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Pirmą Kartą
LIETUVOS PASIUNTINYS JTEIKE SAVO
ĮGALIOJIMUS PREZIDENTUI MOSCICKIUI
Pasakytose kalbose akcentuota Lietuvos 

ir Lenkijos savistovumas \
VARŽA VA, Lenkija, kovo 

31. — Visus Lenkijos reikala
vimus Lietuvai, pastatytus ul
timatume kovo 17 dieną, lietu
viai išpildė ketvirtadienį, kai 

• Lietuvos pasiuntinys, • pulk. 
Škirpa, įteikė savo įgaliojimus 
prezidentui Ignacy Moscickiui. 
Įgaliojimai įteikta, dalyvaujant 
ceremonijose Lenkijos užsienio

SUSISIEKIMAS 
TARP LIETUVOS 
IR LENKIJOS JAU 

. PRASIDĖJO1
WASHINGTON, D. C. Kovo

29. žiniomis' iš Kauno, Augus-
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Grojo Lietuvos Himną Varšavoje

■■■■ '
reikalų ministeriui Beckui ir 
kitiems valdžios nariams.

Lietuvos himnas buvo gro
jamas pirmą kartą Varšavoje. 
Pasakytose kalbose akcentuota 
abiejų šalių savistovumas.

Kaune, taipgi ketvirtadienį, 
Lenkijos įgaliotinis Francisek 
Charwat įteikė savo įgalioji
mus prezidentui Antanui Sme
tonai.

Nauja revoliucijos 
partija suorgani
zuota Meksikoje

MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 
sika, kovo 31. — Nauja Revo
liucijos Partija tapo suorgani
zuota trečiadienį Meksikoje. Į

tavo konferencijos pasektoje jo senesni j NacionaIg Re. 
oičii aL Irviną Tav»v>n I .inriiTma i ~susisiekimas tarpe Lietuvos ir 

Lenkijos paštu, telefonu ir te
legrafu pradedamas trisdešimts 
pirmą kovo; gelžkeliu balandžio 
devintą. .

Lietuvos Pasiuntinyj>e.

Prez. Rooseveltas 
paneigia kalbas 

apie diktatūrą
ko- 
de- 
bi-

WARM SPRINGS, Ga., 
vo 31. — Šiuo laiku eina 
batai kongrese ryšium su 
liumi, kuris, jei taps įstatymu,
suteiks prezidentui galios per
organizuoti valdžios departa
mentus ekonomiškesniu ir dar
bo atžvilgiu našesniu pagrindu, 
ne kad jie operavo iki šiol.

Dėl to biliaus, ypač atžaga- 
reiviškoje spaudoje, pasipylė 
prezidendii kaltinimai, buk jis 
siekiąs diktatoriškos galios... Į 
tai prezidentas Rooseveltas ket
virtadienį atsakė laišku, rašy
tu nežinomam asmeniui, seka
mai:

voliucijos partija, kuriai pri
klausė ir vadovavo prezidentas 
Lazaro Cardenas. Stipriausias 
naujos partijos jėgas sudaro 
darbininkai, ūkininkai ir karei
viai. . .

Vienas svarbiausių Revoliu
cijos Partijos platformos punk
tų yra laipsniškas stambiosios 
pramonės nacionalizavimas.

Partija pripažįsta klasių ko*- 
vą kaip kapitalistinės draugi
jos požymį. Ji darbuosis dar
bininkų demokratijai ... socia
listiniam režimui. Kovos už ly
gias teises moterims.- Už ko- 
lektivizaciją žemės ūkio, pakei
čiant didžiuosius dvarus į ūkių 
kolektyvus. Stengsis pravesti 
socialią 'globą ūkių ir pramo
nės darbininkams.

Visos politinės parti 
jos panaikintos 

Rumunijoj
ko-

“Kaip tamsta žinai, aš esu 
taip j r u priešingas^ diktatūrai 
Amerikoje, kaip ir tamsta, dėl 
sekamų priežasčių:

“(a) Aš neturiu palinkimo 
būti diktatorių.

“(b) Aš neturiu jokių savy
bių, kurios padarytų iš manęs 
sėkmingą diktatorių.

“(c) Aš turiu perdaug isto
rinio pagrindo ir perdaug žinių 
r.pie esamas diktatūras, kad 
galėčiau norėti bet kokios dik
tatūros formos vietoj tokios 
demokratijos, kokia yra Jung
tinės Amerikos Valstybės.

BUCHAREST, Rumunija, 
vo 31. — Trečiadienio vakare 
naujas Rumunijos ministerių 
kabinetas išleido įsakymą, ku
riuo panrikinama visos politi
nės partijos šalyje. Iki šiol Ru
munijoj politinės partijos tole
ruota,- nors veikti joms buvo 
uždrausta. Dabar jos tapo pa
naikintos.

Naujo ministerių' kabineto 
pirmininku, kaip iki šiol, pasi
lieka patriarchas Cristea.

Ima nagan Chicagos 
kontraktorius

Gubernatorius veta 
vo atžagareivišką 

bilių
ALBANY, N. Y., kovo 8J. 

— New Yorko valstijos legis- 
latura — atstovų butas ir se
natas — neseniai prizmė hihų, 
kuriuo buvo įtaikoma uždrau
sti komunistams 
kas- vietas New 
joje.

Gubernatorius 
čiadienio vakarę

užimti valcjiš-
Yorko valstir

Lehman tre- 
bilių vetavo.

Acme

p <■ - "p 
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VIRŠUJ REGINYS Columbus, Kansas, parodo nuostolius, kuriuos padarė 
viesulą pasisukusi čia kovo' 30 dieną. —Apačioj po kairei Highland mokykla, 
kuriai viesulą nurovė stogą, bet ant laimės beveik visi mokiniai buvo jau išėję 
iš mokyklos, kada viesulą užėjo. Columbusmiestely Viešnioj 16 žmonių neteko 
gyvasties ir daugiau kaip šimtas buyo sužeistų.
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29 ŽMONĖS ŽUVO AUDROSE 
TREČIADIENI 
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Viesulai užgavo 16 Illinois valstijos miestelių
PEKIN, III., kovo-31. — Mie- kė Illinois valstijoje.

stelis South Pekin, III., tur butj Ji sujaukė mokyklas, narnas, 
skaudžiausia nukentėjo dėl viėishuvertė telegrafų ir telefonų 
šulo, kuris užgavo jį trečiadie-'stulpus, ji. blaške žmones kaip 
nį. Miestelis virto griuvėsiais, senos popieros išmatas. Kąi kii- 
šeši žmones užmušti, daug di
desnis skaičius sužeistų.

Iš visę viesulas paliete 16 
Illinois valstijos miestelių. Gu
bernatorius Horner pasiuntė į 
nukentėjusias yietas kariuome
nę. ’

Penkiose valstijose siautė 
audros — Illinois, Oklahoma, 
Kansas, Arkansas ir Missouri. 
Pirmoje vietoje audra išsiver
žė miestelio Avant, Okla., apie- 
linkėje trečiadienį priešpiet, še
šias valandas vėliau ji išsiblaš- 3,000 nukentėjusių.

ri suvarė šiaudus į stulpus, lyg 
vynis. . -| •

Illinois valstijoje praūžė tri
jų mylių platumu. Daugiau nei 
250 asmenų buvd sužeisti, žu
vusiųjų gi ketvirtadienį pri- 
ękaityta šitaip: Illinois valsti
joje 11, Kansas -—«7, Missouri 
— 5, Arkansas — 4.

Raudonasis Kryžius pareika
lavo $100,000 pašalpai nuken- 
tėjusiems, teikti ir 
kad teks rupines

• r

pareiškė, 
mažiausia |

Tirs Tennessee Val- 
ley Authority veiklą

AVASHINGTON, D. C., kovo 
81. — Vidaus reikalų departa
mento sekretorius Harold Ickes 
ketvirtadienį paskelbė, kad jo 
departamentas ilgą laiką, darė 
tyrinėjimus ryšium su staty
mu federalių namų Chicagoje 
ir kituose miestuose.
- Tyrinėjimai parodė, jogei 
Chicagoje ir kai kuriose kito
se vietose kontrąktoriai darė 
sąmokslus tikslu iškelti staty
bos kaštus aukščiau. Surinkto
ji tyrinėjimuose medžiaga, Ickes 
praneša, yra atiduota valdžios 
teisių departamentui. Gal būt 
bus iškeltos grobikams bylos/

WASHINGTON, D. C., kovo 
31. — Apie $500,000,000 Jung
tinių Valstijų valdžia išleido per 
eilę metų upių tvenkiniams 
statyti, pigiai elektros jėgai ga
minti, trąšoms parūpinti, žemei 
gerinti ir t.p.

šis projekte s yra žinomas 
kaip Tennessee Valley Autho
rity. Privačios elektros kompa
nijos ir jų interesų užtarėjai 
iki šiol atkakliai kovojo pro* 
jektą. Jie kovoja jį ir dabai’.

Tarp projekto trijų viršinin
kų jau kurį laiką ėjo kivirčai. 
Pagalios jie pradėjo kaltinti 
vieni kitus viešai. Taigi trečia
dienį atstovų butas, o ketvir
tadienį senatas priėmė rezoliu- 
ęiją, kuri įgalioja vice-pre^i- 
dentą paskirti penkis senato
rius ir atstovų buto daugumos 
vadą paskirti penkis buto ne
rius į komisiją Tennessee. Val
ley Authority veiklai tyrinėti.

Britanija vėl “susi

Aliejaus kompanijos 
traukiasi iš Kinijos

TOKIO, Japonija, kovo 31. 
-— Pranešimas iš Peipingo, ja
ponų užimtos Kinijos dalies, 
tilpęs ketvirtadienį dienraštyje 
Nichi Nichi sako, kad svetim
šalių aliejaus kompanijos ren
giasi pasitraukti iš šiaurės Ki
nijos rinkų, nes jr.s išstumia 
japonų politika.

50 laivų ieško pražu 
vusio lėktuvo

HONOLULU, kovo 31. — 
Ketvirtadienį Jungt. Valstijų 
laivynas pabaigė manievrus. 
Tuojau po to 60 laivų ir 210 
lėktuvų pradėjo ieškoti kariško 
lėktuvo, kuris pražuvo trečia- 
dięnį. Kr rtu su lėktuvu pra
žuvo ir šeši nariai jo įgulos.

rūpino” Ispanija Japonai pripažįsta
kinų laimėjimus

LONDONAS, Anglija, kovo
31. — Ketvirtadienį Britanijos
valdžia pasiūlė hęsikišimo į Is- — Japonų armijos vadovybė 
panijos reikalus jkomisijai nau-1 ketvirtadienį pripažino, jogei 
ją planą greitam pašalinimui/kin<.i sulaikė jų ofensyvą šiau-
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PEIPJNG, Kinija, kovo 31.

svetimų šalių kariuomenės iš 
Ispanijos. Per- dti mėnesiu nie
ko neveikusi, Chhmberlaino val
džia susirūpino Ispanijos reika
lu dabar, kad g. 
kint parlamentui,

alėtų pasiaiš- 
jogei ji “ne

snaudžia”. Mat, pirmadienį Dar
bo partijos nariai parlamente 
rengiasi vėl atakuoti Valdžią 
dėl jos užsienio politikos..

Nuginčija, kad kai
zeris serga

DOORN, Holai
— Trečiadienį 
kad buvęs Vokietijos kaizeris 
AVilhelm sunkiai 
virtadieijį žinia > 
paneigta.

dija, kovo 81. 
jasklido žipių,

susirgęs. Ket- 
buvo oficialiai

rėš ^Kinijoje.

SĄŽININGI PAŠTO TARNAU
TOJAI

ALSĖDŽIAI — Jau antri me
tai, kaip iš Alsėdžių pašto įstai
gos gaunu visą korespondenci
ją ir visuomet laiku ir tvarkoj. 
Įėjus į paštą . nereikia visų 
šventųjų litanijas kalbėti ar 
yra tas ar yra tas ir t. t., bet 
greit viską surenka ir manda
giai pr duoda. Arba dėl laikraš
čių užsakynxo: jeigu paprašei 
kokį laikraštį užsakyti, niekuo
met nepatars kitą užsisakyti. 
Pavyzdys kitoms pašto įstai
goms. Alsėdiškiai tokiais tvar
kingais ir sąžiningais t pašto 
tarnautojais labai patenkinti.

7 MASINIAI AREŠTAI KOMINTERNO 
CENTRE

Suimta 100 žmonių komunistų interna
cionalų veikėjų

Nutilo prokuroro Višinskio 
balsas. Pasibaigė Bucharino ir 
jo bendrų išpažintys garsiojoje 
Maskvos byloje. Bucharinas ir 
jo draugai nelaimėje sušau
dyti. Kai kam gal atrodo, kad 
jau Stalinas nebeturi ko šaudy
ti, kad nebėra kas areštuoti, 
nes paskutiniai sovietų “prie
šai” palaidoti.

Klaidinga nuomonė! štai Ru
sijos , socialdemokratų darbo 
partijos organas, “Socialističe- 
ski Viestnik”, leidžiamas Pary
žiuje, kovo mcneąio 18 dienos 
gaidoje talpina laišką amerikie
čio specialisto; dirbusio Sovie
tų Rusijai 12 metų, o 1936 me
tais areštuoto ir po 15 mėne
sių kalėjime išsiųsto iš Rusi
jos į užsienį. Tas specialistas 
lėikraščiui “Socialističeski Vie
stnik” rašo:

nKlo “Komunističeski Interna- 
cional” redaktorius, vokiečių 
komunistas Smolianski, IRKI 
sekretariato yedėjas amerikie
tis komunistes Mingulin, kadrų 
skyriaus prižiūrėtojas Alicha- 
nov. Prie IKKI veikia vadina
mas OMSj^Otdiel Meždunarod- 
noi Sviazi), per kurį palaikoma 1 
ryšiai centralinio aparato su 
paskiromis partijomis ir kuris 
turi sąyo atstovus visose svar- 
besnčse''šalyse. Dabartiniu lai
ku šio 7 aparato vedėjai Abra- 
mov ir Miller areštuoti, o taip
gi pašaukti į Rusiją ir Rusi
joj areštuoti visi šio skyriaus 
užsienio darbuotojai,/ jų >tarpe 
nariai anglų, franeuzų, ameri
kiečių, danų, ir vokiečių par
tijų.

Areštuota dauguma Tarptau
tinės Kontrolės Komisijos na
rių, jų tarpe visi iki vieno iš
rinkti į tą komisiją 7-me kon
grese nariai Vokietijos, Lenki
jos^ Italijos, Rumunijos ir Ju
goslavijos komunistų partijų^/ 
Be to, pašaukta į Maskvą^ir 
ten areštuota eilė įvairių už
sienio* komunistų partijų dar
buotojų. (

Visus tuos žmones mėgina 
apkaltinti provokacija, šnipinė
jimu, griovimu komunistų par
tijų, nukrypimu nuo Kominter- 
no linijos ir t.p.

Areštuotieji Kominterno dar
buotojai prašė mane įspėti vi
sas socialistų partijas, kad sa- 
ya bendro frbnto politika Sta
linas mojasi socialistų partijas 
atiduoti GPU (slaptosios poli
cijos) kontrolei, stengdamasi 
“pašalinti negeistinus jam 
kėjus 
nršiai 
šalina 
dovus.

Eilė

“Maskvoj aš sėdėjau su vi
su Kominterno darbuotojų bu
riu. Iš jų gavau pateikiamus 
čia davinius. Iš Kominterno 
(komunistų internacionalo) 
aparato viso areštuota apie 100 
žiponių... Areštuotieji Komin- 
terną veikėjai prašė mane pa
teikti šias žinias socialistų par
tijoms, o taipgT painformuoti 
socialistų partijas apie areš
tuotųjų nuomones kai dėl Sta
lino politikos bendro fronto ir 
unijų vienybės klausimais.

Dabartiniu laiku vykdoma 
pagrindinis Kominterno vado
vaujančių sluoksnių daužymas. 
Areštuoti rusų sekcijos nariai, 
kaip Piatnicki ir Knorin, ku
rie iki 7-to Kominterno kon
gresą buvo’ prezidiumo ir poli
tinės komisijos nariai. Piatnic
ki taipgi buvo Kominterno se
kretorius.

Iš Pildomojo Komiteto narių, 
išrinktų 7-me kongrese, arės-j 
tuoti yra: 
Lenski ir Bronkovski, vengras 
Belą Kun, japonai komunistai 
Tanaka ir Okapo. 
komunistų partijų darbuotojų 
areštuoti: visi lenkų partijos 
darbuotojai, jų tarpe lenkų ko
munistų partijos , centrilinio 
komiteto nariai Albert, Brelev- 
ski, B.ratkovski, Krajevski, Kše- 
kyževski ir kiti; vokiečių ko- ir negali atvesti prie hieko ki- 
munistų partijos veikėjai Heinz 
Neumann, Vallenberg, Reiman, 
Remmele, štein ir kiti; Dani
jos komunistų partijos Centrf.- 
linio Komiteto 
jos komunistų 
vas komunistų 
Munk-Petersen; 
munistų partijos centralinio ko
miteto nariai Manner, Mėkinėn, 
Heimo, Mannerio žmona, Chiu- 
ling ir kiti; Estijos komunis
tų partijos atstovas prie Inter
nacionalo Mering; latvių' par
tijos centralinio komiteto na- 
riai><Balodis, Bauzer, Banzb, 
Martin ir kiti; rumunų komu- 
jiistų partijos veikėjai čemo- 
mordik, Beris, Brigadir ir ki
ti.

Iš vadovaujančių ____  9
Kominterno aparate areštuoti: 
organizacinio skyriaus vedėjas 
Vasiljev, propogandos skyriaus Šiaurės vakarų 'vėjai; saule te
vedė jas černin, komunistų žur- ka 5:34, leidžiasi 6:14 valandą.

iš socialistų partijų, 
kaip kad jis dabar 
komunistų partijos

stambių areštuotų

vei-
pa- 
pa- 
va-

Ko-
lenkai komunistai! minterno darbuotojų, turėjusių 

‘progos dirbti kartu su Stalinu 
daugiau kaip dešimtį metų ir 

gerai žinančių jo politi
ką tarptautinio darbininkų j u- * 
dėjimo srityje, tvirtina, kad 
bendro fronto politiką, pagal 
Stalino receptą, tikrenybėje 
yra milžiniška provčkacija prieš 
socialistinį darbininkų judėjimą

komunistai daugi 
Iš paskirų todtfl

narys ir Dani- 
partijos atsto- 

internacionale
Suomijos ko-

to, kaip tik prie kracho.”
Bucharinai, Zinovjevai, Ry- 

kovai ir kiti, ir dar kiti jau 
nudaigoti Rusijoj kaipo šalies 
išdavikai, sovietų griovėjai. O 
dar šimtai Kominterno Vadų ir 
darbuotojų,.-paskirų šalių ko
munistų partijų atstovų ir vei
kėjų sėdi Rusijos kalėjimuose. 
Gal ir juos Ir ūkia Bucharino ir 
Zinovjevo likimas.

ir apielinkei fede- 
biuras šiai dienai pra-

Giedra; šalta kaip buvo •.'‘vi
dutinio stiprumo vakarų ir '
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Ispanijoj ir aplink Ispaniją
(Musų specialaus korespondento Ispanijoje)

(Tęsinys)
VI.

