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Lietuvos Demokratijos Vadų Pareiškimas
Reikalauja, kad tautininkų 
vyriausybė atsistatydintų

SIŪLO SUDARYTI KOALICINĘ VY 
RIAUSYBĘ IR ATSTEIGTI DEMOKRA 

TINĘ SANTVARKĄ
“Naujienose” jau buvo pranešta, kad visų didžiųjų Lietu

vos partijų — valstiečių liaudininkų, krikščionių demokratų ir 
socialdemokratų — vadai išleido atsišaukimą, reikalaudami, 
kad tokio pavojaus valandoje, koks ištiko Lietuvą begėdiško len
kų ultimatumo pasėkoje, butų sudaryta koalicine (sudėtinė) 
vyriausybe, kuri turėtų visos tautos pasitikėjimą. Buvo minė
ta, kad tą atsišaukimą pasirašė buvę Lietuvos Respublikos 
prezidentai Dr. Kazys Grinius ir Aleksandras Stulginskis ir taip 
pat vai. liaudininkų vadas adv. Mykolas Sleževičius ir social
demokratų vadas inž. Steponas Kairys.

Dabar “Naujienos” gavo visą atsišaukimo tekstą “TAUTAI 
IR VISUOMENEI”, su pasirašiusiųjų asmenų vardais, ir šiuo- 
mi “Naujienos” pirmutinės iš visų laikraščių tą atsišaukimą iš- 

, tisai paduoda.
Pasirodo, kad po tuo didžiai svarbiu dokumentu yra 

dėti parašai ne tik aukščiau paminėtųjų keturių žmonių, 
da ir šie vardai: buvusiojo Ministerio Pirmininko Antano 
mėno, buv. ministerio Bistro, buv. ministerio Karvelio, buv. 
ministerio Krupavičiaus, buv. ministerio P. Leono ir Vyt. Di- 
tjivos vyriausybei smūgis per ją pasiekė ir pačią tautą.”

Kiekvienas to atsišaukimo sakinys yra be galo įdomus.
Prie ataįštukimo pridėti musų korespondento paaiškinimai 

(ižur. 4 pusi.). rt
Lietuva* turėjo progų išvengti gėdos.

Atsišaukimo autoriai, aukščiaus paminėti Lietuvos demo
kratinių partijų vadai, sako, jogei ne <tai yra bloga, kad Lie
tuvai teko užmegsti santykius su Lenkija, bet bloga yra tai, 
kad ji buvo priversta tai padaryti prievartos keliu.

“Per vienuolika metų”, sakoma pareiškime, “dabartinė 
vyriausybė turėjo daug patogių ir Lietuvai palankių progų at
naujinti normalius su Lenkija santykius Lietuvai garbingu bu
du. Dabartinė vyriausybė savo užsienių politikoje neparodė nei 
reikiamo sumanumo, nei tarptautinės situacijos gilaus suprati
mo ir davė Lenkijai progos tą situaciją panaudoti Lietuvos gar
bę pažeminančiu budu. Skaudus ultimatumo forma kirstas Lie
tuvos vyriausybei smūgis per ją pačią tautą.”

Toliaus, atsišaukime išdėstoma, kas reikia daryti Lietuvos 
jėgų konsolidavimui ir jos atsparumo sustiprinimui prieš lenkų 
agresingumą.

Atsišaukimas skamba taip:
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Žemlapis parodo, kaip lojalistų Ispanija tapo per
kirsta pusiau, kuomet fašistai užėmė kelią ties Tortosa, 
Fašistų pusė parodyta juodai, lojalistų baltai. Ęarcelona 
nebegalės susisiekti, su Valančia žemės Relių; lieka tik . , ijura. ;

pa-
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Tu-

autai ir vyriausybei
Suprasdami gyvenamojo mo

mento visą Lietuvos atęičiai 
svarbą ir todėl su visa tauta 
skausmingai išgyvendami jai 
šiomis dienomis padarytą didį 
pažeminimą, mes, kaipo savo 
krašto piliečiai, laikome savo 
kilniąja pareiga pasakyti tautai 
ir vyriausybei, kad situacija, 
kurioj šiandieną randasi musų 
kraštas, yra išimtinai pavojin
ga. Musų įsitikinimu normalių 
su Lenkija santykių užmezgi
mas buvo ir yra Lietuvos inte
resas; bet mes suprantam, kad 
būdas, kuriuo jie liko atnaujin
ti, nėra vertas musų garbingos 
savo didinga praeitimi tautos, 
Vytauto Didžiojo vadovautos 
tautos.
. Per Vienuolika metų dabarti
nė vyriausybe turėjo daug pa
togių ir Lietuvai palankių pro
gų atnaujinti normalius su 
Lenkija santykius Lietuvai gar- 

’ bingu budu. Dabartinė vyriau
sybė savo užsienių politikoje 
neparodė nei reikiamo suma
numo, nei tarptautinės situaci
jos gilaus supratimo ir davė 
Lenkijai progos tą situaciją pa
naudoti Lietuvos garbę pažemi
nančiu budu. Skaudus ultima-

ATSTOVŲ BUTAS IŠREIŠKĖ PASITI
KĖJIMĄ BLUMUI

PARYŽIUS, Francuzija, bal.jvų bute parodė, jogei buto dr.u- 
6. — Trečiadienį Prancūzijos,£uma pasitiki liaudies fronto 

kabinetu ir pačiu Bitinu, kai
po premjeru
Blum kurnėjo tik nedidele dau
guma balsų, įtai mr.noma, jogei 
šis faktas paskatins senatą at
mesti bilių 
dienį.

Streikų banga Francuzijoj 
nemažėja
streikuoja viso apie 40,000 dar
bininkų.

atstovų butas 311 balsų prieš 
250, po karštų debatų, užgyrė 
premjero Ęlumo finansams su
tvarkyti bilių.'

Tuoj po to Bhim ir jb kabi
neto nariai socialistai turėjo 
konferenciją, kurioj buvo svar
stomas kabineto rezignavimo 
klausimas.

Trečiadienį balsavimas atsto-

Fordo kompanija 
prašo panaikinti ? 
NLRB sprendimą
COVINGTON, Ky., bal. 6. — 

Nacionalč Darbo Santykių Ta
ryba sausio menesio 6 d. š.m. 
užrekordąvo Sixth United States 
Circuit Court of Appeals rei
kalavimą, kad teismas priver
stų Henry Fordo kompaniją 
priimti atgal į darbą 29 darbi
ninkus, pavarytus dėl unijinės 
veiklos.

Kadangi tačiau

ateiriantį penkta-

Dabartiniu laiku

Jungt. Valstijos pri
pažino Austriją {Vo

kietijai
WASHINGT0N, D. C., 

6. — Jungtinės Valstijos

NUSTŪMĖ SUKI
LĖLIUS NUO 

TORTOSA
HENDAYE, Francuzija, bal. 

6. — Praėjusį antradienį Ispa
nijos sukilėliai buvo paskelbę, 
kad strateginis miestas Tortų- 
sa faktinai jau paimtas.

Bet pranešimas pasirodė per
daug ankstyvas. Mūšiai prie 
Tortosa tebėjo ir trečiadienį. Ir 
ne tik ėjo mūšiai. Bet naktį į 
trečiadienį respublikos gynėjai 
padarė kontrataką ir išmušė 
sukilėlius iš keleto pozicijų, ku
rias šie jau buvo paėmę.

Trečiadienį žymiai sustiprin
tos taip lojalistų, taip sukilė
lių jėgos 
sos tokiu 
nesigrumė 
prasidėjo
kovo 9 dieną Viduržemio ju
ros linkui.

grūmėsi prie Torto- 
atkaklumu, kokių 

nuo to laiko, kai 
sukilėlių ofensyvas

Paruošė algų-darbo 
valandų bilių

WASHINCT0N, D. C., bal. 
6. — Atstovų buto darbo pako
misė trečiadicrį rekomendavo 
griežtai pakeistą algų-darbo 
valandų bilių — palyginus su 
pirmiau siūlytu tuo pačiu 
kalu bilium.

Kaip dabar bilius taiko, 
nimum darbo laikas norima
statyti tarp 40 ir 48 valandų 
savaitėje. Minimum algoms nu
žiūrėtos nelygios skalės. Ir tik 
po keleto pakėlimų jos pasieks 
40 centų valandai. Bendrai, bi
lius atrodo prastesnis, negu vy
riausybė buvo pasiūliusi 
miau.

rei-

mi-
nu-

pir-

MARTINAS IR VĖL IŠRINKTAS J 
MIESTO TARYBĄ

J, Martinas (Marcinkevičius) išrinktas trečiam terminui 
Kenosha miesto tarybos nariu. — SLA 212 kuopoje 
tautininkų kandidatai labai silpnai tepasirodė.

KENOSHA, WIS. — Taigi, ištvermės ir energijos su tokiu 
miesto rinkimai jau praėjo, jau atsidėjimu ir toliau dirbti 
Kaip ir buvo galima tikėtis, miesto taryboje.
musų tautietis J. Martinas-Mar-1 Lietuvių judėjime p. J. Mar
cinkevičius ir vėl laimėjo: j ik 
miesto konsilmanu liko išrink
tas trečiam terminui. Tai visai 
neblogas rekordas. Tiek nomi
nacijose, tiek balsavimuose už 
jį paduotų balsų skaičiumi jis
stovėjo antroje vietoje, tai ro-(tų jis su atsidėjimu dirba vie- 
do, jog Martinas musų mieste tos Susivienijimo apskrityje.

po- Be to, jis nuolat dalyvauja sei- 
q muose kaip delegatas. Per pas

kutinius dvejus metus jis eina 
SLA finansų komisijos nario

tinas taip pat yra plačiai žino
mas. Ypačiai jis daug yra pa
sidarbavęs pažangiųjų tarpe. . 
AVisconsin valstijoje jis yra 
vienas iš pačių stambiausiųjų 
SLA veikėjų. Per daugelį me-

J. Martinas

yra labai 
p u 1 iariis. 
populiarus jis 
yra todėl, kad 
per pereit u s 
du term i n u s 
miesto tarvbo- 
je jis labai 
tinkamai ir su 
atsidėjimu ėjo 
savo pareigas.

Reikia jam palinkėti daugiau

pareigas.
šiuo metu reikia neužmiršti 

pačio svarbiausio dalyko: J. 
Martinas kandidatuoja į SLA 
iždo globėjus. O kad jis yra vi
siškai kompetentiškas tai vie
tai, jokios abejonės čia negali

(Tąsa 2-am pusi.)

INNITZER NUSILENKĖ VATIKANUI

tumo forma kirstas Lietuvos 
vyriausybei smūgis per ją pa
siekė ir pačią tautą.

Tas, kas šiomis dienomis at
sitiko, yra ne tiktai skausmin
ga musų tautai, bet ir labai pa
vojinga, nes jau artimiausioj 
ateity slepia savy daug skau
džių netikėtumų. Savo politika 
privedusi prie esamos padėties, 
kad kaimynas ryžosi tvarkyti 
santykius su mumis ne kaipo 
lygus su lygiu, bet ultimatyvės 
notos keliu, dabartinė vyriau
sybė atidarė lengvą kelią ir to
limesniems panašiems veiks
mams iš Lenkijos puses. Prie
vartos pažeminta vyriausybė 
negali atstovauti Lietuvą ir gin
ti jos reikalus. ' Konsoliduoti 
tatitą jos ateičiai pavojaus va
landoje, surišti ją* ir paskatinti 
vieningam žygiui, sukelti jos 
pajėgumą ir padąryti atsparą 
jos laukiantiems sunkiems ban
dymams, gali tik nauja, koali
cijos pagrindais stidaryta ir vi
sus musų valstybiškai nusista
čiusius sluoksnius atstovaujan
ti vyriausybė. Nes dabartinė 
vyriausybė per vienuolika me-
j (Tęsinys ant 4-to pusi.)

Antradienį, bal. 5, Fordo kom
panija įteikė teismui prašymą 
panaikinti Darbo Santykių Ta
rybos sprendimą, kuris reika
lavo, kad Fordo kompanija pil
dytų Wagnerio darbo aktą. For
do kompanija aiškina, jogei 
Darbo Taryba išnešė sprendi^ 
mą nepaisydama įstatymų ir at
metė įrodymus, kuriuos kom
panija mėgino įteikti.

bal. 
tre

čiadienį pripažino Austriją vo
kiečiams ir pareikalavo, kad 
Vokietija; užmokėtų Austrijos 
skolą Amerikai. Visa Austrijos 
skola siekia $64,493,480. '

Pripažinimą Austrijos vokie
čiams įteikė Jungt. Valstijų 
ambasadorius Berlyne Hugh 
Wilson.' <

Maskva pašalino ge
ležinkelių komisarą

Japonai įširdę 
ant rusų

Japonija, bal. 6. — 
vyriausybė supyko 

už tai, kad jie at-

Prašo Britaniją ir 
Francuziją pakei

sti nusistatymą

MASKVA, Sovietų Rusija, 
bal. 6. — Antradienį vakare ta
po pašalintas iš vietos Aleksei 
Bakulin, geležinkelių komisaras. 
Jo vietą užėmė Kaganovič, ku
ris eina taipgi sunkiosios pra
monės komisaro pareigas. Pa
skelbta, be, to, kad pašalintas 
iš vietos Fiodor Raskolnikov, 
sovietų pasiuntinys Bulgarijai.

TOKIO, 
Japonijos 
ant rusų 
metė japonų notą, kuri protes
tavo rusų pagalbą kinams. At
einantį penktadienį 
ponijos ministerių 
susirinkimas tikslu 
diskusuoti santykių 
klausimus.

Maskva antradienį įsakė už
daryti sovietų konsulatą mieste 
Otaru, Japonijoj. Tatai skaito
ma dar vienu ženklu, kad ru
sų-japonų santykiai prastėja. 
Iš Hsinkingo, Manchukuo, pra
nešama apie naujus kivirčus su 
rusais dėl kontrolės salų 
ro upėje, kurios sudaro 
žiu tarp Manchukuo ir 
ro.

įvyks Ja- 
kabineto 

plačiai iš- 
su rusais

Amu- 
rube- 
Sibi-

s.te
Chicagai it apielinkei fede- 

ralio oro biuras Šiai dienai 
našauja:

Apsiniaukę; gal snigs;

pra

Siūlo New Yorkui 
viešas loterijas

tfEW YORK, N. Y., bal. 6.
New Yorko aldėrmanų ta

ryba. trečiadienį priėmė rezo
liuciją, kuri reikalauja, kad val
stijos konstitucinis seimas, lai
domas Albany mieste, apsvar
stytų sumanymą pataisyti val
stijos konstituciją taip, jogeišal-

stip- galima butų operuoti municipa

LONDONAS, Anglija, bal. 6
— Ispanijos valdžia antradie
nio vakare atsišaukė į Britani- 
ją ir Francuziją prašymu pa
keisti “nesikišimo į Ispanijos 
reikalus” politiką. Ispanijos 
valdžia nurodė, jogei italai ir 
vokiečiai padeda sukilėliams.

Vali jos srityje, Anglijoje,
angliakasių tarpe plito agita
cija už generr.lį streiką. Strei-*ta; vidutinio stiprumo ir
ko . tikslas tai reikalavimas,'rus rytų ir šiaurės rytų ve- lias loterijas. Pajamas iš lote- 
kad Britanijos vyriausybė lei-jai, pasikeičią į šiaurės vėjus; rijų i nirimą suvartoti pašalpos 
stų lojalistams pirktis ginklų saulė teka 5:20, leidžiasi 6:21, teikimui ir ligoninių palaikymui

New Yorko valstijoj.

kad Britanijos vyriausybe lei- jai, pasikeičią j šiauri 
stų lojalistams pirktis ginklų saulė teka 5:20, <|eidž 
Anglijoj. valandą.

VATIKANO MIESTAS, baL silankymo pas popiežių r trečia- 
6. — Austrijos kardinolas In- dleiU Vatikano organe “L’Os- 
nitzer ir penki vyskupai kovo sfervatore Roftitho tilpo kardi- 
18 dieną išleido atsišaukimą į: 
katalikus, ragindami remti Hit
lerį plebiscito balsavimuose Au
strijoje ir Vokietijoje balandžio 
10 dieną, nors Hitleris ir jo 
leitenantai nt.ziai pešasi su po
piežių. Innitzer išleido atsišau
kimą, neatsiklausęs Vatikano.

Tatai užrustino Vatikaną, ki
taip sakant popiežių ii- jo pa
tarėjus. Innitzer buvo pašauk
tas į Romą. Po Innitzerio at- teko jam atitaisyti “klaidą”..

nolo Innitzerio* parašu pareiš
kimas, kuris tarp ko kita sako, 
jogei Austrijos vyskupai reika
lauja, kad visuose klausimuo
se, nužiūrėtuose Austrijos kon
kordate, jokių pakaitų nepriva
lo būti daroma, jei pirm to 
šventas Sostas nep: reikš suti
kimo.

O kardinolas Innitzer pasi
skubino, neatsiklausęs Vatika
no, agituoti už Hitlerį, taigi ir

Svarbi byla, liečian
ti pikietavimą, 

teisme

Gugrįžo Amerikon 
V. Uždavinys

VaFAYETTEVILLE, W.
bal. 6. — Šio miestelio taryba 
priėmė patvarkymą, draudžian
tį pikietuoti bet kokią įmonę, 
kurios darbininkų dauguma ne
priklauso unijai ir nerodo pri
tarimo kolektyvėms deryboms.

