grindims ir trl-
tnams, aukštas žibesys vandens 
nepereinamas. Už gal’oną ....... ..

GARANTIJA
98c

Mes grąžinsim jūsų pinigus, jei 
busit nepatenkinti

Kalbame lietuviškai
7827 S. Halsted St. 

f We Deliver—Phone 
SteWart 0685 pr 0525 
Atdara Ketvirtadieniais ir 

SeStadlenlaisVakarals
'■'I i , i

atidarytų autobusų liniją nuo 
St. Clair Avė. iki Milės Avė.

Tai butų' labai pageidauja
ma, nes dabar gatvekariai yra 
labai toli vieni nuo kitų. Aiš
ku, kad žmonėms, kurie gyve
na tame tarpe, susisiekiams yra 
labai neparankus.

Pasižymėjo jaunasis 
Brazauskas

Jaunasis J. Brazauskas lai
mėjo pirmą .dovaną radijo 
kan teste. Žinoma, tai buvo mu
zikalus kontestas. Jam paskyrė 
ne tik piniginę dovaną, bet ir 
vienos savaitės atostogas. Žino
ma, visos su atostogomis susi
jusios išlaidos bus radijo kom
panijos apmokėtos.

Direktoriai turėtų atkreipti 
savo dėmesį

Lietuvių svetainės direktoriai 
turėtų atkreipti savo dėmesį į 
tuos skundikus, kurie nuolat 
daro nemalonumų rengėjams. 
Geriausiai butų, kad tie skun
dikai nebūtų įsileidžiami. O tai 
nesunku padaryti, kadangi tie 
nešvarus paukščiai direkto
riams yra gerai žinomi.

Užbėgo už akių
Kovo 24 d. Karpius su savo 

sekėjais surengė protesto mi
tingą prieš lenkus. Kadangi 
žmones buvo labai sujaudinti 
lenkų grobuoniškumu, tai jie 
gausingai susirinko.

Šia proga bus pravartu pažy
mėti, jog p. Karpius buvo kvie
čiamas prisidėti prie bendro 
parengimo. Tačiau su kitais jis 
atsisakė bendradarbiauti ir pa
sistengė visiems užbėgti už a- 
kių.

Kitą savaitę apie tai aš para
šysiu plačiau.

Atleido dvylika šimtų 
darbininkų

Fisher Body kompanija ir 
vėl paleido dvylika šimtų dar
bininkų. Tokiu budu bepasiliko 
dirbti visai nedidelis skaičius 
žmonių.

Pernai šiuo laiku dirbo visu 
smarguinu keli tuksiančiai. Se
niau sakytoj kompanijoje dirb
davo nemažas skaičius ir lietu
vių. Kai kurie jų visai neblogai 
r uždirbdavo.

Jauni policininkai
Šiomis dienomis musų mies

tas susilaukė 30 naujų ir jau
jų policininkų. Tai turėtų būti 
natūralus dalykas, nes miesto 
gyventojų skaičius nuolat didė
ja. Tačiau bendrai policininkų 
skaičius nepadidėjo nors ir liko 
nauji priimti. O tai dėl to, kad 
30 senųjų policininkų išėjo į 
pensiją.

Platins bulvarą
Jau liko sudaryti visi planai 

platinimui Lake Shore bulvaro. 
Bulvaras bus praplatintas nuo 
Gordon parko iki E. 140 Si.

Bulvaro platinimo darbai 
planuojama pradėti šią va
sarą. Aišku, kad teks už
daryti ir pats bulvaras. 
Dėlei to susisiekimas bus pusė
tinai apsunkintas. Vadinasi, kai 
kuriose gatvėse laukiama dide
lio susigrūdimo.

Trūksta vietos
Obio valstijos silpnapročiai 

jau nebesutelpa valdžios įstai
gose. Apie trylika šimtų yra iš
skirstyti privatinėse įstaigose. 
Valstija už jų išlaikymą per 
metus išmoka apie $1,200,000.

Atrodo, kad proto ligomis 
sergančių skaičius juo tolyn, 
juo labiau didėja.

—Jonas Jarus

JUOKAI
NUO KO PABUDO

—Aš šiąnakt sapnavau, kad 
aš timstą, gražioji panele, bu
vau bepabučiuojąs, bet pabu
dau.

—Be abejo, nuo antausio, ku
rį: gavai.

Ar Jauties Nusilpusiu?
Bandyk šį

TREJOPOS
VERTES 

MAISTA--
GERIMA

Maieln vert€ (kalorijomis) lygi
ni 3IS10 naši 3 kiaušiniams.
Fnar<ynnc elernentai Padeda su’ EneiglJOS stiprėt nuvargimuose. 
IILaoaImS padės nervams ir Iri 10613131 virškinimo sistemai

Daktarai dažnai pataria MAL- 
VAZ tiems, kurie jaučiasi nusilpę, 
be gyvumo ir nugąstauja. Vienas 
analytinis chemikas, padaręs nuo
dugnu MALVAZ bandymą, jį sta
čiai išgarbino kaipo produktą, sa
kydamas: —‘Tai kokybė... kuri yra 
rekomenduotina kaino tinkamai at
sakanti savo pasirinktam tikslui. 
Pavyzdžio skonis aromatiškas ir la
bai malonus... visa vertė ir išvaizda 
maistingo ir sveiko gėralo.”

Nesenai rinkoje nasirode pigių pa
dirbimu, kuriuos bandoma paremti 
MALVAZ reputacija. Bet — kodėl 
pirkt ką nors “Geras kaip tik MAL
VAZ.” kadn ealima gauti ir patį 
MALVAZ? Tiktai geri produktai tė
ra pamėdžiojami.

Jei jūsų svoris permenkas, arba 
jaučiatės reikalingi didesnės ener
gijos tai nasinaudokite šia prieina- 
m^rn pasiūla: '■

Užsisakykit kartoną tikro MAL
VAZ šiandien. Išgerkit po butelį ar 
daugiau į diena. Tada, jei nebūsit 
pilnai patenkinti, išgėrus kelis bute
lius, pašaukite Monarch ir paprašy
kit. kad atsiimtu siuntinį.

Visą ką busit įmokėję mes džiau
gsmingai sugrąžinsime ir tai jums 
nekainuos ir cento. Ar tai nėra dau
giau, kaip teisinga? Jus negalite 
nuostolių turėti! Ar pašauksite tele
fonu Canal 6500 dabar?

KARTONAS I§ 24 ................. $2.75
50c grąžinama už tuščius

KARTONAS Iš 12 ................. $1.40
25c grąžinama už tuščius

MALVAZ daro Monarch llcer 
aludariai

I LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS 

Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais:

BREMEN.* EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų 

BREMEN ir EUROPA Bremerhavene 
užtikrina patogią Kelionę į Kauną

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS

HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
’ Bremen ar Hamburgo.

Mes jums pagelbėsim gauti vizitinių ir imi
gracijos vizas jūsų Europos giminėms

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE ® 
la3J NORTH'GERMAN* LLOYD @

130 W. RANDOLPH ST., CĮIICAGO

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą 

ie

jienose ir kartu su 99 centais 
'prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
;vo per keletą savaičių susirink- 
sit gražų setą. Tie setai yra 

(Rogers sidabro ir garantuoti 
(visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau-

Dabar kiekviena moteris, k u- jienos specialiai parinko juos 
ri skaito NAUJIENAS, gali įsi-, tiktai savo skaitytojams. Ne- 
gyti gražų sidabrinį setą dėl 6 praleiskit šios progos, 
arba 8 asmenų.

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, sriu
bai šaukštas, vide’čius, salo
toms šakutė ir du maži šauk
štukai, vienas kavai, o kitas 
dezertui valgyti, šie šeši šmo
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit .kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa .Nau- •

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.
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8c per copy.

Užsakymo kaina:
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Metams _______________
Pusei metų__________
Trims mėnesiams ______
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Vienam mėnesiui ...........
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sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
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Lenkų pasiteisinimas
Begėdiškas Lenkijos grasinimas ginkluota jėga Lie

tuvai sukėlė tiek daug pasipiktinimo Amerikoje, kad 
Lenkijos ambasadorius Washingtone buvo priverstas 
viešai teisinti savo valdžios elgesį. Šituo tikslu, kaip 

-praneša “Chrištian Science Monitor”, jisai padarė pa
sikalbėjimą su spaudos atstovais.

Varšuvos pasiuntinys tame pasikalbėjime pareiškė, 
kad Lenkija geidžia sudaryti “buferio juostą” Rytų Eu
ropoje, nuo Baltiko iki Juodosios Juros, kad šalys, įei
nančios į tą “juostą”, nebūtų surištos nė kokiais paža
dais su valstybėmis į rytus nuo jos ir į vakarus. Tokiu 
budu, esą, butų įsteigta tarpe Rusijos ir Vokietijos pla
ti neitrali siena, kuri faktinai užrirštų kelią vienai jų 
užpulti antrą.

Kai lenkai įteikė Lietuvai ultimatumą, tai jie, girdi, 
“stengėsi priversti Lietuvą, kad butų išlyginti tie nesu
sipratimai, kurie trukdė eiti prie didesnio ir visos Euro
pos taikai Svarbesnio tikslo”.

žodžiu, lenkų pasiteisinimas yra toks, kad smurtu 
Lenkija norėjo patarnauti tarptautinei taikai!

Šitame pasiteisinime tiek pat logikos, kiek Hitlerio 
pasigyrime, kad jisai Austriją “išvadavo”, sutrempda
mas jos nepriklausomybę.

Jeigu lenkams tikrai rūpėjo tarptautinė taika, tai 
kodėl jie nepasitraukė iš Vilniaus, kurį neteisėtai už
grobė? Lenkams grąžinus Vilnių Lietuvai, tie “nesusi
pratimai”, kurie buvo tarpe Lenkijos ir Lietuvos, butų 
patys savaime išnykę. Bet, užuot atitaisę padarytą Lie
tuvai skriaudą, lenkai dar kartą pavartojo smurtą prieš 
Lietuvą! • Ą*

Apie tai, kad Lenkija rengiasi sudaryti neva neit- 
ralią juostą iš mažųjų valstybių, kurios guli tarpe so
vietų Rusijos ir Lenkijos, “Naujienose” jau seniai bu
vo rašyta. Lenkijos tikslas čia ne patai-nauti tarptauti
nei taikai, bet paithti tas mažasias valstybės po savo 
kohtrole ir išplėsti1 savo galybę “od mbrza do morza” 
(nuo juros iki jufos).

Tai gi-ynb imperializmo, o ne taikos politika.
Lietuvai teks prieš ją kovoti visomis jėgomis. Kaip 

gaila tačiau, kad šitokiam svarbiam moitiehtė Lietuva 
neturi valdžios, kuria pasitikėtų visas kraštas!

“Išdavikai” prie šiaurės poliuso
Jau ir prie šiaurės ašigalio atsirado “irockistai”; 

“sabotažnikai” Ir “tėvynės išdavikai”!
Sovietų valdžia įsakė padaryti tyrinėjimą ir “čist- 

ką” tarpe šiaurės poliuso ekspedicijos ndrių, apie ku
riuos dar taip neseniai Maskva ir jos gramofbliai viso
se šalyse triubijb, kdip apie didžiausius didvyrius. Įtar
tas yra het ir pats tos ekspedicijos vadas, ’ Df. Otto 
Šmidt.

Ar Stalinas kraustosi iš ptoto, jeigu jam visur vai
dinasi išdavimas ir sabotažas?

Tuo tarpu telegrama iš Maskvos praneša* apie su
šaudymą 19 buvusių sovietinės Kazakstano (vidurinės 
Ažijos) rėspūblikbs viršihirikų. Ir tenai, pasirodo, buvo 
įsiskverbę į aukščiausias valdžios vietas šnipai ir fašiz
mo agentai! ,

Tai ar dar yra bent vienas kampelis visoje plačioje 
Stalino imperijoje, nesuėstas išdavimo ir fašizmo gan
grenos?

Lietuvoje Plinta 
Autobusų Susisie
kimas

Lietuvoje autobusų susisie
kimą reguliuoja susisiekimo 
ministerijos kelių valdyba. Au
tobusus laiko privatus asmens, 
bet jie gauna kelių valdybos 
lėidimus tam tikromis kėlių fo
bijomis keleviūs vežioti. Gavęs 
leidimą, autobuso savininkas 
yra tikras, kad jam skiriu kė
liu nebus autobusų perteklius 
ir nebus piktos konkurencijos.

Kadangi Lietuvoje nuolat 
gerinami sauskeliai, statomi 
nauji plentai, žmonių važinėji
mas gausėja, * <tai nuolat ple
čiasi ir autobusų susisiekimas. 
Dabar jau autobusais gali grei
tai pasiekti bet kurią vietą.