Na, tuo tarpu Franko oku
puotoje dalyje viešpatauja Ura
nija it priespauda gal dar di
desne, negu, buvo ligi respubli-* 
kai įsikuriant. Bažnyčią pil- 
siaufeodalines klasės ir stam
bieji kapitalistai he tik atgaVo 
senąsias prfvilegijas, bet jos 
dar labiau išplėtė. “Valstybinė” 
ir bažnytinė valdžia laikosi te
roru; kietas įgijo tokią galią, 
kurią turėjo gal tik Pilypo II 
laikais, bei inkvizicijos 'dieno
mis. Pamaldų apleidimas yra 
baudžiamas mirties bausme, vi
siškai kaip kad pas mus kai- 
kas baudė medžiotojus, me
džiojančius mišių metu, ap-

New York Daktaras 
Sumažino Aukštą 

Kraujo Spaudimą 
22'uos iš 26 atsitikmų 

Dr. Frederic Dafnrau, žymus New 
Yorko gydytojas neseniai sumažino 
kraujo spaudimą Ž2-uose iš 26 atsi
tikimų su ALLIMIN, česnakų-Pet- 
ruskų esencijos tabletėmis. Nevien 
kad kraujo spaudimas nukrito, bet 
ir paliko žemesniu, vartojant ALLI- 
MIN; sumažėjo svaigulys ir galvos 
gėla visai praėjo veik visuose atsi
tikimuose. Kad gauti tas pačias tab
letes. kurias vartojo Dr. Damrau, 
klausk vaistininko ALLIMIN česna
kų-Petrušky esencijos tablečių ir 
neimk padirbimų bei pamėgdžioji
mų. Norint gauti DYKAI sampelio 
ar vertingos knygelės, rašyk 
VAN PATTEN CO., 54 VV. Illinois 

Street. Chicago.

skelbti kulturbolševikais.
Lygiai tokia pat galia naudo

jasi kariškių kasta, nesiskai
tanti su jokiais žmonių ir gė
rybių naikinimais.

Nerašysiu bendrų ir niekuo 
neparemtų žėdžių. šie tvirtini- 
Pidi yra galit i res liiblikoj — iš 
ten gyvenančių darbininkų, pa
bėgėlių pranešimų, ‘pa'Črų fa
šistų spaudos ir 1.1.

Burgoso junta yra finansistų 
ir dvarininkų pakalike, todėl 
jos, artmfiausi žingsniai ir buvo 
pasitarnauti savo šefams. Ji 
tuojau panaikino įstatymus, 
saugančius nuomininkų ir/ko- 
lonistų reikalus; panaikino lau
kų darbininkų darbo laiką nu
statantį įstatymą: laukuose vėl 
įvestas darbas nuo saulėtekio 
ligi saulėlydžio, Mokant seną
sias elgetiškas a'lgtfs. Konstitu
cija ir įstatymai — yra Fran
ko valia, kuriam, saVo eile, 
diktuoja užsienio fašistai. 
Smulkieji savininkai, pirkliai, 
smulkieji įmonirtinkai, inteli
gentija ir visi darbo žmones 
kenčia tą patį terorą, ir bankų 
U* i monopolinių kapitalistų 
plėšikavimus. Užsieniečių kapi
talo ir karinis viešpatavimas 
fašistų okupuotose srytyse ta
po akiplėšiškai atviras. Pavyz
džiui, Malorkos saloje dar ne
seniai buvo militariniu guber
natorium italas Conte Rossi, 
priklausęs tiesioginiai Mussoli- 
niui. Vokiečių pasiuntinys Sa-»

LIETUVOS PRODUKTAI
SALDAINIU
KUMPIŲ 
“PICNIC” KUMPIŲ 
RŪKYTŲ KUMPIŲ

“FRANKFURTERS” 
LAŠINIŲ 
BARAVYKŲ 
Raugintų agurkų

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DKVYNERIOS 
GINTARŲ 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ

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

PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTU SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

805 W. 19th St Tel. Haymarket 3555
CHICAGO, ILL. / J. F. RAKŠTIS, sav.

Pinigų galite pasiskolinti lengvai ir greitai ant pirmų morgičių ant 
jūsų namo Chicagoje ir apielinkėje ant lengvo “Direęt Reduction” 
piano, kur nuošimtis eina žemyn taip greitai, kaip skola sumokama.

KREIPKITĖS I
GEDIMINAS BUILDIMG AND LOAN ASS’N.

4425 SOUTH FAIRFIELD AVENŲE. . Tel. Lafayette 8248 
Mes esame po Fedęralės ir Valstybės valdžios priežiūra/ čia jūsų 
pinigai apdrausti iki $5,000.00 per Fdderal Savihgs and Loan In
surance Corporation, Wkshington, D. C.

ROSE ENCHER, Secretary

NTANAS M. PHILLIPS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA AVENUE

Tel. Boulevąrd 4139
Pirmiau buvusi A. Masalskio Įstaiga

lamankoj naudojasi neribota 
galia sukilėlių teritorijoj, dilo- 
darnas patvarkymus, atatinka- 
rhaį vokiečių gėnėralinidm šta
bui — apie 'karinių operacijų 
eigą. Vokiečiai išnaudoja Ma
roko ir baskų fudynus, italai, 
užvaldė Asturijų anglies kasyk
las ir Andalūzijos alyvų plan
tacijas.

Šitokiai padėčiai csailt jaii 
prasidėjo plataus masto fašistų 
demoralizacija: žvėriški veiks
mai prieš respublikonus ir. 
jicYris p'rijaiTčiai’ičius, ir fašistų 
pidutyiies fcavitėrpy. TCrp fh- 
langistų ir tradicionalistų įvy
ko kruvinų susidūrimų Pam- 
plonuj, Saragosoj ir net fron
tuose, jau nekalbant apie susi
kirtimais tarp pačių užsieniečių 
įsiveržėlių. Imperializmo rė
muose, kur niaujasi dėl pirme
nybes keli kraugeriai — nega
li susiburti pastovi ir tvarkin
ga valstybė, kiek ją besisteng
tų anglų kietakakčiai pripažin
ti.

Ir greta tų fašistų pjautynių 
savitarpy — kyla aršiau pa
vergtoji liaudis, štai faktas iŠ 
pačių fašistų spaudos:

“Įvairiose vietose ant gelžke- 
lių bėgių sproginėja bombos, 
laimei tačiau kurios nedaug au
kų tėpareikalauja. Banditai, 
vykdantieji šiuos darbus, tega
li būti gretimuose nusikaltimų 
vietoMs kaupuose. Tas rodo, 
kad užfrontėje yra žmonių, tu
rinčių santykių su raudonai
siais banditais. Po šių įvykių 
mes furime savo oro jėgoms 
duoti įsakymą sulyginti su že
me tuos namus, kuriuose Fuen- 
tėj Kalientėj buvo pagaminta 
sprogstamoji medžiaga, be to, 
kaimą Rigles begailestingai 
bombarduoti, nes ten buvo pri
gulus f i raudonieji. Mes prane
šame, kad ateityj bombarduo
sime visus kaimus, kur tik to
kie išsišokimai įvyks”. (Iš 52 
maištininkų divizijos generolo 
įsakymo. *Jos štabas randasi 
Catalajude, Aragonb f rota te).

Aišku be galo: tai yra karo 
paskelbimas visiems be išim
ties žmonėms — ir fašizmo ga
lo pradžia.

Kas sakė, kad geras 
G liuosuotojas turi ' 
BLOGA SKONI?

Kas sakė, kad reikiaKas sakė, kad reikia susiraukt iš pa- 
sibiaurėjimo, kiekviehą kartą imant 
ką nors nūo užkietėjimo? Viski nėra 
reikalo jums tai daryti! .
Paimti liusuotoją galį būti yisais at
žvilgiais taip malonu, kaip dr valgant 
gardaus šokolado šmotelį—jeigu jus 
imat Ex-LkX! Ex-Lax suteikia jums 
pilną išvalymą—bet švelniai, lengvai 
nesukrečiant jūsų vidurių, be pasi
bjaurėjimo ar vienur; 
Daugiau kaip i/ū me*

skaudėjimo.
Ėx-Lax buvo 

Amerikos mėgiamiausias šeimos vi
durių liuosuotojaš. Dabai* jis yra 
Moksliškai Pagerintai!. Ištikrųjų da
bar jis yra daug geresnis, negu kada 
nors pirmiau. Jis turi GERESNĮ SKO
NĮ, VEIKIA GERIAU ir yra-DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo. 
Lygiai geras ir vaikams, ir suau
gusiems!

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ I 
ATSISAKYKIT JI 
PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienks tikras Ex- 
Lax! Įsidėmėkit teisingą ant dė
žutės užrašą — E-X—L-A-X. Kad 
gautumėt Ex-Lax pasekmes, rei
kalaukit tikrojo Ex-La

durių liuosuotojak

phsikeitįmų. Milžiniškas masės, 
kurios seniau Jjuvo priverstos 
stovėti nuošaliai politinio gyve
nimo — šiandieri tame gyveni
me dalyvauja aktyviai ir su 
ginklu rankose gina demokra
tiją ir laisvę. Taigi parlamen
tas tų pakitėjimų nebeišreiškia. 
Šioje padėtyje liaudies fronto 
obalsiais organizuotas demo
kratinis liaudie^' atsiklausimas 
įgytų tikro tautinio plebiscito 
pobūdį, ir pasauliui parodytų 
tiesą, kad liaudis stovi už liau-^ 
dies fronto vyriausybę, už de
mokratiją, priėš fašizmą.

vienos, kūrios tMi1'nepatiks, o 
antrosios, už kurias aš nepa
jėgsiu sumokėti.

j i iniiH į m jiiuiif n iHUH
Sovietų Rusijos vėliausias 

paveiksiąs!
“Pačiūžų Batalionas”
Iš Sovietų Karelijos jaudinanti 

apysaka ir
“AED A«M¥ EN8EMBLE’’ 

Dainos ir šokiai, šokant garsiąjai 
raudonos arinijos grupei, armijos 
20 metų sukakties paminėjimui

SONOTONE
Teatras—<66 E. Van Buren

Tęsis nuo 11 A. M. iki Vidunakčio
Šiokiomis dienomis 25c iki 1 p.p.

—H■■MM■MM■

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
-.................11 - • ' ' • —- ■ ■ .............................— • ■ .. ■

ĘTO h EUBEIKI
r-\X7IZ A I koplyčios visose 
D 1 K.Al CHICAGOS DALYSE.
AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ

Tel. Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

VII.
O tuo pačiu metu demokra- 

tiiičj Ispanijoj — bene pirmą 
kartą istorijoj kuria tikrai de
mokratinį režimą, kuris Euro
poje bus naujo tipo. Pabrėžiu 
— Ispanijoj, kuriasi naujo tipo 
respublika.

Ji nebus sovietinė, nes — im
dama istorines ir technines bei 
geografines šalies sąlygas — to 
nereikalauja net Ispanų Komu
nistų partija. Bet ji nebus nei 
veimariška respublika, nei 
prancūziškoji. Ši respublika gi
mė iš nieko, tapo galingą re
voliucinės liaudies reikalų vyk
dytoja ir nepriklausomybės! gy
nėja. Joje jau nebėra ponų su 
paVėldimąja teise išnaudoti 
darbininkiją ir valstietiją. Jų į- 
frionės, jų žemė tapo paversta 
darbininkų ir valstiečių nuosa
vybe, esančia liaudies vyriausy
bės rankose. Priespaudos apa- 
ratas sunaikintas. Kariuomenė 
ir visos ginkluotosios jėgos nu
kreiptos kovai prieš liaudies 
priešus. Bažnyčios galia su
griauta: iš jos atimtos visos 
šios žefrtės gėrybės ir “marnas- 
tys”, ji neteko įtakos valsty
bėje, mokykloje ir socialinėse 
srytyse.

O liaudies frontas, kuris šiai 
naujo tipo respublikai vado
vauja — priešingai visiems 
slaptiems ir visiems fašizmo a- 
gentų tvirtinimams — tėra kp- 
vOs organizacija prieš fašizmą, 
prieš tradičiiliuš pavergėjus, ir 
prieš svetini Uosius įsiveržėlius; 
jis Vra politika, programa, plat- 
fO'rMa plačiosios liaudies reika
lavimų įvykiniihui.

Prašau susipažint su dviem pa
sauliais, kovojančiais Pirėnuo
se. Kai Franko generolai gra
sina bombarduoti kiekvieną 
kaimą — liaudies frontas nori

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAf 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
~ . Draugijos Nariai

Pkoųe CANAL 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
22in West 22nd Street

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomie ir nedėl. pagal kutarti 
Re*.. 6681 So. Calfforaia Avenue

Telefonas Reonhlir 7H6R

10 ir 25 centų dėžutės yra 
jūsų Vaistininką.

pas

atsiklausti referendumo keliu 
kiekvieno kaimo.

Liaudies atsiklausimo klausi
mas Ispanijos respublikoj gana 
plačiai svarstomas, partijose ir 
spaudoje. Mat, galvojama ši
taip. Dabartinis paflamentas 
buvo išrinktas i viešpataujant 
reakcijai. O nuo 18 liepos 193(5 
m. šalies gyvenime įvyko gilių

Aragbiiąs XIL—10.
(GALAS)

' i

jU0K‘AI
TIKfcAS SPECIALISTAS

Plikis nusipreka kostiumui 
medžiagos ir rodo ją savo su^ 
nui. Šis, paėmęs, apžiūri ir iš
randa, kad medžiaga tikrai gra
ži. " >

—Et, jau iš tavęs tikras kvai
liukas-, juk tu apžiurėjai tik 
prastąją pusę,—barasi Pbkis.

—Tai teisybė, ’ tėveli,—Haria 
Plikiukas, —bet geroji pusė 
man neįdomi, juk man tik iš 
išverstų tavo kostiumų tesiu- 
dinrmt.

TOKIA JO NUOMONĖ
Marijona kalbina savo vyrą.
—Ar tu bent kiek nusivoki 

kokios skrybėlaitės šią. vasarą 
bus nešiojamos.

Vyras linktelėjo galva:
—Aišku. Jų bus dvi rūšys:

t:

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis 
’ŠENlAUSijĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

a>ibulance
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

__ i, 4 koplyčias Visose 
J—Chicagos dalyse

Klausykite/musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais
7 vai. vakaro'iš W. II. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

( į P. ŠALTIMIERAS.

NAUJAIATID®
PROGRESSIVE PLUMBING 

v SUPPLIES
(Lietuvis žydukas iš Švėkšnos) 
. 10846 S. MICHIGAN AVĖ.

Tel, Pullman 4540
Viskas dėl plumbingo ir apšil
dymo. Anglių pečius vandeni 
šildyt ..................... 7............. $5.25
30 galonų tankas (boileris) $5.50 
Pilnai įrengtas toiletas $10.50 
/ Mes įmokame patarnauti.

. - 1**' ‘

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Thėrapy 

and Midwife
. 6680 So. Westero 

Avė., 2nd floor 
Henilock 9252

Patarh&uju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
ęlėctric t r e a t - 
ment ir magne- 

Ijjc blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI
K. P. G U GIS

Miesto
Kamb.
Namų

St.
ADVOKATAS 

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80 
Telefonas Boulevąrd 1810

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarti.

JOSEPII J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 
iMephone: . Boulevąrd 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
R<Ss. 6515r So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS

3407 Lowe Avė. TeL Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn 
Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL
) Namų Tel.—Hyde Park

st
1824
3895

Ofiso Tel. Boulevarč 5918
DB. BERTASH
756 S5th St,

Cėr. of 'S&th Imd Halsted Sta.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80

Nedėliomis pagal sutartį A
Ret. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tat Kenvmod tClOT

Ofise TeL Vtrguna OO3b 
Residence Tel. BEVBRLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir UUo 6—b vaL vakare 
Jterideneija:

8939 SOUTH CLAREMONT A V U 
Valandos—9—10 A. ,M. 
Nedalioj pagal sutarti.

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS*-CH1RURGAS, X-RAY

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

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

2400 VVEST MAD1SON STKKfc.1
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 6 va..

Tel. Seeiey 738(1
Namą telefonas BrunsWi<fc 00/7

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Vai. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiaaieniuia ii 

Sekmadieniais nuaitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

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

Ofiso* vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8
■ vate. -Nodėhoj pagal susitarimą 

Ofiso Tel.-. Boulevąrd 7820 ~
Namų Tel.: Prospect 1930

Phone Boulevąrd 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutarti.

_____ K»ti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St. *. •

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVĄRD 8483

Tel. Office Wentworth 6330
Rcz. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Panedėlj, Utarninke ir ' Ketverge
t nuo 2 iki 9 vai. vakare.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v,

Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.
' Tel. Prospect 1012

■ • • - ■ rl

Laidotuvių Direktoriai

AKIU SPECIALISTAI

Phone Boulevar 139

YardšJ1139
Yards 1138

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

J. LIULEVICIUS
4348 So. California Avenuė Phone Lafayette 3572

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd PUce Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Eašt 108th Street Tel. Pullman 1270

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

S.M.SKŪDAS
718 West 18th Street /Phone Monroe

P. J. RIDIKAS /
3354 So. Halsted Street t Boulevąrd 4089

ANTHONY PETKUS
6834 SO. Wcsteriti Avė.
1410 South 49th Court

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue

I, J. ŽOLP Phone Boul. 5203 ,
1646 West 46th Street 1 Boulevąrd 5566

8

DR. & SERNER 
LIETUVIS akių GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829. 
Pritaiko Akinius 

, Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis pagal sutarti.

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuyią 

Laidotuvių 
Direktoriij 
Asociacijos

(

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

KITATAUČIAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas, 

Optometrically Akių Specialistas .
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas, 
su, elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
i 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 akinio. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

. Phone Boulevąrd 7589.

DR. HERZMAN
. IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pie£ ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
Valandai dieną. *

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų
? iki 8 vai. Nedil. nuo 10 iki 12

Rėk. Telephone PLAZA 2486



Penktadienis, balan. 1, 1938 NAUJIENOS, Chicago, III.

Kc ky bes Maistas
SPECIALIAI ŽEMOMIS KAINOMIS

IŠPARDAVIMAS! PENKTAD. IR ŠEŠTAD., BALANDŽIO 1 ir 2

KORESPONDENCIJOS
Scottville, Mich

ŠVIEŽŲS No. 1 KOKYBĖS

Kiaušiniai atrinkti tuz- 19c2
‘MIDWEST” GERIAUSI- KIAUŠINIAI kartonais Tuz. 2314c 
FANCY SANTA”CLARA~CĄLIFORNIA 

SLYVOS UL I 1 UU 25 Sv> Dežė
PIRKIT DĖŽĖMIS PO MAŽIAU DĖŽĖSE NEGU 6c SVAR.