Ryšium su patvarkymu iškel
ta byla Fayetteville kauntės 
teisme. Manoma, kad byla pa
sieks aukštesnius teismus ir 
kad bylos pasėkoje teismai pa
darys kaip ir nuostatą, kuo
met galima, o kuomet nega
lima įmonę arba biznio įstaigą 
pikietuoti. Byla gal pasieks Vy
riausią Šrlies teismą.

New York, balandžio 4 d- 
1938 m. — Praleidęs Lietuvo
je daugiau kaip pusę metų 
laiko, vėl sugryžo į Jungtines 
Valstijas p. V. Uždavinys. Ji
sai pirmiaus buvo 
Vadavimo Komiteto 
Amerikoje.

Vilniaus 
atstovas

WASHINGTON, D.
6. — Prez. Rooseveltrs ir Fi
lipinų prezidentas Quezon suti
ko atidėti Filipinų ekonominės 
nepriklausomybės pripažinimą 
iki 1960 metų.

bal.

Balsuos valdžios de 
partamentų peror

ganizavimą
WASHINGTON, D. C., bal.1 

6. — Po ilgų debatų, po agi’ 
tacijos spaudoje, po įvairių kal
tinimų prezidentui pagaliau ket
virtadienį atstovų butas bal
suos valdžios departamentų per- 
orgrnizavimo bilių. Balsavimas 
parodys biliaus šalininkų ir 
priešų galią.

Jūsų Giminėj 
LIETUVOJE

Dar suspės gauti
JŪSŲ DOVANĄ

VELYKOMS
(arba Atvelykiui)
Jei Siųsit

TELEGRAMŲ
per

NAUJIENAS 
1739 So. Halsted St- 
CHICAGO, ILLINOIS



NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadienis, b’al. 7, 1938

I Iš Pietų Amerikos |
LIETUVOS 20-ties METU NEPRIKLAUSO

MYBES MINĖJIMAS URUGVAJUJE
(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

(Tęsinys)
—Gerai, ponas! Tamsta pa

sakei apie Smetonos gęrus dar
bus, dabar papasakokite apie 
blogus? — pasigirdo balsas iš 
publikos.

- “Tautos vadas” blogų dar
bų nedaro! — su pasididžiavi
mu atkirto oratorius.

— Ak, šitaip! Tai kodėl Sme
tona nepaleidžia mano brolį iš 
kalėjimo? Kodėl sukilo prieš 
Smetonos valdžių Suvalkijos 
ūkininkai? — paklausė jauna 
suvalkietė. z

—Turi tiesą ta mergina, — 
sako vienas vyras, ir išsitrau
kęs iš kišenės “Naujienas” 
pradeda garsiai salėje skaityti: 

derbiam iej i, paklausykite, 
štai ką rašo “Naujienos” apie 
musų tėvų žemės vargus:

į —kiaune troškina Rujomis 
pęlitipiųs Ralinįps! — Valdžia 
pakeitė sušaudymus niiodijiiąu 
slaptoje kameroje! Jau UŽ- 
troškinti pėrnai kietais trys ka
liniai!

—Kaupas, sausio 10 d., — 
skaito toliau, — Lietuvos kalė- 
jpimąi perpildyti, nors dabar 
Mėtuvą tųn daugiau Kalėjimų, 
negu caro laikais. Neseniai ne
toli Kretingos buvo įrengtas 
dar vienas, naujas kalėjimas, 
panašios rųšįes, kaip Hitlerio—• 
darbo stovykla.

Toliau “Naujiepų” skaityto
jas perskaitė “tautiškai” publi
kai tas vietas kur kalbama a-' 
pie Maurušaičip jr dar dviejų 
Suvalkijos ūkininkų sukilimo 
dalyvių nutrucinimą IX-me for
te, kuriame Smetonos valdžia

įtaisė speęialę kpmerą politinių 
Lietuvos kalinių nuodijimui. *

Tas publikojie padarė tikrą 
perversmą. . . ; -

—Kibą tas Smetpnd ^it’dį pa
metė! — šaukę viįeni. x

—Tąi lietuvių pepriętelis! — 
sake kiti.

—Kad jis skradžiai žemėti 
nueitų tas S.meto.na su tokią sa
vo patrijotiška politiką! — kal
bėjo dar kiti.

—Smetona eina Stalįnp pė
domis! — choru uždainąvp Ųį- 
blika.

Ką kalbėjo ^bendrafrontį- 
ninkai’’

NEDŽIAŪKIS Martinas ir vėl iš 
rinktas į Miesto 

Tarybą
pa
pą;
tai

. .■ .. , u... j j , j '.i.a

Naudokitės Proga!
Nauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS LIE

TUVIŲ DRAUGIJON per musų kontestantus, Draugijos 
narius ar ofise, iki BALANDŽIO 30 D. 1938 tyL, gaus ne
mokamai tikietą į Draugijos Konkurso Finalo vakarą, 
kuris įvyks BALANDŽIO 30 ,D., AMALGAMATED AUDI
TORIUM, 333 SO. ASHLAND BLVD.

Kurie esate nusitarę rašytis Chicagos Lietuvių Drau
gijom tai kviečiame pasinaudoti progą ir tuojau įsirašyti.

Draugijos ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet. 
Ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. \akaro, ir nedėliomis nuo 

9 vai. ryto iki 1 vai. popiet.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJA 

1739 So. Hąlsted Street 
Ml.... ■ —,     ..... „ ............... „ „ ■

Pinigų galite pasiskolinti lęngvai ir greitai ant pirmų morgičių ant 
jūsų namo Chicagoje ir apielinkėję ant lengvo “Direct Reduction” 
plano, kur nuošimtis eina žemyn taip greitai, kaip skola šumėkama.

KREIPKITŽS I

GEDIMINAS BUILDING AND LOAN ASS’N.
4425 SOUTH FAIRFIELD AVENUE. Tel. Lafayette 8248
Mes esame po Federalės ir Valstybės valdžios priežiūra, čia jūsų 
pinigai apdrausti iki $5,000.0Q per Federąl Savings and Loan In
surance Corporation, WashiPgton, D. C.

ROSE ENChER, Secretary

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI

ETKUS ir EUDEIKI
r\Ą7ĮZ A W KOPLYČIOS VISOSE L) I IV Al CHICAGOS DALYSE.
AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ

Tel. Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

ANTANAS M. PHILLIPS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA AVENUE

Tel. Boulevard 4139
• * >

Pirmiau buvusi A. Masalskio Įstaiga

“Bendro fronto” paminėjime 
kabėjo, nuo kpnninįstų (Čipąs 
ir Jąsjpškas) ir vienas drg. P. 
H. Grįgeris) nuo socialistų.

KoĮumiistų kalbėtoją! nors 
Stalino ir nęgąrbmo, bet jų 
kalba buvo nesąmoninga. Pa v., 
Jasinskas ragino Urugvajaus 
lietuvius darbininkus eiti Di
džiojo Lietuvos kunigaikščio 
Vytauto keliais, matyt, turėda
mas prieš akis žiaurųjį Rusijos 
carą Petrą, kuris šiandien sim
bolizuoja Stalino “komuniz
mui”.

Komunistams šiandien viskas 
galima, viskas demokratiška, 
viskas darbininkiška... Todėl 
sąmoningi darbininkai žiūrėda
mi į stalinistų veiklą naujausiu 
laiku, turi verkti arba juoktis.

Štai, kad ir mūsiškių komu- 
iiistų atstovai prie “bendro 
fronto” pageidavo, kad šiame 
paminėjime butų segiojamos 
publikai tautiškos vėliavėlės. 
Bet socialistų’ atstovas, drg. 
Juozas Babilius, kuris yra Lie
tuvos savanoris — kuręjas ir 
polit-emigrantas — prieš tokį 
komunistų “tautiškumą” ųžpror 
testavo, pareikšdamas, kad 
šiandien tdutinė Lietuvos vėlia
va yra monopolizuota tautinin
kų pąrtijps, ir kad ji reiškia tą 
patį ką Hitlerio svastika, tai y- 
ra kad toji vėliava turi politinį, 
a ne tautinį simbolį.

Musų komunistų atstovai 
raudonavo... Bet ta^ ^iųm^ vi
sai nesvarbu. Mums svarbu, 
kad komunistai vis labiau ne
tenka savo ideologinės atran
kos, kad vis labiau virsta pa
laida bala, j kurią klimsta pa-

to slalinislai ir socialistus daž
nai ryžtasi vadinti ne socialis
tais, bet “taip sau”. Vadinti 
“socialfašistais” jau nebegali, 
todėl kita gaida dainuoja...

Bet kam patinka ar nepatin
ka, kas nori ar nenori, bet so-

šame pasaulyje.
Jei komunistai nori išvengti 

tragiško savo bankroto, turi 
pripažinti socialistams tokias 
pat teises, kokias socialistai 
pripažįsta komunistams. Tik ta
da pasaulio darbininkija pati
kės, kad Sov. Rusijoj yra de
mokratija ir darbininkų laisvės 
tolerancija.

Lietuviškas Eretikas 
Monlevideo, UrugUay

(GALAS)
- 4 .J. . 4 J k

NAUJAI ATIDARĖ
PROGRESSIVE PLUMBING 

SUPtLIES
(Lietuvis žydukas iš Švėkšnos) 

10846 S. tyĮlCHIGAN AVĖ.
Tel. Pulhnan 4540

Viskas dėl plumbingo ir apšil
dymo. Anglių pečius vandenį 
šildyt .................................. $5.25
3Q galonų tankas (boilęris) $5.50 
Pjlnai įrengtas toiletąs $10.50 

Mes mokame patarnaiiti.

—Onute, ar tu busi 
mano?

—Taip, bet pirma 
turi pradėti taupyti—

NAUJIENŲ SPULKUJE

UŽKIETĖJIMU!
| -4---—-

Kada jus vidurių užkietėjimas 
siutą, tada jaąčiątė$ sunkiais, 
vargusiais ir apsvaigusiais, —
reiškia, kad jau laikas susirūpinti ir 
tai kuo nors Jaugia'u negu ' Vaišiais. 
Jus turite surasti priežMtį.

Jei valgote tokius valgius, ką pa
prastai valgo dauguma, tai, visai 
paprastai, j*ųsų viduriį užkietėjimo 
priežastimi yra tai, kard negaunate 
gana "rupumo". Tačiau “rupumas” 
dar nereiškia sunkius valgius, bet tos 
rūšies valgius, kurie kūne lieka ne
suvartoti kąipo “rupi” minkšta nią- 
sė žarąose, kuri padeda viduriams 
veikti.

Jei tai yra jusiį negale, taį val
gykite gruždų, traškantį Kellogg’s 
All-Bran pusryčiams kaędlen ir ger
kit gana vandens. All-Bran yra n?- 
vien turtingas “rupumu”, bet turi 
ir. natūralų žarnų toniką, vitaminus 
BĮ.

Kellogg in Ęattle Cteek daromas, 
vįsuose krautuvėse parduodamas.

(Tęsinys iš 1 pusi.)
būtį. Ąųščiąu paduotas rekor
das rodo, jog J. Martinas labai 
sumaniai atlieka itin atsakin
gas jam pavestas pareigas. To
dėl SLA nariams patartina pa
duoti savo balsą už Martiną, 
kad jis būtį išrinktas iždo glo
bėju.

JUOKAI

SLA 212 kuopos svarbiausias 
susirinkimas jau praėjo. Lai
kau tą susirinkimą svarbiausiu 
dėl to, kad nariai atliko Pildo
mosios Tarybos rinkimus. Va
dinasi, ątidavę savo balsus už 
tuos kandidatus, kuriuos jie 
laiko tinkamiausiais.

Tenka pasakyti, kad šį kar
tą tautininkų kandidatams vi
sai nekaip tepasisekė: musų 
kuopoje jie visai mažai balsų 
tesurinko. Kaip*amerikonai sa
ko, pažangieji laimėjo su “land- 
slide”. Taigi, jie “užgriuvo” 
tautininkus taip, kad tieji pasi
darė visai nežymus. Tačiau a- 
pie balsavimo rezultatus geriau 
tegul kalba
vaizduos padėtį

Į Vic6-prezidentus:
Mažukna 
Bukšnaitis

Į Sekretorius:
Miliauskas
Vinikas

{ Iždįnink.us:
Cįugis
Trečiokas

Į Iždo globėjus:
Mikužiutė
Martinas 
Mpckus

- Keševičius
Į Daktarus Kvot.:

Stanislovaitis
Biežis
Stanilionis

Kaip šie rezultatai
tautiškasis elementas 
kuopoje visai nekaip tepasiro
dė.

Beje, šia proga norime pažy
mėti, jog apie p. J. Martino iš
rinkimą miesto tarybos 
bei balsavimo rezultatus
kuopoje mums telefonu iš Ke- 
poša pranešė p. U. Laban.

5 - -------- -

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
' Draugijom Nariai.

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street,

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8
Seredomis ir nedčl. pagal sutartį
Rez. 6631 So. California Avenue 

TelefnnaH Republic 7M68

rodo, tai 
musų

nariu
212

Porą jaunavedžių keliaudami 
poyes'fuvįnėje kelionėje atvyko 
į viešbutį. Vyras duodamas pa
tarnaujančiai merginai 3 fran
kus tarė:

— Prašau niekam nepasako
kite, kad mės esame povestu
vinėje kelionėje... — Mergaitė 
prižadėjo. Vos jau nuėjus ke
lius žingsnius į 
paklausė: — Ar čia nakvos 
jaunavedžiai keliauju povestu
vinę kelionę? — Tarnaitė pa-' Liek kurie kandidatai balsų ga- 
žiuręjo į 3 frankų banknotą1 vo:
ir tarė:

— Ne, jie... jie priešvestu- 
vineje kelionėje...

Ofiso Tek Boulevard 5918

DR. BERTASH 
756 West 35th St 

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80

Nedaliomis pagal sutarti
Rez, 4910 SO. MICHIGAN BLVD.
— -- Kenvnod 5107

Ofiso TeL Virginia U036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

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

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

nuo

8939

bebos”: jos at- 
daug -oriau, 

žo-jau nuėjus kg- u tai galeu- padaryli 
praeinanti dama'^v^.

štai lentele,

Į Prezidentus

Laukaitis

kuri parodo,

M r s. Anelia K. Jąrusz 
Physical Therapy 

aąd Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu masšage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSI^ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
>1/DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447; South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

LD v « koplyčios visose 
L Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais 
. 7 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.)—pranešėjas

P. ŠALTIMIERAS. z

Laidotuvių Direktoriai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Chicagos, 
Cicero 

Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

P. J. RIDIKAS
3354 So. Hąlstęd Street Boulevard 4089

L J. ZOLP Phone Boul. 5203 
Boulevard 5566

S. M. SKUDAS
718 Węst 18th Street Plione Monroc 3377

1646 West 46th Street

S. P. MAŽEIK.
3319 Lituanika Avenue

Yards 1139 
Yards 1138

LĄCHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23xid Place Pliene Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 j East 108th Strefet Tel. Ptillman 1270

PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western Avė. Phone Vięginia 0883

A. M. PHILLIPS x
3307 Lątuanica Avęnue Phone Boulevard 4

J. LIULEVICIUS
4348 So. California Avenuę Phone Lafayefte 3572

6834 So. Węstęrn Avė.
1410 South 4901 Court 

v--' ■

ANTHONY PETKUS
Phone Grovehill 0142 

^Cicero Phone Cicero 2109
J- * • ■: .

M O vJ <■ KJ
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn 
1431-1434—Tel. Central 4411-2

St.
Kamb.
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
T^lephone: ^Boulevard 2800 

4632 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Rea. 6515 So. RockvreD St. .

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
A' DYOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tek Yards 2510

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230.

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Panedčlj, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakaro.

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

Tel. Prospeet 1012

AKIU SPECIALISTAI

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. SpecialS atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDĖLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829. 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis i: r -f •■ Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvi 

756 We«t 35th St. 
’ kernais Halsted 8t.

Valandos: nųą 10 iki 4, nuo 6 iki 
• Nedėliomis pagal sutarti.

R

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

24U0 VVEST MADISOjN STKEK1 .
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Hrunswidk 6597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAI IK CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus
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 
vuk. Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso Te|.: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospeet 1930 • t:

Phone 'Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELJS
DEN TĮSTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaru
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 BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI

31

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Lahoratorija:
1034 W. 18th St., ndtoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7;39 vai. vakaro 

Tel. Caifal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

CHICAGO, ILL
OFISO VALANDOS:

10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4Nuo
vaj. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vąl. 
vakaro. Nedėiiomig nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phoną MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr, Mąurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandoj:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų
7 iki 8 vai. NądCl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telėphone PLAZA 24M
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CLEVELANDO.« ŽINIOS
Iš MASINIO MITINGO. — KAS NORĖJO PARENGI

MĄ SUARDYTI? — KONSULAS NEDALYVAVO. 
— NORI BENDRO KOMITETO. — NELAIMIN-

• GAI MIRĖ JUOZAS MAČIULIS.

Masinis mitingas
Kovo 27 d. A. L. Kangreso 

skyrius bendrai su “Lietuvių 
Žiniomis” surengė masinį mi
lingą ir išnešė-protesto rezoliu
ciją prieš Lenkijos valdžią, ku
ri prievartos keliu privertė Lie
tuvą atnaujinti normalius san-

Mitingui vadovavo darbštus 
ir visų vietos lietuvių gerbia
mas Dr. J. T. Vitkus. Atidary
mas mitingą, jis pasakė labai 
gražią ir įspūdingą kalbą. Nu
švietė dabartinę Lietuvos padė
tį ir kvietė visus lietuvius, be 
skirtumo politinių įsitikinimų,

. stoti į darbą 
kad Lietuva 
klausoma ir 
demokratiškai tvarkytis.