šiems metams kelių valdyba 
jau išdavė leidimus 70 naujų 
autobusų važinėti tarpmiesti
niame susisiekime. Jie aptar
naus naujas autobusų susisie
kimo linijas. Daugiausia yra 
smulkių autobusų savininkų, 
turinčių po 2-3 autobusus. Iki 
šiol daugiausia autobusų yra į- 
sigiję žydai. Tsb.
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PAAUKOJO GINKLAMS.

“Laisvė” praneša, kad tas 
bemjras “LietuVbs feynimo Ko
mitetas”, kurį sudarė visų sro
vių (tarp jų ir komunistų) laik
raščių atstovai, paskyrė liku
sius nuo masinio mitirigo tūk
stantį dolerių “ginklų fondui”. 
Išlaidų buvę $200.23. Sako:

“Viso aukų buvo surinkta 
Cbbper Union masiniam įpi- 
tingė $1,201.84. Taigi tūk
stantis dolerių, pasilikęs nub 
išlaidų, tapo pasiųsta ginklų 
fondah, Katinam”
Tas ginklų fondas yra val

džios kontroliiiojamaš. Vadina
si, brooklyniečiai, dalyvaujant 
komunistams, paaiikojo Smeto
nos valdžiai tūkstantį dolerių.

Čia reikalaujama, kad Sme
tonos valdžia atsistatydintu, 
čia siunčiama į tos valdžios 
fondą pinigai! Ir kad bent, iš 
tiesų, butų karas ir Lietuvai 
reikėtų ginklais gintis nub 
priešų. Bet Lietuva nekariauja 
ir nesirengia kariauti.

apibudina jo paties prieš de
šimtį metų ištartas posakis: 
“Jėga valdžią pasiekėm, tai 
be jėgos jos ir hepalėisime.” 
Tokio žmogaus (ir tai Lie
tuvai pavojingiausiu laikd!) 
pakvietimas sudaryti vyriau
sybę rodo du dalykus: vie- 
ma, kad A. Smetona ir dabar 
tebevykdo tik savo, partijos 
užgaidas, antra — tautinin
kų partijoj turi būti jau tik
ras bankrotas, kad jos šefas 
nerado kam kitam pavesti 
premjero pareigas, kaip tik 
kun. Mironui, šis žmogus 
yra labai Atsakingas už tau
tininkų partijos nevykusią 
politiką krašto viduje, neš 
daugiausia jo pastangomis 
yra ‘iškilęs’ dabartinis vi
daus reikalų ministeris geh. 
Čaplikas, patylomis vadina
mas lietuvišku Muravjovu... 
Kaip šis, taip ir kun. Miro
nas Lietuvoje yra. populiarus 
neigiamąja prasme, ir tok|, 
žmogų dabartinių metu sta
tyti vyriausybėj priešakiu 
yra gyvas

reikalo nemaskatuotų I Juk tai 
dar iš kryžiuočių laikų šios tai
syklės žemaičiai gėtai išmokb 
aikytis.

Šventai šių pažadų laikosi ik* 
šiais laikais.

Atsargumas gėdos nedaro.
štai viešbutyje tik keliomš 

valandoms apsistoju ir . . . sa
vininkė butihai primygtinai rei
kalauja paso.

—Bet susimildama, j tik aš už 
valahdoš, kitoš išvykstu!

—Je, toksai įsakyhias . . .
—Lėt kur dėsi pasą, juk po

licija jau uždaryta, vakaras, d 
bę to, gaidžiams, pirmą kartį 
pragydus aš išvykstu . . .

—Je, čia savo knygoje įrašy
siu, b rytoj policijoje parody
siu .. .

Na jei šitaip, tai viskas tvar
koje. Susitatėva.

Kitaip, bijojau, kad dėl paso 
teks dar man vieną dieną toje

inksmoje žemaičių sostinėje mylios. Vadinasi, automobiliu 
likti: O juk žmogus be paso, tenka keliauti apie pusantrd* 
tai lyg ir ne žmogus. Juk pašas, dienos, 
tai vitefiintelis įrodymas, kad & 
si žmogus, kad eši Nepriklauso
mos Lietuvos valstybės pilietis! 
Saugok pasą, saugbk pasą labiau 
kaip, savo akis. Akių neteksi, 
vis dėlto žmoguhii pasiliksi, bet 
jei pasą prarasi, tai daug vargo 
regėsi iki žmogaus teises atsta
tys! ir savo buvimą įrodysi! 
Kaip gi be dokumento policijo
je save žmogumi įregistrubši! ? 
feitą išmintį žemaičių sostinės 
Viešbučio savininkė gebai žino. 
Na kaip čia nežinoti; jei bauda, 
Hidolė bauda grąsia! Pirmiems 
gaidžiams pragydus, Jau aš Sė
džiu traukinyje ir važiuoju į 
laikiną sostinę.

šia gera proga siunčiu Au
gustams iš žemaičių sostines 
labų dienų. Ėukit šVIeiki!

—jūsų Keistas

KORESPONDENCIJOS
Baltimore, Md

KUN. MIRONAS LAIKYSIS 
VALDŽIOJE JĖGA.

Jau žinoma, kad 'visos didžio
sios partijos Lietuvoje, reika
lavo, kad Smetona pakviestų 
Visas partijas sudaryti vyriau
sybę, nes tik tokia koalicinė 
(sudėtine) 'vyriausybė , turėtų 
viso krašto pasitikėjimą. Bet 
Smetona paskyrė premjeru 
kun. Mironą, kuris atšisakė su 
kitoms srovėms tartis.

Tas f asistuojantis kunigas 
yra griežtas demokratybės prie
šas ir, kaip rašo net klerikalų 
spauda, jisai seniai yra pareiš
kęs, kad tik jėga gali pašalin
ti jį ir tautininkų, partiją iš 
yąldžios! štaj, Išsako, vienas 
“Lietuvos Patri jotas”, kurio 
straipsnį ta spauda paskelbė:

“Kdip jau žinoma, A. Sme
tona naują kabinetą sudary
ti pavedė kun. V. Mironui, 
vienam iš tautininkų partijos
lyderių, kurį pakankamai tiš dolerių!

nesusipratimas.
Dar daugiau! Tai tikra pro
vokacija plačiosios visuome- 
nūs neramumams, o gal it 
sukilimui, kuo lenkai, žino
ma, puikiai pasinaudotą.

“Tai štai kut tikrasis pa
vojus ir kur klaida tų, ku
rie čia mus bando įtikinti 
tautininkų ‘vienybės’v reika- 
le...”X
Taigi net ir klerikalai pripa

žįsta, kad didžiausias pavojus 
Lietuvai šiandie yra iš tauti
ninkų valdžios, kuri savo dik
tatoriška politika provokuoja 
višuomtenę. }

“Naujienos” pačioje pradžio
je išreiškė tokią nuomonę. 0 
komunistai sakė, kad Lietuvos 
vidujinės santvarkos (t. y. val
džios) klausimą dabar reikią 
atidėti į sali ir rinkti aukds 
ginklams! Bimba ir Mizara 
New Yorke taip ir darė. Jie 
pasidarbavo kartu su tautiniri- 
kais,> kad §mętonos ir Mirdrib 
valdžiai butų pasiųsta tukstari-

Teisėjas Laukaitis mažai bal
sų gaus nuo Pittsburgho 
ninku. Tokia kalba eina 
Baltimorės lietuvių.

Kaip žinoma, čia buvo

tauti- 
tarpe

Kaip žinoma, čia buvo iškil
mingas Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjimas vasario 16 d. 
Atvyko nemaža krūva Pittsbur-

jiems, taip baltiiuoriškiainš 
tautininkams rūpėjo ne iškil-

giau gauti balsų savo partijai 
laike SLA rinkimų. Toks origi- 
nalis jų visų tikslas buvo. Bet 
kai reikėjo tą norą realizuoti, 
tai kažkokia musė už tūpė vie
nam kitam ant uojsies. Musų 
trafiko policijos talkos teisėjas, 
Laukaitis, visada lyg pasišiau
šęs, dabar pasirodė visiškai ne- 
apkenčiąs pittsburgiečių. Vie
nai veiterkai< jisai taip pasakė: 
“The heli with those Pittsbur- 
ghers” (Į peklą su tais pitts- 
burghiečiais). Aplinkui dauge
lis tai girdėjo. Dėl to manoma; 
kad pittsburghiečiai už tą did
vyrį nebalsuos. —Baltimorietiš

visai kitoks vaizdas yra dabar: 
( • *

kur pažvelgsi, visut tik dumb
las.

Tiesa, vanduo jau pranyko, 
bet tas dumblas, tdi tikrai įky
rus JalykaS: niekaip nuo jo rie- 
galiiha phšiiiubshOti.

O apsivalyti reikia. Tad Štai 
pristalyla prie darbo visa eilė 
traktorių: jie kopia dumblą ir 
veža jį į laUktis.

Mes pHVersti buvbme apsigy
venti kiliit, kbl išdžius siehbs. 
Iš td jdii galite Stiprašti, kaip 
aukštai Buvb vandiib iškilęs. 
Draugė šidnčiu ir paveiksią, 
kuris parodo Upės išsiliejimą. 
Ir visU tai; ką sakytas paveiks
las vaizduoja, skersai gatvę
nuo musų.

Nors jau potvynis ir praėjo, 
bet ir dabar dar darosi šiurpu. 
Juo labiau, kad štai du mUsiį 
kaimynai, kurie gyveno už vie
no bloko; žuvo potvynio metu. 
Tokio likimo ir mes lengvai 
butume galėję susilaukti.

—-Arttanetė Rusš

Hot Springs, Ark

Iš Žemaičių Sostinės
(Musų specialaus kbtespodento Lietuvoje)

(Tęšihys)
Perkūnėli tu mano! Rodos, 

kaip čia toli toji Čhicaga ir 
kartu žemaičių sostinė tokius 
glaudžius su ja ryšius turi. Ste
biesi ir suprasti negali, kokiais 
siūlais šiedu miestai rišami. Tai 
tikriausias protų bendradarbia
vimas..;. Užtiesą sakau, kad pa
daužų filosofija žemaičiuose gy
va yra. Bet dar daugiau... Tik
rai jau n’et nustebau... Tik 
klausyk žemaičio sąmojaus, ne 
tokių dyvų išgirsi. Ar dar pri
simenate tą apsakymėlį, kuo
met vargus ūkininkai patyrę 
siuntė jau nebe į Žemaičių, bet 
į visos Lietuvos laikiną sostinę 
savo gyvulėlius ištirti, kas Kau
ne dedasi. Buvo tenais nuvyku
si karvutė, bet nieko nepešusi 
ponų išmilšta atgal grįžd. Vė
liau keliavo kiaulė, ir ta be še
rių nieko gero tame JKaune ne
patyrusi pas savus parkiutino. 
Net šunelis, ir tas iš Kauno ant 
snukio su apinasris grįžo. Tik 
avinui pavyko, ir jis Kaune pa
siliko. Jei prisimenate, tasai a- 
vinas vienoje įstaigoje gerai į- 
sitaisė. Bet žemaičiai to anek
doto galą kitaip nupasakoja. 
Sako, tašai aviriėlis žaliais rū
bais apsitaisęs dabai* laikinoje 
sostinėje vaikštinėja ir-jau-ne- 
lietųviš, suprask — jaunalietu
viu tapo! Tad sakykite, ar tai 
Chicaga jau taip toli nuo že
maičių sostinės?

Klausiu, kur žemaičiai tokių 
sąmojų pramokę, kur juos iš
girdę. žemaitis ]

nieko neatsakei, tik Vienas md- 
kytbjaš niah pašnabždomis į ad- 
šį pakukždėjo, kad tUi iš. Suval
kijos ši'ė sąmojai atklydę...

Gal būt? O gal tik nėnobėjb 
jisai mah pasdkyti, kad Cliicd- 
g!a jau jiems rie taip tbli...

Nesupaisyši..1.
Oi, oi šiais laikai* 'daug kb 

nesupaišysi. Visi gudrus tapo
me, visi tik vieną vadą išpažįš- 
taitie, bet Viši mielu norii pd- 
daužij filbsofijbš kldusbmė iri;. 
Visokiomis Msakdinis mihtamb 
ir sąmojais Vaišinamės> kurių 
autorių vardų nežinome, tikrij 
šaltinių nepasakoj ame;

O kam burną pro berėikalą 
aušinti! Ir* tai kartais perdaug', 
kai kas nugirsta, kam nedera 
viskas žinoti! •

Graži žemaičių sostinė žie
mą! Pakalbėję blizka krikstoli- 
nis ežebo ledas. Smagu čia pa^ 
čiiižihėti. »

Gera, kad baltutis sniegas vi
są šios sostinės purvą padengęš 
laiko; Bet pavasaryje, pasaryr 
jė — laikyk hosį pavėjui!