SI YRA SPECIALIAIJEMA KAINA! 
“MIDWEST” GERIAUSIA GOLDEN SANTOS 
KAVA “n Sv. MaiS. j AC 
ivrv v zi. žviežia_________ 1 ■

AFRIKATAI ‘ns^,RF^"Didelis 214 kenas ..............
“MIDWEST” CALIF 

r a RIEKUTĖM AR PUSĖM 214 Ken.

19c 

19c 
GVATTTNl? REGULIARĖ AR ŠOKOLADO ....... OOa
VVALUnE DIDELIS KENAS 59c MAŽAS

FOULDS ^TX^KABONAI 2 PAK 15c
“COMET” RIGE .......... ......  Sv. pak. 2 už 190
“GERBER’S” Sunkti Valgiai-įvairiausi ...............  T3~kiėnai~25Č
FANCY CAUFORNIA
GRANDŽIAI DIDELIO 200 

DYDŽIO
TUZ. 21C

BANANAS Didelės, Prinokusios .
BUROKAI Šviežus Texas ............
MORKAI Fancy California ..........

TOMATES Fancy Florida

......... 3 sv. 170
2 krūvelės 90

3 krūvelės 130
Sv. 10c

“ROSE BRAND”
BOILED HAM.............................. ¥2 sv. 22c
“RICHTER’S” VASARINĖS DEŠRELĖS .... .........................  Sv. 27c
FANCY VIETINIS ŠVEICARIŠKAS SURIS Sv. 30c
“SUPERSUDS”D™%A%^ 3 už 26c
CONCENTRATED SŪPER SUDS Didelis mėlynas pakas ....... 19c
OCTAGON PRAUSIMUISI MUILAS .........    3 už 14c
OCTAGON" SOAP CHIPS ..................................... Didelis pak. 19c
OCTAGON GRANULIUOTAS MUILAS Didelis pakas 19c 
"SEMINOLE”' MAUDYNĖS POPIERIS .................. 4 roliai 23c
“HELP” CLEANER...........Did. pakas 19c
DYKAI! ~KEN AS~SUNBRITE~CLE ANSER~ SU
QUICK ARR0W Soap Flakes Abu už 19c

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
u TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

PIRK NUO frįjOWEŠt) NES PIGIAU

MIDWESTffiSTORES

MES JUMS DĖKOJAM
už Jūsų Gausingą Atsilankymą 

į Musų Atidarymų pereitą Savaitę 
Tiems, kurie negalėjo iki šiol atsilankyti

, MES TESTAM SAVO

GRAND 0PEN1NG IŠPARDAVIMĄ
NAUJI PAVASARINIAI

JCOTTON FROCKS

Mieros 14 iki 52

$100
B Up

ŠEŠTADIENYJE TIKTAI
VĖL MES DUODAM PRIJUOSTĘ DYKAI

SU KIEKVIENU SUKNELĖS PIRKINIU

Kay Hosiery Specials
Nauji Pavasariniai 

RINGLESS CHIFFON

2 Poros 9(k
VIENA PORA 47c

Kuogeriausi

DvinyČiai ar Trinyčiai
GENUINE CREPE
g Poros $*|.33
VIENA PORA 69c

Kuogeriausi

3436 S. Halsted St., Chicago

• USB

INE

TOimtYEĄ 
jrriltforFruEyt Book

Night and Morning |
Promote a Clean, Healthy Condition
Dėl Akių suerzintu nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletu lašų M u* 
rine. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

Sale for Infant or Adult. At all Druggists.
Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

Lietuvos nepriklausomybes 
minėjimas

Ūkininkai visados yra atsili
kę nuo miesto progreso ir lai
komi konservą lyvišku Ameri
kos elementu.

Bendras draugijų komitetus 
manė surengti Lietuvos dvide
šimts metų, sukaktuvių minė
jimą vasario mėnesį, bet ka
dangi buvo daug sniego ir pra
sti orai pasitaikė, tai ūkininkai 
biskį atsiliko. Kovo 13 d. L. U. 
Z. Draugijos svetainėje, buvo 
surengtas sakytas minėjimas 
su prakalbomis ir šiokiu lokiu

Dabar po lietuviškas koloni- 
,as bastosi J. Bondzinskaitė. A. 
L.D.L.D. vielos kuopa pasikvie- 
.ė ją ir čionai, kad ką nors pa
pasakotų apie Lietuvą ir pagir
tų Rusijos tvarką. Taigi ir bu
vo proga kalbamai kuopai į- 
piršti ją kaipo kalbėtoją ir 
šiam minėjimui. Tiesą pasa
kius, kaip kalbėtoja ji yra ga
na prasta. Matyli, oratorijos 
mokslą ji yra baigus pas Juke- 
į: ji gyrėsi Rusijoj išgyvenus 

apie ketverius metus ir ant 
‘karaul” stovėjus. Matyti, tar-

gerai.

Lietuvoje išbuvus tris mėne
sius. Prieš keturis mėnesius 
grįžusi į šią šalį. Lietuvos žmo
nių gyvenimą nupiešė
Nurodė, kad Lietuvoje viešpa
tauja \viens tik vargas 
darbiiųjnkų ir valstiečių. O po
nai valdininkai paskendę pra
bangoje ir gerai gyveną. Rusi
joje esą visai kitaip, ir žmonės 
gyveną labai laimingai. Kol
chozai turtingi. Darbininkai 
dirbą trumpas valandas ir viso
kio gero pilni. Sir aittomdbiliais 
nenorį važinėti, nes jau jais ap
sidžiaugę. Vąžinėjasi su aero
planais, kurių darbininkams 
netrūksta. Moterims ir vaikams 
tai tikras rojus esąs.

Pagal jos nuriestą kalbą, tai 
Rusijoj nieko netrūksta darbi
ninkams, lik gulbės pieno sto
ka.

Priplepėjus visokių nesąmo
nių apie Sovietų Rusiją, ji bet
gi nepasakė, kad minimum ai-

tarpe

Revoliucija 7 >
SCOTTVILLE, MICH. — Ko

vo 13 d. 1938 m. Lietuvių Ūki
ninkų Žemdirbių Draugijos 
Svetaine. <

sc, kurias surengė Bendro fron
to komitetas paminėjimui Lie
tuvos nepriklausomybes* dvide
šimts metų sukaktuvių liko* nu
tarta:

1. Kad Lietuvoj butų a įsteig
ta demokratiška valdžia. ;

2. Kad Lietuvos visi ž onės

j 3. Kad butų panaikintas karo 
stovis visoj Lietuvoj.

4. Kad butų duota laisve žo
džio, spaudos ir susirinkimų.

'eisti politiniai kaliniai, kurie į 
kalinti už reikalavimą demo
kratiškų teisių ir pagerinime 
būvio darbininkams ir valstiė 
Janis.

6. Kad butų tolerancija viso 
kių įsitikinimų ir minčių vi
siems Lietuvos piliečiams.

7. Kad laisvi piliečiai galėtų 
ramiai ir laiminga’ Lietuvoj 
gyventi.

šalin priespauda! Lai gyvuo
ja demokratiška 
luvoje!

Komitetas:
H

santvarka Lie

J. Juodaitis
J. Švęlnis, 
V. MartiiHiitis.

Ūkininkas

Binghąmton, N. Y
SLA 50 kp. susirinkimas

Balandžio 5 dų antradienio 
vakare, SLA 50 kuopa turės la
bai svarbų suširihLimą, kurio 
nė vienas pažangos kuopos na
rys nėtifYėtų ptalėišfi, bet ati
dėjęs į šalį visus savo pri va tiš
kus reikalus atvyktų į šį kuo
pos susirinkimą.

Kalbamame susirinkime bus 
balsavimai už SLA Pildomąją 
Tarybą sekantiems dviems me
lams, o taipgi, gal būt, bus 
renkami ir delegatai į SLA sei-

kurie runija į Pildomąją Tary
bą.

Taipgi jus visi žinote, kad 
musų kuopoje priklauso dau
giausia demokratiškai nusista
čiusių žmonių, lik ačiū musų 
žmonių neatvykimui į susirinki 
mą fašistai, kaip kada laimi. 
Tad dabar lai būna kitaip.

—SLA 50 kp. Narys

Wilkes Barre, Pa
Įspūdžiai iš SLA 7-to apskričio 

suvažiavimo

Kovo 27 d. įvyko SLA 7-to 
apskričio suvažiavimas. Ap
skričio pirm. M. Kupris atidarė 
suvažiavimą 1:30 vai. po pietų, 
paskirdamas mandatų komisi
ją. Kol mandatus tvarkė, tai 
pakvietė adv. J. Andziulaitį pa
kalbėti. Adv. Andžiulaitis kal
bėjo trumpai ir aiškiai apie ką 
tik įvykusį tarp Lietuvos ir 
Lenkijos konfliktą. Kvietė vi
sus lietuvius, nežiūrint jų įsiti
kinimų, remti Lietuvos kovą 
jų jos priešu. Taipgi prisiminė, 
kad kandidatuoja į P. T. sek
retorius.

Mandatų komisija pranešė, 
kad viso delegatų atvyko 38, 
atstovaudami 18 kuopų su ap
skričio valdyba; iš viso sudarė 
13 sprendžiamų balsų. Adv. 
J. Andžiulaičiui suteikiamas 
sprendžiamas balsas. Vienas

ir vąldybos

Galinskui kaip laikinam sekre
toriui, jog matęs organe “Tė
vynėj”, kad esąs suspenduotas 
P. Tarybos. A. Galinskas pa
aiškino apie suspendavimą. 
Girdi, P. Taryba suspendavo ne 
kaipo apskričio iždininką-sek- 
retorių, bet kaipo SLA 7 kuo
jos s’ekr. dėlei tam tikrų prie
žasčių. . ’

Nutarta, kad A. Galinskas 
butų šio suvažiavimo sekreto
rius. Protokolas
raportai priimti. raportų pa
sirodė, kad apsk
$425.25.

Iš komisijos raportų pasiro
dė, kad dėlei sekančio vasaros 
išvažiavimo ir Valley View 
Parkas nusamdytas gegužės 29 
dienai. Sykiu bus ir 20 metų 
paminėjimas Lietuvos nepri
klausomybės.

Pakeltas klausimas, ką ap- 
; skritis darys su seimu, kuris į- 

vyks Scrantone. Buvo du su
manymai. Pirmas, kad iš ap
skričio iždo duoti kožnam dele
gatui kelionės lėšas padengti 
po $5.00 ■ ' .

Antras, kad skirti iš iždo vi
so tik $100.00. Balsuota: už 
$100 — 6 balsavo; už $5.00 — 
33. Vadinasi, kožnas kuopos 
delegatas, nežiūrint kuriai kuo
pai jis priklauso, iš apskričio 
gaus $5.00.

Taipgi užsiminta apie praei
tą seimą Cleveland, Ohio, kad 
7-to apskričio bila buvo atmes
ta.

Nutarta, kad šiam seimui ji 
vėl butų pasiųsta, kad atmokė- 

- tų, Nutarta paaukoti iš apskri
čio iždo Lietuvos apsigynin>o 
fondan $25.00.

1 I Naujas apskričio sekretorius 
išrinktas jaunuolis J. Macena iš 
203 kp. aklamacijos budu.

Tuo suvažiavimas ir baigtas.
Žukauskas

čio ižde yra

(fDYKAI! BALIUNAT VAIKAMS! DYKAI!

BOSTON SHOE STORE
3435 SO. HALSTED STREET

BOSTON’S BATAI YRA G Ė R E S N 
JIE KAINUOJA MAŽIAU ILGIAU DĖVINT 

PIRKIT DABAR

NAUJUTĖLIUS 
_____ PAVASARIUI IR VELYKOMS x

DIDŽIAUSIASPUIKIOS NAUJOS PAVASARINĖS MADOS 
PASIRINKIMAS CHICAGOJE

98
IR 

VIRŠ

NAUJI
NAUJI
NAUJI
NAUJI

BRITISH Geltoni ......
MĖLYNI ..........
PATENTS ....
PYTHONS .......................
JIE NEŠIOSIS ILGIAU

ATFTK IR PAMATYK MUSŲ 
LANGUS
PAVAIŠINK SAVO AKIS
SU NAUJOMIS MADOMIS
— JIE TIKS GERIAU

VYRAI!!

GERESNI IR ^STIPRESNI
Vaikams ir
Mergaitėms

Batelia'i
Bateliai kurie LAIKYS

STAR BRAND, POLL PARROTS
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

MES TURIM RED CROSS ir FLORSHEIMS
DYKAI! PALIŪNAI VAIKAMS! DYKAI1

Apsiaukite dabar su 
naujos mados 

BOSTON 
GERESNIAIS

$0.98
IR 

VIRŠ

ateinančią vasarą.
Į SLA Pildomąją Tarybą pa

kartina balsuoti už šiuos kan
didatus: Bagočių,* Mažukną, Mi
liauską, Gugį, Mikužiutę, Mar- 
cinkėvičių-Martiną ir Dr. Sta
nislovai tį. Tai visi pažangus 
žmonės ir tikri# demokratai. 
Taipgi, jeigu butų renkami de
legatai | seimą, tai irgi nomi
nuokite ir balsuokite už demo
kratiškus narius: jus juos pa
žįstate ir žinokite, kas jie yra. 
O šių žodžių rašytojas jus už
tikrina, kad jie jums gėdos ne
padarys ir už Smetonos fašiz
mą seime nebalsuos, kaip kad 
musų kuopos delegatai padarė

(I 

aną kartą. Jie rengiasi šiuos 
rinkimus laimėti, fašistukai 
jau seniai landžioja po stubas 
ir agituoja už fašistų sleitą ir 
patys peršasi į delegatus. Jie 
daugiausia lankosi į mažiau 
prasilavinusių žmonių stubas, 
ypačiai į katalikiškai nusiteiku
sius žmones ir visokiais šmeiž
tais, melagystėmis ir gąsdini-' 
mais stengiasi jumis suvedžio
ti. Tad šį kartą pasistenkite bū
ti susirinkime ir balsuoti taip, $57,678 savo depozitoriams. Be-

bliu ir mažiau per mėnesį. Pus
bačiai kainuoja 78 rubliai, ei
lė drabužių nuo 500—600 rub„ 
mėsos kilogramas 12 rub., duo
nos kilogramas nuo 80 kapeikų 
iki 2 rub. 40 kap. Pietus darbi
ninko Maskvoj 5 rubliai. Iš ši
tų pragyvenimo kainų galima 
numanyti, koks yra gyvenamas 
toj darbininkų šalyj. Baigda
ma kalbą, nesigailėjo purvu ap
drabstyti Naujienas ir jų re
daktorių.

Tokios*'kalbėtojos tik ardo 
bendrą frontą, o ne stiprina jį. 
Niekindama Naujienas, ji sy
kiu dergė ir tuos žmones, ku
rie jas skaito. Mes žinom, kad 
Naujienos yra darbininkiškas 
laikraštis ir jis toks pasiliks. 
Komunistams pikta, kad Nau
jienos teisybę pasako apie So
vietų Rusiją ir pakritikuoja ko
munistų taktiką.

Minėjimas gerai pavyko. U- 
kininkų ir darbininkų prisirin
ko pilna svetainė. Nutarta pa
siųsti rezoliuciją Lietuvos val
džiai. V. Martinaitis parūpino, kad nė vienas balsas netektų verly Hills State Bank išmokės 
rezoliuciją, kuri liko vienbal-J fašistukams ir Smetonos, apdo- $29,456, o Elmwood Park St. 
šiai priimta. vanotiemš medaliais lyderiams, Bank—$28,222. \

—st.

• ATMOKA DEPOZITOR- 
IAMS — Du užsidarę valstijos 
bankai šiomis dienomis grąžins

NAUJOS GADYNĖS CHORAS
Rengia Dvieju Aktu Operetę

“TULPĖS”
Sekmadienį, Balandžio-April 3 d.

C. s. P. s. SVETAINĖJE, 1126 West 18th Street
Durys atsidaro 3:30. Pradžia 4:30 valandą. Įžanga iš anksto 50c—Prie

.ŠOKIAI! ŠOKIAI!

1938
durų—65c.

Šlifuotų AIIŠPARI)AVLMAS

Prastą ‘ regėjimą, silpnas ir kreivas akis 
galima dažnai atitaisyti su naujai išras
tais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie ap
saugos jūsų akis, pašalins akių nuovargi 
ir galvoj skaudėjimą. Jus galėsite su jais 
skaityti mažas raides, siūti ir aiškiai 
toli ir arti matyti. Išbandykit

ii

šiuos nuostabius akinius.

Dr. G. SERNER
AKIŲ GYDYTOJAS 

Patenkinimas Garantuotas.
Telefonas Yards 1829

LIETUVIS 
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė. 
756 West 35th Street

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

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

Čia prisiunčiu $.............. už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
mąldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas ..............:......................... . ...................... ....... .......
( Numeris ir gatvė .............................................................

Miestas ir valstija .............................     L.

f
y
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Subecription Rates:
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^laukymei kalnai
Chicagoje^paštu:

Metams------------- ----------
Pusei metų----------------
Trims mėnesiams
Dviem menesiams
Vienam menesiui   —*.

Chicagoje per išneSiotojus:
Viena kopija _________
Savaitei ___ __________
Menesiui __ _______ ____

Suvienytose Valstijose, ne Chlcatdj,
paltu: ’ / j

Metams --------------   $5.00
Pusei metų 2.75
Trims menesiams — 1.50
Dviems menesiams —------— 1.00
Vienam menesiui  ?75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose • 

(Atpiginta)
Metams •••••••••••• ••••«»<••••• • $8.00
Pusei metų 4.00

jTrims menesiams 2.00
Pinigas teikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu. ,
. »» .1*. I i II nni f »i I >'

Bet kas užmokės?
Vakar pirmas Lenkijos pasiuntinys Lietuvai Pran

ciškus Charwat įteikė savo kredencialus Antanui Sme
tonai, o Lietuvos pasiuntinys Lenkijai Kazys Škirpa 
prisistatė MoscickiuL,

Šita proga Varšuvoje pirmą kartą buvo sugriežtas, 
Lietuvos hymnas ^Lietuva,* Tėvynė Musų”. Bet kas už 
tą muziką užmokės — ar tik ne Lietuvos liaudis?

Aliejus ir Meksika
Meksikos valdžia ekspropriavo (nusavino) aliejaus, 

šaltinius, kurie priklausė įvairioms svetimų šalių kom
panijoms. Daugiausia dėl to nukentėjo Jungtinių Vals
tijų aliejaus kompanijos, kurių turtas Meksikoje, sako
ma, siekė 200 milionų dolerių.

To rezultate santykiai tarp -Jungtinių Valstijų i,r 
Meksikos pablogėjo. Bausdama Meksiku, Amerikos val
džia jau sustabdė Meksikos sidabro pirkimą, iš ko, Mek
sika turėdavo gerą pelną. Wašhingtonas, matyt, ketina 
imtis ir kitų priemonių aliejaus kompanijų interesams 
apginti, nes tapo paršauktas iš Meksikos J. V. ambasa
dorius Daniels.