Po įžanginės pirmininko kal
bos buvo sudainuotas Lietuvos 
himnas ir išreikšta pagarba ka
reiviams, kurie žuvo Lietuvos 
nepriklausomybę begindami. A- 
biejose pusėse plevėsavo Ame
rikos vėliavos.

ir teikti pagalbą, 
pasiliktų nepri- 
ilgainiui galėtų

Pirmutinis kalbėjo advokatas 
P. Chesnulis. Tai geras kalbė
tojas ir vietos lietuvių gerbia
mas žmogus. Jis visada moka 
įdomiai kalbėli.

Adv. Chesnulis gana plačiai

DIDELE EKSKURSIJA
Del informacijų kreipkitės j:
COSMOPOLITAN TRAVEL 

SERVICE
Prop. J. AMBRAZIEJUS
168 Grand S t.. Brooklyn. N. Y.

A. S. TREČIOKAS
314 Wa!nut SU Newark, N. J.

JOHN SEKYS
433 Park St.. Hartford. Conn.

VIENYBE TRAVEL BŪREAU
193 Grand St.. Brooklyn. N.Y.

G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS,
14 Vomon St.. Worcostei. Maso.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Main St.. Montollo, Mass.

PAUL MOLIS
1982 — 25th St., Dotroit. Mich.

UTHUANIAN NEWS PUB. CO.
NAUJIENOS
1739 S. Halstod St.. Chicago. III.

OHIO UTHUANIAN PUBUSHZNG
CO. DIRVA
K. S. KARPIUS
6820 Suporlor Are., 

CloToIand. Ohio

A. VARASTUS
206 Ali Nations Bank Building 
1200 Carson St.. Pittsburgh. Pa.

| LIETUVI!
• Rengia ir prižiūri 

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ
AGENTŲ SĄJUNGA 

u AMERIKOJE

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EUR0PH
Išplauks iš New Yorko

GEGUŽĖS 3 čia 1938

Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogią kelionę Į Kauną 

ir Klaipėdą

Whamburg-american lineSZ 
Mnorth GERMAN LLOYD&o

yra populiarus savaitinis laikraštis 
kainuoja tik du doleriu metams.

lanko visus ir kas savaitę, teikda-

SKAITOT Naująją Gadynę”?
“NAUJOJI GADYNĖ”
“NAUJOJI GADYNĖ” 

j Tai nedaug.
“NAUJOJI GADYNĖ”

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

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

Vardas ..........................................~.............................. .....
Numeris ir gatve .......................................................... —
Miestas ir valstija ...........................................................

Full-flavored

—perfect 
for cookingl

S Kraft American has a mellow, 
foll-flarored richnesa t ha t makes 
it perfect for aandvichea. And for 
cooked dishes you can depend on 
this American Cbeese to mėlt 
perfectfy.

nušviete Lielhvos praeitį. Vaiz
džiai papasakojo apie tai, ką 
Lietuva iki šiol atsiekė ir ko Į
butų galėjusi atsiekti, jei žmo
nės butų turėję daugiau laisvės. 
Jis išaiškino ir tas priežastis, 
kurių dėlei Lenkija pasimojo 
Lietuvą pulti, ir kas ją gundė 
lai daryli. Jeigu Lenkija nebū
tų iš Hitlerio gavusi užtikrini
mo, lai ji vargu butų drįsusi 
mobilizuoti kariuomenę ir prie
vartos budu reikalauti iš Lietu
vos normalių santykių alsteigi- 
mo. Tačiau Lenkijos ponams 
tatai ateityje gali labai karčiai

Hitleris panaudos' j ė-

kalbėtojas buvo rabi-
Jis pasakė tikrai

tada, kai 
gą tam, 

j atsiimti.
Antras

nas Cohn. 
gražią ir patriotišką kalbą, pa
smerkdamas Lenkijos šlykštų 
žygį. Nors rabinas Cohn yra A- 
merikojc gimęs, bet jo tėvai gi
mė ir užaugo Lietuvoje. Dėlei 
to jis Lietuvą ir vadina savo 
tėvų žeme.

Cohn smerkė ne lik lenkus, 
xkurie buvo pasikėsinę panau
doti ginklus prieš Lietuvą, bet

sius diktatorius, kurie yra pa
siryžę sunaikinti demokratijas. 
Demokratiškos valstybės turėtų 
griežtai nusistatyti prieš dikta
torių pasinioj imtis.

Reikia liesą pasakyti, jog 
Cohn yra šaunus ir nuoseklus 
kalbėtojas. Jis moka gražiai ir 
suprantamai/ savo mintis dėsty
ti. Be to, jis pasižymi ir savo 
liberališkunur. Jis pilnai stoja 
už k 
ri te 
ti /be

Trečias kalbėtojas buvo J. 
Mažeika, kuris plačiai apibudi
no Lietuvos padėtį Jis palietė 
taip pat ir vietos lietuvių nesu
tikimus. Prisiminė jis ir komu
nistus. Girdi, šioje rimties va
landoje komunistai drauge su 
visais kitais yra pasiryžę kovo
ti prieš lenkų pasikėsinimą

\kad kiekviena tauta tu- 
y nepriklausomai gyvuo- 
savarankiškai tvarkylis.

kalbėtojas

Po to ’buvo škaitftbŠ ir pri
imtos rezoliucijos. Rezoliucijos 
nutarta pasiųsti prezidentui 
Smetonai, Eltai ir Amerikos 
užsienio Sekretoriui, kad lasai

Lėšoms padengti aukų buvo 
surinkta $38.00.

Bandė visiems už akių 
užbėgti

Kai tik pasirodė laikraščiuo
se žinios apie tai, kad Lenkija 
pasiuntė Lietuvai ultimatumą ir 
mobilizuoja kariuomenę, tai

šaukė komiteto pasitarimą. Į 
pasitarimą pakvietė ir kelis 
vietos veikėjus, kaip antai? Dr.

Tuoj liko nutarta pasiųsti Sme
tonai .telegramą ir rengti masi
nį mitingą. Nutarta taip pat 
buvo kreiptis į visas sroves, 
kad butų galima bendrai pro
testo mitingas surengti. Toks 
pakvietimas buvo pasiųstas ir 
p. K. S. Karpiui sii paaiškini
mu, jog salė mitingui jau pa
imta.

Matyti, kavalieriui komitetas 
pasirodė nekošer, tad jis suma
nė pats vienas mitingą sureng
ti ir visiems užbėgti už akių. 
Kaip tarė, taip ir padarė: savo 
mitingą jis surengė trimis die
nomis anksčiau. Veikiausiai jis 
tuo norėjo pakenkti pažangiem-

siems. Kadangi žmonės buvo, kaip kas išmano, taip save ir 
labai išjudinti, lai gausingai su
sirinko ir į jo rengiamą m i- 
liūgą. Tačiau vis dėlto tas skal
dymas niekam naudos nealnc- v «— .
SC.

Ryšium su tais mitingais bus 
pravartu priminti ir kitą labai 
budingą dalyką. P-as Karpius 
savo laikraštyje teikėsi įspėti 
žmones, kad jie butų atsargus 
ir neduotų aukų Lietuvos rei
kalams. Girdi, dabar atsirado 
visokių apgavikų, kurie sakosi 
aukas renką Lietuvos reika
lams, O' tuo tarpu jas sunaudo
tą savo politiškam kromeliui.

Ir keisčiausias dalykas buvo 
tas, kad po tokio įspėjimo p.

iš žmonių aukas! Čia jau tas

įgaliojimą aukas rinkti? Kur 
laidas, kad jo surinkti pinigai 
nebus panaudoti fašistiškam 
kromeliui paremti? Juo labiau, 
kad jis jau pasižymėjo saviva- 
liškumu: surinktus Vilniui va
duoti pinigus pervedė į ginklų 
fondą.

Šia proga bus įdomu prisi
minti dar ir tai, kad “kažkas” 
bandė pažangiemsiems koją 
pakišti. Vos tik Amerikos Lie
tuvių Kongreso skyrius išleido 
lapelius su pranešimu apie ma
sinį mitingą!, kaip Lietuvių .sa-

gano.

Nori bendro komiteto
Sakytame mitinge pas dau

gelį kilo mintis, kad gal butų 
galima sudaryti bendras komi
tetas, kiuris rūpintųsi vien tik 
Lietuvos gyvavimo reikalais. 
Vadinasi, visas veikimas turčių 
būti taip nustatytas, kad nie
kur negalėtų pasireikšti party- 
viškumo.

Pavyzdžiui, dabartiniai įvy
kiai Lietuvoje visiems buvo ly
giai svarbus, štai kodėl pas 
mus buvo surasta bendra kalba 
ir įvairiausių įsitikinimų žmo
nės galėjo išsitekti.

Visai galimas daiktas, jog ir 
ateityje atsiras tokių reikalų, 
kurie vers mus bendrai veikti. 
Juo labiau, jei pas mus ai tras 
noro ir tolerantiškumo. Šiaip ar 
taip, o tam tikrais atvejais ne
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formacijų apie rengėjus bei 
milingo pobūdį. Mat, dalykas 
toks; kad kažkas, teikėsi polici
jai pranešti, jog sakytą 
gą rengią 
kurstą 
taiką.

Kas 
n omą,
visi įvykiai tarsi su pirštifrodo, 
jog tai greičiausiai bus fašistų 
darbas. y

komunistai, 
žmones ir kelią

milin- 
kųrie 

nesan-

buvo tie skundikai, ži- 
policija nesako. Tačiau

MAISTAS
vertė (kaliorijom) ly
ginasi trims kiauši
niams ar jautienos 
ketvirčiui svaro.

ENERGIJA
tenkinasi jums padė
dama naujos energi
jos atgauti nusilpimo 
atvejuje.

Bandyk šią

MINERALAI
padeda palaikyti nor
malų nervų toną ir 
virškinimo sistemą.

BUTELIUOSE
SVEIKATA

Kad Gerai Pasilaikyti
Kas gali būt sveikiau, negu gai
vinantis maistas-gėrimas, padary
tas iš Gamtos puikiausio prudu- 
kto — grudų kokybės paviršių— 
moksliškai paversto j gyvumo 
maistą — rūpestingai prižiuri-

urastenikų ar jau pagyjančių 
džiaugiasi juo ir garbina jį.

dėjų pastangos niekais nuėjo: 
mitingas buvo surengtas- ir pa
sisekė labai gerai, Žmonių susi
rinko tiek, kiek tik' galėjo susi
grūsti svetainėje. Matydami lo
kį -pasisekimą, sOcųijdėjai; tur 
būt, jautėsi tarsi musę perkan- 
dę. Tuo tarpu gerbs valios lie
tuviai turėjo progos įsitikinti, 
jog su tam tikrais gaivalais jo- 
kis bendras darbas yra neįma
nomas. Jie tiek yra., mažiukai 
žmonės, jog savo ainbicijas sta
to pirmoje vieloje.

“Svarbus reikalas”
Kongreso, komitetas buvo pa

kvietęs ir konsulą dalyvauti 
mitinge bei padaryti prancšii^rų 
apie paskutinius įvykius Lietu
voje. Kadangi milingas buvo 
rengiamas vien lik tam, kad 
butų galima pareikšti protestą 
prieš Lenkijos pasimojimą pul
ti Lietuvą, tai buvo manoma, 
jog Lietuvos konsulas neatsisa
kys atvykti. Tačiau jis atsakė, 
jbg mitinge negalėsiąs dalyvau
ti, nes turįs įteikti porą kava-

jog Clevelandą aplankysiąs vė
liau taip pat su ordinų įteikimo 
reikalu, tad, girdi, ar negalima 
masinis mitingas iki to laiko 
atidėti?

Gal ordinais dekoruoti užsi
tarnavusius ir neužsitarnavu
sius asmenis yra ir geras daly
kas, tačiau mums vis dėlto at
rodo, jog masiniai mitingai to
kioje rimtoje Lietuvai valan
doje yra nepalyginti svarbesni.

Bet čia nieko nepadarysi: daug baltųjų suvalgęs...

tolimesniu 
Mačiulis 

parda- 
jis iš-

nes i t i-

reikalinga glaudžiau visiems 
susirišti ir bendrai veikti. Kai, 
tarsime, grūmoja tautai pavo
jus, tai tada visokie nesusipra
timai reikia užmiršti ir vienin
gai veikli.

štai kodėl kai kurie pas mus 
rimtai mano, kad reikėtų į- 
steigli bendras komitetas, kuris 
lam tikrais atvejais galėtų grie
btis, vieningos akcijas.

lai neblogas sumanymas, jei 
jis tik butų galima gyvenimai! 
pravesti.

Netikėtai mirė Juozas 
Mačiulis

Kovo 25 d. tiesiog tragingai 
baigė savo gyvenimo dienas 
Juozas Mačiulis (Mituhell), ku
ris buvo plačiai žinomas ne tik 
Clevelando, bet ir 
kolonijų lietuviams,
vertėsi nejudomo turto 
vinėjimu. Tame biznyje 
buvo gana ilgus metus.

Nei jis, nei kas kitas
kėjo tokios tragingos mirties, 
kuri įvyko dėl neatsargumo. 
Dalykas buvo tolus, kad vienas 
asmuo, kuris dirbo tame pat o- 
■fise su Mačiuliu, sutaisė žiur
kėms nuodų ir padėjo į tą vie
lą, kur kiti palikdavo savo už
kandžius.

Pasitaikė, kad tą dieną Ma
čiulis grįžo į ofisą gerokai iš
alkęs. Suradęs maisto, kuris 
buvo žiurkėms skiriamas, jis 
be niekur nieko suvalgė. Žino
ma, tuoj pasijuto negerai ir, li
ko į ligoninę nugabentas. Dak
tarai suteikė pirmąją pagalbą. 
Po to atrodė, kad jis eina ge
ryn. Tačiau kokiom dviem va
landom praslinkus jis vėl smar
kiai susirgo ir netrukus mirė.

Juozas buvo ramaus budo ir 
inteligentiškas žmogus. Su sa
vo pažįstamais ir draugais jis 
gražiai sugyveno. Galėjo jis 
būti apie 56 metų amžiaus. Jo 
kūnas liko sudegintas kremato- 
rijoje.

maistą 
momis sąlygomis — prisilaikant 
ypatingos Monarch formules.
Daktarai per metų metus žino ir 
MALVAZ vertę užgyrė, skatin
dami daugelį savo pacientų jį 
vartoti. Nepriklausomos labora
torijos išsemiamas analizas paro
dė pagrindinių dalių puikumą— 
turtingumą, jėgas statančias ka- 
liorijas—mineraluose ir maisto e- 
lementuose balansuojamąsias, to
ną pakeičiančias vertybes.
MALVAZ pasižymi kaipo aksti- 
nantis, gyvinantis maistas-gėri
mas. Tūkstančiai nusilpusių, ne-

Saugokitės pigių padirbimų, ku
rie bando markete pasiremti 
MALVAZ reputacija. Kodėl pir
kti kai ką kaipo “Geras kaip tik 
MALVAZ,” kada galima gauti 
patį MALVAZ? Tiktai įrodytos 
vertės produktai yra pamėgdžio- 
jami.
Leiskite jums pasiųsti kartoną 
tikro MALVAZ šiandien. Jūsų 
patenkinimas yra pilnai užtik
rintas. Jei nebusite visai paten
kinti, išgėrus kelis butelius, tai 
galėsite atsiimti visus pinigus, ką 
busit įmokėję.

Kodėl neužsisakyti kartoną šios 
buteliuos^. sveikatos dabar?

—Jonas Jarus

JUOKAI
Baltojo kraujas

Keleiviai išmeta iš traukinio 
spalvotąjį. Negras buvo drąsus 
ir šaukė, kad jo išmesti, nega
lima, nes jo 
tdjo kraujas.

Kaip?., 
ta keleiviai.

— Mano

gyslose teka bal-

Kaip?.. — atlyž-

proseneliai buvo

Kartonas iš 24 
$2.75

Kartonas iš 12
$1.40

50c grąžinama už tuščius

MALVAZ daro Monarch Beer aludariai

25c grąžinama už tuščius

2.419-49 fyj. 21iž P karte. taftai 6500 '

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

\J£ERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prięto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
nį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

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

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock 6240
/ •

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

INDAMS KUPONAS
TIKTAI IKI BALANDŽIO 16 D.

Šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 uentais gausit tris 6 colių lėkštšes svies
tui ir duonai pasidėti. Be jų setas bus nepilnas. Susitaupykit pilną setą. 

Likusi setui indai eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

Galėsit dar gauti iki balandžio 16 d. pagal pirmus tris kuponus — lėkš
tes, puodukus ir bliudukus dėl oatmeal arba košelės. Pažymėki! ką norit 
NAUJIENAS

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI ‘

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

Adresas................ >.................................................................................................... ..
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday 
The Lithuanian News Pub. Con Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANAL 8500

by

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

2.00 
1.50 

.75

8c 
18c 
75c

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111. under the act of 
March Srd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
UL Telefonas CanaI 8500.