—Ba pasmirs, — pasakys ,tad 
žemaitis! /

prtar^ — IMkyti hbs{ pavėjui 
—- bd phshih’š 1 Tokife laikai!

Sąmoju*; tai sąthOjUs, fefckri- 
neš; ai* Valstybinės išmetė* ga
lima ir sąmojus porinti, bet jų 
šaltinis — h'ei išgrauš! O, že
maitis nidka kietai lupšls su
kandus laikyti! Tai jo įgimtA 
ypatybėm -

kuklu*, į tai' Prikąsk liežuvį, kad jis be

- • -*v, J.'l -k. • -v r-, ‘'-tfu. .... Lz . - r.--, .\._Z - t.- _ < '■

Riverside, Cal
Baisūs potvynis

Apie Kalitornijos potvynius; 
kurie įvyko šio mėnesio pra
džioje, “Naujienų” skaitytojai; 
be abejo yra gerai informuoti; 
Tačiau vis dėlto ir aš norid 
trumpai apie tą Baisią gamtos 
rykštę parašyti. Juo labiau, kad 
visa tai teko savo akimis ma
tyti ir išgyventi.

Kai šio mėnesio pradžioje 
prasidėjo neįmanoma liūtis, tai 
vanduo Santa Ana upėje ėmė 
kilti tiesiog kas minutę. Kadan
gi ta upė yra nuo musų tik už 
dviejų blokų; tai mes aiškiai 
matėme, kaip prasidėjo potvy
nis. Ta gamtos stichija užklu
po taip smarkiai, jog neapdai
resni žmonės nespėjo nė pa
sprukti: jie žuvo. Tuo pačiu 
metu pakilęs vanduo nugriovė 
nemažą skaičią naniiį. Įspūdis 
buvo tikrai baisUs. Turiu atvi
rai prisipažinti; jog tai buvo 
baisiausias dalykas, kokį hian, 
kada nors teko pergyventi. Bu
vo momentų, kai susidarė 
siog beviltinga padėtis.

Didžiausį įspūdį, žinoma, 
darė staigumas. Prieš kelias
lahdas vieta buvo visai sausa. 
Bet štai staiga prasidėjo liūtis. 
Vandub bėgo tiesiog čiurkšliu 
iš viršaus ir nub kalnų. Vos 
spėjome pasitraukti, kaip jau 
viskas buvo vandens apsemta ir 
su dumblu sumaišyta. Kurie 
užsižiopsojo, tai , pakliuvo į 
vandens vęrpetą,

Kai grįžome atgal, tai, rado
me, Viską dumblo apdengta. 
Duinblb slUbgsnis siekė net tris 
pėdas. Prieš potvynį * viskas 
gražiai žabdvo ir žydėjo. Braš
kės/ atrodė tikrai ^rAžiūi; Bet

tie

su--
va-

Gydymo ypatybėmis pasižy
mįs Vanduo, įvairus išorinis 
sportas, sveikas oras, miško 
apaugę kalnui; žaliuoją kloniai, 
kur žydi gėlės, — tai ūks vaiz
das Šibs plačiai žinohidš vietofe.

Šią vietą pirmiausia ištyrė 
De Soto,ieškodamas karštų eže
rų. Taip buvo vadinami mineH- 
liniai šaltiniai.

Vėliau, 1Š04 m., inžinierių 
Dunbar it* tiuner (daktardS)į 
sėstojo čia kelioms savaitėm^ 
jie buvo mokslo žmonės ir jdų 
delegavo prezidentas Jeffersbn 
tain, kad ištirtų Quachita rtgt 
Springs. Jie surado bakužių ir 
natnelių. Iš to buvo galima sprę
sti, jog ir prieš juos ten buvo 
apsigyvehę baltaodžiai.

1807 m. fen pasistatė naniti* 
(ką Manuel Prudhomme, o vė
liau John Percival ir Isaak Ca- 
tes. Tokiu budu čia susidarę 
maža medžiotojų kolonija.

Nuo to laiko Hot Springs mi
neraliniai šaltiniai darosi Viš 
popbliariškesni ir populiariškbs- 
ni. šiandien čia suvažiuoja ne 
tik ligonys gydytis, bet ir šiaip 
visokių rūpesčių* nuvargihti 
žmonės pasiilsėti.

Dabar, kaip ir prieš daugelį 
metų, iš žemės gilumos veržia
si karštas mineralinis vanduo, 
kuris lengvina ir gydo įvairias 
žmonių kančias.

Kai teini tąja vieta, kur yra 
vonios, tai sutinki tokius pat 
žmones, kokie vaikštinėja New 
Yokko Fifth Avė. arba Uhicagos 
Michigan Avė. Nevisi; kurie Čia 
atvyksta, yra ligoHyš. Dauge
lis čia atvyksta pasiilsėti ir 
šiaip linksmai laiką praleisti.

keikia pasakyti, jog Hot 
Springs yra labai gera vieta pa
variusiems biznieriams, o ypa
čiai tavernų laikytojams. Kiek 
teko patirti, tai reumatizmu 
sergą žmonės tiesiog stebuk 
lingai pasveiksta.

Iš Visb pHskaitoma 47 šal
tiniai, kurių vandens tempera
tūra įvairuoja tarp 120 if 140 
laipsnių šilumos. Ir ta tempe
ratūra visada pasilieka pastd-

Aš, p. A. Milauckas, p-ia C; 
Zuraitis ir p-ia Barbora Palių- 
I 

lis atvykome čia pasiilsėti ir 
pasimaudyti rhinteralihūšie vo
niose.

Vieta tiek pasirodė įdomi; 
kad mes nutarėme Su “Naujie
nų” skaitytojais pasidalinti sa- 
Vo įspūdžiais.

Birrhlduš.ia turime pasakyti,, 
jog Hot Springs yH Amerikos 
Sveikatos kiirbrtas; Dagi vie
tos automobilių laisnių plokš
telės turi tokį užrašą: “Wė 
feathe the Wohld”.

Hot Springs National Park; 
lur btit, turi daugiau minera
linių šaltinių nei bet kuri kita 
Amerikos vifeta. Ir nuo Chica- 
gos tai nėra tbli — vos 758
4

Kai kurie negali suprasti, iš 
kur ten tas vanduo atsirandd. 
Ypačiai jiems nesuprantama 
tai, kad vanduo yra apykarštis. 
Yra tad žmonių, kurie mano’, 
jog vanduo yra Šildomas. Tačiab 
kai jie pastebi, jog prie vonių 
įstaigos nėra kamino, durnų ir 
jokio pečio, tai ir jie įsitikint, 
jbg tas vanduo natūraliai yra 
šiltas.

Bus čia. ne pto šalį pažymėti, 
jog visos voninės yra valdžias 
prižiūrimos ir kontroliuojamos.

šiuo metu yra suvažiavęs rite- 
mažas būrys lietuvių, kurie ima 
mineralines Vonias ir šiaip il
sisi. Jie daugiausia apsigyvena 
Glėnarm viešbutyje, kurį laiko 
Adam Toleikis. Tai tas pat vieš
butis, kurame tragškai žuvb 
Shattienė iš CUicagbs.

—-GeH'evibve Milauckas

SKAITOT Naujaja Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNĖ” yra pbpulidrus Savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

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

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJ^ tlAbYNfe” dabar yra paskelbus vajų ir kvie

čia visbs didinti jos skaitytojų šeimą.
“kAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

ji liks.
“NAUJOJI GADYNĖ” jiis prašo išpildyt žemiau teinančią 

blanką it* būt jos skaitytoju.

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

Čia prisiusiu $.............. už “NAUJĄJĄ GADYNę” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas ........................................ ................................ ......
Niihiteris ir gatvė ............................................... .............
Miestas ir valstija ...j.______________________________________
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Kad Senatve * 
Butų Ramesnė

Maži vaikai, maži rūpesčiai; 
— ne viena motina pasako; — 
Bet, Žllirėk, koki rūpesčiai 
jiems paaugus!

Teisybe, mažais vaikais mo
tinos daug nesirūpina. Bile jie 
tik aprėdyti, pavalgydinti, —- 
daugumai atrodo jiems to ir 
užtenka. Jei vaikas mergaitė, 
tai motina, jai pradedant bręs
ti, supažindina jų šiek tiek su 
gyvenimu. Instiktyviai papasa
koja, kaip tai ir tai įvyko gė
da, kokių negarbę sau ib tė
vams užtraukė ir panašiai. Rei
škia, dreba dėl savo dukters li- 
kitho. Tuo tarpu visai tuo 
klausimu nesuka galvos dėl sū
naus. Simus, daugumos nuo
mone, toks padaras, kuriam 
niekas gyvenime negali prilip
ti, kuris gyvenime negali pra
žūti. '

Suauga vaikai. Pradeda dai
rytis sau gyvenimo draugų. Su
sirūpina motina ir sūnumi. — 
Dievaž, kaž kokią šliurę man 
šunus atves. Kad tik pamestų 
santykius su ta Ruočkų Elze. 
Juk tdi laukine merga! Argi 
mano Šimui tokia! — Skun
džiasi savo vyrui, vaikų tėvui; 
Ji baisiai nerami. Jos sunūs ge
riausias pasauly padaras, o sve
tima mergaitė tik “šliurės” var
du vadinama.

Del ko taip? Kur čia jos mo
tiniški jausmai? kur žmonišku
mas? Ir jos dukra nepageidau
jamai tapo kitiems marčia. Bet 
ji nenori apie tai galvoti. Jos 
vaikai kas kita, Ji visai daug 
nesigilina dėl ko ji nekenčia 
sunaus pasirinktos draugės. Sa- 
vyniila ją pavergusi.

Motėrfe, tii, kuH dar auginai 
mažus vaikds, ar pagalvoji, 
kaip juos auklėji? Ar Ugdai 

| AdMM

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.,
1 1739 So. Halated SU Chkago; IU.
Į ČU jdbdtt 10 centą ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

i Vardas ir pavardi —• .........

tiumo.

juose žmoniškumą ar slopini 
jį? Pagalvok! Paklausk save, 
kokius tu norėtumei turėti žen
tus ir marčias. Pdklausk pati 
save ir dubk atsakymą. Neuž
miršk savo atsako. Užsirašyk jį 
popieriuj, kartok, kol jis tavo 
atminty prigys. Prisimink tada, 
kad ir kita motina to paties 
trokšta. Ir ji gyvena savo vai
kų gerovei, ir ji dėl vaikų la
bo pasiruošusi savo gyvybę au
koti. Taigi, rubšk valktis gyve- 
hin\ui tokiais; kokiais Iii hbrė- 
tum, kad tavo vaikiį pdsirihkti 
gyvenimo dballgrii bUliį. kaip 
dukrą, taip sūnų, šVeilgkis ank
šti sUpažindihti šu gy vedimo 
klaidoniis, vyliais. Nupiešk 
jiems neatsargumo aukas. 
Skiepyk juose visa, kas kilnu.

Juokas ima stebint, kuomet 
musų pedagogai steigia kursus 
jaunoms mergaitėms, kad pri
ruošti jas šeimyniniam gyveni
mui. Prirašo knygas, kaip tap
ti gera žinona; 0 visai nutyli a- 
pie vyrą. Tarytum vyras, jau 
vien kad jis vyras, vedęs tobu
lu taptų pats savaime, kuomet 
mergaitė reikalinga tam tikro 
paruošimo. ’

Ne, motina, sūnūs vienokiai 
beikalingas tavo dėmesio. Jis 
Peikia išmokinti pažinti moters 
jausmus, jis turi būti išmoky
tas gerbti, Mylėti ib atjausti sa
vo pasirihktų draiigę, kad jų 
gyVėniifib biilli sutikimas, kad 
svetimi buitį dažhi pesusiprati- 
inai. žodžiu, stengkis auklėti 
šavo sūnų tokiuo, kokiuo tu 
horėtum turėti žentą.

Jei mažiems Vaikaitis esant; 
tu jų auklėjimu ddugidti rūpin
sies, tai senatvė tau' gdlčš btiti 
barnesne. Nereikės tadd Šakyti, 
kad dideli vaikai, didėlės be
bos, nes jie bus priruošti su
tikti dideles bėdas, bus išmoky
ti jų vengti.

Lapiėhė

No. 1709

Prašom 
Perskaityti!