Bet teikia tikėtis, kad iš to nekils koks nors kon
fliktas, kuris pastatytų į pavojų taiką tarpe šių dviejų 
kraštų. J. V. valdžia, sako, pripažįsta, kad Meksika, turi 
teisę paimti valstybės nuosavybėn turtus, kurie yra įjos 
teritorijoje. Tik Wwhi»gtonas esąs nepatenkintas, kad 
tą aliejaus šaltinių nusavinimą Meksikos valdžia atliko, 
nedavus jų savininkams atlyginimo. Taigi Washingto- 
nas, veikiausia, reikalaus, kad aliejaus kompanijoms 
butų užmokėta.

Bet ko tos kompanijos lindo į Meksiką? Ar joms 
nepakako biznio šioje šalyje?

Pagyrą puodas
Benito Muššolini pasakė Italijos senate dar vieną 

karingą kalbą, jgirdamasis milžiniška savo ^impėTijos” 
galybe ir grasindamas visiems, kū>rie ‘drįs Užpulti1 musų 
tėvynės teises ir ‘interesus”. Jisai pareiškė, kad Italija 
galinti sumobilizuoti armiją iš devynių milionų vyrų, 
kad ji esanti labai stipri sausumoje, vandenyse ir ore 
ir toliaus busianti dar stipresnė.

Po šitų pasigyrimų Mussolini .prašė senatą paskirti 
:$305,225,000 krašto apsaugos reikalams, ką senatas “en
tuziastiškai” sutiko padaryti ir magaryčioms suteikė* 
.juodmarškinių vadui — taip pat, kaip ir skurdžiam Ita
lijos karaliui ~ “pirmojo imperijos maršalo” titulą.

Visa Europa dabar stebisi, su kup Mussolini ren-: 
giasi kariauti? Vieni mano, kad jo grasinimai buvo at* 
kreipti prieš Vokietiją, kuri, užėmusi Austriją, atsidus 
re prie Italijos sienos ir gali vieną gražią dieną 'ateiti į 
Tyrolį “vaduoti” vokiškai kalbančius <(diučės” vaidintas. 
Kiti sako, kad Mussolini gąsdino daugiausia Francuzi*' 
.ją, o gal taip pat ir Britaniją, kad jos netrukdytų jo su
manymui paversti Viduržemio jurą ^mare npstrum” 
(musų jura). ( . .

Bet su fašistiška Italija gali atsitikti taip, kaip at
sitiko su ta varle, kuri norėjo susilyginti >su jaučiu ir 
putėsi tiek, kad, .galų gale, sprogo.

Italija seniai yra išleidusi savo aukso atsargi ir 
jos pinigai iš tarptautinės apyvartos yra ištraukti. Ita
lijos kreditas yra išsekęs, kadangi ji nemoka savo , sko
lų. Prekyba su užsieniu neša jai nuostolį. Valdžios biu
džetas niekuomet nesubalansuojamas. 0 tuo tarpu už
laikymas didelės armijos namie, Afrikoje ir Ispanijoje1 
Ir nuolatinis ginklavimąsi prarįja be galo daug turto.

Musso^ni gyrėsi, kad Italija dabar turi 876 (dirbtu
ves, kuriose dirba 580,0.00 darbininkų, gamindami karo 
pabūklus. Bet kaip ilgai gali Šituo keliu eiti suvargęs: 
kraštas, kuris neturi nei anglies, nei aliejauš, nei gele
žies rudos, nei daugelio kitų pagrindinių medžiagų pra
monei? Jeigu Anglija neduos stambių paskolų Musso- 
liniui, tai anksčiau ar vėliau jisai turės prilipti liepto

... -i _ -. <

KUNIGAS PASIPINIGAVO, KINKDA 
MAS AUKAS AMERIKOJE

įpirko dvatus Klaipėdoje

Kad kunigai yra specialistai 
kalėdoti, tai visi žino. Bet vie^ 
nas Lietuvos kunigas mokėjo, 
ne tik pinigų gauti “švietimo 
reikalams”, o ir pats savęs ne
užmiršo. ’ Tai — pralotas Ma- 
ciejauskas, iš Švėkšnos.

Jisai tris kartus keliavo į 
Ameriką rinkti aukų Švėkšnos 
gimnazijai ir už pirmus du va
žiavimu pasiėmė 30,000 litų 
“atlyginimo”, o už trečią va
žiavimą (nemažesnę sumą.
/ To ne gana. Pasipelnęs iš au

kų rinkimo gimnazijai, pralo
tas Mačiejauskas panaudojo tos 
gimnazijos Vardą, imdamas iš 
žmonių paskolas savo privati- 
niems tikslams, taip kad jo 
kreditoriai, negalėdami atgauti 
paskolintų jam pinigų, ėmė ka
bintis prie gimnazijos.

Štai ką tašo apie tai laiške 
“Liethvos Žinių” redakcijai 
(spalių m. 12 d. 1937 m.) Švėk
šnos gimnazijos komiteto pir
mininkas Juozas Rupšys ir sek
retorius R. Paulauskas: ;

“švėkšiya (Tauragės ,apskr.). 
Šio spalių mėn, 5 d. atvyko į 
Švėkšną 
antstolis aprašyti 
gimnazijos rumus už privati
nes skolas Švėkšnos prelato J. 
Maciejausko. Tie rūmai, kaip 
ir visas gimnazijos turtas, nė
ra Maciejąusko, nes prie jo jis 
nėra i|e litu prisidėjęs, o pel
nęs per gimnaziją daug, bent 
kelias dešimtis tūkstančių litų.

“Dabar .jo kreditoriai kabi
nasi. prie musų gimnazijos tur
to, kol kas prie jos ymnų, 
nes Mačiejauskas, skolindamas 
Klaipėdos krašte sau dvarams 
pirkti ir Klaipėdos mieste na
mams statyti pinigus, jiems 
kr ėdi toriams ( .t— sakėsi skolinąs 
Švėkšnos gimųązijos namams 
statyti. Tokiu budu, ne iik jo 
kreditoriai, bet ir daugelis kitų 
žmonių ir net aukšti valdžios 
atstovai, taip pat draugijos 
(kaip šit “Saulės” draugija 
Kaune) pradėjo Maciejauską 
laikyti Švėkšnos gimnazijos 
įkūrėju ir jos namų savininku. 
O tikruoju įkūrėju tos gimna
zijos yra Švėkšnos vaisčiusi 
jis tai 1919 m. liepos mėnesį 
savo susirinkime nutarė prašy
ti šviet. ministerijos įsteigti 
Švėkšnoje pilną gimnaziją, da
vė mūrinius namus (1925 m. 
sudegė)*, prisidėti prie jos už
laikymo kuomi :tik galės, ir iš- doleriais

'Stalo trupinių laukti. Viena koi 
jam trūksta, tai tik drąsos suk
ti pas tautininkus. Ir juo grei-t 
čiau jis jų tarpę atsidurs, juo 
ryškiau savo veidą parodys it 
pats save suras.

Ilgai tasai vyras tarp 
kalų kėdžių sukinėjasi 
liojasi, jau butų laikas 
apsispręsti. ,

Tai kaip matote, ir literatų! 
tarpe Lietuvoje einama viso-! 
kiais šunkeliais ir kaip kas iš; 
jų įkyriai laukia kas didesnį ir’ 
riebesnį kąsnį nuo savo stalo 
numes. z t

D* čia atsparumo maža pa-

kleri-' 
ir ter-; 
aiškiai

Naumiesčio teismo 
švėkšnds

Kaip pralotas Mačiejauskas rinko ‘gimnazijos /laikomąjį 
komitetą’. *

“Dar pirmiau, 1910 metais, 
Švėkšnos valsčiaus ūkininkas 
a. a> Domas Endzelis busimų-i 
jų Švėkšnos lietuv. mokyklų 
reikalams paliko savo asmens 
flirtą (ne tevyŠkę), vertės maž
daug šešių tūkstančių dolerių. 
Gimnazijos laikom, ‘komitetas 
išrinko sau pirmininką dabar
tinį prelatą Maciejauską. Tada*’ 
tai pr. Mačiejauskas savo žy
giais ministerijoje ir kitur ir 
pasitarnavo musų gimnazijai.

Rinko aukas Amerikoje ir 
eine “komisą”

“Paskui 1925 m. valsčiaus 
gimnazijai duotiems namams 
Sudegus, Mačiejauskas tris kar
tus važiavo į Ameriką misijų 
daryti ir per .jas Vardu komi
teto (jo pasirašytomis kvito- 
mis) rinko gimnazijos namams 
statyti aukas. Iš surinktų pdr 
pirmu du kartu aukų Macie- 
jauskas paėmė trisdešimts tūk
stančių litų sau atlyginimo, — 
tą gerai -žinau; už trečią važia
vimą, tUr būt, nemažiau.

“Šiais 1937 m. birž. 10 d. 
Valsčiaus taryba, matydama pr. 
Maciėjauško sauvaliavimą su 
^gimnazijos turtu (pradėjo ves
ti derybas su “Saulės^” dr. apie 
perdavimą * jai gimnazijos tur
to), išrinko naują gimnazijos 
laikom, komitetą, kurio nariai 
— pirmininkas ir sekretorius 
~ šį raštą-kOrespondenciją ir 
pasirašo. Paduotas Švėkšnos vi
suomenės Švietimo ministerijai 
prašymas suvalstybinti musų 
gimnaziją.

Juoz. Rupšys 
P. Paulauskas.

Bet — “kunigo naudą velnias 
gaudo”

Kauno • • •laikraštyje “Dešimt 
Centų” šių dietų/vasario m. 9 
d.

stebiama.
Bet gi labai vis dėlto, nėtek- 

tų nusiskųsti. Pereitais metais 
išleista visaį gražių literatūros 
veikalų ir J skaitytinų romanų 
Lietuvoj e/knygos jau turi skai
tytojus, nes kitaip jų tiek gau
siai neišeitų.

Tikrai^ tai jau džiuginantis 
reiškinys/

Pastebėta, kad labiausiai; 
skaitomos tos grožinės literatū
ros knygos, kurios vienu ar ki
tu budu liečia visuomeninius 
santykius.

Tai jau džiugu!

Tokiems ponams vieta ne sei
muose, o namie.

—SLA Senas Narys

KORESPONDENCIJA

Tarp Kenoshos ir 
Waukegano

ip ki- 
noshoje 

Darbininkai

j KĄ ŽMONES MANO

S L A “SARfiYBA”

įdėta tokia žinia, •
“šiomi^ dienomis viename 

Žemaitijos’> miestelyje kun. 
M. turtas,! buvo parduotas iš 
varžytinių. Turtas parduotas 
skoloms padengti.

“Atsitikimas, kad kunigo 
turtą parduotų iš Varžytinių, 
Lietuvoje i esąs pirmas.” 
Pirmas, bet, ’tur būt, ųe pa

skutinis. Tokių dvasiškų' tėve
lių, kaip pralotas Mačiejauskas, 
Lietuvoje yra ne vienas. Bet ką 
tai reiškia, jeigu kuris jų nusi
gyvena. Atvykę į Ameriką, jie 
čia kaip bematant pripildo sa- 
yo krepšius, tikinčiųjų žmonių

Šiomis dienomis, manau, be
veik visi SLA nariai gavo laiš-; 
kus, kuriuose kalbama apie Su
sivienijimo Pildomosios Tary-; 
bos rinkimus. Tuos laiškus iš
siuntinėjo SLA Sargyba.

Čia neturiu noro smulkme-* 
niškai gvildenti tos “gromatos” 
turinį: tai bųtų nereikalingas 
laiko eikvojimas. Ir iš viso >ar-» 
gumentuoti su žmonėmis, ku
rie veda smurto politiką, yra 
bergždžias dalykas.

Vienok šiuo atveju vis dėlto 
gal bus ne pro šalį nors trum
pai pakalbėti apie “sargybinin- 
kų” peršamus kandidatus į Pil
domąją Tarybą. Juo labiau, 
kad aš juos ir asmeniškai pa
žįstu. “Sargybininkai” pasišovė 
piršti į SLA valdybą šiuos as
menis: W. Laukaitį, V. Bukš- 
naitį, M. Viniką, S. Trečioką, 
S. Mockų, V. Kersevįčių ir Dr. 
S. Biežį. Penkis iš jų Smetonos 
valdžia rudo reikalinga apdo
vanoti medaliais. Iš to galima 
spręsti, kad jie yra pusėtinai 
lojalus* p f^ižmą linkusiai Lie
tuvos valdžiai. Niekam juk1 nė
ra paslaptis, kad smetoniška 
valdžia labai yra susižavėjusi 
Mussolinio įsteigta tvarka.

Kokių išvadų iš to galima 
pasidaryti? Nėra juk reikalo 
aiškinti, jog Valdžios paprastai 
skiria medaliu.^ ir kitokius bliz
gučius “savo žmonėms”. Vadi
nasi, tokiems vyrams, kuriais, 
ji pasitiki, iš kurių ji laukia

it ateityje. šUi kodėl mes turi-Į 
me dėti visas pastangas, kad 
visokie dekoruoti “kavalieriai” 
negalėtų įsiskverbti į vadovybę.

Juk tai huttį tikras pasityčio
jimas, jei mes atiduotume savo 
balsus už tuos ponus, kurie 
pritaria Smetonos režimui. Bū
tent, tam režimui, kuris perse-1 
kioja musų brolius Lietuvoje; 
kuris užsikrėtęs vadizmo dva-j

Mes turime apginti SLA' nuo 
atžagareivių tautininkų ir fa
šistų, turime apsaugoti organi
zacijos turtą nuo tokių invest- 
mentų, kokius padarė tautinin
kų šulai (Gegužis, Kamaraus
kas ir kiti), kai jie buvo atsi
stoję prie vadovybės) vairo. Juk 
Vienybės namas, Devenis, Ka
marauskas ir kiti tos rūšies da
lykai atsirūgsta dar ir šiandien. į 
Tas šaunus tautininkų pasidar-! 
buvimas Susivienijimui atsiėjo 
apie 80 tūkstančių dolerių.

Taigi, mes dabar pažįstame i 
tuos ponus iš jų darbų. Ir tų 
darbą ąękordas tikrai, nckokis. 
O Jeigu jie taip šauniai praei
tyje “atsižymėjo”, tai kur ga
rantija, kad jų šeimininkavi
mas bus geresnis ateityje?

Mano manymu, tinkamiausi 
į Pildomąją Tarybą kandidatai 
yra šie: F. J. Bagočius (prez.), 
J. K. Mazūkna (vice-prez.), J. 
Andziulaitis (sekr.), K. P. Gu- 
gis (ižd.), E. Mikužiutė ir J*. 
Marcinkevičius (iždo'glob.) bei' 
J. S. Stanislovaitis (daktaras

KENOSBA, Wis. 
Itur, taip ir pas mus 
didelė bedarbė.

— Vaikšto gatvėmis, bet niekui
\ darbo neranda. Uždarytos dirb- 
. tuvės laukia kada biznis page

rės. Žmonės turėtų geresnio u- 
; po, jeigu tų dolerių butų.

Vasaiio 27 dieną turėjom 
Kulturds cliofb koncertą. Pro
grama buvo puiki. Panelei B 

jMalelaitei priklauso daug kre
dito, kad į trumpą laiką taif 
gražiai chorą sumokino. Laba: 
vykusiai dainavo ir kvartetas 
kuriame pati p-lė Malela daina
vo. O p-lės Malclaitės solo dai
navimas padarė į kenosbiečius 
didžiausio įspūdžio, visa publi- 
Im gėrėjos jos gražiu dainavi- 
nYu ir išlavintu balsu. Buvc 
daugiau solisčių. P-lė Ona Jo 
cius gražiai padainavo. Viole! 
Benis, nors jauna 13 meti 
mergaitė, irgi gražiai padaina
vo. Matyli, iš jos bus gera dai 
nininkė, jeigu lavinsis. Toliai 
rusiška stygų orkestrą su dai 
nomis išpildė didelę programoj 
dalį, žodžiu sakant koncertą; 
nusisekė visais atžvilgiais. Ii 
pelno liko apie 60 dolerių, ka; 
Kenosboje šiais prastais laikai; 
yra pasigėrėtinas dalykas.

Girdėjau, kad p-lė B. Malck 
nemokinsfanti daugiau Keno 
sbos .choro, nes jai persunki! 
Ji dirba Cbicagojc, kur turi gc

dės mokslą ir aiškulės moky 
tojos. Kenosbicčiai pageidautų 
kad Bronice ir toliaus juos ino 
kinių, arba* bent netasisakyti 
jų parengimuose padainuoti.

Literatūra ir literatai
(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Jus jau žinote, kad Lietuvo
je išeina Literatūros Naujienos. 
Jas redaguoja žinomas spoetasf 
Liudas Gira. Tasai laikraštis;( 
yra švietimo Ministerijos šel
piamas ir štai sulaukėme nau-j 
jo šio laikraščio žymiai save-' 
Itioto jfamerio. Tasai numeris1 
'turėjo pasirodyti SSSR valsty
bės sukūktuvių proga, bet pa
vėlavęs pasirodė veik vasario' 
šešioliktąją ir §>u SSSR meno 
garbinimu ir kitais jų kultūros 
laimėjimais atpasakojimu.

Taigi, vietoj Lietuvos valsty
bės dvidešimties metų sukak
tuvių proga mes apturėjome 

kuris pasakoja1 
lai- 
nu- 

Aiš- 
pa-

tokį numerį, 
mums apie SSSR visokius 
mėjimus, o Lietuvos tame 
meryje veik ir nematyti, 
ku, kad daug 'kas iš gerų
itriotų labai pasipiktino. Jie lau- 
ikė ir tikėjosi, kad Vasario še
šioliktosios proga išeis Litera
tūros Naujienos, kurios plačiai 
parašys kas kultūros dirvoje, 
'meno srityje ir lietuviškos lite
ratūros per tą dvidešimtį metų, 
yra atsiekta, o Čia gauta lyg ir 
*SSSB oficiozai.

Aišku, 'tame SSSR lyg 'ir ofi
cioze, visa kas tenais padaryta uėse landžioti.ir. nuo svetimo

į padanges iškelta ir išgarbin
ta.

Daugumoje straipsniai ne čia 
Lietuvoje parašyti ir ne lietu
vių kritikų, bet Maskvoje rašy
ti ir .jų rašytojų.

s Na, maskviniai komunistai: 
tik gali (pasidžiaugti f ir pasidi
džiuoti susilaukę tokio Litera
tūros Naujienų numerio. Tasai 
numeris išleistas visai skonin
gai ir labai didelis, lygiai to
kio pat didumo ir veik tokio 
formato, kaip kalėdinis Nau
jienų numeris.