Užsakymo kaina t
Chicago je—paltu:

Metams __ ______ ______ __
Pusei metų ____________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui _______

Chlcagoje per išnešiotojus:
Viena kopija ___________
Savaitei ________________
Mėnesiui _______________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams -----  $5.00
Pusei metų .... ......................— 2.76
Trims mėnesiams ................  1.50
Dviems mėnesiams ________ 1.00
Vienam mėnesiui__________ .75

1 Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)'

Metams __________________ $8.00
Pusei metų ___ ....__________  4.00
Trims mėnesiams ________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartų su užsakymu.

Lietuvos valdžia ir visuomene
Šiandie “Naujienos” deda visų stambiausiųjų Lie- 

tuvos visuomenės srovių atstovų pareiškimą “Tautai ir 
Vyriausybei”, po kuriuo pasirašė Dr. K. Grinius, A. 
Stulginskis, Ant. Tumėnas, M. Sleževičius, Bistras, Kar
velis, Krupavičius, Petras Leonas, S. Kairys ir prof. A. 
Purenąs.

Iš to atsišaukimo ir pridėto prie jo musų korespon
dento, laiško darosi labiau aiškios tos apystovos, kuriose 
buvo įteiktas žiaurus lenkų ultimatumas Lietuvos vy
riausybei ir kuriose jisai buvo priimtas. Štai keli be ga
lo įdomus faktai:

Kaip jau “Naujienose” užvakar buvo iškelta aikš
tėn, dabartinė Lietuvos vyriausybė per dvejetą mėnesių 
vedė slaptas derybas su Lenkija dėl santykių atnaujini
mo.

SyT“s *** “ ***pSoi "*”* “ Neramios dienos Lietuvoje
Bet Lietuva' gali daug padaryti, kad jos padėtis pa- ---------------------------

sikeistų namie. Lietuva gali sukonsoliduoti visas krašto KOVO 17 D. — LENKAI DŪKSTA IR GRŪMOJA LIE- 
jėgas savo gyvybei ginti. Ji gali sudaryti valdžią, kuri Tnirncj ttktma«AS AUS’
turėtų milžiniškos žmonių daugumos pasitikėjimų. Ji AGRESINGŪMAS. - LENKUA VĖL
gali atgaivinti iniciatyvų žmonių miniose, taip sodžiuje, KARTOJA SENĄSIAS KLAIDAS. — LENKU KO- 
kaip ir miestuose. Juk taip buvo daroma, kai prieš 3Q RIDORIUS. — KASA DUOBĘ LIETUVAI. — KAS
su viršum metų Lietuva stojo kovon prieš Rusijos cariz? GALI ATSITIKTI.—-LIETUVOS PADANGE TIRš-
mą; taip paskui buvo daroma ir pasaulio karo metu,] !i'AI APSINIAUKUSI.
kai Lietuva ryžosi patapti nepriklausoma. Mintis gim
davo mažuose visuomenės vadų būreliuose, bet ta min
tis paskui būdavo skleidžiama miniose, ir kai visa liau
dis įsisiūbuodavo, tai ir didžiausios kliūtys būdavo nu
galėtos. z

Dabar to liaudies judėjimo Lietuvoje trūksta —r 
štai kodėl Lietuva yra silpna.

Pagalios, reikia atsiminti, kad tautą, kurios liaudy- Į leista vokiečiams įsigalėti*ir net 
je reiškiasi nepalaužiamas pasiryžimas ginti savo laisr 
vę, net ir galingas prįešąs nedrįs pavergti. Štai njažiur 
kėfe Airijos pavyzdys: ar nebuvo priversta mįlžiniškojį ° vėliau ir savą valsty,- 
britų imperija pripažinti jai teigę gyventi nepriklauso-Į 
mai? '

žodžių, ne ginkluotis šiandie reikia Lietuvai, bet
jungti į daiktą visas konstruktyvęs tautos jėgas. To1 reir
kalauja Lietuvos demokratinių srovių vadai ir šitą rei
kalavimą privalo paremti visi susipratę Amerikos lietu
viai. ' . .

(Musų specialaus koreępędento Lietuvoje)

(Tęsinys)
Jei Žalgirio mušiu vadovavo 

lietuviai, tai jį laimėjus politi
koje vyravo lenkai. Ir tuomet 
dėl tuščių lenkų ambicijų vėl

sustiprėti... Del tų tuščių ambi
cijų Lietuvą praranda politišką

IŠ LIETUVOS
/

Palanga Ruošias
Priimti Vasarotojus

Lietuvos demokratinio nusistatymo 
vadų atsišaukimas

Bet tuo pačiu laiku visuomenei buvo skelbiama, kad 
“be Vilniaus jokių santykių su Lenkija nebus”. Visuo
menė buvo ne tik klaidingai informuojama, bet buvo 
visaip slopinama jos iniciatyva ir kiekviena kritiška 
mintis.

Derybos su lenkais buvo pradėtos labai nepatogiu 
Lietuvai laiku, tuo tarpu kai pirmiau Lietuva turėjo 
daug gerų progų užmegsti santykius su’ Lenkija garbin
gu Lietuvai budu.

Taigi lenkai užklupo Lietuvą visai nepasiruošusią 
ir pastatė jai akiplėšišką ultimatumą.

Pirmame savo ultimatume lenkai reikalavo net, 
kad atsistatydintų Smetona. Bet kai šitą reikalavimą 
lenkai iš savo ultimatumo išėmė, tai Lietuvos vyriausy
bė nudžiugo ir pasiskubino ultimatumą, priimti.

Musų korespondentas Paryžiuje praneša, kad “ulti
matumą lenkai butų atsiėmę, jei Kaune butų susidariu
si nauja vyriausybė”. Tuomet Lietuvai nebūtų buvę gė
dos su lenkais derėtis. Bet Smetona, praleidęs daug 
progij išspręsti ginčą su lenkais garbingu Lietuvai bu
du, dabar užbėgo už akių ir šitai progai apsaugoti Lie
tuvą nuo gėdos — ir paskubomis kapituliavo lenkams!

Šitokioje šviesoje tas pavojingas Lietuvai, krivis yra 
aiškinamas pranešimuose, kuriuos “Naujienos” šiandie 
pateikia skaitytojams. Nenuostabu, kad Lietuvos visuo
menės akvse tapo galutinai pakirstas pasitikėjimas da
bartine vyriausybe.

Tai labai pavojinga kraštui. Kova su lenkų akiplė
šiškumu tolyn bus dar sunkesnė, nes lenkiški bajorpa- 
laikiai kelia galvas jau ir pačioje Lietuvoje. Jei Lietu
voje nebus tvirtos valdžios, turinčios visos tautos pasi
tikėjimą, tai kaip ji atsigins nuo lenkų?

(Musų korespondento Paryžiuje)

Kuo Lietuva atsispirs prieš lenkus?
Kai priešas grūmoja ginklu, tai pirmutinė mintįs, 

kuri kyla užpultojo galvoje, yra taip pat griebtis gink
lą. Štai dėlko daugelis šiandie mano, kad Lietuvos sau
gumas prikląuso nuo jos apsiginklavimo.

Bet tas krizis, kurį Lietuva išgyveno lenkų ulti
matumo akivaizdoje, rodo ką kitą. Lietuva galėtų ka
riauti su lenkais tiktai, jeigu kuri didelė valstybė su
teiktų jai ginkluotą pagalbą. Bet krizio metu paaiškėjo, 
kad tokios pagalbos Lietuva negali tikėtis iš niekur — 
bent dabartiniu laiku.

Dabartinėje Europos situacijoje nė viena demokra
tinė valstybė nenori pradėti karą arba bent duoti prie
žastį karui. Demokratinės valstybės atsisako net gelbėti 
Ispaniją arba Kiniją,. m>rs visi gerai žino, kad šitų dvie
jų kraštų likimu didžiosios valstybės yra nepalyginti 
labiau suinteresuotos, negu Lietuvos likimu.

Taigi, jei Lietuva butų lenkų užpulta, jai išsigelbė
jimo nebūtų. Skaudu yra tai pripažinti, bet faktams rei
kia žiūrėti į akis. Užsimerkus, visuomet galima pražūti 
greičiau, negu matant, kas aplinkui dedasi. •

Ginklo jėga Lietuva negali užtikrinti savo nepri- 
klausonfrbės. Žinoma, butų neprotinga mesti ginklą į 
šalį; tam tikrose aplinkybėse ir ginklas^ gali turėti savo 
vertę. Bet tikriausias būdas Lietuvai apsisaugoti tai r— 
stengtis išvengti ginkluoto užpuolimo.

Tarptautinėje padėtyje ji daug ką pakeisti ne
stengs. Jeigu fašistiškos valdžios silpnės, o demokrati-

• čionai yra pridėtas Lie
tuvos demokratines opozici
jos vadų pasirašytas, slaptai at
spausdintas, atsišaukimas sąry
šyje su lenkų ultimatumo su
keltais gėdos, alsąkoinybės ii’ 
ateities klausimais.

Smetonos vyriausybė į opozi
cijos reikalavimą atsakė . . . 
pasilikdama ir toliau vietoje, 
lyg tarsi nieko nebūtų įvykę. 
Tik viens kits ministeris pakei
tė portfelius. Smetonos klika, 
kada sužinojo, jog ultimatu
mas nereikalauja- atsistatydinti 
prezidento, kaip tai pirmame 
ultimatumo tekste buvo įrašy
ta, .. . apsidžiaugė ir paskubė
jo ultimatumą priimti. Tos šai- 
kos akyse nieko ypatingo neį
vyko, bile tik “tautos vadas” 
čielas.

Nepaslaptis yra, kad ultima
tumą lenkai butų ątęiėmę, jei 
Kaune butų susidariusi nauja 
vyriausybę. Santykius užmegsti 
butų reikėję, bet tą reikėjo se
nai padaryti. Užtat gėdos ir la
bai pavojingo precedento būtu
me išvengę. Smetonos šaika tą 
žinojo, bet slėpė nuo visuome
nes pirma patį ultimatumą, o 
kai nebegalėjo slėpti, tai tuoj 
pat nutarė jį priimti. Viskas 
buvo daryta ne gėdai išvengti, 
bet valdžiai išlaikyti. Po pir
mos panikos “vadų” tarpe įsi
vyravo džiaugsmas.

Lietuvoje ūpas prislėgtas. 
Kaip įšpjėkti turime priimti 
santykių “sunormalizavimą”. 
Derybos jau keli mėnesiai su 
lenkais buvo vedamos, bet vie
šumoj “vadai” gynėsi, Lud “be 
Vilniaus jokių santykių su len
kais nebus”, šiandiena 
ne Vilnius, bet pęrtfejįai 
biau gelbėti.

Ateities perspektyvos

jiems
svar-

čiąs klaidas kartoja. Vėl politi- 
tiškai skriaudžia Lietuvą, dau
giau dėl tuščių ambicijų, negu 
dėl tikro gyvo reikalo' atima iš 
lietuvių .musų tautos supu ap
gyventus teritorijos plątug su 
istorinę Lietuvos sostįne Vil
niumi, ir Versaliu taikos pietų 
senoji bajorų lenkų dvąsia da
ro viskų? kad Lietuvai netektų 

į Tilžės, Isrųtės kraštas... Kad ipl 
Lietuva pro didžius skausmus 
ir daug iškentėjiisi atstato savo 
valstybę, bet ją atstato su žy
miai apkarpytomis sienomis!

Ir dabar bajorų Lenkija pa
deda vokiečiams įsigalėti vidu
rinėje Europoje ir Lietuvai jos 

kratinių (uždarytų, bet krašte gyvennimo sunkiose valandose 
gyvų) grupių vadai ir musų Lo j į pafi Lenkija grąsiną karu, 
nepriklausomybės veteranai ro- žiūrint į netolimą ateitį aiš- 
do kelią: tikros vienybės, nia-|kį^ numanu, kur Vokiečiai sa

vo politikos gaires pasuks, pro 
kurias žemes jie veršis į rytus 
įr kam teks su jais kariauti. 
Juodos, šitas tiek svarbu’ isto
rinis momentas * sakyte sako 
lenkanis, kad pirmoje eilėje 
reikia susiprasti su Lietuva, at
statyti jai padarytas skriaudas 
ir bendrai telkti pajėgas prješ 
Vokietiją!

Bet lenkai pasirenka kitą

sių suinteresavimo Lietuvos L 
valstybės likimu demokratiška
me režime, atsargios užsienių 
politikos ląe “garsių žodžių”, bet 
turinčios, tikslo išsaugoti musų 
krašto nepriklausomybę drum
stoj Europos atmosferoj. Ar 
kapituliantąi tautininkai tuo 
keliu norės eiti? t

Atsakymas jau duotas. Kapi- 
tuliantai )iWsitrauks, jei nebus 
priverstį./Jjie tautos pasipiktini
mų ultimatumu, tautos norų 
būti nepriklausoma jau mobili
zuoja savo , režimo ir savo sau
valės išlaikymui. Diktatūra ne
sitraukia, bet nuvirsta. Ameri-

tų būti atkreipti dėmesį į tai, 
kad Lietuva šiandienų kenčia 
dvigubų gėdų: dėl ultimatumo 
ir dėl kapituliantų režimo.

TAUTAI IR VYRIAU
SYBEI

(Tęsinys iš 1-mo pusi.) 
tų skelbusi tautos vienybę, 
tik jps neįgyvendino, bet 
stupiusi tautų nuo valstybės 
reikalų r,upįnimo, jų suskaldė, 
suniveliavo, pąsisteįųgė padaryti 
iš j.ęs pąįąidų viepetų niąsę, 
kad tjk leųgyiau vąįdytų.

Sąyo policiniu režįmu ji su- 
deųioralizayo tautų, ųiąitindą- 
pia ęenzųros perl^oštU>inįs žipja- 
Įpis, slopjpdama liįekvįeną kri
tiškų mintį ir gyvų inicįątyyų,

ne 
at-

ke-

gar
pa-

Negi galima tikėli, negi 
Įima laukti, kad Vokietija 
kęę esamų lenkų < koridorių? 
Juk tasai koridorius, t,ai lazda 
vokiečių ratuose.

Bet lenkai šjto nenęri žinoti. 
Jie grųsina mažutei Lietuvai. 
Jų pąsip.ųtęs bajoras negali pa
kęsti naujai atgimusios Lietu
vos. Jo bąjoro išdidumas nelei
džią taikintis su Lietuva. Vie
loj pasakus plačiuoju istoriniu

Ateities perspėk,ty vos nėra 
gražios^ nes ultimatumas bet 
Įkuria proga įr vėl gulės būti 
pasiųstas. Ar beieškant “globė
jų” Berlyne, bebėgant nuo vil
ko nebus užbėgta ąnt meškos^ 
sunkų šiuo įarpu kas pasąkyti, 
nes “vadai” laiko paslaptyje 
savo busimą politiką. Faktas į- 
domųs, kad kaip. tik buvo su
žinotą apie ultimatumą, Kaune 
ir prpvii^cijoj “my tautininki” 
būriais buvo betraukiu rašytis 
į lenkiškas prgąnizacijas. Visi 
nususę bajęrėliai, kurie po 
Ghodpkaųskų globa, dedasi 
Lietuvos “elitu”, staiga atkuto, 
pajutę pasieny lenkiškus legijo
nus. Joki “moralinį veidą” tei
kė smetoninė Lietuva vieną pa
vojingiausią Lietuvai valąnją. <

Kas loĮiau? Lietuvos denio-

sų visuomenę (domėtis ir su
prasti valstybes reikalus ir rei
kalaudama aklo savo darbams 
pąsitikėjin;o. Tokja politika ye- 
,Je musų tautą prie politinio 
neveiklumų ir jx$ ąitspąrumo 
mažinimo, slopino jos pasiryži
mą ir tai męs .su visu skąumu 
turime šioje valandoje konsta
tuoti. • A

Norint stiprinti tautos pajė
gumą, sukurti tikrą tautos vie
nybę, kaipo to griežtai reika
lauja dabartinis momentas, rei
kią:

t. Kad dabartinė vyriausybė 
nedelsdama atsistatydintų;

2. Kad butų sudaryta liauji, 
tautos pasitikėjimą turinti, visų 
valstybiškai nusistačiusių gru
pių koalicijos pagrindais vy-

kratinio vąldymosi tvarkai, ku
ri, atitikdama tautos dvasią ir 
per dvidešimt metų jos įgytus 
patyriprųs, garąptuotų musų 
kraštui rąpiybę, pastovumą, 
gyvą, ląįsvą musų tautos vys
tymosi jos politiniame, kulturi- 
njaipe ir .ėkopopiiniame gyve- 
nuųe.

TAUTIEČIAI! šiuos 
^9<Jžius jums pareikšdami, tiki
mės, kąd gyvenamojo momen
to svąrį>ą* suprasdami mes visi 
sugebėsime sudaryti vieną glau
džią šeimą, kurioje nebus vie
tos jokiems provpkacmiams 
ejĮscesąms, kurie šiuo momen
tų galėtų būti išnaudoti musų 
tąųtos ir valstybes nenaudai.

Buy. Lietuvos Resp. Prezi- 
..dęnjtąą (pąs.) Pr. K. Grinius.

Buvęs Lietuvos Resp. Prezi- 
deptąs Xpąs.) Ą. Stulginskis.

Buv. Ministeris Pirmininkas 
.(pąs.) Ant. Tumėnus.

Buy. Ministeris Pirmininkas 
(pas.) M. Šleževičius.

Buvęs ministeris 
tras.

buvęs miuisteris 
velis.

Buvęs ministeris 
pavičjus.