Esu dėkinga ' “Naujienoms” 
už tai, kad man suteikė progą 
įsigyti gražų sidabrinį Setą. Iš 
pradžios biivau nusipirkusi tik
tai setą dėl keturių asmenų, 
bet kaip pamačiau setą, tai ne
galėjau aišigerėti. Tuojaus pra
dėjau i-inkti kuponus ir dabar 
tutiu aštUbnių asmenų setą. 
Setas kainuoja hian tiktai ke
letą dolerių. Patariu ir kitoms 
moterims įsigyti tokį setą., neš 
nėžihia kaip ilgai “Naujienos” 
galės juos laikyti. Dar sykį 
ačiū “Naujienoms” Už tokia 
progą. Dabar pradėjau rinkti 
kuponus indams. Lėkštės jau 
gavau. Jos labai gražios.

V. Užkal-Setkienė.

Kas Man Patinka
Man labai patiko Stasės G. 

štraipshis tilpę.s Moterų Sky
riuje 16 d. vasario, proga. 
Trumpai suglaudus* aš pavadi
nau tą straipsnį: “Sielos penas” 
Kiekvienam kas jį perskaitė. 
Taip tai sielos penas, kiekvie
nai lietuvaitei ir lietuviui. O 
kad tie brangus žodžiai, tos 
nuoširdžios mintys pakliūtų į 
kiekvieno lietuvio širdį, tai 
mes, Amerikos lietuvės, tiibim 
paremti gebb. Stasės G. mihtį; 
kad “Naujiėhoš” turctlį būti į- 
leidžiamos į Lietuvą ir kad Mo
terų Skyrius galėtų būti plačiai 
skaitomas, 

t

Man, rodos, kad to mes mo
terys, galėtumėfn pasiekti per 
atsišaukimą į Lietuvos valdžią, 
per beti'ciją išir daugybe parašų'.

Jųš, šėšeš, kuribs stovit prie 
Šio gabbifig'o darbb vairo, ap- 
svarštykit tą rimtai ir jeigu ra
sit reikalingu, pradėki!, o mes 
ištiešihi mūšų ranką> tam dar
bui pagelbėti. A. Jonaitienė.

Naujos diados Mėgs
ta Bliuzka

No. 1709—Labai graži ir 
elegantiška mėgsta bliuzka. 
Greit ir pigiai ją nusimeg- 
sit. Ji tiks prie jūsų kos-

Pavasaryj Valgykit Lengvesnių^ Valgius
S '

Kad pasilaikyti geroj sveikatoj, pavasarį reikia val
gyti lengvesnius valgius. Tyrinėjimai parodo, kad avie
na yra lengviau suvirškinama negu kokia kita mėsa. 
Štai, ant šios lėkštės gražiai sudėti avienos kotletai su 
šviežiais žirniukais, morkom ir pagražinti petruškos 
lapais ir salotom. Pabandykit prirengti panašų valgį. 
Atsiminkit, kad kaip pirksit avieną, pareikalaukit, kad 
“čapsus” supiaustytų truputį storiau. Kai kepsit apibar
styki t druska, pipirais ir uždekit truputį sviesto. Nekep
ant skaurados, bet padekit pečium po atvira ugnim, te
gul gerai pasikepa, apverskiy ir kopkit kitą pusę. Nieko 
skanesnio ir sveikesnio nesugalvosite^

žmogus, kuriam tėvynėje vie
tos nebūdavo, tuoj tapdavo sa
viesiems tojimas, svetimas. Visi 
mėtų įlietais buddvO prie to 
reiškinio pratinami; ir nieko 
pikttl jdMe liėmdtydavb. Aplfe 
savo vaikus, į kunigus išėju
sius ib leiikuojhhčius, tėvdi pa
prastai su didžiausia rezignaci
ja atsiliepdavo.

(Bus daujiau)

% MOTERIS!
Jei daę ringavote lėkščių (pa- 

gdl kupOnų pasiūlymą), tai pa
siskubinki!. Jas dar galėsite 
gauti Šiandien, Penktadienį K ir 
šeštadienį, bet ne vėliau.

ŠteiMiNINKES ...
Šia savaitę nusipirksi t pigiau 

kiaulienos nuo petuko ir dėl 
kepimo. Šią savaitę jautiena 
taipgi pigesnė.

Petukų galima prikimšti “na- 
dzievorie” iš duonos,). svogūnų, 
kiaušinių, druskos ir pipirų ar
ba iš tarkuotų bulvių, svogūnų, 
kiaušinių, druskos ir pipirų. 
Prikimškit petuką ir pakepki! 
po pečium.

Jautieną galit tušinti su dar
žovėm ir bulvėm arba pakepti

ciiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiitaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiniiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiain’tiiiiiiiiiiii

į Gabrielė PetKevičaitė
po pečium ir paduoti su maka
ronais ir tomatėm.

Iš MUSŲ VARGŲ IR KOVŲ 
(1898 — 1927)

M ADO S
(LIETUVOS KULTURiNiO IR 
DVASINIO JUDĖJIMO ATGI
JIMO PRADŽIA.)

Aukoju visiems savo Bran
giems Idėjos ,į)raugams, kurie 
dar liko gyvi .ir ėjo drauge su 
manimi pirma fronto linija į 
ugnį už tėvynę.

. AUTORE.
&

L Į ž anga 
žmonių nuotaika. Veikėjų dar
bai ir vargai. Nepriklausomos 
Lietuvos idealas. Tautiškos są

mones žadinimas liaudyje!
Dvidešimt pėiikcri metai dt- 

gal! Jei prikeltumėm Iš kapų 
bent vieną anų laikų veikėją, 
lai jisai, pasidairęs ir pamatęs, 
kaip šiandien tėvyne atrodo, 
veikiausiai pamanytų:

—Rąudonsiuliai juodus kre
čia... Į pdgliiidą veda... Bene 
spąstus stato?

Jei iriai), iš tėvynes riė trilin
ką valandą karo laiku nepasi
traukusiai, tik ašab'bs iš akių 
biedejo ir žodžio iš sU judinimo 
pro lUpas iškeisti negalėjau, ka
da pirkią sykį netikėtai 1918 
in. išvydau Panevėžy musų ka
reivius rikiuotės mokantis (o 
karo šalininke nickumet nebu
vau ir nesu), lai ką bekalbėti 
apie rtiirllsiiis prieš lą baisią

SANITAS SVEIKATOS 
ARBATA

Duos jums daugiau energijos, di
desnį gyvumą ir geresnę sveikatą. 
Tai nėra vaistas, tai maišto vitami
nai, misterimai maisto faktai, da
bar daleįdžiami kaipo svarbiausi 
viso maisto elementai. Be tų vita
minų joks maistas negali atsaky
čiai maitinti jušų kūną. Užšitikrin- 
kit sau geresnę sveikatą ib 
gyvenimą vartodami SANITAS 
ARBATĄ. Užsisakykit paduodami 
numerį. * > wl -
No. 100 Skilvys ir žarnos—$1.00

Šis vaistds vfeikia greitai, be 
skausmd ir našiai. Jis turėtų būti 
vartojamas laisvai visuose virškini
mo sistemos nbgaliavimų atsitiki
muose. ,

No. Ž2 Moterų Negales—$1.25
ši formulą yra labai rekomen

duojami visais silpnumo ir siisil- 
pusios padėties atvėjuose, ypač 
moterims kaipo teisinga priemonė 
leucorrhea atsitikime. Jei nežinote 
kuri ARBATA jtims reikalinga 
vartoti, kvięčiatne su musų gydy
toju pasitarti. Už tai nieko nekai
nuos. ■

SANITAS KERBS 
1143 MilwaUkte Ąvėiiiie 
CHICAGO, ILLINOIS.

audrą, visą pasaulį sujudinu
sią?!... Juk jie dar žiurėjo į 
Rusijos Milžinišką galybę, su 
kuria musų mažutėlei, varžo
mai tautelei nė lygintis nebuvo 
kaip. Rimtai galvojant anais 
laikais atrodė, jog širiitą ir dar 
šimtą metų turėtų ta didžiule 
valstybė laikytis ir jog dar 
daug laiko turėtų praslinkti, 
kol nors kiek iš didelio dvasios 
snaudulio atsigautuhlėhi.

Juk rusų vyriausybė nesnau
dė — visomis priemonėmis 
mus varžė, rusino ir vertė tą 
savavdlę kęsti ir ramiai kaip 
pelės po šlubta tupėti.

Dažnai, negalėdama pakęsti 
musų pradžioje grynai kultū
riško sąjūdžio persekiojimų, 
sušukdavau:

—Jei už tokias skriaudas ru
sų valdžia nesusilauks baus
mės, tai teisybės pdsauly nėra! 
Rusija jau vien Už libtuvių var
žymą turi būtinai subyrėti!

—Kad ji subybeš, — atsaky
davo man tėvelis, — tai abejd- 
liės nėra. Tačiau, vaikei, ir md- 
ilo ir tavo kdiildi kapuose pd- 
bals, kol tas atsitiks.

Kdš anų laikų neatsimend; 
tas šiandien ir įsivaizduoti ne
gali, koks tada, apskaitai 1- 
maht, buvo gilus musų tarpe 
tautiškas sąmonės įmygis. Kas 
tada miesto drabužius dėvėdd-' 
mas pratardavo savo gimtąja 
kalba žodelį, tas sodiečius di
džiai nustebindavo.

Ar girdėjai? ar matei? Tokie 
ponaičiai arba tokios panelės 
kalba tarp savęs “mužikiškai”... 
lygiai kaip ir inėš!

LidUdfes pHrdišhiridš savo
ktašlui, sdvd Įpročiams, savo 
ilriih'oiiiš buvo anubiriiel gal Hdr 
dideshis, kdlp dabrih feuvb tai 
idčiau jokio pr'Otdvihio nėpa- 
riiaitiojahidš, kad iF gilus jatiš- 
mds. Anuomet visų tų brangb- 
nybių liaudis lyg įlešugtebėdavb 
atskirt nuo savo asmbhs; ritalė 
tik piatį sau sveiithą pasaulį ir 
siauresnį, artitną, tokį pripras* 
tą, savą ib tbdėl tbkį heapsako- 
hiai bbaiigų. Matė taip pat, kad
kds iš jų tarpo išėjęs tik išsi- to ženkleliais kartu su užsaky- 
iierdaVo iŠ sodiečio drabužių,—. ntu. Laiškus reikia adresuoti: 
vis tiek, db kllhigas, ab ddkta- Naujienos Pattern Dept.; 1739 
rtš, jUb labiau kitų pi-diesijų 8B: Kalstyki St.-, ChiMĮto m.

NAUJAUŠIO STYLIAUS PARYŽIAUS MODELIS 
jSJb. 4670— Naujos mados maĮeriolas ir pasiuvimas. Galit 

gauti 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.
Norint gauti vieną ar dau

giai! virš nurodytų pavyzdžių 
pbašoirię iškirpti paduotą blan
kinę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te ^ašiųsti pinigus arba paš-

Tušinta Vištiei 
Sii Makaronais

Pusę puoduko virtos arbh 
pakeptos vištienos. Galit var
toti pasitikusią nuo pietų, šal
tą vištieną.

’/ž puoduko supiaustyto Ame
rikoniško sūrio.

14 dalį žalio pipiro, smulkiai 
siipiatištykit. y

Virtų makaronų.
1/2 puoduko grybų iš kenų.
V2 puoduko virtų tomatų ar

ba tomatų sriubos iš kenų.
Išvirkit makaronus ir viską 

kartu sumaišyki!. Pridėkit dru
skos ir <truputį pipirų, judėkit 
j rendeli arba, molinį puodą. 
Puodą ištepkit sviestu arba tau
kais, išbarstykit baltos, sausos 
duonos trupiniais. Kai sudėsit 
mišinį, uždekit ant viršaus tau
kų arba sviesto, kepki! karšta
me pečiuje vieną valandą. Vie
toj vištienos, galit vartoti kep
tą avieną, veršieną arba virtą 
kumpį. Jei neturit grybų, ne- 
dėkit. Galit pridėti 1 smulkiai 
supiaustytą rūgštų obuolį.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. HaUted St., Uhlcagb. 11L 

čia įdedu 15 centą Ir pra&ati

atsiųsti man pavytdj No.......... ....

Mieros ....................... per kratinę

(Vardas ir pavartiB)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)



NAUJIENOS, Chicago, III.

Diena Iš Dienos

Serga G. K. Budris
Neseniai patiko nelaimė G. 