Viena iš knygų leidyklų išlei
do savo veikalų propagandinį 
laikraštį Dienovidis.
. šitas laikraštis skirtas taip 
pat literatūros klausimus na
grinėti, bet jisai tik giria tuos 
veikalus, kurie tos .pačios 'ben
drovės išleisti.

Daug kas nustebo ‘ir net vie
šai rūsčius straipsnius parašė 
dėlko tame leidinyje pasirodė 
Cvirka, kuris dedasi kairesnius 
rašytojus atstovaująs.

O tai visai be reikalo 'kaip 
kas dėl šio atsitikimo sielojasi, 
nes šitas vyrukas jau nuo se
niau mėgsta svetimose priome-

' Grįžkime truputį į praeitį. Ir 
tai nelabai tolimą praeitį. Caro 
laikais kai kurie musų tautie
čiai irgi gavo medalius. Pavyz
džiui, medaliu buvo apdovano
tas litidno atminimo prelatas 
K. ‘Olšauskas. Caro valdžia jį 
Pagerbė Už tai, kad jis padėjo 
“kramolą” malšinti. Gavo me
dalių ir Martynas Yčas, kuris 
pasižymėjo gana nešvankiais 
skandalais.

Is viso į visokius “kavalie
rius” ir blizgučiais apdovano-: 
tus vytus tenka kažkaip Skep
tiškai žiūrėti. Juo labiau, kada 
yra žinomas tų KĮizgučių šalti-, 
nls.

'Šiaip ar taip, o Susivieniji
mas yra demokratiška organi
zacija, kuriai , daugiausia pri-i 
klauso darbo žmonės. Jiems' 
nėra pakeliui 'eiti su į fašizmą 
linkusiais kandidatais.

Kaip jau minėjau, fašistiška 
sargyba siūlo į SLA Pildomąją 
Tarybą net penkis tokius asme-; 
nis, kurie gavo medalius ne už 
kokius ted^didel.nis garbus lie- 
tuvybei, bet už tai, kad jie yra 
palankus Smetonos valdžiai.

Akivaizdoje tų faktų SLA 
nariai turi budėti. Taip, mes 
•turime suprasti, jog f asistuo
janti Lietuvos valdžia bando 
ant savo meškerės pagauti (di
džiausią ir stambiausią Ameri
kos lietuvių organizaciją. O to 
ji siekiasi aplinkiniais keliais, 
būtent, bandydama įstatyti į 
vadovybę savo žihones.

Susivienijimas yra fraterna- 
lė organizacija, kuri stengiasi 
tvarkytis demokratiškai. Demo
kratišku budu ji turi tvarkytis

Visi nariai būtinai dalyvau
kite savo kuopų susirinkimuo
se ir balsuokite už nurodytus 
pažangiųjų kandidatus.

Maža to: mes taip pat turi
me pasirūpinti, kad delegatais j 
į seimą patektų pažangus žmo
nės, kuriems tikrai rupi orga
nizacijos reikalai. Ir tikrai 
mums butų geda pasiųsti to
kius žmones, kurie nepritaria 
demokratijai. Kada žmonės gy
vena laisvoje šalyje, kuri tvar
kosi demokratiškai, o vienok 
balsuoja prieš rezoliuciją dc- 
mol>i’atijos atsteigimo Lietuvo
je klausimu, tai yra per daug.

liai Maįelos yrą stambus Wau 
kegano biznieriai, neapleidžii 
svarbesnių parengimų, » su vi 
sais žmonėmis draugiški, ma 
Jonus, visiems patarnauja, pa? 
juos visokį laikraščiai ateina 
Bene visa Maldų šeimyna pri
klauso prie Cliicagos draugijos 
Be dukters Bronicės turi dar 
sūnų Eduardą, kurs lanko Chi- 
cagoj Armour inžinierijos insti
tutą. Edwardas taipgi atsižymi 
muzikoj, groja kelis instru
mentus,. turi gerą orkestru, ku
ri grojo jo tėvelių sidabrinėse 
vestuvėse metai atgal.* Be to, 
Edwardas melus mokinosi 
keiksus kepti, ir dabar pėtny- 
cios vakare parvažiavęs namo 
is mokyklos CTilcagoJe, prižiū
ri kepėjus ir nepaprastai gerai 
iškepa keiksus ir duoną. Tė
vams smagu užsiauginus to
kius vaikus. Jiems ir biznis to
dėl gerai eina, negali apsidirb
ti. Kenoshietis

Rytoj “Naujienose”
— Ką Lietuva Pergyveno Gavusi Lenkų 

Ultimatumą?
— Ką Jautė Lietuvos žmonės Laike Krizio?
— Kaip Jie Sutiko Valdžios Nusilenkimą 

Varšuvai?
• Vakar “Naujienos” gavo nepaprastai įdomią žinią nuo 

savo korespondentą Lietuvoje apie įvykius krašte* laike krizur 
su Lenkija. Korespondentai smulkmeniškai nušviečia viską kas 
darėsi Kaune, provincijoje, kaimuose; viešumoje irrnž kulisą... 
ką Lietuva pergyveno per tas kelias kritiškas dienas... ką jautė 
ir kaip į dalyką žiurėjo žmonės.

Nepraleiskite neperskaitę tą nepaprastų pranešimų! 
Pradėkite juos skaityti.

“NAUJIENOSE”
3 CENTAI KOPIJA-------------NUO IŠNEŠIOTOJŲ AR ANT KAMPŲ
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Detroito Lietuviu Žiniosv

<«:

Iš Detroito lietuvių veiklos
Musų moterys

Tik prieš dvejetą mėnesių 
susitvėrė moterų -Pažangos klu
bas, o jau jis spėjo gana daug 
nuveikti. Kiek tas klubas yra 
pasimojęs veikti, jums bus nu
manu iš pereito susirinkimo ta
rimų. štai jie: 1. surengti pra
mogų vakarėlį; 2. aplankyti se
nelius ir šiaip pavargėlius, ku
rie yra Eloise prieglaudoje bei 
surengti jiems koncertą, kitaip 
sakant, turėti ten savo rūšies 
lietuvių dieną; 3. rengti paskai
tas svaikatos klausimais (pre
legentais bus kviečiami Dr. 
Surbis ir Dr. Palevičius).

šia proga noriu kelis žodžius 
pasakyti apie Eloise.įstaigą, ku
ri visais atžvilgiais yra panaši 
į Chicagos Oak Forest. Lietu
vių pavargėlių Eloise įstaigoje 
priskaitoma iki penkių dešini-

vietos lietuvių demokratiškai 
nusistačiusiomis organizacijo
mis. Į kongreso skyriaus komi
tetą liko išrinktos trys delega
tės.

Pažangiosios moterys yra 
nusitarusios dalyvauti ir šalies 
politikoje. Žinoma, nėra reika
lo aiškinti, kad politikos sri-' 
tyje jos veiks drauge su pro
gresyviais.

Klubas nutarė dalyvauti mo
tinų dienos apvaikšČiojime. Kai; 
susirinkimas pasibaigė, tai klu
bo valdyba visas barės pakvie
tė arbatėlės, čia laikas tikrai 
smagiai prabėgo.

Kitas klubo susirinkimas į-j 
vyks balandžio 20 d. Draugijų 
svetainėje, 4079 Porter St. Pra
sidės 8 vai. vakaro. —Mariutė

Moterų klubas ne tik yra pa
siryžęs pats vienas veikti, bet

Nusišovė lietuvis
Praeito sekmadienio vakarą 

savo namuose (5132 Frenton 
Avė.) nusišovė Petras Trum-

taip pat kooperuoti su visomis paitis, kuris buvo apie 47 metą

AR GALI JUSU NAMAI PAKĘSTI 
SUKAUPTA ŠVIESA

6

amžiaus. Velionis buvo 'kilęs iš 
Eržvilio parapijos, Tauragės 
apskrities. Amerikoje jis išgy
veno 32 metus. Į Detroitą jis 
atvažiavp maždaug prieš pen- 
kioliką metų. Tarnavo jis pa
sauliniame kare ir buvo nuo
dingų dujų pritroškintas. Ma
noma, kad tai ir buvo svarbiau
sia savižudystės priežastis. Mat, 
per daugelį metų jis nesvėika- 
vo. Be 'to, jį labai paveikė žmo
nos mirtis. Mirė žmona prieš 
pusantrų metų. Pastaruoju lai
ku jis būdavo “apsiblausęs ir 
nusiminęs. Draugams dažnai 
pareikšdavęs, *kad neturįs jo
kios vilties susilaukti švieses
nio gyvenimo. 'Girdi, geriau 
jam busią iš šios ašarų pakal
nės pasišalinti.

Reikia pasakyti, jog Trum* 
ipaitis su savo žmona labai ge
rai sugyveno, todėl jos mirtis 
buvo jam didžiausias smūgis.

Velionis paliko 70 metų am
žiaus motutę, kuri gyvena Chi- 
cagoje, sesutę Petronėlę Kund- 
ro ir jos šeimą ir brolį Joną 
(Kensington, III.). Palaidotas 
jis liko Evergreen kapinėse ša
lia savo mylimos žmonos.

Velionis buvo laisvų pažiūrų 
ir priklausė SLA 21 kuopai. 
Palaidotas liko be bažnytinių 
ceremonijų. Laidotuvės buvo 
nepaprastai gausingos.

Laidotuvėmis rūpinosi sesuo 
Petronėlė Kundro iš Cbicagos 
ir jos duktė. Patarnavo laido
tuvių direktorius D. B. Brazis.

M. Kemešienė

* Iš siuvėjų unijos
Siuvėjų unijos lokalo 229 su

sirinkimas įvyko kovo 28 d. 
Susirinkime buvo aptariama 
nauja sutartis su kompanijo
mis. Biznio agentas Lang ra
portavo, jog kompanijos atsisa
kė pasirašyti sutartį visiems 
metams. O tai įvykę štai kodėl: 
kompanijos buvusios pakišu- 
sios sutartį, kurią priimdami 
siuvėjai butų nusikapoję sau 
algas dešimčia nuošimčių.

Unija, žinoma, tą sutartį at
sisakė pasirašyti ir grąžino ją. 
Po to prasidėjo derybos, kurios 
pusėtinai ilgai užtruko. Paga
liau ‘kompanijos vis dėlto suti
ko algų nekapoti. Vadinasi, pa
likti 'tokį pat atlyginimą, kaip 
ir pernai. Bet užtai sutartį at
sisakė pasirašyti ilgesniam lai
kui, kaip šešiems mėnesiams. 
Kokiu sumetimu tai padaryta, 
nežinia.

Iš pradžių susirinkime buvo 
pasireiškusi nuomonė, jog su
tartį reikia atmesti ir reikalauti, 
kad ji butų prailginta visiems 
metams. Tačiau po ilgų disku
sijų susirinkimas nutarė kolkas 
nieko nedaryti ir laukti, ką da
rys kompanijos.

Siuvėjų džtrbas Detroite visai 
silpnai eina. Faktiškai jis yra 
labai glaudžiai susijęs su auto
mobilių pramone. Kadangi da
bar automobilių pramonėje pu
sėtinas susilpnėjimas, tai ir siu
vėjams mažai darbo tėra.,

—M. Kemešienė

mais ir neprisipažįsta prie kal
tės. Jau keli mėnesiai jie yra 
tardčmi, bet iš jų nieko negali 
išgauti.

Jaunimas pradeda veikti
Musų jaunimas per kai kurį 

laiką buvo apsnūdęs. Apsnūdęs 
ta prasme, kad beveik nieko 
neveikė lietuvių dirvoje.

yDabąr džiugu pranešti, kad 
jis ir vėl ima krutėti, štai kilo 
sumanymas atgaivinti chorą. 
Tai gražu. Jaunuoliai ne tik 
gražų darbą dirbs, bet tuo pa
čiu metu jie turės progos sma
giai laiką praleisti.

—F. Edkins

Vėliausios Naujienos 
Iš Grand Rapids

GRAND RAPIDS, MICH. — 
Buvo rašyta apie lietuvį jau- 
miolį Vaškelį ir jo pabėgimą iš 
kalėj im# su kitu jaunu kita
taučiu'vardu Miller. Pasirodo, 
kad jiedu neilgai buvo pabėgę. 
Pasiekė Reed 'City ir čia buvo 
suimti. Dabar jiems gresia dar 
didesnė bausmė už kalėjimo iš- 
laužimą. -

• SLA 60-toj kuopoj iždo 
iždo globėjai surinktas duokles 
perdavė raštininkui ir nebeduo
da jų iždininkui.

• Čionai yra pora smuklių, 
kurias valdo karšti katalikai. 
Nežiūrint nei grieko nei nuklos,

DIDELIS ANNA KASKAS PASISEKIMAS

tose smuklėse muzika groja 
kasnakt ir eina didelis pasi-j 
linksminimas.

• Kovo 20 dieną klebonui’ 
Lipkui gaspadinės surengė ba-t 
lių Šv. Jurgio svetainėje, nes

•tai buvo jo* vardo 'diena — Šv. 
Juozapo. Buvo pora svečių, bet 
pats kunigėlis negalėjo pribūti. 
Gaspadtnės patyrė, kad ‘kunigė
lio tansilai buvę pakilę. Apgai
lėtina. „ —Mociejus.

i
TAIP IR Aš! BET Aš VYKSIU SU 

“PIRMYN” CHORU.

Aš Į LIETUVĄ 
VYKSIU ŠIĄ 

VASARĄ.

Speciale Kelionė į

LIETUVĄ
V

Modernu motoriniu laivu B RITANNIGA—BIRŽELIO 11

ši kelionė yra “PIRMYN” CHORO globojama, o 
prisidėjus prie tos ekskursijos, jus tik džiaugsi
tės. O kur, be to, visa ta laivo ištaiga, malonu
mas, aplinkuma, atmosfera ir smagumas 
laivo!

ant to

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Street Chicago, Illinois

CUNARD WHITE STAR

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE"
_______________ _______________________________ UI_____________ K - - - ■ -----------------------------------------------------------------------i___________________

Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 
gali sutikti.

APSIDRAUSK pats save lt savo šeimos narius, tuomi užtikrinsi
APQinRAITSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuviu organizacijoje 
A Susivienijime Lietuviu Amerikoje, kurioje kiėkvienam apdrauda 

ir nafielna yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoje pafielpos gdli gauti $6.00, $9:00 ir $12.001

ir ligoje pašelpos, Susivienijimas šelpia Savo na*:AP* riU8afrrV tam „
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitini laikrašti “Tėvynę”.

Informacijas suteikia veitinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis i
LITHUAN1AN ALLIANCE of AMERICA

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE)
307 W. 30th St New York, N. Y.

sau

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenes ir 

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

tojai, kritikai, visuomenininkai.

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

(jerausių kurinių rinktinė knyga.

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

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas* “KULTŪROS” žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 

Nr. 153. L1THUANIA.
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Dainavo su simfonijos or
kestru. — Pagerbimo 

bankietas
GRAND RAMOS/^MICH. — 

Pagaliau 'ir mes šios kolonijos 
lietuviai galime pasigirti, jog 
turėjome progos išgirsti išgar
sėjusią musų dainininkę, p-lę 
Anna Kaskas, kuri dainuoja 
New Yorko Metropolitai! 'ope
roje. Ji ;pas mus dainavo ‘kaipo 
viešnia {Grand Rapids simfoni
jos orkestro.

Kovo 24 d, 'nemažas būrys 
lietuvių pasitiko ją su didžiau
siu 'entuziazmu stotyje. Tos pat 
dienos vakare Šv. Jurgio sve
tainėje jai buvo surengtas šau
nus bankietas. Dalyvavo dide
lis būrys svečių. Viskas buvo 
labai rūpestingai priruošta. Mu
sų gėlininkas p. Stankus pasi
rūpino Visus štalus papuošti 
gražiomis gėlėmis. Tai darė tik
rai 'malonų ir jaukų įspūdį, šia 
proga tenka pridurti, jog p. 
Stankus visada paremia kiek
vieną vertingą lietuvių suma
nymą. žodžiu, jis visada koo
peruoja su lietuvių veikimu.

Kaip minėjau, bankietas pra
ėjo jaukioje ir malonioje nuo
taikoje. Dr. F. A. Adams buvo 
loastmcisteris.

Kitą dieną, atseit, kovo 25 d. 
Civic auditorijoje įvyko simfo
ninio orkestro koncertas. 'Or
kestro viešnia artistė buvo p-lė 
Kaskas. Auditorija, kurioje ga
li sutilpti apie 5,000 žmonių, 
buvo beveik perpildyta. Tai pa
rodo, koks didelis buvo žmonių 
susidomėjimas. Žinoma, nėra 
reikalo nė sakyti, jog į ’konccr-' 
lą atvyko tikrai daug lietuvių. 
Ir jiems nereikėjo nusivilti: p- 
lė Kaskas turi stebėtinai gražų 
'kontralto 4r ‘dainuoja šauniai.: 
Savo dainavimu ji Sukėlė labai 
didėlį «entuziazmą publikoje.’ 
Visi vietos anglų laikraščiai pa-* 
žymėjo lą faktą, kad p-lė Kas-' 
kas yra pirmaeilė artistė daini-: 

i niūkė, kuri ne Hk turi stebėti
nai gražų ir lankstų balsą, bet 
ir moka puikiai dainas inter
pretuoti.

Pats savaime suprantama, 
kad lietuviai (bent kai kurie), 
tikėjosi, jog ji sudainuos bent

vieną lietuvišką dainą. O kadan
gi ji to nepadarė, tai vienas ki
tas lietuvis lyg truputį ir nusi
vylė. Tačiau:visiems buvo smar, 
gu tai, kad pdė Kaskas savo 
tautybės’meslėpia'. Net visi vie
tos anglų 'laikraščiai pažymėjo, 
kad jinai yra' lietuvaitė.

Didėlė nelaimė lietuvių , ( 
šeimoje

M. Stabingių šeimoje įvyko 
didelė nelaimė; jų keturių metų 
sūnelis Francis tiek sunkiai ap-

si mirė. Jo vienais metais vyres
nis broliukas; tdip pat liko nu
vežtas į ligoninę. Jo padėtis e- 
santi rimta.’n?*.

Nelaimė įvykusi tokiu bildu: 
kaimyno berniukai sumanė pa
vartoti “blowtorch”. Dėl neat
sargaus vartojimo tasai prietai
sas eksplodavęs. Kadangi saky
ti vaikučiai labai arti stovėjo, 
lai ugnies liepsna juos dau
giausiai ii* palietė.

Šeimai 'tai tikrai baisi nelai
mė.

Nepasiseke
kiek laiko buvau rašiu- 
jaupus kriminalistus. 

J. Vaškelį, A. Klimą it

Prieš 
si ’apie 
Būtent, 
A. Raguckį. Tai jaunuoliai, beit 
savo kriminaiiškais darbais jau 
spėjo pasižymėti.