Buv. 1918—1919 m. teisingu
mo ir Vidaus Reik, ministeris 
(pas.) P. Leonas.

Pasirašęs nepriklausomybės 
aktą ir III-jo Seimo vieepirmi- 
ninkas (pas.) S.' Kairys.

Vyt. Didžiojo Universiteto

(pas)

(Rįs.)

Bis-

Kar-

Kru-

[vieškelių, jie klaidžioja šunke- < 
I bais. i

O jei tik Lenkija patenkintų i 
| Lietuvos tikrai istorines ir vi
sais atvejais teisėtas pretenzi
jas, visai neabejotinai tarp dau
gelio ir daugelio lietuvių su
lauktų visai nuoširdžių ir atvirų 
draugų. Tiek ekonominiai iš
skaičiavimai, tiek istorinis liki
mas sakyte sako, kad butų pri
valu lenkams sutikti, laiduoti 
Lietuvos nepriklausomybę ir a- 
tiduoti Lietuvai jos užimtas te
ritorijas.

Auganti, bujojanti vokiečių 
agresija, rodos, kiekvienam a- 
kylain politikui diktuote dik
tuoją furėli saugias rytuose sa
vo sienas. Lenkija, Baltijos val
stybės, sudarę gerą sutartį tuoj 
patrauktų Skąndinavų valsty- 

|bes įr čia rytuose susidarytų 
tokęąi )kum$tis, jk.ur^s JįKrąį ver
stų .vokiečius aprimti ir skaity
tis su esąina pądėtimi.

Ęet šių dienų Lenkija šito ži
noti nenori. Ir tai visai nenuo
stabu, k&d Ue.t 1U betpyių tar
pe, kurių galėtų turėti simpa
tijų, ji šiandien jų neturi ir tu
rėti negali.

Lenkija užsienio politikoje 
bendrai dabar eina šunkeliais 
ir jai pačiai ląbbi pavojingais 
šunkeliais, o sąrvsyje su Lietu
va ji varo tiesiog pragaištingą 
politiką. Ji kasa duobę Lietu
vai, bet nežino, kad į tą duobę 
pati lįkris. Jau kartą skaudžiai 
įkrito ir kartu Lietuvą paglem
žė, ir vėl ji tas istorines klai
das kartoja. Lietuva visa tai la
bai šuųjdai pergyveną, o ypač 
tą ę.unkumą jaučia šių dįeAių 
politikoje.

Tiesa, Lenkijoje girdisi ir to
kie gaisai, kurie yisa tai1 numa
to, bet tįe balsai yra kol kas 
vienišiai.• h ‘ *

Bendrai šiuo laiku mes gyve
name veik kaip karo išvakarė
se. Bet vis dėlto, turimą vilties, 
kad karą veiksmai neprasįdės. 
Bet jei Lenkiją ir šiuo momen
tu neparodys reikiamos išim
ties, Ji lietuvių tautos tarpe am- 
žiąnas praras bet k°Kįąs simpa
tijas. Lietuviai į lenkus negalės 
kitaip žiūrėti, kaip į tikrus sa
vo duobkasius.

Jei Lietuva praras savo vals
tybės nepriklausomybę* tikriau- 
šiai ir lenkai ilgai nesididžiųos 
savo tariamai didžiule valstybe, 
ir jos valstybę laukia labai ir 
labai liūdnas ir tragingas ga
las.

Lietuvos sulenkėję bajorai 
sayp pragaištingą Lietuvoje 
misiją jau yra atlikę, dabar to
kią pat aklą politiką veda ir 
pas save Lenkijoje. •

Jei jus politika nepasuks ki
ta kryptimi, tai Lcnjiijos vals
tybę laukia žymiai skaudesnis 
likimas, negu Austrij 
ja atateko vienai valstybei, j o 
Lenkija vėl bus tarp kelių 
lybių išdalinta.

Skubu šį laišką apgraibomis 
surašytą bąigti. Greitai parašy
siu, kurią linkme toliau rutu- 
liuojasi Europos nesklandžios 
politikos įvykiai. Tie įvykiai, 
kurie Lietuvos padangėje tirš
tai niaukiasi ir vien tijį ųerirų^ 
sėją.

Betgi lasai nerimas kartu 
gimdjp didį ryžtingumą ir norą 
—nepasiduoti. —P. R.

| (GALAS)

3. Kad naujoji vyriausybė, 
rūpindama einamuosius seįką- 
lus, kartu neątįdėliojąnt«rųpš-' ... T _,
tų kraštų lokUi naujai deiųų-l prorektorius prof. A. Purenąs

Palanga puikiausia Lietuvos 
pajūrio vasarvietė kasmet sta
tosi, puošiasi, kad vasaroto
jams butų patogiau ir malo
niau čia laikas praleisti. Dabar 
Palanga tvarkosi, statosi, ruo
šiasi vasarotojas tinkamai pri
imti. Iki sezono pradžios jaiį 
dirbami ir atlikti šie darbai: 
sutvarkytos gatvės ir grindinys, 
išvalyti nusausinimo grioviai, 
pravesta alėja į Naglio kalnų, 
užbaigtas sporto stadionas, pa
statyta autobusų stotis, skerdy
kla, pavilijonas, juros pakran
tėj iškelta turgavietė į nuoša
lesnę vietų, iškasta artezinių 
šulinių ir kita.

Be to, eina derybos nupirkti 
visų likusiųjų grafų Tiškevičių 
nuosavybę (rumus, parkų, sve
tainę, pajūrio restoranų patal
pas, ir t:t). Dabar grafų žinio
je esu pastatai apleisti ir suda
ro skurdų vaizdų visai Palan
gos vasarvietei.

Iš didesnių pastatų baigiama 
įrengti Lietuvos mokytojų s- 
gos antroji vila, kuri turi 3C 
kambarių. Privatus asmenys 
stato 11 naujų vilų. Visos nau
josios vilos statomos su pato
gumais, moderniškos, turės ka- 
nųlįzacijų, vandentiekį ir k t 
Galima numatyti, šį sezonų bm 
daugiau vasarotojų negu per 
nai (pernai užsiregistruota bu 
v o 8,271 asm.) visos didesnėj 
vilos jau išnuųmojamos pensi 
jonams. Dabar Palangoje vįsųi 
eina pasirengimas sezonui 
Nors dar ankstyvas laikas, be 
Palanga žymiai pagyvėjo, pra 
sidėjus darbams. Tsb

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
•/ra naudingos.

Atėjo
Kultūra No. 2

TURINYS:
Nepriklausomybės akto išvakarės* 

—St Kairys.
Lietuvių Tautos laisvės troškimą 

—prof. P. Leonas.
Simpatiškoji Švedija—O. B-tė.
Sovietų naujoji 1936 metų konsti 

tucija—prof. M. Roemeris.

Niūra—I. S. Turgenev.
Du eilėraščiai—V. Montvila.
Bairono paslaptis—Steran Zweig.
Liūdnos Dienos—Antanas Bukas, 
šeimos pametimas ir jo sankciji 

—Purenienė.
Žemės ir karo klausimai Ispanijo, 

—A. Adaląs.
Populiaris Mokslas ir Apžvalga.

GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St,

KAINA 45 CENTAI.

Garsinkites “N-nose’:

INSURANCE
(APDRAUDA)

namų nuo ‘

rakandų 
nuo vagiu, 
langų

• Pilną apdraudę auto* 
mobikams

• Apdraudę 
ugnies

• Apdraudę
Apdraudę

• Apdraudę
• Apdraudę gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

1739 Halsted St
Raštinę atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie- 
niąis nuo 9 ryto iki 1 vai 

po pietų.
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IŠ MUSŲ VARGŲ IR KOVŲ 
(1898 ~ 1927) '

(Tęsinys)
—Kur gi jam, tiek mokslo iš

ėjusiam, “mužikų” kalba kal
bėti, su “mužikais” dėtis. —

Mylėdavo, brangindavo savo 
tikybos vadus, bet į gyvenimo 
praktikų neleisdavo kištis.

Jei kuris iš inteligentų teik- 
davosi į gimtąjį sodžių apsilan
kyti, pažįstami ir gimipės į to
kį apsilankymų žiūrėdavo kaip 
į didelę jiems padarytų garbę. 
Neapykantos nutautėliaips jo
kios. Tautybės atžvilgiu rezig
nacija begalinė.

Sakytum, kaip pasakoje: ka
žin koks burtininkas labai ne
paprastai užhipnotizavo kelis 
milijonus būtybių: išskyręs 
tautiškų sąmonę, paliko joms 
visus kitus žmogaus ypatumus.

Yra dabar atsiradusių pažiū
rų, kad tėvai anais laikais taip 
uoliai versdavę sūnūs kunigais 
būti tik spiriami tautiškos są
monės. Su tokia nuomone su
tikti negalima. Anaiptol, tė
vams nerūpėdavo, 
būtinai tėvynėje tarp 
pasiliktų; tat jiems ir 
neateidavo. Tok; tėvų 
rimų galima pamatuoti 
kaklia garbėtroška, susieta su 
tikybiniais jausmais, kurie to
lydžio skatina žmogų idealo 
ieškoti. Daug ta tema (vaikų 
varymas į kunigus) teko su a- 
nų laikų tėvais šnekėtis, daug 
pasiguodimų klausytis. Motinos 
dažniausiai labai trokšdavo iš
vysti savo vaikelį prie altoriaus 
“tarsi Dievo angelų”; kitos a- 
šarodą mos kalbėjo: “Ramiau ir 
mirties laukčiau žinodama, kad 
turėsiu, kas už mano sielų al
si mels”. Apsivylusi savo sūnu
mi motina guosdavosi: “Geriau 
jau savo sunūs karste matyti, 
nekaip ne rffie altoriaus”. Teko 
matyti niotma, pasižadėjusi vi
sų amžių penktadieniais tik 
duona ir vandeniu misti, kad 
tik sūnūs kunigu įsišvęstų. 
Daug panašių didelio musų 
motinų idealizmo pavyzdžių 
galima butų atpasakoti.

Tčyhi,. jei sūnūs jo valiai 
priešindamasis neidavo į ąemi- 
narijų, iš dalies kitoiųis prie
žastimis pagrįsdavo savo pasi
guodimus: “Tikėjaus ir Dievui 
patarnausiąs ir garbės žmonių na.

Anaiptol, 
kad sūnus 

savųjų 
i galvų 

užsispy- 
vien at-

akyse įgysiųs, gal ir lengvesnės 
senatvės susilauksiąs”. Kitas ti
kėjosi su kunigo sunaus pagal
ba kiitems savo vaikams liki
mų palengvins: “o jei neis į 
kunigus, ves, savo šeimos susi
lauks, o jus, tėveliai, su savai
siais žindkitės!... dar didesnį 
vargų vargkite” — pridurdavo. 
Tėvai, kaip matome, vaduoda
vęs arba vien materiališkomis 
priežastimis, arba drauge su i- 
dėja ir materiališkomis, egois
tiškomis.

Tik paūgėjus tautiškai sąmo
nei verčiamų eiti į kunigus sū
nų ir atsiradus kitų inteligentų 
tautininkų, pradėjo sodiečių 
tarpe įsigalėti nuomonė, kad 
sūnūs, jei nenori eiti į kunigus, 
turi rinktis bent tokias profesi
jas, kurios leistų’ jiems tėvynė
je tarp savųjų veikti.

Bet tokio nusistatymo banga 
buvo jau naujai tekančios auš
ros spindulys. Iki 1890 pietų,! 
gal ir kiek vėlėliau, tokių balsų 
nebuvo girdėti.

Neliesiu čia to musų tautos 
apmirimo gilių ir liūdnų prie
žasčių, — pažymėsiu vien įųk- 
tų. Anų laikų veikėjų nedidelė 
saujelė, turėdama ties savimi 
tautiškai užmigusią minių, ge
rai numanė, kad, jos neišjudi
nę ir nesužadinę liaudyje tam 
tikros nuotaikos, mes, atskiri 
veikėjai, paliksime nykštukais, 
veltui pučiančiais prieš ^markių 
vėtrų. r ; ..... . ,zl j - :

(Ęus daugiau)

Nprs atrodo, kad meno kūry
boje svarbiausią rolę lošia jaus
mai įr todėj čia pįrmiausia tu
pėtų pasireikšti moterys, bet, 
deją, tuo pasigirti moterys ne
gali. , J

Kodėl taip yra? Manau todėl, 
kad senovėje, panieka moters, 
ypač menininkės, buvo slopina
mas moters siel.Q§ ir jos Pasi
tikėjimui savimi, kol, pagaliau 
susidąrė tam tikra viešoji pa
žiūra, Jcad kūrybos sritis pri
klauso tik vyrams. Taigi, šito
kie panašus įsitikinimai seųiau 
vyravo visur, net ir demokra
tiškoj Amerikoj. Nenuostabu 
todėl, kad Lietuvoje, kur aplin
kybės buvo šimtą kartų sun
kesnės ir kur dėl meilės ar šei-; 
mos, moteris kad( ir talentinga, 
dėl aplinkybių, mirtinai nnslo-. 
pino savo sielos besiveržiantį 
šauksmų, reikalaujantį kūrybi
nių teisių.

Atrodo, kad lyrika turėtų bū
ti pats mėgiamiausias moterų 
žanras, tinkamiausias išsakytį 
jautrios širdies slėpinius, 
lietuvės
pasirodo epe.
Aušros kelią parodė lyrikes: 
Eglė, Danutė
bet dar ir dabar Varpo aidais 
tebeskamba nemirštami belet- 
risčių vardai: Žemąitės, Lazdy
nų Pelėdos, Šatrijos Raganos, 
ir Bitės. O neseniai
valstybinę literatūros premijų 
laimėjo Jiėva Simonaityte už 
romaną. Visas tai rodo, kad lie
tuvėms ne tiek rupi moteriškos 
širdies išdavimai kiek visuome- 
ninįai išjautimai reikalai.

Aušros laikais Lietuvoje visų 
bendradarbių tikslas buvo kel
ti lietuvių tautinę sąmonę, gar
binti senovę ir savąją kalbą, to
dėl ir poetai į savo kurinių me-

bet 
moterys stipriausiai 

Tiesa, pirmosios

ir Lonyna Gr

pirmąją

JUOKAI

niškumą. n.edąug tekreipė dėme
sio. Jų lyrikoj vyrauja tautiniai 
ir visuomeniniai motyvai. Vis 
delt.o Eglė mokėjo, palyginti, 
gražiai suderinti patriotizmų, ir 
meniškumų. Tai lengva buvo 
pastebėti jos eilėrašty j,, “Musų 
šalelė”,

Vrrpo laikais ir vėliau, jau 
lietuvės moterys pasireiškė dau
giau proza, ir tiktai po Didžio-1 
jo Ęaro prasidėjo moterų lyri
kių gadynė.

Pirmoji pokarinės, moterų ly
rikos kregždė buvo Tyrų Duk
tė, išleidusi ‘^Vasaros Šnekas”, 
kur lengvoj^ žaismingoj formoj, 
ji išdainuoja visas savo jaunys
tes svajas. Kai kurie tyrų Duk- 
bes eilėraščiai virto populiario
mis dainelėmis.

Po dvylikos metų savo “Skli
dučiuose”, ųutor.ė jau parodo, 
kad ji aiškiai susimąsto, nors 
ii’ čįa vyraujanti temą, yis dar 
meile, bet jau dabar nebe jau
nystės svajones, bet kartais ir 
baisus nerimas. Todėl, po tokių 
pasisakymų, kaip:

Du vakarų — jaunystė,
Du vakarų — ugnis..., 
Ne nuodėme ir klysti, 
Jei džiaugiami širdis....

visai suprantamas ir išsiveržęs 
šauksmas:
“Q, Viešpatie, grąžink nekaltą 

vaiko širdį —
Tą giedančio pavasario links

mybę :
Tikiu, kad mano graudų šauks

mą girdi:
O, Viešpatie;' grąžink sielos ra

mybę!”^
Tyrų Duktė trauke ' į save 

skaitytojus '*i/ikru savo raštų

Kad vaikas užaugtų sveikas 
protiškai ir ką.d jis pavirstų į 
naudingų pilietį, tai jis turi 
jausti, kad jo tėvai jį myli ir 
jo nori, ir kad jum perų daro
ma nesmagumas jnojkykloj ir 
tarp draugų. Jis neturi jaustį, 
kad jis yra nekenčiamas ir kad 
niekas jo nenorį.

Apie antro tėvo nusiskundi
mų pakalbėsim kitų ketvirta-

| KINO TEATRAS
| (MOVIES)
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SVEIKATA
Perriebiu Būti Ne

sveika!
Rašo Dr. Aldoną šlupas

t . i
Statistika rodo, kad riebus 

žmonės trumpiau gyvena nei 
liesi. Būti perstoram, ne tik ne
sveika, ypatingai moterims, ku
rioms rupi palaikyti jaunatvę 
ii' grožybę, bet ir yaiz,das nela
bai malonus. Sveikam žmogui 
labai lengva nutukti, be.t gan 
sunku svorio nustoti.

Storas žmogus gali atrodyti 
išdidus dėl to jo storumo, bet 
storkakliai ar kabančiais (pil
vais — kartais atrodo net juo
kingai, o dar kiti taip atrodo, 
kad jų net ir gaįJĮa. Ęet storas 
žmogus tųyi ir gerai? puses: pa-’ 
prastai geyo b.ųjo, įįpk*mi ir y-j 
rą labai lengvi aut kojų šokti 
ir lengvai plaukia.