K. Budrio žmoną, Adelę.* Dabar 
ir pats Kostas Budris susirgt/. 
Well, viena bėda ne bėda, bet 
dvi tai jau perdaug. G. K. 
Budris gyvena 2710 W. 59th 
St. -—Steponas.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago je)

Edward Šidlauskas, 22, su
Blanch Kubes, 20

Arthur Lilly, 47, su Mary 
Adgat, 55

Gavo
Perskiras ♦

Ann Vasgis nuo John Vasgis

SUSIRINKIMAI
»

IŠVYKSTA Į HOT SPRINGS, 
ARKANSAS

Dominikas Kuraitis

Progress Furn. Co 
Mini šeštas 
Sukaktuves
Krautuvė jau gerai prisirengus 

pavasariui

mijos laikai verčia ieškoti pre
kių, kurios parduodamos ma- 
žesniom kainom. Progress 
Krautuvė ypatingai kreipia aty- 
dos į tuos du dalyku ir dabar 
turi specialiai prirengtą didį iš-

Ketvirtadienis, kovo 31, ’38

nė, kuri šiomis dienomis lanko i TAUPYK, TAUPYK, TAUPYK

37
Skaitytojai šio laikraščio ga- 35 

lite patys pastebėti tas verty-i|g 
bes talpinamas šio numerio 182 
Progress Krautuves skelbime.

SLA 129 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks penktadienį, ba
landžio 1 dieną, 7:30 vai. vakaro, J. Petrausko svetainėje, 
1750 S. Union avė. Būtinai atsilankykite visi nariai į šį su
sirinkimą, nes bus balsuojama Pildomoji Taryba ir ren- 

. kami delegatai į 40-tą seimą. —Valdyba.
Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 

penktadienį, balandžio 1, 1938, Chicagos Liet. Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St., 8 vai. vakaro. Visi kliubiečiai kviečia
mi dalyvautų —A. Kaulakis, rašt.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas laikys bertaininį 
susirinkimą penktadienį, balandžio 1 d., 7:30 vai. vak 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi nariai ma
lonėkite laiku pribūti, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti. Kurie šiais metais dar neužsimokėję malonėkite ap
simokėti. —S. Kunevičia, rašt.

Rytoj Dominikas Kuraitis, 
Milda Auto Sales automobilių 
agentūros vedėjas, išvyksta į 
Hot Springs, Arkansas. Kad 
tinkamai pasilsėti, jis ten bus 
iki' balandžio 9-tos dienos.

P-ui D. Kuraičiui besidžiau
giant šiltais kraštais, jo agen
tūroje Buick’ų ir Pontiac’ų par
davimas eis kaip ėjęs. Tam dar
bui jis palieka patyrusius par
davėjus k. t. J. Rodiną, Anta
ną Bački ir Frank Bula.w’ą.

BALSUOTOJAI!!
Skaitykite šį pranešimą atidžiai, nes tai svarbu kiekvie

nam balsuotojui.

Kiekvienas balsuotojas, kuris nėra bslsavęs primary rin
kimuose nuo balandžio 14 d., 1936 metų, g Ii balsuoti ba
landžio 12 d., 1938 metų primary rinkimuose už tokios poli
tinės partijos kandidatą kokį nori ir turi prašyti tos par
tijos baloto prie kurios partijos balsuotojas save priskaito.

Jei balsuotojas yra persikraustęs į kitą vietą, bet TAME 
PAČIAME PRECINCTE po KOVO 14-tos dienos 1938 metų, 
tai jis gali balsuoti tame precincte, kuriame gyvens, išpil-

>

dęs afidavitą to precincto balsavimo vietoje.

Balsavimo vietos bus atdaros nuo 6 v. r. iki 5 v. v.

NIEKAS NEGALĖS BALSUOTI PO 5 V. V*

KIEKVIENAS DIRBĄS ASMUO turi teisę SULIG ĮSTA
TYMU nuo dirbo pasiliuosuoti 2 VALANDOMS (tarpe 6 
v. r. ir 5 v. v.) rinkimų dienoje — BALSAVIMO TIKSLU. 
Būtinai apie tai praneškite savo darbdaviui mažiausia vie
ną dieną išanksto.

BŪTINAI padekite X keturkampy Q 
dato vardą, už kurį balsuojate, kaip tai 
SAVO BALOTĄ ATŽYMĖTUMĖTE AIŠKIAI.

priešais to kandi-
1 SVARBU, KAD

ALEXANDER J. McKAY,\ Chica<os mjesto Rink’mų Tarybos 
Pirmininkas/ komisionieriai »r Ex-Offirio Chica- 

\ go Heights, Berwyn, Harvey ir 
MABEL G. REINECKE l Cicero miestų, Summit, Evergreen, 

\ Stickney, Morton Grove, Elmwood 
HARRY A. LIPSKY ) Park ir Neles Center kaimų

JOHN S. RUSCH
Vyriausias Klerkas

EDMUND K. JARECKI
Apskričio Teisėjas

18 Ap. Lietuvis
Pasidavė
Bankrotui

Sko’ų — $2,000, turto — 0.

Geri norai ir didelės pastan
gos nuveikia didelius darbus. 
Tas primena Progress Krautu
vės vedėjus, kaip tai Joną Ka- 
ledinską, Joną Romaną ir ki
tus, < kurie darbuojasi šioje įs
taigoje ir kurie savo tvirtom 
pastangom ir ne į taip ilgą lai
ką išauklėjo šią lietuvių krau
tuvę į vieną didžiųjų lietuviš
kų įstaigų, čia apsilankius ga
lima pastebėti ir vėl daug nau
jų pagerinimų. Pirmiausiai, iš 
oro pusės matosi, ypač nakties 
laiku, didi elektros iškaba, ku
ri nušviečia šioss kolonijos visą 
bloką. p

Įėjus į vidų krautuvės lanky
tojas pastebi gražiai išpuoštą 
didžiulį kambarį, pripildytą 
puikiausiomis prekėmis, • yra 
kas tik reikalinga namams tų- 
žmonių, kurie seka moderni iš
kurną ir mėgsta geriau gyven
ti.

Šis didis Progress Krautuvės 
prisirengimas laikomas pami
nėjimui 6-tų metinių sukaktu-1 
vių sėkmingo prekybos vysty
mo ir, sykiu, atidarymui pava
sarinio sezono. Progress Krau
tuvės vedėjai, būdami jauni 
žmonės, permato, kad visuo-1 
menė pageidauja naujų ir skir-! 
tingų madų, o prie to, ekono-!

18 APIELINKĖ. — Savano
riai bankrotui pasidavė 18-tos 
Apielinkės biznierius, aludinin- 
kas Antanas Pečkaitis, 733 W. 
l8th streot.

Jis įteikė bankroto peticiją 
federali: m teismui, nurodyda
mas, kad skolų turi $1,997.72, 
j turto — nieko.

A. Pečk?itis užlaiko alinę 
lukščiau paduotu -adresu. Jis 
_>erai žinomas tarp 18-tos Apįe- 
linkes lietuvių.

Piknikų Rengėjams 
Žinotina

Pranešama, kad Amerikos 
Liet. Kongreso Chicagos sky
riaus piknikas įvyks birželio 19 
d., 1938 m., Birutės darže.

J. Kondroška.

irkite savo apielinkės 
krautuvėse

Coal-Anglys

tik reikalinga namams, už ma
žiausias kainas savo šešių me
tų biznio istorijoj, ką tikrina 
palys vedėjai ir pati visuome-

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

MINE RUN ......J.-.J.Ll..........
BIG LUMP .........................
EGG .............. ....... -u.l....................

NUT .....................................
SCREENINGS .....................

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS) s MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE;

Tel. ARDMORE 6975
■ * < ■ ■ 
/ ■*

II ..................................................... II .jjif.i.  >

Grand Opening 
HUNTER’S- TA VERN 
7023 W. Rodševelt Rd.

Bėrwyri, III.
Penkiadieni it Šeštadienį, 
BALANDŽIO-April 1 ir 2 d: 
Kviečiame visus draugus ir 
pažįstamus atsilankyti. Bus 
užkandžiai dykai, šauni 
muzika šokiams ir skanus 
gorimai. Kviečia
Al. Jonushis ir Walter Petrošius

AMBROSIA & NECTAR
k

Beer Distributor

L. M. Norkus
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 

AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
ni alų, kuri užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

Urmo (vvholesale) kainomis pristato i alines ir kitas ištaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock 6240

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

Servizas
Vienam
Žmogui

Šmotų

SetagOOC

“Faun” 
Design

Vertė
$2-50

Su 6 Kuponais
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

■
 Puikus 3-jų ir 2-jų H 

šmotų ROGERS 
Sidabro Setai 

Tiktai po 99^ už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais '

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar'8 setų
tiktai $1«75

8U 6 'kuponais

Paštu 
35c

Extra

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą
ĮSITĖMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę. •• t r '

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
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.

Siunčįu .............. kuponus. Taipgi pinigais ......-.............................

Atsiųskit man .......................    .....................................................

Vardas ............................. ........................................................................

Adresas ............................. ..................................... ..................................

Miestas ....................................   Valstija ............................

Kupono No. 98 Kovo 31 d.

INDAMS KUPONAS
TIKTAI IKI BALANDŽIO 2 D.

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

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UžSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

Vardas.................. ................. ....................... ..... .......................................... .

Adresas.......... ................................................................................

PACKARD BARGENAIS
PACKARD Sedan ..............
PACKARD Sedan .............
TERRAPLANE Sedan .....
DODGE Sedan ....................
PACKARD Sedan .............
FORD Del. Sedans ............
PONTIAC Coupe ................
AUBURN Sedan ................

I 35
83 
31

i Dar 61 Packard Bargęnų pasirinki
mui žemomis Kainomis. <

PATS PASIRINK TERMINUS 
PACKARD VARTOTŲ KARŲ 

11441 E. 75th St. Phone Midway 7272

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOV1NG
Perkraustom fOrničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis t visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

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

TAISOME VISO
KIUS RADIOS 

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

Marquette 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

Pilone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti {vairių 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 
galima gauti.

• FOTOGRAFAS
C0NRAD

FOTOGRAFAS
Studija jrengta pir
mo* rųšies su moder- 
iiškcmis užlaidomis ir 
lollywood Šviesomis. 
’ irbas garantuotas 

420 W. 63rd ST
> ei. ENG 5888-5840

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI £.50
GYDYMAS........................$£0.00
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . $15.00
RAUMAT4ZMAS $9.00

greitai palengvinama ....... “
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00
Ekzaminaciją jskait. vaistus ■

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

Tel. Lawndale 5727.

• RĘSTA URANT AT

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 We«t 31st Street
A. A. NORKUS, Savininke-

Tol Vlrtnrv M7®

BRIGHTON PARK NAUJA UŽEIGA

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

Savininkės LUCILLE SELENIS 
3862 Archer Avenue
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Cicero Mergaitės “Subytino” “Senius”; - 
Draugijos Skyrius Ruošiasi Vakarui, Etc.

Įvairios Žinios iš Cicero Liet Gyvenimo
Mergaitėms Pasisekė

CICEfcO — Nors ir gavėnia, 
bet parengimų nestoka. Perei
tą šeštadienį mergaičių kliu
bas, Masąuerettes, turėjo savo 
bunco parę ir programą Liuo- 
sybės svetainėj. Jaunuomenės 
prisirinko pilna salė, žvalgausi 
ir mąstau, ką tai reiškia. Jau
nos spėkos, kliubas naujas ir 
neskaitlingas narėms, o su
traukia tiek daug publikos.

Švėgžda ir Petraitis dukte
rims pagelbėjo. Tas labai pui
ku. O kur kitų tėvai? Didžiuma 
niekur neina, tinginiai, apsilei
dėliai ...

Štai geras pavyzdis. Draugy
stė Lietuvos Kareivių skaitlin
ga nariais ijr turtu. Tai nesuly
ginsi su mergaičių kliubu. O 
veikime, parengimuose toli pa
silikusi. Ar tai neapsileidimas? 
Blogas senas paprotys: “Et, 
apseis ir be manęs” ...

Sekmadienį—Vakaras
šio sekmadienio vakare, Liuo- 

sybės svetainėje, perstatymas 
ir koncertas. Rengia Kultūros 
Draugija, Cicero skyrius Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos. Čia 
ant vietos tos draugijos narių 
priskaitoma netoli penki šim
tai, 
visi 
mą, 
ti.

Programą pildys pa/tyrę ar
tistai, Chicagos Lietuvių Vyrų 
choras. JĮ veda K. Steponavi-

čids. Juomi yra susidomėjusi 
net visa Lietuva. Laukia at
važiuojant su Pirmyn choru. 
Vadinasi, p. K. ■Steponavičius 
svarbi ypata net gana toli iluo 
namų. Tad, nei Vienas nepra
leiskite tos progos. Atsilanky
kite šį sekmadienį ir palinkė
kite p. Steponavičiui laimingos 
kelionės į musų senąją gimti
nę ir laimingai sugrįžti ir vėl 
darbuotis musų tarpe . ..

Pavasaris

Tai didelis skaičius. Jeigu 
susirinks į savo parengi- 
tai bus kuom pasididžiuo-

MADOS

Pavasariui išaušus, viskas 
atgija, juda, kruta, rodo grožy
bę. Ištikro, pavasaris tai atgi
jimo peri j odas. Kur nepažvelg
si, visur 'malonu, žalia, gražu. 
Medeliai lapoja ir (trumpu lai
ku svetainių parengimai su
stos. Prasidės išvažiavimai į 
laukus: Gegužinės, piknikai.