, šiomis dienomis Juozas Vaš
kelis, kuris yra tik 19 metų 
amžiaus, buvo nuteistas nuo 3 
iki 15 metų kalėjimo. Netrukus 
jis* turėjo būti išvežtas į Jack- 
son, kur yra valstijos kalėji
mas. Tačiau jis drauge su Mil- 
leriu pabėgo 'iš kalėjimo. Vie
nok laisve jiems neilgai 'teko: 
džiaugtis: Reed ‘City viešbuty-; 
je liko suimti. Kadangi pabėgęs 
iš 'kalėjimo Miller spėjo gazo
lino stotį išplėsti, tai teismas 
padidino bausmę: tiek vienas,
tie kitas turės kalėjime sėdėti; 
nuo pusaštun'tų iki dvidešim-i 
lies dviejų metų ir šešių mė
nesių.

Vadinasi, trumpa laisvė; 
jiems pusėtinai 'brangiai atsiė
jo. . \ - ' !

Ragtickis ir Klimas dar tebe
laikomi kalėjime. Jie kratosi 
prikišamais • jiems 'nusikalti-

)

M?

GRANO OPENING
Išpardavimas

Mes dadedam dar vieną grandinę prie musų didžiulio 
retežio Family Shoe Stores

Didelis Išpardavimas Aukštos Rųšies Ceverykų visai šeimynai už

Vieną Žemą Kainą
VYRŲ 
DRESS 

OXFORDS

$1.69 
porai

1 SVARO dėžė puikiausių sal
dainių DYKAI su kiekvienu 

pirkiniu.

MERGAIČIŲ 
Autentiški 
BATELIAI 

$L69 
porai

MOTERŲ SMART PAVASARI
NIAI STYLIAI $4 CQ

porai ............ i..............•..... I -03

69
$1.69

vięnai porai 
2 poros už

$3.00

Jaunų Vyrų 'Oxfordai

3430 f outh Halsted Street

LADIE’S PUMPS 
įvairių spalvų

*1.69 porai

SPECIALIZUO JA
MES 

NALURALIŠKAI 
PASKILBUSIŲ 

FIRMŲ 
PREKĖMIS

Stiper Special. Vaikų 
OXFORDS ir S.traps 
tinkami mažiems ber
niukams ar mergaitėms. 
Verti $1.19. Mieros 8'/2 
iki 2. Specialiai

porai ......   1 ■ V

BERNIUKŲ STIPRUS BA
TELIAI $4

polai ................  1
VAIKU VEEYKŲ BATELIAI 
Pora už

EXTRA VERTYBES 
LITTLE TOTS BATE
LIAI, aukštom ar že- 
- mom kulnim stiliai, 
Balti, Juodi, Rudi ir 

Eik, Didžio iki 8 

88c P.rai.

j
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SUSIRINKIMAI
*

Diena Iš Dienos
Kay Kotton

Marquette Parkq 13-to Wardo Lietuvių Demokratų Kliubo sy
kiu sų 48-tu, 49-tu, 50-tu, 61-mu, 67-tu ir 68-tu precink-

• tpis masinis susirinkimas įvyks sekmadieny, balandžio 3
irUteną, 2 vai. popiet, Lietuvių parapios salėje, 68-tos 

Washtenaw avė. Programas bus vienas iš geriausių.
Kruopiškių Kliubo susirinkimas įvyks šeštadienį, balandžio 2 

dieną, 8 vai. vak., 2806 S. Union avė. Visi nariai kviečia
mi atsilankyti, nes yra keletą svarbių dalykų aptarti.

* Valdyba.
Simano Daukanto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks sek

madienį, balandžio 3 d. 12 vai. dieną, Lietuvių Auditori
jos svetainėje, 3133 S. Halsted St. Kiekvienas privalo bū
tinai būti, o kurie esate pasilikę su, mokesčiais būtinai pa
sirūpinkite apsimokėti. —P. K., sekr.

Lietuvių Keistučio Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks balan
džio 3 d. Hollyvvood svetainėj, 2417 W. 43rd St., 12 vai. 
dieną. Mėnesinės duoklės bus priimamos nuo 11 vai. ryto. 
Malonėkite atsilankyti. —Helen Chapas, rašt.

SLA 129 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks penktadienį, ba
landžio 1 dieną, 7:30 vai. vakaro, J. Petčausko 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 neužsųuokėję malonėkite ap
simokėti. . Kunevičia, rašt.

Operetė “Tulpes” statoma scenoje sekmadienį, balandžio 3 d., 
C. S. P. S. svetainėje, 1126 W. 18 St. Pradžia 4:30, durys 
atsidaro 3:30. Įžanga tik 65 centai. Vaidins Naujos Gady
nės choras, vadovaujamas G. Steponavičiaus. Operetė 
dviejų aktų, vaizduojanti olandų tulpių šventę; su gražia 
muzika, žavingom dainom, puošniais kostiumais. Po loši
mo šokiai prie Stephens Revelers orkestros.

Cicero, III. — Chicagos Lietuvių Draugijos skyrius rengia kon
certą ir teatrą nedėlioję, balandžio 3 d., Lietuvių Liuosy- 
bės svetainėje, 14 St. ir 49 Ct., Ciceroje. Pradžia 7 vai 
vakaro. Bus suvaidinta komedija “Tarnas Įpainiojo”.

Komitetas.
SLA 6-to Apskričio koncertas ir balius įvyks sekmadienį, 

landžio 3 dieną, 4 vai. po pietų, West Side Hali, 2244
23rd PI. Įžanga 40c. Visi SLA nariai ir draugai širdingai 
esate kviečiami dalyvauti šiame parengime. Kviečia SLA 
Apskr. Valdyba.

ba- 
W.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

; ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— ___ „ — —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Iškilmingas Atidarymas
WOLFFQ umited ir w w l. r r food mart

3455-57 So. Halsted Street
PENKTADIENĮ ir ŠEŠTADIENĮ,

Balandžio-April 1 ir 2 d.
DYKAI DOVANOS!

MĖSOS - VALGOMI DAIKTAI -
GĖRIMAI

Nąuja suknelių krautuvė 
pratęs išpardavimą

BRIDGEPORT. — Pereitą 
savaitę atsidariusi nauja mo
teriškų suknelių krautuvė ant
rašu 3436 S. Halsted Št. dar

Grfžo Iš 
Ligoninės

STOCKYARDS — Josephine
Piktužiene, 4407 South Union nomis. Dovanos bus duodamos 
avenue, jau grįžo namo iš St. tik ateinantį šeštadienį.
Luke’s ligoninės, kur jai buvo 
padaryta sunki vidurių 'opera
cija. Jos sveikata eina žymiai 
geryn.

Bebūnant ligoninėj cT P« Bik- 
tužienė susilaukė daug lanky
tojų, apie 20 bukietų gėlių ir 
dovanų. Visiems draugams už 
atsik nkymą ir už gražias do
vanas bei gėles ji taria nuo
širdų ačiū. Senas Petras

Ruošia 
Pikniką

New City vFurniture Mart, 
1654-56 Wes4 47th street pra
neša, kad ruošia pikniką gegu
žės 29 d., Birutės Darže. P-s 
W. Kasmauskas, 'vienas / savi
ninkų, aiškina, k: d įvykiui busI................—...................................— t ------------ ----------

j pratęsia išpardavimą su dova-į paruoštas įdomus programas ir

Padėka Laidotuvių 
Dalyviams

BRIDGEPORT — P-a Petro
nėlė Stradomskienė, 3357 South 
Morgan st., šiuomi širdingai 
dėkoja visiems savo vyro Ado
mo laidotuvių dalyviais, gėlių 
ir mišių i ukotojams, grabne- 
Liams ir visiems kitiems asme
nims, kurie vienokiu al
kiu budu prisidėjo prie 
tuvių.

Adomas 
vasario 28 d 
kovo 3d 
nėse.

svečiams bus padalintos dova
nos.

ši krautuvė specializuojasi 
žemos kainos kasdieninio dė
vėjimo ir darbinėmis suknelė
mis. Kainos tikrai žemos. Tė
mykite skelbimą šiandien Nau
jienose. —VBA.

Boston Shoe Store
Pasipuošė Velykoms

BRIDGEPORT. — Viena iš 
garsiausių batų krautuvių vi
same Bridgeporle yra Boston 
Shoe Store — randasi antrašu 
3435 S. Halsted St.

( šiomis dienomis aplaikė nau
jausios mados batelius mote
rims, panelėms, vyrams ir vai

nikams, kurie kaip visuomet yra - * 1 ; .Boston geresnės rūšies batai ir
kito- 

laido-

mirėStradoniskis
, ir buvo palaidotas

šv. Kazimiero kapi-
PetrasSenas

Reikalauja
Perskirą

Viktoria Slaužis nuo 
Slaužis

Anthony Yushas nuo 
tance Yushas

Gavo
Perskiras

Dorrin Rudnick nuo
Rudnick

“Tulpės!”
“Tulpės!!”
“Tulpės!!!”

Peter

Cons-

Mary

pavasario 
ankstyvo 
grožisi ir

Tulpės anksty vaus 
žydinčios gėlės. Dėl 
žydėjimo, visi jomis 
džiaugiasi jų žiedais. Net Skan
dinavų profesoriai važiuoja žy
dinčių tulpių studijuoti. Bestu-

teriškių pinkles. Berods, pro
fesorius buvo kiek apviltas, bet

Šį vaizdą galima bus ipatytb 
Naujosios Gadynės choro sta
tomoje operetėje “Tulpės” sek
madienį, balandžio 3 d. C. S. 
P. S. svetainėje, 1126 W. 18lh 
St. Bus galima matyti nuotikiai 
profesoriaus, kuriam kai kas 
pasisekė ir kai kas nepasisekė.

Būtinai tėmykite Boston 
Shoe Store Krautuvės skelbi
mą, kuris telpa šiandien Nau
jienose. Boston Shoe visuomet 
turi didelį pasirinkimą vėliau
sios mados batų, 
kiekvieno skoniui,.,

kurie tiks 
-VBA.

Kas Rado Kepurę?
Socialistų-“sklokininkų” ben-j 

drame vakare per neapsižiūrė
jimą apsimainyta kepurėmis. 
Kr s tai paėmė šviesiai pilką 
kepurę su inicialais J. C. iš vi
daus, b paliko tokią kepurę su 
inicialais B. S.

Asmuo, kuris turi “J. C.” ke
purę, prašomas susižinoti su 
J. Čepaičiu, 2118 Evergreen 
avenue, arba W. Neffo salėje, 
2435 S. Leavitt street ('ten kur 
vakaras įvykd)jj -sekmrdienio 
rytą, laike Vyrų Choro repeti
cijų. . T. R.

Piknikų Rengėjams 
Žinotina

Pranešama, kad Amerikos 
Liet. Kongreso Chicagos sky
riaus piknikas įvyks birželio 19 
d., 1938 m., Birutės1 darže. •

J. Kondroška.

Coal-Anglys

ainos Numažintos
$5.75
$6.90
$6.00
$6.00
$5.25

tų, atvaizduoja Olandijos šalį: 
jos šokius, jos papročius ir 
Olandijos tautiškus kostiumus; 
žavėjdnčios dainos pritaikintos 
scenai.

Kaip jau daug sykių chica- 
giečiai gėrėjosi šiuo choru, 
taip tikimės, kad atsilankę ne-1 
bus suvilti ir šį kartą.

Tai vienas gal paskutinis di-, 
džiausiąs meniškas perstaty-1 

• mas šiam pavasario sezone.
“N. G.” choras rengiasi užbaig
ti pastogės darbą su gausia pa
rama Chicagos publikos. Loši
mas prasidės 4:30 vai. Įžanga 
iš anksto 50c. —Rep. P.

MINE*RUN .........................
BTG LUMP .........................
EGG .................................:....
NUT ...!.................................
SCREENINGS .....................

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

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

Berwyn, III.
Penktadienį ir šeštadienį, 
BALANDŽIO-April 1 ir 2 d. 
Kviečiame visus draugus ir 
pažįstamus atsilankyti. Bus 
užkandžiai dykai, šauni 
muzika šokiams ir skanus 
gėrimai. Kviečia
Al. Jonushis ir Walter Petrošius

. <į į

TAUPYK, TAUPYK, TAUPYK
PACKARD BARGENAIS

PACKARD Sedan ......
PACKARD Sedan ....
TERRAPLANE Sedan 
DODGE Sedan ............
PACKARD Sedan ....
FORD Del. Sedans ....
PONO A C Coupe .......
AUBURN Sodan .....!..

J. Pilkis Alinė 
Naujoj Vietoj

MARQUETTE PARK — P-a 
Josephine Pilkis, kuri užlaikė 
taverną per porą metų ties 35 
6334 South Western avenue, tą 
vietą pardavė ir persikėlė j Dar 61 Packard B ar genų pasirinki- 
niują, ties 2917 West 63rd st. mui žemomis Kainomis. 
Naujoji vieta graži ir patogi, j 
Užlaikomas didelis pasirinkimas 

j (Sp.) * gėrimų. Senas Petras

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

Servizas
V ienam 
Žmogui

Šmotų

“Faun” 
Design

Vertė
$2-50

...99c

37
35
36
35
32

PATS PASIRINK TERMINUI 
PACKARD VARTOTU KARŲ 

1441 E. 75th St. Phone Midway 7272

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTONCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St

šaukit Tel. YARDS 3408

CRANE .
I COAL COMPANY 

5332 So. Long Avc.
Tel. PORTSMOUTIl 9022 

POCAHONTAS Mine Run $7.50‘ 
IScreened) .................  tonas
SMULKESNĖS $7 25

j Tonas ....................................
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Su 6 Kuponais

S
alai, kad Sudaryti Pilną Setą

Puikus 3-jų ir 2-jų I ’ “
šmotų ROGERS I
Sidabro Setai

Tiktai po 99^ už 
kiekvieną setą I__________su 6 kuponais

TAISOME VISO
KIUS RADIOS 

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

Marauefte Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, VarniŠius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1-75 

su 6 'kuponais

Paštu
35c

Extra

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

/

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 G kuponus ir 99c, skaitant už kiekvieną 
setą atskirai, o už dėžę 6 kuponus ir $1.75.

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

Siunčiu ..............  kuponus. Taipgi pinigais ......-.............................

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

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

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

Miestas .....................................„................. Valstija ........... ................

Kupono No. 99 v Balandžio 1 d.

INDAMS KUPONAS
TIKTAI IKI BALANDŽIO 2 D.

Su šiuo kuponu ir 44 centais gausit du puikius puodukus ir 
dvi lėkštes aukso apvadais.1 Susitaupykit pilną setą. Nauji ku
ponai tilps kas savaitę, pradedant nuo šeštadienio. Išsikirpkit 
kuponą ir kreipkitės į

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

Vardas.

Adresas

DAILY

BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti , Įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intape 
ir reikmenų. Jeigu iš telpanžių/eia 
skelbimų negalite susirasti 1 
kot. pašaukite Naujienas, Can 
ir klauskite Biznio Patarėjo, i 
gausite informacijų, jeigu tik 
galima gauti.

tf leš- 
Y8500 
fa jus 
jų bus

FOTOGRAFAS‘

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija Įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis, 
darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST.
Tel ENG 5888-5840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $10.50

už ......................+............. ■ "
GYDYMAS $Cn.OO
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . $1500
RAUMATIZMAS v$O.00

e-reitai palengvinama ....... t
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1960 So. Kedzie Avė., Chicago.

Tel. Lawndale 5727.

• RĘSTA URA NTAT

Universal restauranf
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West Slst Street
A. A. NORKUS, Savininke* S

Tel. Vletnr* M7»

BRIGHTON PARK NAUJA UŽEIGA

LUCKY SPOT
Didelis pasirinkimu degtinės, vyno, 
cigarų, Fortune alaus, Barbikių 
Ribs, Šeštadieniais ir musika. Taip 

1 pat ir mandagus patarnavimas.
Savininkės LUCILLE SELENIS 
3862 Archer Avenue
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POLITIKOS ŽINIO S

APIE KANDIDATUS
Visi stoja už teisėją Edmund K. Jareckį

(Pasikalbėjimas su teisėju Jareckiu)

Teisėjas Edmund K. Jarecki
Nežiūrint, kad teisėjo Ja- 

rcckio šiomis dienomis kiek
viena valanda užimta, jis ra
do pusę valandos laiko su 
manim pasikalbėti.

Ir mes pradėjom kalbėti ne 
apie jo kandidatūrą, bet apie 
Lietuvą ir’ Lenkiją, kadangi 
tai buvo tada Lietuvos ir Len
kijos i n temptų santykių mo
mentas. Teisėjas Jarccki šir
dingai apgailestavo, kad toks 
susirėmimas tarp Lietuvos ir 
Lenkijos turėjo įvykti. Jis ap
gailestavo, kad Lenkijoj nėra 
demokratijos, kad ten viešpa
tauja diktatūra. Aš jam pri
miniau, kad ir Lietuvoj tuo 
žvilgsniu nekas geriau, kad ir 
pas mus demokratija yra 
slopinta.

“Žinoma”, sakė teisėjas 
reckis, “jeigu tamsta ir aš
lėtume ten tarti savo žodį, 
arba tokie žmonės, kaip tam-

uz-

ga-

sta ir aš, butų išrinkti valdy
ti Lietuvą ir Lenkiją, tai tarp 
Lietuvos ir Lenkijos senai ne
bebūtų buvę jokių liesusipra- 
timų.”

“Diktatūra .mažos grupės 
žmonių naudai yra blogas da- 
lyas by kur,” tariau aš.

Nuo to mes perėjom prie 
diktatūros Chicagoje. Čia Kel
ly ir Nash stato demokratiją 
viso pasaulio pajuokai. Jie 
turi visas diktatorių ypatybes. 
Jie aikvoja milionus žmonių 
pinigų savo galybei sustiprin
ti. Kad išrinkti sau ištikimus 
žmones, jie per savo kapito
nus perka ir vagia balsus 
šimtais tūkstančių. Teisėjas 
Jareckis, kaipo pavieto teisė
jas, kurio pareiga yra prižiū
rėti balsavimų teisingumą, 
per daugelį metų be pasigailė
jimo baudė sugautus balsų 
klastuotojus ir vagilius. Tab 
beveik vienutinis įrahkis, kurį 
teisėjas Jareckis’ turėjo ap
saugai demokratijos Chica
goje. Tokiu budu teisėjas Ja- 
reckis pastojo kelią godiems 
diktatoriams ir žmonių pinigų 
aikvotojams. Už tai Kelly ir 
Nash griežtai nusitarė pašalin
ti jį iš jo vietos. Nes tik tuo
met jie galėtų daryti su žmo
nių balsais viską, ką tik jie 
nori be jokio suvaržymo. Ba
lotų skrynia tuomet 
slapta ir apsaugota, 
Amerikoj turi būti. 
Nash galėtų tuomet 
žmonių pažymėtais 
aršiau negu Hitleris.

“Kokius-gi argumentus prieš

nebebūtų 
kokia ji 
Kelly ir 
elgtis su 
balotais

Kcfly arba Nashę kad tamstai 
pakenkus?” — užklausiau tei-

Vaizdas iš “Pačiūžų Bataliono”, kuris eina šiandien 
Sonotone teatre, ties 66 E. Van Buren ir Wabash

si lietuviai eis balsuoti ir bal
suos už teisėją E. K. Jareckį.