Vidutinio ūgio iki 200 svarų 
žmonės dažnai yra grakštus,’ 
sveiki ir darbų gal geriau atlie
ka nei menki. Bet, štai, jei ne- 
sidabos, svoris kyla ir kyla, y- 
patingai kakle ir liemeny. Be- 
lipdaniii ilaiptųis pradeda pri
trukti kvapo, sunkiau lenkiasi,

Ilgai tarnavo...
— Ką Tamsaičiai gamindavo 

pietums, — klausia šeimininku 
naujai priimtos tarnaitės.

— Vištienos, manų pudingo 
ir baliono.

— O vakarienei?
— Jau manęs ten neŲębur 

vo.

— Žinai, Juozeli, jurą gali-, 
ma palyginti su vaikų ji ga
li šypsotis ir gali triukšmau
ti.

— Taip, ir ji visuomet drėg-

m

Čia matote apeukruotų ragaišį. Apcukravimas yra 
padaromas taip: pusė puoduko sviesto, vienas svaras 
suklastuoto cukraus, pusė šaukštuko citrinos skystimo ir 
pusė puoduko sutrintų i košę bananų. Tų viskų sumai
šius reikia plakti kol maišelienc pasidarys kaip Smeto
na. Toks apcukravimas ypač tinka bananų ragaišiui. . 
(Vienok po to visko dabokite, kad ko nors neatsitiktų 
jūsų pilvui).

moterišku niiošiydumu ir žais- kad ir kai reikia batais autis, 
o popiet apie pavakarį prade
da kojos tinti. O kartais per 
daug metų nieko neatsitinka, 
tik staiga pasirodo nesveikatos

mingumu, o ne sąvo lyrikos 
formoj įmantrumu arba temų į- 
vairumu.

Šių savaitę vidurmiesčio kino 
teatrui, turi gražų rinkinį įdo
mių kurinių* tinkamų visiems 
šeįm°9 nariams.

“Jezebel”

Dramatiškas vaizdus, su Bet-, 
tie Davis, Henry Fondą ir Ge- 
ęrge Ęrent. Pųsaka sukusi ąpie 
N.ew Orleans, 1852 laikotarpį. 
Tųyi daug gražių reginių, taip
gi ir šiurpiai realių net baugi
nančių įvykių.

Pati žvaigždė šios pasakos y- 
ra saumylė, beširdė New Or
leans gražuolė, kurią Bette Da- 
wis vaidina labai įtikinančiai. 
Visas sąstatas tinkamas. Kos- 
tįųmųi» gamtoj reginiai ir vi
sas to laikotarpių išdidumas, 
pirmos rūšies. Verta matyti, 
Jbet tik aiigusiems. Vaikams ne
suprantama. Rodoma vidur- 
miestyje.

“Judge Hardy’s Children”
Labai realus šeimyninio gy- 

yenimo vaizdas. Su Le\yis Sto
ne ir Mickey Rooney. Šis kūri
nys patartina matyti visai šei
mynai. Pasakos turinį sudaro 
mažo miestelio teisėjo Hardy 
Šeima, su visoms gyvenimo 
problemomis.

Visi sąstato nariai, labai sim- 
potingai ir nuoširdžiai atsida
vę rolėms, sudaro kaž kaip 
maloniai jaukų įspūdį. Verta 
matyti visiems. Rodoma Roose- 
velt teatre. ,

“The Adventures of Tom 
Sawyer”

gerai pažįstama,

Blakstienos ir Antakiai
Moterys, o ypatingai mergi

nos, skaitomos gyažios, kai jos 
turi ilgas blakstienas ir gražius 
antakius. Suprantama, tos, ku
rios turi gražius antakius ir 
blakstienas turi jas stropiai 
prįžiurėti ir su mažu šepetuku 
šukuoti ir kremti patepti.

Musų problema yra kų dary
li toms, kurių ąntąkįąi nėra 
klasiški ir blakstienos trumpos 
ir retos.

Grožio ekspertai pataria 
toms moterims ir merginoms 
štai kų: Antakiams reikia var
toti tam tikrų kremą. Naujau? 
šiai išrastas kremus yrą tam? 
sus. Jį reikią vartoti kas yąkaT 
rų. Blųkslienos įr antakiai pa? 
sidąrys tankesni ir gražesni,. 
Neužmirškit, kad juos reikią 
kas vakarų šukuoti. Nei auta? 
kiai nei blakstienos greit neuž? 
augs. Turėkit kantrumo. Jeigu 
netingėsit, tai su laiku susi
lauksi! gerų rezultatų. Naujai 
išrastų kremų gausit vaistinėje 
arba krautuvėse. Pigių kremų 
nepirkite, nes jie jums nepa
gelbės.
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Maistas I
Veda Dora Vilkienė
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| Vaikas ir Mokykla 
j Rašo L. NARM0NTAIT6
E ■- ■ * ’ * S
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TĖVŲ SKUNDAI
Apų vdiep^ atėjo į mokyklų 

du tėvai su skundais iy keistais 
reikalavimais. Jįe prašė kad 
mokykla paimtų jų vaikus iy 
nusiųstų į tam tikras įstaigas. 
Jįei nežipų kų .(Jąry,ti su savo 
vaikais, nes vaiįkąi jų neklau
so,

Vienas tėvas aiškino toliau, 
kad jo keturiolikos metų vai
kas nepareina namo į laikų, 
kad jis kur nors būna iki vė
laus vakaro ir kad pūrą suval
domas.

Mokytoja, pabrėždama vaiko 
mandagų elgimąsi mokykloj, 
išjkla.usiųėjo vaikų iy levų, kad 
surasti pagrindines priežastis 
tėvo skundo.

^ekapčįus fųktus. Tėvas žinp 
kur vaikas vakarais būna. Vai
kas žaidžią ir linksminasi kor
tomis pas savo draugų, pas ku
rį užeina ir kiti jauni vaikai. O 
tlo draugo tėvai palieka' sayo 
jaunų sųnų žaidžiant su drau
gais ir eina gultų, nepaisydami 
kada jų vaikas eina gultų ar
ba kada j,ų sunaus svečiai iš
siskirstys. O tokie jauni vaikui 
nežino kada sustoti ir pabaigti 
savo žaismes.

Mat, čionai abiejų vaikų tė
vai yra kalti, vieni kad nekrei
pia atydos į sunaus labų, o kiti, 
kad negalėdami palaikyti savo 
sūnų po disciplina, greitai gra
sina vaikui atidavimu į bau
džiamų įstaigų, lyg norėdami 
atsikratyti tėviškų pareigų.

Būti tėvais nėra lengvas da
lykas. Žinoma, kad atsiras vai-' 
ko auginimo ir jo elgesio pro
blemos. Tėvai turi atkreipti a- 
tydų į šias problemas ir į jų iš
rišimų, ir nebėgti tuojau į mo
kyklų su prašymu, kad kokios 
ten įstaigos atliktų jų pareigas.

Vaikai yra siųųčįųmi i bau
džiamas arba į k į tas įstaigas 
tiktai tada, kaoa vaikai arba tė
vai yra prasižengę miesto tai
syklėms arba sociaįiams įpro
čiams arba jeigu vaikai liekų 
be tėvų. Tok^ pųsiujj;tiipas yrą 
atliekamas daugiaųsiaį per tei- 
sinQ-.

žinoma, ^npkyklos valdyba įr 
mokytojos yįsadoų su mielu 
noru pųšyęs lųikų pagelbėjimui 
ir patarimui tčyanis jų proble
mose dėl jų vaikų prisitaikymo 
prie socialūs arba mokyklos 
tvarkos. Ęet -tėvai turėtų pagal
voti ir susivaldyti pirm bėgant 
į mokyklų su skundais.

Kokios mintys pasilieka pas 
vaikų, kokie jausmai randasi 
jo širdyje, kada jo tėvas atvi
rai kalba, kad ji? nori savo vai
kų pasiųsti jš namų, ir kada 
jis, tėvas, padaro nesmagumo 
mokykloj?

Šitokiuose įvykiuose mokyto
jos našta pasidaro labai sunki. 
N,e tik, kad jai reikia vųikų 
mokinti, ne tik kad jųi reikią 
prašalinti nesmagumų, kurį 
vaikas jaučia, J/et yra Įųbai rei
kalinga, gal tau syarŲiųusia at
kreiptų ya.ik.o atydų į sveikas 
pažiūras ir mintis!

nė j pasidaro (Jei to, kad širdis- 
yra apsupta taukų. Širdis sun-i 
kiųii dirba kraujui išvarinėti i 
po visas kūno dalis, ir galiau
siai širdies raumenys taip nu
silpsta, kad iš to ir prasideda 
širdies liga.

Jįonr^ljįųi žmogaus kūne y-; 
ra nuo 1.0 iki 20% riebalų. O> 
kai žniogus jųp^unka, riebalai, 
pasįekįa virš 5^0%.

Svoris pakyla paprastai tuo-1 
še, kuriems sekasi gyventi. Ma
žiau fiziškai ir protiškai dirba. 
Daugiau tinginiauja daug mie-į 
ga, mažai vaikščioja, ypatingai 
kai automobiliai madoj.

Moterys nuo 40 m. diktėįa 
nuo tam tikrų amžiaus permai
ną. Storiems žmonėms sunkiau 
iškęsti ligas. Pav., nuo plaučiu 
ligos daugiau miršta stoyų 
žhionių. Stori perkepčia sun
kiau operacijas. Kai riebųįų y- 
ra iki 5 colių storio, prieiti prie 
operuojamos vįetos labai sun
ku. Po operącijos .riebalai sun
kiau ir gyja.

Stori žmoiiės dažnai skun
džiasi ir vidurių sukietėjimu. 
Pastebėta, kad riebus žmonės

Sena
Mark Tvvain pasaka vaikams. 
Vaizdas gražiai fotografuotas 
spalvose (tecŲnicolar). Sąstatas 
gan geras. Nuveskite vaikučius 
pamatyti. Rodoma United Ar- 
tists teatre.

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

Pavasary Valgykit 
Daug Žalumynų 
ir Vaisių '

Žalumynai ir vaisiai yra turtingi 
mineralais ir vitaminais. Be vaisių 
ir žalumynų sunku būti sveiku. Y- 
patingai kūdikiams nesigailėkit vai
sių ir žalumynų, štai keletą rūšių 
skaniai prirengtų žalumynų:

............. ■■■ - ■■■■

Morkų ir Virtų Slyvų 
Salotos

Išmirkykit karštame vandeny ar
ba išvirkit džiovintų slyvų. Išimkit 
kauliukus, smulkiai nsupiaustykit. 
Paimkit morkų ir labai plonai ran
komis arba ant tarkos suraikykit. 
Užpilkit su mayonaisę arba prancū
zišku dažalu.

betos. Ta liga labai paplitusi 
liętųVjiuose. (B. d.)

Remia Nausėdienės 
Kandidatūrą

CIuęagos Lietuvių Moterų 
Klubas užgiria ir remia pirmo
sios lietuvaitės ANTOINETTE 
H. NAUSĖDA kandidatūrą j 
valstijos senątęriuą nuo 9-tojo 
distriktę. Klubo narės, gyvenan
čios 9-tanue 4istrikte atįduos jai 
savo balsą if nominuos jų kan
didate balandžio 12 d.

MĖGSTA SUKNELĖ MERGAITEI

CFtOCHETED DRESS
No. 1720 — Jeigu turite mergaitę nuo 4 iki 8 metų am

žiaus, tai galit lengvai ir nebrangiai j jai numegsti vasarai 
gražių suknelę. - .

NAUJIENOS NEĘDLECRAFT DEPT.
1 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

No. 1720

čia idedą 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyrdį No. .

Vardas ir pavarde —.

| Adresas

| Miestas ir valstija ...
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SUSIRINKIMAI
SLA 63 kuopa laikys mėnesinį susirinkimą balandžio 7 dieną 

Tuley Park svet., 90th ir St. Lawrence avė., kurtame bus 
renkama Pildomoji Taryba ir delegatai į seimą, 
įvyks birželio 27, Scranton, Pa. Visų narių pareiga šiame 
susirinkime dalyvauti kuo skaitlingiausia.

P. J. Kučinskas.
Kriaučių lokalas 269 A. C. W. of A. susirinkimas įvyks penk

tadienį, balandžio 8 d., Amalgamated Centro name, 333 S.
* Ashland, blvd., 7:30 v. v. Visų narių pareiga dalyvauti, nes 

turėsim rinkti delegatus į konvenciją. —Valdyba.
Morning Star Kliubas laikys mėnesinį susirinkimą balandžio 

7 d. 8 vai. vak., po antrašu 3800 W. Annitage avė. Malo
nėkite visi būti, nes yra daug svarbių reikalų aptarti.

» M. Chepul, rašt.
Lithuanian Building Loan and Savings Ass’n (Naujienų spul- 

kos) direktorių susirinkimas įvyks ketvirtadienį 7:30 vai. 
vak. Naujienų name.

kuris '

Bunko ir kortų parę rengia Chicagos Lietuvių Pirmyn choro 
rėmėjai šeštadienį, balandžio 9 d., Armitage svetainėje, 
3804 Armitage avė. Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 30c. 
Kviečiame visuomenę skaitlingai atsilankyti. Parengime 
pelnas skiriama finansavimui Pirmyn choro kelionės Lie
tuvon. —Rengėjai.

—(T

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 

Telefoną. BOULEVARD 4552
Užlaikėm elektrikint Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VI0LET 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos Išbai prieinamos; Moterų diena 
utaminkais. i

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

BIRTHDAY P ARTY
Rengia MARCELLA YURGIL

Pagerbimui savo Dukters FRANČES GIMTADIENIO

Subatoj, Balandžio 9-tą d. 1938 m.
MARCELLOS TAVERNOJE, 

4200 South Campbell Avenue
Užnrašo visus draugus ir pažįstamus skaitlingai atsilankyti

1 • 1 • 1 1 • A • A X * 1 1 • • X * J * * * * X .
Užnrašo visus draugus ir pažįstamus skaitlingai atsilankyti ir 

linksmai laiką praleisti. Atsilankiusius svečius gardžiai pavaišins.
. MRS. MARCELLA YURGIL

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

nam

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

Jei balsuotojas yra persikraustęs į kitą vietą, bet TAME 
PAČIAME PRECINCTE po KOVO 14-tos dienos 1938 metų, 
tai jis gali balsuoti tame precincte, kuriame gyvena, išpil
dęs afidavitą to precincto balsavimo vietoje.

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

NIEKAS NEGALĖS BALSUOTI PO 5 V. V.

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

BŪTINAI padėkite X keturkampy Į Į priešais to kandi
dato vardą, už kurį balsuojate, kaip tai Įxj. SVARBU, KAD 
SAVO BALOTĄ ATŽYMĖTUMĖTE AIŠKIAI.

ALEXANDER J. McKAY 
Pirmininkas

MABEL G. REINECKE
IIARRY A. LIPSKY

♦1 Chicagos miesto Rinkimų Tarybos 
j/ komisionieriai ir Ex-Officio Chica- 
\ go Heights, Berwyn, Harvey Ir 
Z Cicero miestų, Summit, Evergreen, 
\ Stiekney, Morton Grove, Elmwood 
J Park it Neles Center kaimų

JOHN S. RUSCH
Vyriausias Klerkas

EDMUND K. JARECKI
Apskričio Teisėjas

Diena 1$ Dlenot

Antanas Zalagėnas 
45 metų

Gerai lietuviams žinomas p. 
Antanas Zalagėnas-Zellon, 7132 
S. Racine avė., apvaikščioja 
Verbų dieną savo gimimo su
kaktį. Sveikinu p. Zalagėną. 
Kur tik kas nebuvo, 1 koks ne- 
būt parengimas, nekartą ir 
Naujienų parengimuose, jis at
eidavo su “bunčium” prie ba
ro su skambučiais; o prie 
skambučių ir dainučių. Jis vi
suomet ir visur kur nešykštė
jo savo laiko nei skatiko parė
mime progresyvių draugijų.

Jis yra 7 lietuviškų draugijų 
nariu, o kai kurių dar ir val
dybos nariu. Pats būdamas 
biznyje (tavernoje) jis randa 
laiko ir draugijoms. Kitas jo

NAUJIENOS, Chicago, IŪ.
vietoje sėdi savo biznyje ir to
liau nevažiuoja, o Antanas Za- 
lagėnas aplanko visas koloni
jas. ; /

Jis yra nariu ir kelių 18-tos 
draugijų. Dr-tėj Susiv. Brolių 
ir Seserų Lietuvių yra vice
prezidentu.

Giniimo dieną sveikinu p. 
Antaną Zellon-Zalageną. Ilgiau- 

! šių metų tau, Antanai, ir stip
riausio balso “dzinguliukams”.

Juozas.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago je)

Ernest Wilewski, 23, su Mar- 
tha Dėdinas, 19

Joseps Thomas, 27, su Anna
Micunas, 24

Edward Waejeski, 31, su
Ann Zalatoris, 28

Irwin Olcott, 26, sii Sylvia
Gustout, 25

Joseph Druska, 27, su Ade- 
lide Novorul, 23.

POLITIKOS ŽINIOS
GUBERNATORIAUS ATSIŠAUKIMAS 

Į NAUJIENŲ SKAITYTOJUS
ko tikėto priešaky yra kon- 
gresmanas Scott W. Lucas, 
karo veteranas ir darbininkų 
apgynėjas, kandidatas į Suv. 
Valstijų senatorius.