Raudonos Rožės Kliubas nu
samdė “Sunset Park”, p. Ku- 
baičio vietą. Tikrai “Vilniaus 
kalneliai” tenai. Nors tolokai, 
bet paranki ir patogi vieta Vi
sais atžvilgiais. Raudonos Ro
žes Kliubas pirmas iš Ciceros 
organizacijų tą vietą vartoti, 
p. Kubaičio “Sunset Parke” 
rėš savo išvažiavimą 24 d. 
pos...

Važiuoja Lietuvon
Du draugai biznieriai važiuo

ja Lietuvon atostogauti. Cice
ros ir plačiai Gbicagos žinomas 
Petras Paliulis ir jo draugas p. 
^Gedminas abudu važiuodavo 
medžioti, šį sykį abu biznieriai, 
Paliulis, Ciceros, o Gedminas— 
South Chicagos, susitarė va
žiuoti Lietuvon. Pasiima gra
žų naują automobilį su kuriom 
žada mandravoti po visą Lie
tuvą.

Pabaigoj 
Sės laivan 
“good-bye” 
tuvos labai
tai kai nematė. P-o Paliulio se
no močiutė dar gyva. Kiek tai 
bus džiaugsmo ir ašarų jų su
sitikime!

tu- 
lie-

NAU JIENO S. ChicĮft llI. ••______
'į^O ’̂.COOK 

KLERKO OFISAS
ILLINOJAŪS VALSTIJA
CbOK APSKRITYS

ir plačiai žinomo vietos lietušiais metais, kaipo Lietuvos i .
Jubiliejaus įlietais, daA# amen-1 viziris, H. P. tkris'ey, M. D. 
kiečių-lietuvių-, ta proga važiuo
ja atlankyti seną gimtinę...

Linkime Greitai Pasveikti
P-ia M. Ketvirtienė, 1338 So.’ 

48th Avenue, sena vietos gy
ventoja. žinoma nuo jaunų die
nų kaipo linksmaus budo mo
teris. Pp. Ketvirčiai yra buvę 
pasekmingi biznieriai, nuosava
me name laikydami “Kops and 
Malt store”. Yra plačiai žinomi 
netik vietos kolonijoj, bet ir 
plačioj apielinkėj. Yra išauginę 
dukterį ir sūnų. Jau abudu 
pelnija sau duoną. Tėvams 
džiaugsmas sulaukus gražių 
vaikų. Dabar; sako, tik gyvenk 
ir džiaugkis. Bet tankiausia tai 
nėra. ,

JAU hekuris laikas .kaip p-ia 
KetVirtienė pradėjo sirguliuo
ti ir ilgainiui išsivystė sunkios! 
komplikacijos. Tada jau nėl>a- 
tkanka keliolikos daktarų. Ten
ka atsigulti ligoninėj. Taiį> da
bar ji rAndasi Garfield ligoni
nėj po gero specialisto prie
žiūra.

Nėra abejonės: už savaitės, 
kitos grįš į namus ir bus vėl 
su savaisiais. To visi linki, p-ia 
Ketvirtienė yra. narė SLA 301 
kuopos ir Chicagos Lietuvių 
Draugijos. Buk sveika visados!

Gerai Verčiasi
Broliai Grigalaičiai sėkmin

gai verčiasi gasolino stotim prie 
50-tos ir 22-ros gatvės. Kaipo 
jauni vaikinai patarnauja man
dagiai ir žvaliai. Automobilių 
savininkai nepamirškite jų ap
lankyti. Gausite netik gasoli
no, 
nų

Del parankamo savo pacien
tų čia pereina. Kas norit, 
matyti nuo 11 Valandos tylė 
iki 1 po pietų paskirtomis die- 
bdmis. Platesnės žinias ’ gausi-, 
tė Vaistinėje*, pas p. KėserėUs- 
kų. Ik

Nuo vargšų senelių 
iš Oak Forešl

Padėka skeveriutei 
Melrosėparkiečiams* 

Tovrnlėikiečiamfeį šal- 
tiftiiėrui ii* kiiietyis

Atlankytas vašdrid 27
• *

) SS.

rinkimų 
įstatymų skyriaus . 34 nuostatais, 
siho aš liudiju, kad balotų popie
riaus Spalva*, kuri turi būti varto
jama atatinkamų partijų pirmuo
siuos rinkiniuose Cook apskrity, iš- 
laukinėsė miestuose: Berwyn, Chi
cago, Chicago Heights ir Harvey, 
Cicėrd m' " 1 
Ehhtvood 
Niles Center, Sųmmit. ir Stickney 
kaimuose, antradienį, balandžio* 12, 
1938 m. kaip seka*.

Panelė Ona Skevetiutė
• * >' savo išlavintais jaunuoliais 

jaūhuolėhiis irialoiiėjo mus 
vargšus Oak Forest prieglau
dos įnamius atlankyti vasario 
27 dieną. Gražiai mus palinks
mino Su visokiais šokiais it 
dainomis. Tieiris p-lės Onūktt 
išlavintiems jaunuoliams vis
kas gražiai lietuviškai eina. Tai 
labAi gtažus it džiuginantis 
ihusU j alinimo darbas-. Tai di
delis kreditas tų jaunuolių le
vams ir panelei Onukui. Tas 
užtikrina, kad tie jaunuoliai 
nepamirš savo mamytės kal
bos. o

Po iriogramo iries rvisi varg
šai dar gaVoni po 25 centus. 
Tas pdliko ant vargšų Veidų 
malonių šypseną. Piniginės au
kas mums davė Gartield Parko

bet ir šiaip visokių reikme- 
dėl savo “karo.” . * *

R. R. Susirinkimas

Sutinkant su girtauju

Heights ir Harvey, 
5r Ęvergreen Park, 

k, Morton Grove,

SU

ir

DEMOKRATŲ PARTIJOS Mėlyna 
republiKoNų PARTIJOS Balta

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

MICHljAL J. FLYNN
Cook Apskričio 
Klerkas, Illinois

havb duėtus Liudvikas Tehzė 
sn panele Janiha Piktlirhaite. 
Akordiohh jiems piL___ 
liard Sittions. O labi

I CLASSIFIED .ADS. |
L - M jin flĮf I I I ...........   h .I.»3

Miscellaneous
\ įvairus 

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTfi IR BLftKOS 

DARBAI .......
35 metai bizny, turi pilną apdraudą 
Už darinis. Lengvus išmokėjimai, jei 

l-,. norite, .
BRlbGE^ORT ROOFĮNG AND 

SHEET MSE CO.
3216 So, Halsted Street

Real Estate For Sale 
Naniai-Žemė Pardavimui

5257 S. BISHOP — aukštos kla
sės 6 kambarių, karštu vandeniu 
šildomas, palyginamai naujas, dide
lis bungalow. Kainą šiai savaitei 
tiktai $5500. MR. MEDORA, 

Stewart 3601.

Help Wanted—Female

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

' 1747 So. Halsted St.

Farms for Sale 
___  Ūkiai Pardavimui

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

REIKIA patyrusios MERGINOS, 
puikios virėjos, namų darbams. 1-o 
aukšto darbas, geri namai, $8—10.

FOREST 2691.

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

Mr. MILLER, Randolph 2032.

Gegužes mėnesio 
New Yorke <r buš 
Amerikai. Jie Lie- 
išsiilgę; jau 35 me-

No. 4740 — Graži išėjimui suk
nelė. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę. *

fcfara virš nurodyti) pavyzdžių s

NIKODIMAS ARTIMAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kotfo 29 d., 4 vai. ryto, 1938 
m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs čepuliškių kaime, Dau
gėliškiu parap., Švenčionių 
apskrity, Vilniaus kraštė.

Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliudirhe 

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

Kūnas pašarvotas 3Ž6Č W. 
lllth St. LaidOtuVėš įvyks 
Penktadienį, balandžio 1 d., 
9 vai. ryto, iš namų į St. 
Christine parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nubudę liekame,
Brolis, Brolienė ir Giminės.

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

Šio penktadienio vakare svar
bus susirinkimas Lietuvių Rau
donos Rožės Kliubo, Liuosybės 
svetainėje. Kliubo nariai atei
kite visi ir laiku. Yra svarbių 
pranešimų. Velykų parengimas 
artinasi. įtrinkti darbL 
ninkai. Taipgi reikalinga nuo
dugniai apkalbėti pikniką, ku
ris įvyks liepos 24 diehą. Vie
ta paimta viena iš didžiausių 
ir gražiausių;—Sunset Park.
Ten turime savo išvažiavimą 
pirmą kartą. Tad, turime at
sakančiai prisirengti, 
susilauktume gėdos, o 
tumėm daug pelno...

Dr. Dorsey
Su šiandiena Dr.

ofisas, 4847 West 14th Street, 
susilaukia naujo mediko. Ne
bent kokio, bet gerai patyrusio

kad ne- 
pAdary-

Gussen'o

kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa- 
vyzdzia kaina 15 centų. Gali-* 
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept^ 1739 
So. Halsted SL, Chicago, I1L

■ I "|| i I • ............ i I
SKUBUS FONbAI 

LAIDOTUVfiMS
Ar reikią jtiihs pinigų dabar? 

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

L. T. ELLIS COMPĄNY, 
33 N. La Šalie St Franklin 1593

GABRYS RIMŠELIS
Gyveno po nr. 4222 So. 

Rockweil, pas E. Mali
nauskienę.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Kovo 30 d., 7:00 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs 47 m. amž., 
gimęs Lenkijoje Švenčionių 
ąpskr., Vidiškių parap., Čebš- 
taičiiį kaiinė.

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nuliudime 

draugus įr pažįstamus Ameri
koje, o Liet, seną motinėlę, 
seserį Terežię, jos Vyrą Mik'o- 
ą ir šeimyną Lunėękų, brolį 

Nikodemą ir jo moterį Emi
liją ir šeimyną ir gimines ir 
draugus.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus koplyčioje, 4348 So. 
Čalifornia A Ve. Laidotuvės 
įvyks Subatoj, Bal. 2 dieną, 
8:00 vaį. ryto iš kopi. į Nė- I 
kalto Pras. Pan. šv. parap. 
bažnyčią, kurioj^ atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o. iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazihiiero kapines.

Visi a. a. Gabrio Rimšelio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvočiami daly
vauti laidotuvėse, ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą it 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Draugai ir Pažįstanti.

Laid. Direktorius J. Liulevi- 
čius, Tel. Lafayette 3572.

n Gėles Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
ketams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone .LAFAYETTE 5800

LUlLmlU Visas Pasaulio 
Dalis. 

KVIETKININKAS
Gėles Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street 

Tel. BOULEVARb 7314

North West Moterų Klubas, 
abu po 10 dolerių. Jobas IčA- 
sinskas sii žmona mane aplan
kė iV davė ant štampų ir popie
tės, kari galėčiau pAtašyti į 
laikraštį šią padėkavorię.

Atlankymas kovo 13 d.
štai kovo 13 dieną atlahkė 

mus lietuvius ^'prieglaudos įna
mius inusty tautiečiai iš Čhica- 
gos priemięsojyf, Mėlrose Bark, 
Maywdod ir Bellwėod. Šių tri
jų kolonijų lietuviai, dirbdami 
moterų vadovystėje, vyrAins 
padedant, ię ^surengė niUnis 
vargšams la^ai ^skabius pietus, 
Stalus papuošė gėlėmis ir ap
krovė skaniausiais lietuviškais 
valgiais. O lės gaspadihes, iuio- 
lat meiliai šypscdAnios, ragibo 
s'eh'eiiuš vdlgyti. seneliai valgė 
pA'sigardžiuo'dAUii, o kas liko 

' - * ' 1

susidėjo į kišcniUs rytojui.
Buvo ir muzikalis progra

mas. Labai gražiai dainavo 
jaiiiių vaikinų ir merginų miš- 
rbs choras pb vadovybe *jaūhos 
poniutės 
bes. Savo 
vo' pianu, 
kad ėia 
gražiai
ViehAs vAikihas labai gražiai 
grbjė armoniką b abitus jam 
pritėtė giįtAta, Tuip šie j'AUnUo- 
liai mUš iibksmum per dvi vA- 
lAndaš. 0 priė tė viso kbmite- 
ttis dar apdovanojo vislis lietu
vius pb 50 centų pibigais. Visų 
mUsiį lietuvių. vargšų tUrdri IA- 
rib širdingą ačiU miriėtų kolo
dijų lietuviams už jų labdatih- 
gą darbą. Ačiū bižhiėtiains Už 
abkas, a’čiii visiems ir visoms. '

Atlankymus kdvo 27 d.
Garsaus Vardo Lietuvaičių 

draugija hub 'į’otvri of Lakė At
lankė mus kovo 27 diėuą. La
bai gardžiai payAIMfto visus se- 
belibs sU lietuviškais pietumis. 
i>avė visiems dovanų — po rio- 
sihUitę, pb pakelį cigarėtų it pb 
25 ėėntUs pihigais. Komi^ijbš 

' badės ponia Riibttis, pohia Vai
čienė, ponia feutibnėį ponia 
Gi'edeliėnė labai trieiliai ragino 
senelius valgyti.