Adu. Kl. Jurgelionis.

Marųuette Liet. De 
mokratai Šaukia Ma 
sini Susirinkimą

Kalbės Prystalski, Flynn, 
Zuris

Artinantis svarbiems rinki
mams (April 12) Marųuette 
Parko lietuviai balsuotojai su
sibūrę į stipfų 13-to Wardo L. 
Demokratų Klubą dabartiniu 
metu smarkiai dirba. Jie 
Supranta, kad jei norima 
laimėti pripažinimas iš' poli
tinių vadų, tai turime nuošir
džiai ir padirbėtu. Marąuette- 
parkiečiai ypatingai turi daug 
ko už savo darbą parodyti. Nėra 
jokia tai paslaptis, kad nei vie
nam kitam warde lietuviai ne
turi tiek valdiškų ' darbų kiek 
tryliktam. Už tai turime padė
koti county clerk’ui Michael J. 
Flynn, kuris yra tikrai nuošir
dus lietuvių draugas.

ILLINOJAUS COOK
APSKRIČIO
KLERKO OFISAS

ILLINOJAUS VALSTIJA )
COOK APSKRITYS )

SS.

Sutinkant su pirmųjų rinkimų 
įstatymų skyriaus • 34 nuostatais, 
šiuo aš liudiju, kad balotų popie
riaus spalva, kuri turi būti varto
jama atatinkamų partijų pirmuo
siuos ’rin'kimūošė 'Cook apskrity, iš
laukinėse miestuose: Berwyn, Chi
cago, Chicago Heights ir Harvey, 
Cicero miestely ir Evergreen Fark, 
Elmwood Park, Morton Grove, 
Niles Center, Summit Ir Stickney 
kaimuose, antradienį, balandžio 12, 
1938 m. kaip seka:

I CLASSIFIE.D ADS.
Ll. --

RANDAI KRAUTUVĖ — gera 
vieta visokiam bizniui. Žiemių va
karų kampas 31 ir Emerald Avė.

MR. MARTIN, užpakaly.

RENDAI AR PARDAVIMUI bun- 
galow '6 kambarių, 2 karų gara
žas 10627 S. Homan. Mike Kraujelis 
1943 Cermak Road. .

Automobiles

GABRYS RIMŠELIS
Gyveno po nr. 4222 So. 

Rockwell, pas E. Mali
nauskienę.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Kovo 30 d., 7:00 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs 47 m. ąmž., 
gimęs Lenkijoje Švehčionių 
apskr., Vidiškių parap., Čeba- 
taičių 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 Luneckų, brolį 
Nikodemą ir jo moterį Emi
liją ir šeimyną ir gimines ir 
draugus.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
viČiaus Koplyčioje, 4348 So. 
Californiat_Ave. Laidotuvės 
įvyks Submoj, Bal. 2 dieną, 
8:00 vai. ryto iš kopi. į Ne
kalto Pras. Pan. šv. parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Gabrio Rimšelio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patamavima ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Draugai ir Pažįstami.

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

SKUBUS FONDAI 
LAIDOTUVĖMS 

Ar reikia jums pinigų dabar? 
IMKIT ŠIANDIEN!

Pinigai tuojau, išanks-
to, belaMKiant ajfdraudos 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

OVEIKIS ss: 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gčlčs Vestuvėms, Bankietama 

. ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

| m A Gėlės Mylintiems
U U A Vestuvėms, Ban- 

|O kietams, Laido-
■ ■ tuvėms, Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phoue LAFAYETTE

sėjo.
“Jokių argumentų, tik šmei

žtą ir melą. O ponas Nash turi 
tik vieną nusiskundimą prieš 
mane, būtent, 'kad aš Jam 
‘Good morning’ nesakau.’ ”

“Aš neabejoju, kad Chica* 
gos žmones tą aiškiai mato ir 
supranta,’’ tariau. “Aš jau gir
dėjau jų vieną melą, buk tam
sta, kaipo teisėjas nenuinaži- 
nęs žmonių taksų. Ir tai žino
ma yra didžiausias melas.”

“Tai aišku. Juk ne aš taksus 
uždedu. Juos nuolat didina 
Kelly ir Našlio išlaidumas ir 
godumas. Chicagos miesto iš
laidas • per savo majoraviiną 
Kelly padidino kone dvigu
bai. O juk los išlaidos turi bū
ti iš taksų padengtos.”

aMes visi suprantame, kad 
tamstos kova už taksų suma
žinimą yra be galo sunki, 
kuomet politikierių šaika yra 
nepasotinama. Bet visgi tam
stai pasisekė šis tas padaryti.

‘“Taip,” tarė teisėjas Jarec
kis. “Per sunkią kovą man pa
sisekė namų savininkams nu
mušti taksus 15 nuošimčių. Aš 
stengiaus dar 10 nuošimčių 
numušti, bet Kelly ir Nash tą 
sutrukdė.”

Man besikalbant, su teisėju 
Jareckiu, atėjo į jo kambarį 
real estą te žmonių delegacija 
išreikšti savo padėką teisėjui 
Jareckiui už jo kovą dėl tak
sų numažinimo mažiems Chi
cagos namų savininkams. Jie 
visi pasiketino darbuotis, kad 
teisėjas Jareckis butų nomi
nuotas balandžio 12 ir vėliau 
vėl išrinktas pavieto teisėju.

Teisėjas Edmund K. Jarec
ki yra visų Chicagos žmonių 
giliai gerbiamas. Jis jau tris 
sykius buvo rinktas j tą vietą, 
kurią užima, ir kiekviehą syki 
jis gavo daugiau balsų, negu 
koks kitas išrinktas teisėjas ar 
viršininkas. Visos Chicagos ir 
viso Cook pavieto žmonės da
bar yra sujudę stoti teisėjo 
Jareckio apgynime nuo savi- 
naūdžių politikierių mašinos. 
Nėra abejonės, kad šį sykį vi-

Marųuėtite Parko Demokratų 
Klubas šaukia, masinį susirinki
mą šį sekmadienį, balandžio Š- 
čią Marųuettc lietuvių parapiji
nėj salėj (68th ir Washtenaw 
Avė.). Mitingas prasidės 2 vai. 
p. p. Vyriausias kalbėtojas bus 
Johnx PrysU^RU Michael J. 
Flynn, teisėjas Jonas T. Zuris 
ir kiti politikos lyderiai. Apart 
kalbų bei muzikalės programos, 
susirinkime bus burtų keliu ati
duota “susirinkusiems apie 100 
brangių dovanų paaukotų Mar- 
ųuette Parko biznierių.

Visi lietuviai balsuotojai 
prašomi susirinkti.

Šio masinio susirinkimo
rengimui smarkiai dirba komi
sija iš 25 narių: John Jacka, J. 
Stankowicz, John Vilkishius. 
Joseph Lenkai!. Anthony Vyš
niauskas, Anthohy Mastėika, 
Jack Juozaitis, Al Kumskis, Wil- 
liam Birgelis, Joseph Muraus
kas, Bernard Kruzas, Walter 
Raginis, Estelle Malwecas, Mary 
Juozaitis, Dr. John Poška, Fr. 
Petkunas, Adv. Charles Zekas, 
Stanley Cibulskis, Martin Rohia- 
viez, John Ribikauskas, Edward 
Kareiva, Joseph 
Kachinauskas ir 
cius.

Amerikos valdžios pamatiniems 
principams, kaip bandymas pa
kreipti balsuotojus savo pusėn 
atsišaukiant į jų mutinius arba 
tikybinius prietarus. Tokia tak
tika niekam neišeina ant gero. 
Balsuotojai turi apsisaugoti 
nuo tokios taktikos ypač pa
skutinėj kampanijos minutėj.

Tokio dalyko, gali imtis tik 
tas, kurs nori būti išrinktu tik 
savo asmeniškai naudai ir ne
paiso tų, kuriuos jis nori at
stovauti.

Kiekvienoj kampanijoj yra 
klausimų, kuriuos reikia išaiš
kinti žmonėms aiškiai ir sąži
ningai. Šios vietos žmonės tu
ri teisę sužinoti apie dienos 
klausimus akufatiškai be prie
do keršto ir asmeniškumų.

Tegul kiekvienas inteligen
tiškas balsuotojas apsisaugo ir 
apsigina nuo 11-tos valandos 
bandymų drabstyti purvais ir 
kelti prietarus ir antagonizmą, 
idant 'supainiojus tikruosius 
klausimus.
... Tegul kiekvienas apsvarsto 
faktus ir balsuoja paged savo 
geriausio supratimo. Tegul? jie 
niekad neužmiršta, kad jie pa
duoda savo balsus už ar prieš 
savo ateities gerbūvį, o ne u# 
ar prieš kokį nors vieną kandi
datą į valdžios ofisą.

Iš Geresnio Patarna
vimo Seka Pasise
kimas
Midwest Stores Geras Pavyz

dys; Didžiausia Organizacijd:'
Krašte

yra

su-

Gestautas, C.
Stanley Yu-

Balsuotojai, 
Reikalaukite 
Amerikoniško Budo

Visoj musų istorijoj politiš
kuose susirėmimuose buvo ap
sireiškę du budai kampanijai 
vesti. Vienas yra rimtas ameri
koniškas būdas, kurs parodo 
faktus ir kandidatų kvalifika
cijas. Kitas yra pasenęs, n6- 
amerikoniškas būdas, kurs 
vengia faktų, bet šmeižia opo
nentų asmenis.

Tie, kurie vartoja antrąjį bū
dą, atstovauja liguistas grupes, 
kurios nieko gero nedalo tarp 
rinkimų ’ir nesirūpina savo pi
liečių gėrove, bet kampanijos 
pabaigoj stengiasi sumušti bal
suotojų tiktus norūs, mėtyda
mi purvais į savo priešus.

Tas neišeina ant gero nei 
kandidatams, nei balsuotojams,

Kerštas už temdina protus ir 
sukelia klasinį, ir tautinį neap-

DEMOKRATŲ PARTIJOS Mėlyna 
REPUBLIKONŲ PARTIJOS Balta

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

MICHEAL J. FLYNN 
Cook Apskričio 

.Klerkas, Illinois

1937 DODGE 4 durų Touring Se- 
dan, labai gerame stovyje, nebran
giai, naujo karo garantija.

CENTRAL AUTO SALES and 
SERVICE, Boulevard 2510.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

BIZNIAVA NUOSAVYYBĖ par
davimui; 25% pinigais, likusi leng
vais terminais; 2943 West 63rd, 
krautuvė, 6 kambarių apartmentas, 
garažas, $12,500. 2640 West 63rd, 
c r autu ve,- 6 kambarių apartmen- 
tas, $12,000; 3338 West 63rd, 2
erautuvės, 2-6 kambarių apartmen- 
;ai, $16,000; 1216 West 63rd, krau
tuvė, 6 kambarių apartmentas, 
$7,000; 7145-7149 South Weatern 
Avenue, 3 krautuvės, $8,000; 69th 
Rockvvell; žiemių vakarų kampas, 
3 krautuvės, $20,000.
SILVERMAN, 2345 East 71st St. 

Dorchester 0700.

merių įsigyti.
Kaip visur taip ir čia visuo

menė geriausias teisėjas. Ji 
mokas supTAsti kas jai geriau
siai tinka., kur prekės geresnės 
Ir kokios kainos tinkamesnės. 
Ji tinkamai įvertino ir atskiros 
organizacijos teikiama patar
navimą. Ji nustatė ir tai, kad 
MIDWEST StORES savinin
kai teikia kaip tik geriausią 
patarnavimą. < (Skelb.)

Visuomenė kasmet išleidžia 
milionus dolerių Midwest Stores 
krautuvėse. Bet ji už tai gauna 
gerą maistą ir kitas geras pre
kes. Kad užlaikyti tokią stam 
bią organizaciją ir palaikyti to
ki didelį pirkėjų skaičių, kokį 
turi visa Midwes*t organizacija, 
reikia manyti, kad yra reikalin
ga kas nors daugiau ir visuo
menei duoti negu geros prekės.

Taip.,,. geresnis patarnavi
mas. Tačiau ir geresnis patar
navimas duoti nėra taip jau 
paprastas dalykas. Čia pirmiau
siai reikia turėti išdirbtus at
sakančius modernus prekybos 
budus, paskui, reikia turėti pa
tyrusius krautuvninkus, savo 
sandėlius ir pirkimo 
lėšas.

Visa tatai Midwest 
organizacija turi. Jos 
prekyba yra pagrįsta
dėmiausių pamatų: visos krau
tuvės priklauso gabiems atski
riems savininkams, kurie žino 
kaip savo prikėjams patarnauti, 
ir nuosavus didelius moderniš
kai įrengtus sandėlius prie 33- 
čios ir Western Avė. Čia ir jos 
buveinė.

Dabar skaitoma, kad Mid- 
west yra didžiausia; tos rųšies 
organizacija. Jai jau priklau
so arti keturių šimtų narių ir 
kas savaitę vis daugiau prisi
rašo. Vidutiniai kas'savaitę pri
sirašo nuo dviejų iki keturių 
naujų narių. Tas parodo, kad 
(jau pradeda suprasti visi orga
nizacijos 
tik 
ma
kėjamš. Midwest Stores or
ganizacija yra. turtinga, ^tp.del* 
lengvai gali aprūpinti patojlo-

išteklių,

Stores 
vedama 

ant mo-

reikšmę, kad 
budu geriau 

patarnauti savo -

STUDEBAKER pardavimui, 4 du
rų sedan, kaip naujas. Savininkas 
priverstas parduoti už teisingą pa
siūlymą. 4236 So. Richmdnd St.
, ■ ’i’ i H ii G.iil-. i ■ ii NU ii ' Ii

Fiimiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

KETURIŲ apartmentų budinkas 
3227-3Ž29 West 62nd Place, $14,000, 
5 kambariai, 4 karų plytų garažas; 
50 pėdų lotas, modernas: vienuoli
ka metų senas; $3500 pinigais, li
kusi ilga termino lysas.
SILVERMAN, 2345 East 71st St. 

Dorchester 0700.

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

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

CALumet 5269.

MARQUETTE PARKE 5 kamba
rių cottage apšildomas, garažas; 
įmokėt $375. Kitus po $25 pakol 
išsituokęs. Paskola be komišeno. 
80 akerių farma su trioboms, kai
na $1800. Turime daugiau visokių 
kitokių bargenų ir mainų.

C. P. SUROMSKIS, 
2502 W. 69 St. Tel. GrovehilJ 0306

Gray Goose 
Shoe Store

Nauja batų krautuvė 
Bridgeportė

BRIDGEPORT. — Ryloj, 
landžiu 2 d., atidarys duris d^i 
viena nauja batiį krautuvė prie 
kampo 34-th Placė ir Halsted, 
po numeriu 3430 S. Halsted St. 
Ši nauja batų krautuvė yfh 
praplėtimas biznio tos batų fir
mos, kuri jau turi kelelą^krau- 
tuvių kitose miesto dalyse. Ši 
firma specializuosis vidutinių 
kainų avaline dėl vyrų, moterų, 
panelių ir ypač vaikučių.

šį šeštadienį, atidarymo die
noje, kiekvienas- ^pirkėjas, bus 
apdovanotas vieno svaro ska
nių saldainių dėže.

Tėmykit Gray Goose balų 
krautuvės skelbimą Naujienose 
šiandien. —-VBA.

Wolff’s
United Food Mart

Turės iškilmingą atidarymą „
BRIDGEPORT. — Prie 35-os 

ir Halsted šiandien ir ryloj bus 
didelės iškilmės atidarymo 
naujai atremontuotos Wolff’s 
United ’ Food Mart krautuvės. 
Krautuvės antrašas yra 3455-57 
S. Halsted St. Kiekvienas atsi
lankęs pirkėjas gaus pažymėti
ną dovaną atidarymo iškilmių 
pfūga.

Reikia pTipažihti, kad p. 
Wolff’as labai moderniškai 
įrengė savo įstaigą nesigailė
damas jokių lėšų. Lygiai iš lau
ko pusės, kaip ir viduje viskas 
spindėte spindi. Wolff’6 krau
tuvėje dabar bus galima gauti 
ne vien pirmos rūšies mėsos, 
bet kartu visokius groceries ir 
gėrimus.

Atidarymo proga viskas yra 
papiginta, todėl vietos gyvento
jai galės pasinaudoti. —VBA.

ba-
r

CL ASSIFIED ADS
I liti llA-Mlilf . ........

Miscellanedus 
Įvairus

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTfi IR BLfiKOS 

DARBAI 
85 metai bizny, turi pilna apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, jei 

, n norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO. 
3216 So. Halsted Street

tuo 
gali- 
pir-

FURNISHED ROOMS
PARENDUOJU kambarį dėl pa

vienio prie mažos šeimynos.
537 Wėst 57th St.

Help Wanted^~ Feinale
Darbininkių Reikia

sikentimą visai priešingai ame- mis sąlygomis savo narius, o REIKALINGA patyrusios Beau- 
tie savo pirkėjus. Taip veikiant darbas’ Past0‘

Niekas nėra taip . priešinga galima ir^ daugiau savO koštu-* 1747 So. Halsted St.
rikoniškoms tradicijoms. gera alga.

1747 So. Halsted St.

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

namomis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 
kaurai ................... $15—$20—25

urai $30—$35 
arlor

Farnis for Sale 
Ūkiai PardaVimut

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

$150 Amer. Orient
$135 gražus, nauji

setai ................ ..............  $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125
$600 vertės 4 kamb. įrengimas 
z de luxe
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v.v, 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

$175

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

Mr. MILLER, Randolph 2032.

PARDAVIMUI KENDŽIŲ ŠTO- 
RO BARAI ir visi fikčeriai. Ne
brangiai. Gali laikyti ir tą pačią 
vietą/ ir gyventi; prie mokyklos ir 
bažnyčios.

1817 So. Union Avenue.

Business Service 
Biznio Patarnavimai

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

AUKOJA tikrą importuotą, itali- 
jonišką kilimą; oriento raštai; 
$18.50; 3930 West Jackson, 1-mas 
aukštas, Van Buren 1078.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

ĮRENGTAS TAVERNAS parda
vimui—-geras stakas — kampas — 
$750 pinigais. 2435 W. North Ave.<

PIRMOS RŪŠIES 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 
iki 10:30 vakare.

CHERLES GAVCUS 
6100 So. State Street 
Tel. Wentworth 7942.

Financial
Finansai-Paskolos

ALAUS RAUTAS PARDAVIMUI 
LAFAYETTE 0401.

Tarpe 6 ir 7 po pietų.
FRANK FISHER

GROSERNĖ, VAISIŲ ir daržo
vių marketas labai nebrangiai.

1700 West 51st Street. t,

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

TAVERNAS ir 
is .išdirbtas; 30

u. PARDAVIMUI ’ 
Lunchruimis, bizni: 
pėdų baras ir 51 kambariu 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.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir 
GROSERNĖ. Priežastį patirsite ant 
vietos. 5740 Wešt 64th Place, Clear- 
ing, III.