Niekas taip neįvertina A- 
merikos laisvės, kaip tie, ku
rie patys ar kurių tėvai atke
liavo čia iš anos pusės jurų.

Jiems Amerika reiškia nau
ją progą, progą pakilti eko- Louie E. Lewis kandidatas 
nomiškai, progą įsigyti na
mus, progą atsiekti mokslo 
ir religinės laisvės, prggą mą-_ datas 
styti ir kalbėti liuosai be bai- vietą, 
mes baudimo. Amerika taip
gi reiškia teisę balsuoti ir da- naujau būti išrinktu į Supre- 

mies-.me teismo klerkus.
vals-

į valstijos iždininkus.
Dr. Frank A. Jensen, kandi- 

į mokyklų užveizdos

Adam F. Bloch, kandidatas

lyvauti valdyme musų 
to, musų pavieto, musų 
t i jos ir musų alstybės

Visos šitos progos ir 
remiasi jūsų teise balsuoti ir 
teise žiūrėti, kad balsai hutų 
paduoti ir suskaityti 
gai. Svarbiausias I 
šiuose rinkimugse yra apsau
ga jūsų balsų ir rinkimų tei
singumo. Laisvieji vyrai; ir 
moterys kovoja dabar, kad 
gelbėti rinkimų teisingumą 
paliuosuoti musų partiją 
bosų sauvales.

Šioj kovoj iš musų pusės 
mes statome geriausius kandi
datus, keiki us aš esu kada 
nors matęs. Musų demokratiš-

Ketvirtadienis, hal. 7, 1938

• AUKŠTI KULNYS — NE- siliepia Į kraujo tekėjimą, kvė- 
GERAI, —- Dr. Hal W. Shain, 
kojų gydytojas, kalbėdamas 
daktarų konvencijoje, Park- 
way viešbutyje, pareiškė, kad 
moteriškės, kurioms rupi jų 
vaikai, privalo nustoti dėvėti 
batukus su aukštais kulnimis. 
Aukšti kulnys išmeta žmogaus 
būną iš lygsvaros ir žalingai at-

pavimą, iššaukia sciaticą, ne
našumą, venų patinimą, etc.

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

37 
35 

j 36 
į 35 
i 32 
.35
33 
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TAUPYK, TAUPYK, TAUPYK 
PACKARD BARGENAIS

PACKARD Sedan ........... $750
PACKARD Sedan .............. 48&
TERRAPLANE Sedan ....... 425
DODGE Sedan .................. 345
PACKARD Sedan .............. 275
FORD Del. Sedans ........... 225
PONTIAC Coupe .................. 165
AUBURN Sedan .................. 75

Dar 61 Packard Bargenų pasirinki
mui Žemomis Kainomis.

PATS PASIRINK TERMINUS 
PACKARD VARTOTŲ KARŲ 

1441 E. 75th St. Phone Midvvay 7272

LIETUVOS PRODUKTAI
SALDAINIŲ 
KUMPIŲ 
“I’IONIC” KUMPIŲ 
RŪKYTŲ KUMPIŲ
Ateikit į musų “sample room”

“FRANKFURTER8” 
LAŠINIŲ 
BARAVYKŲ 
RAUGINTŲ AGURKŲ 

ir pamatykite 
Krautuvėms ir draugijoms specialis patarnavimas. 

PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

805 W. 19th St. Tel. Haymarket 3555
CHICAGO, ILL. J. P. RAKNTIR, RAV.

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DEVVNERIOS 
GINTARŲ 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ 

šių importuotų produktų.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DJSTANCE 

MOV1NG
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an- 
gl i s j visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St
Šaukit Tel. YARDS 3408

UGHT 
FIOOROIL

SAVĘS WORK!
PILSEN „ 

LIGHT FLOOR OIL
Giliai persisunks į jūsų senas grindis. Išdžiūsta 
ir palieka gražų blizgantį varnišiuotą paviršių. 
Grindis lengvai galėsi nušvarinti. Galit nusi
pirkti kiekvienoj maliavų arba geležų krautuvėj.

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

Servizas 
Vienam
Žmogui

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Screened) .................. tonas
SMULKESNĖS $7.25
Fonas ....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

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

Marųtiette Radio
AL ENZULIS V 

5610 So. Maplewood Avenae 
Kalbame Lietuviškai. 
Hemlock 2343

T. V. Smith ir Th. L. O’Hern 
į kongresmanus nuo visos 
valstijos. ,

Cook paviete ^teisėjas Ed- 
mund K. Jarecki, kurs per še- 

teisin-į šioliką melų buvo 'teisingu 
klausimas teisėju ir .saugojo^ jūsų balsus, 

kandidatas išnaujo būti iš
rinktu į tą pačią yietą pavieto 
teisėju. Bosai ei’ha' prieš jį. 
Žmonės eina už jį.

Aš širdingai prašau visų, 
kuriems laisvos* > Amerikos 
prinepai yra brangus, balsuo
ti už

teises

iš- 
ir 
iš

šiuos kafttfM&tus.
HENRY, HORNER 

Gubernatorius.

Šmotu

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuviu Krautuvė

“Faun” 
Design

Vertė
$2-50

Setas 99C
Antonina Nausedie 
nė kalbės rytoj

mitin-
Antoi-

Bridgeporto lietuvių 
ge rytoj kalbės ponia 
nette II. Nausėda, kandidatė 
į valstijos senatorius 9-me di- 
strikte kartu su kitais gub. 
Hornerio puses kandidatais. 
Ji pasakys už ką ji stovi ir 
kodėl. Visi lietuviai kviečia
mi suteikti jai paramą, savo 
balsais ir atsilankyti i šį mitin
gą bal. 8 d. vakare Lietuvių 
Auditorijos mažojoj svetainėj. 
Prie Nausėdienės taip pat 
kalbės kandidatas į valstijos 
iždininkus Louie Lewis, kan
didatas į Supreme
klerkus Adam Bloch, adv. Kl. 
Jurgelionis, Vincas Stulpinas 
ir kiti.

Taikos teisėjais išrinkti de
mokratai, lietuvis Antanas Zic
kus ir James Novotny.

Keli vietiniai viršininkai, 
kaip trustees, policijos viršinin
kai, etc., antradienį buvo ren
kami Glencoe ir Winnetkoje. 
Ten kandidatai opozicijos netu
rėjo.

Su 6 Kuponais
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

Puikus 3-jų ir 2-jų 
šmotų ROGERS 
Sidabro Setai

Tiktai po 990 už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS
$1.49 
1.19

6
6
6

1.19 
790 
1.19

teismo

Demokratai
Laimėjo Cicero 
Rinkimus
Lietuvis Antanas Zickus išrink

tas taikos teisėju

CICERO. — Demokratai ant
radienį laimėjo Cicero mieste
lio rinkimus, gaudami beveik 
dvigubai tiek balsų, kiek re- 
publikonai.

Miestelio piliečiai ėjo balsuo
ti išrinkimui vieno trustee ir 
dviejų' taikos teisėjų.

Trustee išrinktas demokratas. 
Rudolph Krejci, 14,258 balsais! 
prieš republikonų kandidato 
Vendley — 7,546.

MALIORIAU 
MALEVOK

Pasidarykit Džiuginančias Naujas 
Sienas į Vieną Dieną su 

WALLHIDE!
Magiškas Wallhide atnaujina ap
šepusius kambarius į vieną dieną. 
Taupo laiką. Duoda geriausias 
pasėkas. Pasirinkimas iš 27 

spalvų ir šešėlių.
VISOS SPALVOS $2 yc 
Uz gal. fc^n B

Specialė įvadinė auka

ACID TĘST
Greit džiustantis Spar Varnius 
visokiems išorės ir išlaukęs pa
viršiams $1 QX už
tiktai ........... ■ gal.
Turime šimtus naujų IMPERIAL 
PLAUNAMO SIENŲ POPIERIO 
patemų savo naujame parodos

*1.94$

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa- 
gelbėti musų skaitytojams susiras
ti, kur galima nusipirkti įvairių 
paprastų ir nepaprastų daiktų, in- 
taisų ir reikmenų. Jeigu iš telpan
čių čia skelbimų negalite susirasti 
ko ieškot, pašaukite Naujienas, Ca- 
nal 8500 ir klauskite Biznio Pata
rėjo. čia jus gausite informacijų, 
jeigu tik jų bus galima gauti.

• FOTOGRAFAS 
: C0NRAD 

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

didelius peilius už . 
didelės šakutės už ... 
sriubos šaukštus už ..
salotom šakutes už 
arbat. šaukštukus už 
Ice Tea šaukštai už ...
Per paštą 15 centų extra už persiuntimą.

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą
ISITĖMYKIT! 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 6 kuponus ir 99c, skaitant už kiekvieną 
setą atskirai, o už dėžę 6 kuponus ir $1.75.

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

Siunčiu kuponus. Taipgi pinigais

LIGONINES- 
HOSPITALS

$50-oo
IŠIMAMA viena

$15.00 
*2-oo

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12'50 
GYDYMAS.......
LIGONINĖJE .....
RAUDONGYSLĖS 

diena ligoninėje

RAUMATIZMAS
greitai palengvinama

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

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

Tel. Lawndale 5727.

• RĘSTA URANT AT

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIU VALGYLA 

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

Tel. VICTORY 9870.Atsiųskit man

Vardas

Adresas

ValstijaMiestas

Balandžio 7 d.

Kainos pritaikomos kiekvieno 
kišenei.

Leiskite mums padėti jūsų deko
racijos problemoms išspręsti

R. Frederick Paint Co, 
4141-43 West 26th Street 

Mes pristatome 
Tel. Lawndale 787X • 7 '

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

Savininkės LUCILLE SELENIS 
3862 Archeč Avenue

BRIGHTON PARK NAUJA UŽEIGA

Kupono No. 104
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POLITIKOS ŽINIOS
—

IŠ CHICAGOS POLITIKOS SMARVES
• • v«» . » . r V— • .

timpai pasakyta teisybė apie Chicagos 
politikierius

Amerikos kaimuose rinkimai 
labai retai kada esti neteisingi. 
Jeigu farmeriai ir mažų mies
telių gyventojai išsirenka neti
kusius 
galima 
kalti.

valdininkus, tai ištikro 
pasakyti, kad jie patys

Amerikos dideliuoseBet 
miestuose teisingų rinkimų dar 
niekad nėra buvę. Tik gal pa
skutinį sykį New Yorke jie bu
vo teisingesni ar gal beveik vi
sai teisingi.

Neteisingais rinkimais ypa
tingai pasižymėjo Chicaga. Net 
ir kada balsų vogti niekam nei 
nereikia, visvien balsai yrą va
giami. Pavyzdžiui, kada majo
ras Kelly buvo renkamas į mą- 
jorus. Jarfn opozicijos beveik 
nebuvo. ( Buvo, aišku, kad jįs 
bus išrinktas. Bet demokratų 
mašinos kapitonai majoro rin
kimais trys metai atgal dau
giau jam balsų privogė negu 
kokiame kitame atsitikime vi
soj Chicagos istorijoj. Tas vo
gimas įvyko todėl, kad žmonės 
nežingeidavd Rinkimais, ir la
bai mažai žmonių balsavo. O 
majoras norėjo parodyti, kad 
žmonės bėgo už jį balsuoti dar 
daugiau negu už prezidentų 
Rooscveltų. Taigi kapitonams 
buvo įsakyta “prikimšti bak- 
sus”, tai yra, privogti tiek bal
sų, kiek tik jie gali. Daugelyje 
precinktų vietoj 500 atėjo bal-

suoti tik 150 žmonių. Bet vi
suose tuose precinktuose atsi
rado po 400 balsų už majorų 
Kelly. Tokiu bildu majoras 
Kelly gavo “milžiniškų” didžiu
mų balsų. Ar to jam reikėjo tik 
dėl tuščios garbės? Majoras 
Kelly paskui tuščių garbę įlesi- 
vaiko. Jam to reikėjo, kad pa
sirodyti prieš prezidentų Roose- 
veltų ir gauti iš Washingtono 
visus geresnius federalius 
“džiabus”. / Jis nuvažiavo Wa- 
shingtonan ir tuos “džiabus” 
gavo. Susodino į svarbiausias 
federales vietas visus savo gi
mines ir vientaučius, nežiūrint 
kad kiti ir deiriokratais niekad 
nebuvo buvę. Tas labai žymiai 
sutvirtino jo politikos mašinos 
galybę.

Suprantama, Chicagoje bal
sai yra perkami' ir vagiami ne
gi gerais tikslais. Balsų vogi
mas ir pirkimas turi tik vienų 
tikslų — patiesti kelių žmonių 
pinigų vogimui. Kada yra pa
vagiami ar nuperkami rinki
mai toliau1 yra viskas vagiama. 
Vogimas toliali nebesiskaito 
vogimas.

Įsigalėjusi suvagiamais bal
sais mašina negali nei tos min
ties daleisti, kad kų nors gali
ma hutų padaryti teisingu bū
du. Kalbėti apie teisingumų 
tarp Chicagos politikierių tai 
yra tik vienas juokas. Jeigu tu 
rimtai prasitartum jiems apie

MADOS

JONAS GIRKONTAS

Bal. 6 dieną, 6.20 vhl. ryto, 
1938 m., sulaukęs pusės aniž., 
gimęs Kauno rėd., Raseinių 
apskr., šidlavos parap.

Amerikoj išgyveno 26 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Barborą, po tėvais 
Ramonaitė, 3 sūnus Vilimą, 
marčią Teresę, Joną ir Juoza
pą, 2 dukteris, Stanislavą, 
žentą Petrą Urboną ir Julijo
ną, 4 anukus, brolį Antaną, 
brolienę Veroniką, seserį An
taniną Batutis ir švogerį Ka
zimierą, švogerką ir švogerį 
Oną ir Vilimą Vistartus, švo
gerį Franciškų Ramoną, ir jų 
šeimynas ir daug kitų gimi
nių ir draugų, o Lietuvoje se
seris, Vincusę Tupštienę, švo
gerį Dominiką ir jų šeimyną 
ir seserį Anusę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4506 So. 
Aibany Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštad., Balandžio 10 dieną, 
8:00 vai. ryto iš namų į Ne
kalto Prasidėjimo Pan. šv. 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į jšv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Jono Girkonto gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Giminės ir Draugui.

Laid. Dir. J. F. Eudeikis, Tel.
YARDS 1741.

teisingumų, tai jie tave tikrai 
paskaitytų kokiu nors necivili
zuotu žmogum, gal atvažiavu
siu iš kokios nors Bali-Bali sa
los.

Paniūrėkite į šio miesto al- 
dermanus. Jie yra kaip viena 
gengsterių šaika (gal tik išė
mus vienų-antrų aldermonų iš 
Bali-Bali salos). Jie visi kalba 
kaip vienu balsu. Jie visi kal
ba tąip, kaip majoras Kelly 
kalba. Majoras Kelly sumano 
kokį idiotiškų, bet jo ma
šinai naudingų dalykų. Visi ar 
kone visi aldermanai tuoj viens 
per kitų puola įrodinėti, kad 
tai yra išmintingiausias daly
kas ir bus išganymu Chicagos 
miestui.

Pažiūrėkite į majoro Kelly 
planus, kuriems taip karštai 
pritaria aldermąnųi. Tai vis di
deli grųpdio?iški planai. Cliięa- 
gos gatvės yra taip blogos, kad 
žmonėms važiuojant automo
biliais jau daugybė šonkaulių 
ir dantų išbirėjo. Tąisyti Chi
cagos gatves yra į dangų šau
kiantis reikalas. Specialiai gat
vių taisymui Chicagos automo
bilistai kasmet sumoka apie 
$4,000,000 taksų. Bet tie pini
gai sutirpsta majoro globoje 
kaip sniego gniužtelis įmestas 
į liepsnojantį boilerį. . Vietoj 
gatves taisyti, majoras leidžia 
pinigus didelių planų darymui. 
Jo brangiai apmokami inžinie
riai jau prikepė daugelį pui
kiai skambančių planų. Iš jų 
ilieko neišėjo. Tai majoras, 
tursnodamas Floridoj po pal
mėmis, ėmėsi galvoti apie dar 
kvailesnius pįianus. Jis sugal
vojo išvestų Chicagoj kokį tuzi
nų gatvių virš namų stogų. To
kios gatves visos eisiančios 
“down town”. Išlaidoms pa
dengti už tas kelliškas gatves 
majoras sumanė užtraukti 
morgičių ant automobilistų 
taksų kokiam šimtui metų.

Bet kodėl gi jis netaiso gat

SKIS

4 Metų Mirties Sukaktuvės "E-V'

‘•1
Persiskyrė Su šiuo pasauliu

balandžio 8 dieną, 8:30 vai. 

 

ryte 19.34 m;, sulaukęs pusės 
amžiaus,, gimęs Raseinių apsk. 
Kražių parap., Sodalės kai
me. Amerikoj išgyvteno 37 m.

Paliko dideliame' nuliudime 
moterį Juzefą, dukterį Bro- 
nislavą, žentą Juozapą Wals- 
kį, anūką Edwardą, švogerius, 
švogerkas ir gimines.