Toliau tęsėsi programas, ku
rį labai pasekmingai vedė Po
vilas šaltimieras. Jis pasakė 
labai juokingą dialogą serie-

r i tarė Leo- 
iAūsia mus 

riustebirio kailklininkas Kazi
mieras Slinkus. Jis dainavo ir 
kahklėmis skambino. Lietuvos 
DėnAs vadovybėje rodos Grhšo; 
labAi gražiai sUgrojo keletą ku
rinių. Ir taip visi linksmino se
nelius per tris Valandas su vir
šum. Svečių čia kartu buvo gal 
du šimtai-. Tai varde visų sene
lių tariu širdingą ačiū minėtai 
komisijai ir drAUgijUi, visiems 
dainihinkdms, dainininkėms, 
muzikantams ir dalyviams. 
Ačiū visiems.

Jonas Rusteika, 
Inst. Ward 52, 
Oak Forest, III.

Help WAnted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS VYRAS abel- 
nam darbdi ūkės rėzorte. Turi kal
bėti lietuviškai. Gera algą. Pašau
kit CRAWFORD 1959.

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

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

REIKALINGAS lietuvis 
DEGTINĖS PARDAVĖJAS

Gaus drawing account ir Komi
są. Tūry būti patyręs savo darbe 
ir turėti savo žinomus kostume- 
rius. Kiti, neatsišaukite.

Musų firma persikėlė į naują 
vietą ir turi daugiaus rūšių deg
tinės saVo išplatinimui, todėl gali 
mokėti augštesnį komisą agentam. 
Dabar mes turime 12 trokų pri- 
statymuL Tas reiškia greitą patar
navimą. *

Mes persikėlėme nuo Archer 
Avenue ir dabar turime dešimtis 
kartų didesnę vietą negu pirmiau.

KREIPKITĖS PAS:
OLD FORT DEARBORN 

WINE-LIQUOR COMPANY, 
3649 So. Racine Avenue, 

Tel. YARDS 7070. TC1 ji 11 i
MR. B. J. HĖRMIT arba LEO

47 AKRAI prie steito kelio, 3 
karvės, 14 šimtų viščiukų, 8 ruimų 
stuba, vanduo ir elektriką, arti 
miestų, ir mokyklų. Priežastis par
davimo — hėra vyro. Rašykit

Mary Jasulaitis, Moosup, Coon. 
Box 37 A.

Kas Rado Kepurę? Automobiles

Business Service 
Biznio Patarnavimai

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

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynų 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 daugiaikjkaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vai. ryto 

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

iki

ufl Mėlrosc Park, 
Jellwdod. Šių tri-

Jozefindš MisAliunie- 
čhorui ji akompona- 
Tai jgražus reiškinys, 
gimęs jaunimas taip 
lietuviškai daihriojd.

Socialistų-“sklokininkų” ben
drame vakare per neapsižiūrė
jimą apsimainyta kepurėmis. 
Kas tai paėmė šviesiai pilką 
kepurę su inicialais J. C. iš vi
daus, o palikot tokią kepurę su 
inicialais B. S. ' 1

Asmuo,1'kuris turi/J. C.” ke
purę, prašomas susižinoti su 
J. Čepaičiu, 2118 E'vergreen 
aVenrie, ari>a W. Neffo salėje, 
24Š5 Š. Leiavbtt s'treet (ten kūt 
Vakaras įvyko), sekmadienio 
rytą, laike Vyrų Choro repeti
cijų. T. R.

1937 DODGE 4 durų Touring Se- 
dari, labai gerame stovyje, nebran
giai, naujo karo' garantija.

CENTRAL AUTO SALES and 
SERVICE, Boulevard 2510.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogų dengė jas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET t 

Tel. BOULEVARD 0250.

Pačiūžų Batalionas
Sonotone Teatre ...

Sąryšy su dvidešimties ittetiį 
rdūdbhokioš armijos sukakties 
paminėjimu, rytoj mieste So- 
notone teatre pasirodys naujas 
veikalas iš Sovietų Rusijos gy- 
Vėniino.

Veikale 
duoti kaip
jiį-pačiiižų batalioiias, jauho 
22 irietų amžidlis vario veda
mas kovojo nuo armijos atsi- 
škyhęs šit priešais ir, vienkart, 
su gaUria: klaikiais miškais ir 
šĮjfeigUis. tSkėlb.)

stengiamasi atvaiz- 
vienas armijos ski-

CHICAGOS ŽINIOS

Ą 'GAISRAŠ DIRBTUVĖJ--- 
thiriof's MahėabVe troh Co., dirb- 
Itivėj, 1760 biVėrsėy-, kilo dide
lis 'gaisras. ShhAikihb du nAmtis 
ir pAdAi-ė $1'0 žalos.

t ftuštžtibe tarnaites 
AkYVAIŽbbife — Tarnaitės 
akyVaizdbj'e įpylus nuodų į stik
lą pienu, Vakar nusinuodijo 
Merwyh .tteald, 41 metų am
žiaus pramoninkas gyvenęs ties 
iois Ashland, River Forest. 
žmona su duktere atostogauja 
Floridoje.

t NAUJA ttlGH SCHOOL 
SOUtHSibfcJ — Sumažinimui 
sUsigrudim'o Southsides high

liams. Tiek buvė jdbko rieji iki/school mokyklos, apšvietos ta
ryba ruošiasi statyti naują mo-ašarų, žinoma, iš džiaugsiu^

Labai juokingą komediją pa- |kyklą ties 76th ir Bennett ave- 
rodė J. Sirtaut, “ T. Plienis ir
L. Jogminas. Labai gražiai dai- rugsėjo, 1989.

nue. Darbas bus baigias prieš

IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 
ČERIUS 1937, visokio didžio su 
Coli Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registeriųs ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirkgite kitur.

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

CALumet 5269.

Financial
Finensai-Paskoloa

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

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

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

de luke ............................... $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v.v. 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

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

PADAROME PIRMUS MORGI- 
ČIUS ilgiausiais terminais — že
miausiais mokesčiais.

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

ALIEJAUS ŠILDYTUVAS, Gau
jas, degytšs enamelio nubaigimas; 
niekad nekrinta iŠ gurbo; pirmykš
tė pardavinio kaina $89.50; sezoną 
uždarant $25.00; veik greitai.
ARROW CIL BUR^ER COMPANY 

505 Lake St., Oak Park, Illinois.
Phone Austin 4300.

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apięlinkėse nuo 5 iki 15 tnetų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVlNGS

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

ALAUS RAUTAS PARDAVIMUI
> LAFAYETTE 0401.

Tarpe 6 įr ? po pietų.
FRANK FISHER

GUOSERNĖ, VAISIŲ ir daržo
vių marketas labai nebrangiai.

1700 West 51st Street.
PARDAVIMUI TAVERNAS ir 

Lunchruimis, biznis išdirbtas; 30 
pėdų baras ir 51 kambarių viešbu
tis. Pigi renda, garu apšildomas, 
arti main Stock Yard.... gatvės. 
Užtektinai darbo dej 6 žmonių. 
Priežastis pardavimo—turiu 2 vie
tas arba priimsiu partnerį.
4143 So. Halsted St. po 8 v. vak.
7,--- ' ...i»i....;.,  — —

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS 

Musų raštinėse — Keistučio ir 
Lietuvos spuikos — 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

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 BĘALTY CO.
6755 South Western Avenue 

Tel. Gtovehill 1038.
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Kainos Numažintos
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PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975
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TURIT 
KĄ PARDUOT 

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

bargenv

NAUJIENAS

ILGAI
Pašaukit miw tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri- 
einamps. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą.

I ? <



MARQUETTE PARKE PASIKORĖ LIETU
VIS JAMES KARĖTA

Anūkė rado jo kūną skiepe; buvo silpnos 
sveikatos

MARQUETTE PARK. — Vi- 
sas Marquette Parkas vakar su
tižę visokiomis kalbomis ir 
spėliojimais, kai pasklido ži
nia, kad nusižudė 68 metų lie
tuvis James Karėta. Vakar 
taipgi koronerio atstovai pra
dėjo daryti tyrinėjimą nustaty
mui savižudybės priežasties.

Velionio J. Karėtos kūnas 
buvo atrastas skiepe ties 6643 
South Rockwell avenue. Kūną 
netikėtai užtiko jo anūkė. Apie 
5 valandą vakare Karėta^ dar 
vaikštinėjo savo namo kieme, 
gatvėje, o pusę po šešių jo lie
kanos buvo nuimtos nuo vir
vės skiepe. Jis pasikorė.

Karėta buvo malonus, hiė-|

Lietuvių Vaizbos 
Butas Ruošias 
Bankietui

įvyks sekmadienį, balandžio
3 dieną

Paskutiniame Vaizbos Buto 
valdybos ir direktorių susirin
kime, kovo 18 dieną, p. George 
Nekrash namuose, musų gys
los buvo įtemptos ir jose 'krau
jas lyg virte virė, nes rytojaus 
dieną lenkai grąsino užpulti 
Lietuvą.

Telegramos Lietuvos reikalu
J. Kalcdinskas, Wm. Kareiva 

ir Wm. Sebastian, kurie yra 
Dariaus-Girėno Amerikos Le- 
gijono exekutyvio komiteto na
riai, taip pat ir Vaizbos Buto 
direktoriai, pranešė; ką<| jįe 
Posto vardu atsišaukia į Vaiz
bos butą pasiųsti telegramas 
Amerikos ir Europos šalims, 
kad jos neprileistų Lenkijos 
užgrobti Lietuvą. Tuoj buvo 
nutarta ir pasiųstos sekančio 
turinio telegramos Anglijai, 
Francuzijai, Rusijai ir dėdei 
Šamui: “We express ’our con- 
fidence in your efforts toward 
world’s peace by preventing 
war which may be caused by 
Poland invading Lithuania.”

Nors Buto direktoriai ir bu

giamas žmogus. Paliko, berods, 
septynis vaikus ir anūkų. Kai
mynai kalba, kad jo sveikata 
buvo silpna ir jis dažnai sirgu
liuodavęs.

šuo atrado pasikorusį 
šeimininką

Pamatęs savo šeimininkę, 
Mrs. Henry Smith, grįžtant iš 
krautuvės namo, 5706 S. Car- 
penter avenue, šuo prišoko prie 
jos ir pradėjo tempti į pastogę. 
Suinteresuota šunies keistu el
gesiu, moteriškė ėjo nesiprie
šindama.

Užlipus viršun rado savo vy
rą pasikorusį. Jis buvo apie 
54 metų amžiaus. Kodėl nusi
žudė — žmona nežinanti. —R.

vo susirūpinę, vienok pas juos 
matėsi labai malonus draugiš
kumas ir noras dirbti. Komisi
jų pirmininkai Jšdavė gyvus, 
įdomius raportus, kuo Butas ir 
pirmininkas M. Narvid labai 
džiaugėsi.

Bankietas Mildos salėje

Bankieto rengimo pirminin
kas Wm. Kareiva sako, kad p. 
Norkus Universal restorano sa
vininkas žada pagaminti pui
kiausią vakarienę, kiekvienam 
net po pusę vištos su visokiais 
priesmokais, busiančiam Buto 
bankietui balandžio 3 dieną, 
Milda Casino. Valgis ir net 
kiek gėrimo tik už vieną dole
rį asmeniui, ko viešbutyje ne
galima butų duoti net už tris 
dolerius.

Taip pat bus floor show ir 
kitas programas, kuriuo pasi
rūpins B. R. Pietkievvicz, nes 
jis yra ekspertas toj srityj. 
Šiuo bankietu Butas nemano 
nei nori pelno padaryti. Kurie 
neįsigys sau bilietų iki penkta
dienio, balandžio 1-mds, tai 
paskui gailėsis. Taip pat, na
riai paėmę tikietus, turi pra
nešti Wm. Kareivai kiek tikie
tų išplatino nevėliau kaip ba
landžio 1-mą dieną.

Wm. Sebastian patarė Butui 
dėti į visus lietuvių dienraščius 
Velykų pasveikinimus. Tas bu
vo vienbalsiai nutarta ir kores

pondentui tas darbas pavesta 
atlikti.