Reąl įstate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS 

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

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO.

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

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686

KAM REIKIA PINIGŲ
Arba greit išmainyti namą, ūkę, 

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

NAMON REALTY CO.
6755 South Western Avenue 

Tel. Grovehill 1038.

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

Stewart 3601. >- į ,

2 AUKŠTŲ freiminis NAMAS su 
kampinio tuščiu lotu. Kreiptis va
kare po 5 vai. Normai 8851.

MARQUETTE PARK Foreclose- 
riai. Parsiduoda pigiai mūrinis 2 
po 4 apšildomas su karštu vande
niu, už .............    $7000.
4 po 4 apšildomas su štymu už 
$10,000.

2 po 6 ir 2 karams murini? ga
ražas, apšildomas už .......... $6,500

2 biznlavi lotai, kampas. Parduo
siu pigiai. Atsišaukite.

6820 So. Campbell Avenue.

PARDAVIMUI 2 flatų plytų bu- 
dinkas arti b&žnyčios ir mokyklos.

PADAROME PIRMUS MORGI- 
ČIUS ilgiausiais terminais — že
miausiais mokesčiais.

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

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

Coal-Anglys

Kainos Numažintos
MINE RUN .........................  $5.75
BIG LUMP ......................... $6.00
EGG .................................... $6.00
NUT ........................................ $6.00
SCREENINGS ...................... $5.25

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENA AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

Agentai nesikreipkite. 4300 So. Sa- 
cramento Avė. Lafayette 1490. * v

DABAR 
JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

4

PABAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
i Musų apgarsinimu kainos 

prieinamos. Ui pakartoji
mus duodame rara nuo
laidi. i
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Darbo Partija Chicagoje 
Pradėjo Veikti

Iš New Yorko atvažiuoja Mary Lewis, 
kurs kalbės masiniame mitinge 

balandžio 14 d.

I Degtukų Knygelė 
Išdavė Policijai 
Plėšikus
Tebekamantinėja 7 Town of 

Lake jaunuolius apie policis- 
1 to nušovimų.

L. Pruseika Kalbės 
Apie Lietuvos-Len
kijos Ginčą
L. J. K. Ratelio Mėnesinis Su

sirinkimas

Ir Illinojaus valstijoj 
Darbo partija. Reikia tik vi
siems padirbėti, kad ji išaug
tų ir Įsigytų 4iek svarbos, kiek 
turi Darbo pr.rtija Nęw Yorko 
valstijoj.

Chicagoj pirmadienį balan
džio 4 dienų bus pirmas dide
lis Illinois Darbo partijos ma
sinis mitingas Steuben klube, 
prie Randolph ir Wells gatvių, 
8 vai. vakare. <

Iš New Yorko atvažiuoja 
kalbėtojas Marx Levvis, Ame
rikos darbo partijos tarybos 
narys. Kalbės taipgi Milvvaukee 
miesto majoras Daniel Hoan, 
taipgi automobilių di.rbininkų 
unijos prezidentas Homer Mar
tin, taipgi Chicagos universite
to profesorius Maynard Kro
ger. Lokomotivų fairmanų ir 
inžinierių brolijos narys George 
Mea.de bus pirmininku.

Atsilankymas Marx Lewiso
iš New Yorko yra labr.i reikš- 4

yra mingas. Amerikos Darbo par
tija, kurioj Marx Lewis dar
buojasi, daugiausia prisidėjo 
prie to, kad La Guardia butų 
išrinktas New Yorko majoru. 
Už tai La Guardia daugeliui 
Darbo, partijos vadų davė mie
sto darbų, o Marxą Lewisų pa
skyrė būti New Yorko miesto 
iždininko pagelbininku. Marx 
Levvis yra Ižibti gabus kalbė
tojas ir supranta darbininkų 
uždavinius ekonomikos ir poli
tikos srityje.

Marx Levvis papasakos, ko 
Darbo partija į trumpą laiką 
atsiekė New Yorke ir nurodys 
kaip to pečio darbininkai ga
lėtų atsiekti Chicagoje ir Illi
nois volstijoj/ kur yra didelio 
reikalo atsikratyti nuo nešva
rių politikierių.

Lietuviai darbininkai kvie
čiami atsilankyti į masinį dar
bo partijos mitingą balandžio 

d.

Užtiko Bridgeporte, 
Suėmė Miesto Centre

Policija pastebėjo tris jau
nuolius vogtame automobilyje, 
prie 38-tos ir Union. Jaunuo
li: i, pastebėję policiją, pasilei
do bėgti. Policija vytis. Švilp
dami Bridgeporto gatvėmis 50 
mylių greitumu, jaunuoliai ne- 
pasekmingai kratėsi policijos. 
Pagaliau pasuko didmiestin, 
bet ten prie Randolph ir Clark 
gatvių susikūlė su keliomis ma
šinomis ir buvo pirversti šlištb- 
ti.

Jaunuoliai Bandė slėptis ielo- 
je prie Sherman viešbučio, bet 
su praeiviu pagalba, policija 
juos ten suėmė. Jaunuoliai bu
vo, Edvvard Coates, 18, 638 W. 
47th, Clarence Schultz, 16, 741 
W. 48th, ir George Haggerty, 
15, 634 W. 48th.

Kaltina WPA 
Valdininką 
Vagystėmis

Federalis teismas Chicagoje 
traukia atsakomybėn Kari Bru- 
są, WPA darbininkų viršinin
ką Ri'verside priemiestyje. Jis 
pasisavinęs cemento, akmens, 
kitokios statybos medžiagos ir 
naudojęs WPA darbininkus pri- 
vatiškiems reikalams. Jam grę- 
sia federalis, kalėjimas ir $10,- 
000 pabauda.

• NAUJA POLICIJOS NUO 
VADA — Miesto /taryba auto
rizavo $50,000 pastatymu^ nr u- 
jos policijos nuovados ties 8501 
S. Green, Gresham distriktui.

Atsiprašome —
Ne Lietuvis

Klaidingai painformuoti ko
respondento iš Marųuette Park, 
vakar rašėme, kad pasikorė lie
tuvis James Karėta. Dr. Yuška 
vakar pn nešė, kad Karėta ne 
lietuvis, bet čekas.

Rep.

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

vKovo 19 d. dfi jauni vagiliai 
apiplėšė maisto krautuvę ties 
101 East 69th Street. Jie pasiė
mė $40. Vienas vagilių užside
gė cigaretą ir numetė ant krau
tuvės grindų tuščios degtukų 
knygelės viršelius.

Policija viršelius surado. Ant 
jų buvo adresas valgyklos ties 
1001 W. 47t h Street.* Policija 
kreipėsi į tos valgyklos savi
ninkų ir pasakojo kaip vagiliai 
atrodė.

Valgyklos savininkas iš pasa
kojimo jaunuolius pažino. Vie
nas jų buvo 21 meti^ Joe And
rius ir antras Paul Pitlik, 22, 
abu nuo 6401 Greenwood avė. 
Policija abu suėmė ir abu pri
sipažino apiplėšę ne vien minė
tą krautuvę ir kelias kitas.

Policisto Wolskio reikalas
Chicagos detektyvų biuro 

viršininkas John L. Sullivan ir 
kiti detektyvai tebekamantinė
ja septynis Town of Lake jau
nuolius apie nušovimą policis
to Martin Wolski, šeštadienio 
naktį, McKinlcy Parke.

šiandien, balandžio 1 d., 7:30 
v. v. Mildos salėje, 3142 So. 
Halsted St., įvyksta Lietuvių 
Jaunimo Kultūros Ratelio mė
nesinis susirinkimas, Nariai vi
si privalote dalyvauti susirin
kime, neš turimė gerai prisi
ruošti prie si.vo vakaro, kuris 
įvyks balandžio 10 d. Liet. Au
ditorijoj. Taipgi atsiveskite ir 
naujų narių, nes kaip žinote, 
per balandžio menesį nariai pri
imami be įstojimo.

Apšvietos komisija praneša, 
jog yra pakvietus Leoną Pru-
seiką, pakalbėti labai svarbiu 
šių dienų klausiau, būtent: 
Lietuvos-Lenkijos^JginČas ir. ki
ti pasauliniai įvykiam

Tie, kurie esate pasiėmę kny
gų dėl skaitymo, malonėkite su
grąžinti, nes dabar gavome dau
giau knygų, todėl jas visas tu
rime užrekorduoti, kad žinotu
me, kiek ir kokių turime.

A. J. P.

Trys Viršininkai 
SLA Parengime

----- m—•
Programų pildys . Vyrų Choras 

ir Roselando Scenos Mylė-
tojų Ratelis

Kai kurie jau- 
moliai prisipaži- 
10 darę plėši
aus McKinlcy 
’arke, kur jau
tos poros su va
duoja flirtuoti 
amsoje, bet gy- 
.ėsi, kad nenu- 
udė policistą. 
Vienas jaunuo- 

is Bruno Mu- 
:ydlo, 4438 So.

Hermitage, pasakojo, kad du 
draugai pasiskolino nuo jo re
volverį, aiškindami, kacį eina į 
McKinlcy Parką pasivogti au
tomobilį nuo beflirtuojančios 
porelės ir su tuo automobiliu 
vėliau daryti plėšimus. Tie du 
jaunuoliai buvę Bruno Pana
vas, 18, 4418 S. Wood ir Fe
liksas Lauraitis, 4302 S. Wood. 
Abu yra areštuoti.

Sekmadienį, balandžio 3 d., 
nuo 4 vai. po pietų, West Sidc 
svetainėje, 2242 W. 23 pi. pra
sideda SLA 6-to apskričio pa
rengimas.

Nepaprastos smuikininkės 
Valerijos Čepukaitės dalyvavi
mas programoj turėtų sutrauk
ti šimtus lietuvių. Tokio aukš
to mokslo ir. tokio plAtaus išsi
lavinimo muzikantų retam kam 
tenka girdėti. ? ?(1

Ponios Zabukienės šokėjų ir 
dainininkų griipči1 ir; Chicagos 
Vyrų Chorui rbkoihendacijos 
nereikalingos. 1

Policija tebelaiko už grotų 
ir keturis kitus jaunuolius, su
imtus po policisto Wolskio nu-

Darbo Taryba 
Pradėjo Armour 
Co. Tyrinėjimų

Federale Darbo Taryba va
kar pradėjo tyrinėti skundus, 
kuriuos iškėlė C. I. O. prieš 
Armour and Company mėsos 
firmų. C. I. O. unija Packing 
House Workers Organizing 
Committee skunde sako, kad 
Armour suorganizavo kompa- 
ninę unijų Employees Mutual 
Association ir prašalino 13 dar
bininkų už priklausymą nepri
klausomai unijai. .

Chicagos SLA 
Kuopos Ruošias

Gricius svetainėj, 2449 W. 69 
St.

Visi kuopos nariai šiame su
sirinkime privalo kuo skait
lingiausia dalyvauti, nes apart 
kuopos reikalų BUS BALSUO
JAMA SLA PILD. TARYBA 
IR BUS RENKAMI KUOPOS 
DELEGATAI Į SLA BUSIAN
TĮ SEIMĄ.

K. Liutkus, sekr.
Nors kai kurios SLA kuo

pos rytuose ir Illinois provinci
joje pradėjo balsuoti pereitą 
mėnesį, bet Chicagos kuopose 
Pildomosios Tarybos rinkimai 
prasideda balandžio mėnesį. Ba- 
liotu iŠ centro buvo prisiųsti 
per vėlai balsuoti kovo mėnesį

S.

Balsavimams
CHICAGOS ŽINIOS 

TRUMPAI
Melrose Park SLA Kuopos 

Susirinkimas 
' I

MELROSE PARK, ILL. — 
Šį sekmadienį, kovo 3 d., 1 vai. 
po piet bus svarbus SLA 125- 
tos kuopos susirinkimas Na
vicko svetainėje, Broadway ir 
Main gtvės. Bus balsuojama 
SLA Pildomoji Taryba ir bus 
rinkimas delegato į SLA seimą.

Visi norime, kad musų or
ganizacija butų stipri ir galin
ga, o tas priklauso nuo to, ko
kius viršininkus jai išrenkame.

Mums nereikia paisyti kokių
ten sargybininkų, kurie visiems
SLA nariams siuntinėja nuro

dymus už ką balsuoti ir šmei
žia musų organizacijos darbuo
tojus. Mes nereikalaujr.m tokių 
geradėjų ir jų nurodymų. 
Mums nereikia tokių, kurie sa
vo purvinais snukiais nori 
mums vandenį teršti.

Reikia, pripažinti, kad musų 
kuopos naciai nemėgsta šmeiž
tais pereitos literatūros. Mes 
gerbiame 'visus, kurie kandida
tuoja į sLa Pildomąją Tarybą, 
ir kiekvienas balsuos už tą, 
kurs jam išrodys tinkamiausiu.

1 M. S. •
SLA 260 Kp. Susirinkimas
Ma*rquette Park SLA 260-tos 

kuopos susirinkimas įvyks br- 
i landžio 3 d., sekmadienį, kaip 
2-rą valandą po pietų, Mrs;

• MIRĖ KEISTA ATSISKY
RĖLĖ ■— Suerzinta didelio šu
nų kaukimo ir kačių cypimo iš 
namtf ties 9423 Commercial 
avenue, kaimynai pašaukė po
liciją. Niekam neatsiliepiant, 
policija išlaužė duris. Viduj ra
do apie 30 šunų ir kačių, o vo
nioje sėdėjo negyva moteriškė, 
75 metų Anna Smith. Mirė 
prieš tris dienas širdies liga. 
Kaimynai tik tiek galėjo pasa
kyti, kad moteriškė gyveno at
siskyrusi nuo pasaulio ir draugų 
su savo keturkojais kompanio
nais.

• PRAGAIŠTINGAS SMAR
KUMAS ,— Grįžęs vėlai namo 
ir negalėdamas durų atidaryti, 
William H. Ruch, 62, 8020 
Muskegon, kumštimis jas išdū
rė, bet skaudžiai susižeidė ran
ką. Už kiek laiko pabudusi žmo
na rado vyrą negyvą.

• AREŠTAI Už VARTOJI
MĄ TUŠČIŲ DEGTINĖS BU
TELIŲ — Federaliai alkoholio 
biuro agentai vakar pradėjo 
vajų prieš aludininkus, kurie 
vartoja ištuštintus degtinės 
butelius pigesnės rūšies degti
nės pardavinėjimui geros rū
šies buteliuose, f Trys žmones 
jau areštuoti. Maximum baus
mė yra $5,000 piniginės pabau
dos arba du metai kalėjime.

• LAIDOTUVININKAI SU
ĖMĖ DU VAGIS — Pastebėję 
du vagilius “šalinančius” Ar
cher avenue vogtam automobi
lyje, , du policistai, lydėję nu
šautą Brightorf' Park policistą 
Martin Wolski, pasileido pas
kui. Automobilį suėmė ties Ar
cher ir Kariov, o pasislėpusius 
plėšikus ties 5007 Kedvale..Jie 
yra Edward Iloffman,' 4212 
Kenmore avė., ir Frank Want- 
roba, 4109 S. Čr.mpbell. Jie api
plėšė saldainių pardavėją Paul 
Stelter, ties 4848 Archer. Po- 
licistai padarę areštas yra Hen
ry Michalski ir J. Piotrovvski, 
abu iš Brighton Park nuovados.

RADIO
šaltimiero Programas

Šaltimiero radio programas 
šįvakar lygiai 7 vai., iš WHFC 
stoties, Ciceroje. Bartkų šei
moje vyksta kas tai nepapras
to. Vladas, Elenutės sužiedoti- 
nis, pasiryžęs Elenutę vesti kuo 
greičiausiai, o ji—delsia ir ga
na. Vlado meilės žodžių įtako
je, Elenos pasiryžimas tirpsta. 
Ar pavyks Vladui greit su Ele- 
nute apsivesti? Klausykitės šio 
vak: ro Bartkų šeimos epizodo, 
bus įdomu. “Žinių Žinovai” pra
neš vėliausias žinias. (Sp.)

DĖL INDU KUPONU SVARBI 
INFORMACIJA

Be muzikėlio programo, šo
kių ir baliaus, dali’ turėsime tris 
Pildomosios Tarybos narius — 
iždininką K. Gugį, iždo globėją 
E.jMikužiutę ir kitą iždo globė- ; 
ją•» bostonietį S. Mockų, kurie i 
tars po kelis žodžius apie SLA; . 
reikalus. į rai. Montvidas, Zalatoris ir šla-

SLA Finansų komisijos na
riai — J. Varkala, J. Martin ir 
A. Zalatorius ir SLA Sveikatos

kis irgi dalyvaus. Bus visi ap
skričio ir kuopų viršininkai.

Neiškęsiu nebuvęs ir aš.
—Paprastas narysšovinio. —R. Komisijos visi nariai — dakta-

Naujienų-^cm? Telp^hoto
KANKINO — Charles Milgrim ir Sally Milgrim, 

žmona, nuo kurių plėšikai atėmė apie $109,000 brange
nybių ir pinigų. Plėšikai abu užtiko rezidencijoje, Mi- 
neola, N. Y. ir tol kankino (vyrui degino padus) kol 
nepasakė kur pinigai.

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, bliu- 
dai ir t. t., kas savaitę skirtingi indai. Todėl jeigu nusitarsi! 
įsigyti tų puikų setą, tai NETAUPYKIT KUPONŲ, bet JUOS 
TUOJAUS, tą pačią savaitę kai kuponas tilps Naujienose, išsi- 
mainykit, primokėdami 44 centus su kiekvienu kuponu. Neati- 
dėliokit, nes tokios kitos progos vargiai turėsit.

Indai yra aukščiausios rųšies ir daug brangesni, negu mo
kėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 
pradėkit sau rinkti gražų setą.

PAVEIKSLAIS
Mašina Laimėjo Kansas City Rinkimus

Kairėje naujai išrinktas Kansas City, Mo., majoras Bryce B. Smith, o dešinė

je Frederjck E. Whitten, pralaimėjęs koalicijos kandidatas į majorus. Majoras *
‘1 ' ■ -

f I • •

Smith tapo vėl išrinktas majoru su pagelba demokratų mašinos, kurią turi sa

vo rankose politikierius T. J. Pendergast. Kansas City miestas yrą apskandalin-

tas balsų vogimais ir klastavimai-s.

lACME-NAUJIENŲ Foto] / ' r

Garsaus Arklio Gimtadienis

[ACME-NAUJIENŲ Foto)

Šiame paveiksle matome garsų Amerikos arklį var
du ‘Man O’War’, kuriam kovo 28 dieną sukako 21 me
tai, Man O*War savo laiku buvo greičiausias arklys 
Amerikoje, bėgikų veislės. Kaip eržilas, jis tapo tėvu 
daugelio arklių, kurių didžiuma taipgi buvo daugelio 
reisų laimėtojais. Man O’War dabar ramiai ganosi Far- 
away farmoje ties Lexington, Ky.
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