Po susirinkimo Mr. ir Mrs
A f

Nekrash visus susirinkusius la
bai puikiai pavaišino įvairiais 
gėrimais ir užkandžiais.

Sekantis Buto direktorių su
sirinkimas įvyks pas Buto ka- 
sierių Paul M. Smith, savinin
ką Smith’s Palm Garden.

William Sebastian, 
....... Official Correspondent..t-

Lenkai Šventė 
Lietuvos-Lenkijos 
“Susidraugavimą”

“Lietuviai ir lenkai gyvens 
kaip broliai”

Polisb Women’s Alliance 
Auditorium, 1308 N. Ashland 
avenue, vakar vakare įvyko 
masinis milingas sušauktas 
tam, kad “džiaugsmingai pažy-- 
mėti” Lietuvos-Lenkijos “susi
draugavimą” po 18 metų gin
čų ir nesusipratimų.

Jonas Romaszkiewicz, be
rods Lietuvoje gimęs, Lenkų 
Tautinio Susivienijimo prezi
dentas, pareiškė, kad užgimė 
nauja era ir kad lietuviai ir 
lenkai dabar gyvens kaip bro
liai laisvės, taikos, apšvietus ir 
žmonijos naudai.

Mitinge taipgi dalyvavo Len
kijos konsulas Chicagoje Dr. 
Waclaw Gawronski. —R.

SLA 6-to Apskričio 
Koncertas - Balius 
Balandžio 3 d. 

« ___ _____________________________

SLA šeštas apskritis suside
da iš 15-kos kuopų, Chicagos 
ir apielinkės. Kitaip sakant, tai 
milžiniška žmonių jėga. SLA
6-tas apskritis buvo įsikūręs 
tais laikais, kada musų tarpe 
'virė politiška kova. Šiandien to 
nėra ir viskas po musų pasto
ge ramu. Visi SLA nariai-riarės 
yra susidomėję tik gerove ir 
bujojimu musų didžiulės frater- 
nalės organizacijos.

Šis koncertas-balius bus įdo
mus; jame dalyvauja Chicagos 
Lietuvių Vyrų Chorrs ir p-nios 
Zabukienės grupė. Na, o po 
programui, bus šokiai ir t. t.

Kaip SLA nariai, taip ir mu
sų draugai visi dalyvaukim ir 
pasižmonėkime šioje pramogo
je, kuri įvyks balandžio 3 d., 
4-tą va), po pietų, West Side 
Hali, 2244 W. 23rd PI.

Senas Kvieslys tė ir kodėl-—nežinia.

Pranešimas SLA 6-to 
Apskričio Kuopų 
Veikėjams

Visų SLA kuopų, priklausan
čių prie apskričio, veikėjams 
buvo išsiuntįnota koncerto-ba- 
liaus tikietų, kąd juos pr.plati- 
nus tarpe savo kuopos narių. 
Kuopos turės sau naudos nuo 
parduotų tikietų. Todėl gerbia
mi veikėjai-os, dar turite laiko 
tų tikietų pardavimui.

Pasidarbuokim Visi, kad šis 
musų parengimas butų sėkmin
gas, gražus ir naudingas. Ap
skričio Valdyba deda visas pa
stangas, bet be jūsų gerb. vei
kėjų paramos, apskr. Valdyba 
viską atlikti negali.

Koncertas-balips jau čia pat, 
įvyks balandžio 3 d., 4-tą vai. 
po pietų, West Sidė Hali, 2244 
W. 23rd pi. .

Visi SLA nariai-narės-veikė- 
jai, rengkimės dalyvauti savo 
organizacijos gražiam parengi
me. K, J. Semaška

Apskr. Sekr.

BUDRIKO RADIO 
PROGRAMAS

Pereitą septintadienį man te
ko klausytis Budriko Radio 
Programo iš Stoties WCFL ir 
jis man ypatingai labai patiko. 
Orkestrą sugrojo įvairius link
smus lietuviškus šokius ir mar
šus, dainininkai sudainavo gra
žių melodijų ir Makalai davė 
scenos vaizdelį paimtą iš musų 
kasdieninio gyvenimo. Makalai 
duoda šituos scenos vaizdelius 
kiekvieną septintadienį, kaip 
7:30 valanda vakrre, iš šitos 
pačios stoties. Jie'yra labai įdo
mus pasiklausyti kiekvienam.

Budriko Rakandų ir Radijų 
krautuvėj, 3409 So. Halsted st. 
dab: r eina dideliŠ išpardavimas' 
tam tikrų modelių radijų, šal
dytuvų ir skalbiamų mašinų. 
Kadangi • šitų modelių yra tik, 
tam tikras skaitlius, tai šitais 
pigumais galės' prsina.udoti tik 
tas, kas bus pirmesnis.

Radio Programų Klausytojas

• BOMBA APGRIOVĖ NA
MĄ — Vakar Ž vai. ryto spro-1 
go bomba ties 7823 VernonJ 
apgriaudama namus vieno Au- 
gust Mercutio, bet žmonių ne- 
sužeisdama. Kas bombą pame-

Praloto M. L.
Kručo Sutiktuvių 
Vakaras
Tai tik politiškas airišių mitin

gas, kuriame buvo nustum
ta į šalį pania Nausėdienė

Kaip jau buvo rašyta ir 
skelbta iš sakyklos, šv. Jurgio 
par. klebono praloto M. L. Kru- 
šo sutiktuvės įvyko kovo 27 d. 
vakare parapijos salėje. Iš to
kio didelio garsinimo ir davat
kų bėgiojimo šiaip bei taip su 
vaikais, vaidintojais ir choris
tais prisipildė salė pilna.

Prasidėjo programas. Jį iš
pildė mokyklos vaikai ir para
pijos choras. Galima sakyti sa
vo užduotis atliko gerai. Apie 
tai daug ir nerašysiu. Tas ne 
liek svarbu.

Svarbu man buvo tas, kad 
minėtas bankietas buvo paver
stas į vienos demokratų grupės 
(Kell-Nash mašinos) milingą. 
Ten mat sugužėjo visi airišiai 
kandidatai, kurie yra remiami 
Kelly-Nash mašinos. Ir vakaro 
vedėjas kun. Petrauskas visus 
iškilmingai pakvietė kalbėti. 
Suprantama, jie ne tiek kalbė
jo apie pralotą M. L. Krušą, 
kiek savo kandidatūras gyrė ir 
ragino klausytojus, kad už juos 
balsuotų balandžio 12 dieną.

Tarp tų airišių kandidatų bu
vo atsilankiusi plačiai žinoma 
veikėja ponia Antonette II. 
Nausėda. Jinai kandidatuoja į 
senatoriaus urėdą 9-tame sena- 
lorijaliame distrikte. Na, ir įsi
vaizduokite sau, kad plačiai ži
noma veikėja tarpe Romos ka
talikų, kuri yra daug savo 
energijos ir laiko pašventusi vi
sokiems Romos kunigų reika
lams, šiame praloto Krušo ban- 
kiete liko paniekinta ir nu
stumta šalin. Jinai net nebuvo 
pakviesta prie garbės stalo, o 
pasuodinta netoli durų.

Ir kada visi atsilankiusieji 
airišiai, kurie tik tada atsilan
ko pas lietuvius, kada alpina 
rinkimai, buvo vakaro vedėjo 
kviečiami kalbėti, jie garsino 
save kaipo kandidatai ant to
kio ir tokio urėdo, o ponia A. 
Nausėdienė liko visai nepaste
bėta ir nepakviesta pasakyti 
nors kelelį žodžių.

Na, Į tai matote, gerbiami 
skaitytojai, kaip musų, lietuviai 
Romos katalikai kunigai ir va
dai atsilygina savo nuošir- 
diems veikėjams ir veikėjoms.

Kada jiems reikia ką nors at
siekti, tai jie visokiais budais 
ragina ir vylioja gabius veikė
jus ir veikėjas, tačiau kada po 
ilgų metų veikimo tie patys 
veikėjai ar veikėjos kreipiasi 
prie jų, kad jie suteiktų jiems 
pagelbą, tada musų Romos ku
nigėliai bei vadai atsuko nuga
rą ir nenori apie tai nei girdė
ti. Tai va, kaip atsilygina sa
vo rėmėjams ir rėmėjoms mu
sų Romos katalikų tikėjimo 
kunigai.'

Tokia katalikų didelė, gabi 
ir uoli veikėja kaip ponia An
tonette Nausėda, kuri per kele
tą desėtkų metų dirbo naudai 
šv. Kazimiero vienuolyno ir ki
tų romiškų kunigų organizaci
jų, šiandien, kada jai reikia pa
ramos, jinai yra niekinama ir 
nepastebima. O vietoje jps yra 
garbinami visokie lietuvių iš
naudotojai ir nutautintojai.

Pašalinis.

Lietuviai Gražiai 
Pasirodė Moterų 
Parodoje
Buvo Įrengta Tipiška Lietu

viška Seklyčia

Trečiadienio vakare užsidarė 
dvylikta metinė liaudies paro
da. surengta Chicagos Settle- 
mentų Federacijos (Chicago 
Federation of Settlement Hou- 
ses). Dalyvavo beveik visos 
Chicagos tautos. Pone Mauck. 
vadovė Fellowship House, Bri- 
dgeporte, rūpinosi lietuviškais 
rankdarbiais, ir paruošė rin
kinį audinių bei drožinių.

Daug tautų turėjo tipiškus 
kambarius. Buvo lenkų miega

DĖL INDU KUPONU SVARBI 
INFORMACIJA

Kdsdieh 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, bliu- 
dai ir t. t., kas savaitę skirtingi indai. Todėl jeigu nusitarsi! 
įsigyt) tą puikų setą, tai NETAUPYKIT KUPONŲ, bet JUOS 
TUOJAUS,(tą pačią savaitę kai kuponas tilps Naujienose, išsi
mainyki!, 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 kuponą Šiandien ir 
pradėki! sau rinkti gražų setą.

mas kambarys, žydų kambarys 
priruoštas dėl “SedCr”—Vely
kų apeigų; indusų kampelis su 
altorium dievui Siva (V. Beha- 
jaus kolekcija); bohemų, čekų, 
prūsų, įtalų, etc.. ir gražus lie
tuvių .kambarys, kuris buvo iš- 
tikro vienas iš įspūdingiausių. 
Atvaizdavo seklyčią, priruošta 
valgiui, su suolais, lietuviškais 
indais, mediniais šaukštais ir 
samtėmis. Ant sienos paveiks
lai verbom apkaišyti; ant aslos 
verpimui ratelis stovėjo (ačiū 
p. Paukštienei), klumpės ir lie
tuviškas krepŠis. Prie eglės sto
rėjo puošnus lietuviškas kry
žius. Ištikro, galėjom didžiotis 
seklytėle. Prie lietuviško kam
bario prisidėjo p. Daužvardienė, 
musų konsulo žmona, p. Wanda 
BVanskienė, p. V. Beliajus, 
Kazragienė ir keletas kitų, bet 
ačiū poniai Alice Mauck už pri- 
ruošimą. kambario.

Paroda užsibaigė įspūdingų 
programų. Lietuvių grupė buvo 
geriausia priimta, švelni, šva
ri ir gyva grupė, kuri susilau
kė didelio rankų plojimo. Daug 
gyrė, “The Lithuanians z were 
the best.” Lenkai pasirodė skai
tlingiausiai, jie atėjo, taip- sa
kant, “užkariauti estradą”. Gal 
apie šimtas jų buvo ir atvaiz
davo lenkiškas vestuves, su dai
nomis, apeigomis ir šokiais.

V.

O ŽIAURI EVIKCIJA—Ga
tvėje, ties 521 W. 25th Place, 
gyvena bedarbių Davis Stark 
su žmona. Abu nebyliai, vienas 
ir kitas kurčias. Užvakar jie $
buvo išmesti iš buto. Gatvėj 
sukrauti visi jų baldai ir tur
tas. Vienintėlii i jų draugai— 
du šuniukai.

PASAULINIAI NUOTYKIAI PAVEIKSLAIS

L ACAlfc>-iM AUJ1H.N Ų Kutu J

IŠTEKA — Operos daini
ninkė Lily Pons kuri ne
trukus ištekės už Andre r 
Kostelanetz, garsaus radio 
dirigento.

PO KATASTROFOS. — Puošnus limuzinas kuris susigulė su ambulansu prie Skokie bulvaro ir Buckley Rolid, 
Chicagos šiaurėje. Žuvo Miss Marion Newcomet, Chicagos turtuolė, o trys žmones buvo sužeisti.

(ACME-NAUJIENV Koloj

/ ŽUVO — Chicagos turtuolė Marian Newcomet, kuri 
/ z žuvo automobilio nelaimėje, šiaurės Chicagoje.