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus Vyro ir Tėvo bus 
laikomos šv. Mišios St. Bose 
of Lima bažnyčioje—48th and 
Ashland balandžio 8 d., 1938 
m., 7:00 vai. ryto. Kviečiame 
visus giminės, draugui ir pa
žįstamus atsilankyti į pamal
das. S

Jau praslinko 4 metai kai 1 
tave musų mylimas Vyras ir 
Tėvas neląimingojį mirtis iš-. 
traukė iš musų tarpo. Musų 
širdyse palikai neužgydomą 
žaizdą, o namuose, neužpildo
mą tuštybę; Mes tavęs bran- 
giausis Tėve laukiame sugrįš- 
tant bet musų laukimas vel
tui. Visokios gėlės pranyksta 
ir sugryžta, bet Tave Vieš
pats pasilikę kaipo išrinktą 
gėlę amžinai. Laikui bėgant, 
užmirš Tave draugai, bet tu 
musų brangiausis „ pasiliksi 
musų mintyse ir širdyse am
žinai.
Mylėjome Tave, kuomet bu

vai gyvas; taipgi neužmirši
me Tave ir dabar, kol per 
mūšų maldas neįvesimė Jus į 
Viešpaties namus. Nuliūdę 
lieka: Moteris, Duktė, žentas, 
Anūkas, švogeriai, švogerkos 

ir Giminės.

No. 4696—Mergaitei suknelė, ir 
kelnaitės. Sukirptos mieros 2, 4, 6, 
8, ir 10 metų amžiaus mergaitėm.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų bl a Ti
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartų su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoji: 
Naujienos Pattern Dept./ 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

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

čia įdeda 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No-----...... ■
Mitros —........   per krutinę

■- .• .. .. ' ■
■ •______________ ____ __________ 1__________

6 Menlesiu Mirties Sukaktuves

vių iš tų taksų? Todėl kad iš 
duobių užtaisymo gatvėse la
bai mažai lieka kišeniuje. Kas 
kita planus daryti. Už jų brai
žinius inžinieriams galima, “ųž- 
mpketi” po šimtų tūkstančių 
dolerių, o iš to jau kai kam1 ir 
liktų. Taip jųu gerai ir su dide
liais kontraktais. Nuo vieno 
miliono dolerių kontrakto ir 
keli procentėliai padaro gražų 
kyšelį.

Kaip yra su gatvėmis, taip 
yra ir su visais Chicagos mies
to reikalais. Aldermanams ir 

• . • : t f ’s • .L;.-’
jų majorui niekas nėra svarbu 
ir nieko negalima daryti, iš ko 
politikieriams negalima pasi
naudoti. Jie tik stato naujus 
tiltus, tiesia naujas gatves, sta
to naujus pastatus, nes tik di- 
deliuosę darbuose yrą daug 
“gravy”. Senąjį pavietų kalėji
mu u? upęs jie rengiasi perkel
ti ar nugriauti, jau penketų me
tų. Kasmet tam paskiria po di
delę sumų pinigų. Tie pinigai 
kažinkųr sudyla. O kalėjimas 
ten pat tebėra. Iš mokyklomis 
skiriamų pinigų jie išleidžia 
dabar kasnlef po $20^0.00,000 
anglims ir' boilerių pataisys 
mams. Tuo tarpu mokytojų al
gos vis palieka dar numuštos.

Apie tas visas suktybes Chi
cagoje niekas* net nedrįsta kal
bėti. Chicagos “amerikoniški” 
laikraščiai retkarčiais “iįkąsa” 
kokį nors vienų “mažų” politi
kierių nusidėjimų. Parašo apie 
jį perpus juokais, perpus rim
tai, ir tuojau nutyla. Tarytum 
tas vienas toks “nusidėjimas” 
ir tebūtų. Tuo tarpu nėra nei 
vieno mažiausio ar didžiausip 
dalyko, kurs butų pas politikie
rius be nusidėjimo, be grafto, 
be suktybės, be melo, be apgau
lės ar tiesioginės va^ys(ėš.'

Argi stebėtina, kad tie visi 
politikieriai sušoko prieš teisė- 

V“jų Jareckį? Jis pastojo kelių jų 
sauvalei. Jis rėmė pastovių re
gistracijų, kūriai jie iš paskuti- 

. niųjų priešinosi. Jis, kiek galė
damas ir eidamas vienas prieš 
visus, baudė balsų vagilius. Jis 
tų darys ir loliau. Tai kur jie 
jį galės'pakę^tį? \

Vienok Chięagos žmones jau 
•supranta šitaip: jeigu purvini 
politikieriai kam labai nrieši- 

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

PAIEŠKOJIMAS No. 84
Lietuvos Konsulatas Chicagoje 

paieško sekančius aąmeniš:
BRAZAUSKAS, Jonas, Vinco sū

nūs. 1919 m. dirbo ^Chicagoje prie 
gatvękarių kompanijos.

CIEČKAUSKAS, Leonas. Kilęs iš 
Kuršėnų, Šiaulių apskr. Gyvenęs 
Dętroįt, Mi’cn. Buvęs Valparaiso 
upiversiteię ,ir stUaijavo medici
nos. -

GRIKAVIČIŲS, Jeronimas (Har- 
ry Grisęo). Gyvenęs P. O. Box 
545 ^12. Hearn St., Aberdeen, Wash.

JŪSČIUNĄS, Stasys. Kilęs iš Vi
lainių km., ziegaičių vai., Gyvenęs 
Chicagoj e

MARTINAITIS, Kazys. Kilęs iš 
Trėškuohių km., Linkuvos vai., 
Šiąulių apskr., į Artieriką atvyko 
1907 m. ir »visą laiką gyveno Mil- 
waukeė, Wis.

MATULIS, Kazys, sūnūs Antano 
(Charles Jurięh). Paskutinis jo 
antrašas buvo: 3504 So. Union Av., 
Chicago, Iii.

STĄNELIS, Stasys. Gyvenęs Chi
cagoje,

VEIKŠA, Pranas, 1911 m. išvy
ko Amerikon. Kilęs iš Ušnėnų km., 
Užvenčio vai., Šiaulių apskr.

LietuVOs Koiisūlatas, 
100 E. Beųeyųę Place, 

Chicago, Illinois,

naši, tai tas tur būt yra ištikro 
geras žmogus.

Adv. Kl. Jurgelionis.
(Sp.)

I CLASSIFIED ADS.
I— .. r------—- J

HELP VVANTED—FEMALE 
Dąrb^jnklų Reikia

REIKALINGA VEITERKA įRes- 
taurantą. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis. 3907 So. Halsted St

HELP WANTED—MALĖ 
_______ Darbininkų Reikia_______

REIKIA DARBININKO FAR- 
MAl — kreiptis į 1-mas aukštas. 
2430 W. 46th Place tarp 6:30 ir 7:00 
P. M. AMBUT.

REAL ESTATĘ FOR SALE 
Namai-Zemė Pardavimui

PARSIDUODA 5 fletų namas, 
štymu apšildomas, mūrinis. Rendos 
neša $200 į mėnesį. Parsiduoda už 
$10,000. Taipgi turiu ir daugiau 
visokių rūšių forklosuotų namų— 
už labai žemas kainas. Dėl dau
giau žinių šaukite JOHN BUTKUS 
Hemlock 2310 ar ypatiškai 2749 W. 
63rd Street

552 West. 20th 
freiminį, kaina

REIKIA VIRĖJO, nevedusio — 
35 iki 45 — kambarys, , užlaiky
mas ir alga. 5654 West 64th Place.

aUTomobiles foK sale
Autoinobiliai Pardavimui

1937 CHEVROLET 4 durų kaip 
naujas — Touring Sedan, labai 
mažai važiuotas.
CENTRAL AUTO SALES & SER.

3453 So. Morgan Street 
Boulevard 2510.

$200 NUPIRKS
Place 4 — flatų
$1200. Mokėti $20 mėnesy.

1938 Canalport Avė. krautuvė, 3 
flatai, beismentas, viškus, 2 lotai 
8 karų garažas tiktai $400 reika
laujama, likusi $30 mėnesy įskai
tant palukas.

925 18th Place 4 flatai, plytų, 
beismentas, tiktai $250 reikalauja
ma, kita $30 į mėnesį.

FRANK JANATA and CO.
4257 Cermak Rd., Lawndale 4949

FURNITURE AND FIXTURES 
Rąkandai-Įtaisai

DOMĖ! Kas turi norą apsigyven
ti Kaune, ydtsišaukite prie manęs 
dėl informacijų. Turiu pardavimui 
namus Kaūne; arba mainyti.

Naujienos, Box 813.

Šįvakar SLA 
Balsavimai 
139,289 Kuopose
Rfnks Pildomą Tarybą ir 

legatus į Seimą
SLA. 139 Kuopa

ROS.ELAND. — Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje 139 
kuopos nepaprastas susirinki
mas įvyks šiandien, bal. 7 d. 
Palmer Park svetainėje, 7 v. 
vakare. Susirinkimas labai 
svarbus visiems pūriams, nes 
bus balsavimai SLA Centro 
Pildomosios Tarybos ir rinki
mas delegatų į SLA seimų, 
kuris įvyks birželio mėn. 27 
d. Scranton, Pa. ‘ z

Todėl, visi kuopos nąriai, 
prašomi dalyvauti susirinki
me kaip galima skaitlingiaus, 
nes tai labai svarbus susirin
kimas.

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

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

CALumet 5269.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavinias

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLfiKOS 

DARBAI
35 metai bizny, turi pilną apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, 
jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEĖT MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

De-

1 $25,000 Naujų Rakandų Pardavi
mui Nematytomis kainomis—Priei

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

KAMBARIUS 9x12 pM. eksper-1 
tas išklijuoja popieriais, įskaitant < 
popierių už $2.98. HEMlock 0166.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimu^ Bizniai

AUKSINĖ PROGA — tam kuris 
turi $3000 ar daugiau. Tokia pro
ga pasitaiko tik sykį gyvenime. 
Investavęs viršminėtą sumą galite 
turėti gryno pelno kas savaitę ne
mažiau kaip $100. Darbas yra leng
vas ir nenuobodus. Dėl daugiau ži
nių pašaukite JOHN BUTKUS, 
Hemlock 2310 arba ypatiškai 2749 
West 63rd St.

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynų specialiai sumaišy
tas su durpėms' ir trąšomis. Parduo
dam bušeliais arba vežimais. 1 bu
šelis 25c; 4> 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.

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

■ • 'A'.,t A. '
CLEOPHAS STUNZA

• Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Bal. 4 d., 9 valandą ryto, 1938 
m., sulaukęs 1(1 metų amž., 
gimęs Chicagoje. Gyveno 8654 
So. Marshfield Avė. t

Paliko dideliame nuliūdimą 
motiną Marcijoną, po tėvais 
Pikčiuniukę, tėvą Juozapą, 
dėdę Kazimierą, Rikčiuną. O 

'Sietuvoje 2 cioces: Marijoną 
Blbzaitienę, Oną Žičkienę, dė
dę Lauryną Pikčiuną ir jų 
šeimynas ii’ daug kitų gimi
niu . ■ .Kūnas pašarvotas randasi 
J. F. Eudeikio koplyčioj, 4605 
So. Hermitage Avė. Laidotu
ves įvyks Penktadienį, Bal. 
8 d., 8 vai. ryto, iš kopi. į 
Švento Kryžiaus parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už ' velionio 
sielą, o iš teų hus nulydėtas 
į šv.. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Cleopho Stunzos 
giminės, draugai ir pažįštėmi 
esat nuoširdžiai kviecįąmi da
lyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam p.a$kuŲriį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę i.ibkame,
Tėvas, Mirtiną ik* Giihinčs. 

Laid. Direktorius J. F. Eudei
kis, Tel. YARDS 1741.

Dėl platesnių žinių pašau
kite Tel. YARDS 1741. 1

Į SĖA 289-/0.$’ Kuopos Narius
HARVEY, ILL. — SLA 289- 

tos kuopos svarbus susirinki
mas įvyks balandžio 7 d., 
(šiandien), 7:30 vai- vakare, 
J. 1 šematavičiaus svetainėje, 
15609 ŠO. Halsted St. Visų na
rių pareigą dalyvauti minėta
me susirinkime. Jis yra svar
bus ne vien kuQpai, bet visai 
SLA organįzacijai.

Įvyks Pildomosios Tarybos 
rinkimai, ir rinkimas delega
tų į SLA seimų, kuris įvyks 
birželio 27 d., Šcrantonc, Pa. 
Nors syki į du metu visi na
riai atsilankykite ir atlikto sa
vo pareigų, lies kitaip kuopa 
gali uždėti batisrųę, taip kaip 
'konstitucijoje nurodyta. Susi
rinkime privalo būti visi. //

A. O. Skirmantas, sJ/kr.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
mėsos marketas 3932 So. Rockwell 
St., elektrinis refrigerątorius—ma
ža renda—ilgas lysas—gera vieta— 
nebrangiai. Pardavimo priežastis 
—liga.

. Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOUlEVARD 0250.

2 v FINANCIAL
Finansai-Paskolos

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sernė, aisbaksis ir kaunteris šaldo
mi su elektra. Arti kitos bučer- 
nės nėra. Parduosiu pigiai.

Naujienos, Box 806.

REAL ESTATE FOR SALE
Nam^

TAUPYMĄ!, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS

Musų raštinėse
Lietuvos Spulkos — galite taupyti,

Keistučio ir 
pasiskolinti, namus pirkti, parduoti, 

J. P. EWALD REALTY CO.
renduot, apdrausti. ’

J. P. EWALb REALTY CO.
3236 So. Halsted St., Calumet 4118 

arba
708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686

KAM REIKIA PINIGŲ
Arba greit išmainyti namą, ūkę, 

lotą, biznį bile kur. Taipgi perkam 
mąrgičius, jųęlgement notas, namų 
kontraktus, mašter certificatės ir 
skoliųam pinigus.

NAMON REALTY CC. 
6755 South Western Avenue 

Tel. Grovehill 1038.

TURIME $}0,000.00 ant ran
kų, kuri u6s išduosime ant.pir- 
mo morgičiaus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės į Naujie
nų Spulkų, 1739 So. Halsted 
Street.

PADAROME PIRMUS MORGI- 
ČIUS ilgiausiais terminais — 
mlausiais mokesčiais.

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

že-

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkese nuo 5 iki 15 metų. - 
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

COAL—W00D—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos
- » - «• r

Balsavimai SLA 55-toj Kuopoj
WEST PULLMAN. — šį 

sekmadienį, balandžio 10 d., 
2 vai. po pietų, Bimbos sve
tainėje, 635 West 119th St., 
įvyks SLA 55 kuopos susirin
kimas. Bus balsavimai Cent
ro valdybos, renkama delega
tai į SLA 40 seimų. Taipgi bus 
rfenkama komisija dėl suren
gimo išvažiavimo. Visi nariai 
ir narės būtinai 1 atsilankykite 
sūsirinkiinan paskirtu laku.

Jonas Tamašauskas, ^ašt.

i “kUPARAS” NESAUGI 
VIETA. — Joe .Aiiucinlo, 74'1 S. 
Halsted, neturėjo ^ųsitikėjimo

Į<as savaitę atidėdamas

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

“N.” RAŠTINĖ PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

IKI
7:30 VAL. VAK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 

vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

t - - - , ,

MINE RUN ....................
BIG LUMP .....................
EGG ............................ .
NUT ...................... ..............
SCREENINGS ..................

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE .

Tel. ARDMORE 6975

$5.75
$6.00 -
$6.00

$6.00
$5.25

JUS GALIT
PELNINGIAU
PARDUOTI

SKUBUS FONDAI 
LAIDOTUVĖMS

Ar reikia jums pinigų dabar? 
IMKIT ŠIANDIEN!

Pinigai duodami tuojau, įšanks- 
to, belaukiant apęįraudos 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 apię Elliš planą.

L. T. ELLIS COMPANY, 
33 N. La Šalie St. F^ąnklią 1593

• JAUNI PLĖŠIKAI IR 
JAUNA AUKA. — 8 metų ber
niuko Richard Murray, 1042 S. 
Ridgeland avenue, Oak Park, 
motina pasiuntė jį su $5 ke
pyklom Grįžtant, du berniukai 
jį užpuolė ir pinigus atėmė. Po? 
lįcija juos suėmė. Abu po de
šimts metų amžiaus, Harold 
McCąfferty, 4220 W. Maypole, 
ir George Erckman, 4318 W. 
Adams.

• APIPLĖŠĖ GOLDBLATT 
KRAUTUVĘ. — Keturi gink
luoti plėšikai apiplėšė dvi ka- 
sierkas , Goldblatt krautuvėje, 
ties 4722 Broadway, pašovė dc- 
leklyvų ii’ pabėgo su $1,500.

Joe .Miųcinlo, 7^4 S. 
_imo 

bankais. Krovę pinigus “kupa- 
rė”. Į<as savaitę atidėdamas 
'dalį algos sutaupę $2,500. Bet 
“kųp,aras” pasirodė nesaugi 
vieta. Kas tai atpjėšė ir pini
gus nusiiiešė.

. į ' ,>• , i - j t ’ J j t •, rf'i

Gėles Mylintiems I 
Vestuvėms, Bąri1 L 
kietam s, Laijo- ■ 
tuvėms, Rapuoši- I 
mamš.

gėlininkas I 
4180 Archer Avenue I 

‘ Pitone LAFAY1STTE 5800 Į

VERONIKA GAILIŪTE
Persiskyrė su šipo pasauliu 5 dieną Spalių mėn., 1937 m., 

sulaukus 21 metų aihŽiaus, gimus Westville, III.
Pąllko dideliame nuliudime tėvą Juozapą, 

niotiną Oną, ir seserį Oną Ir gimines.
Liūdnai atminčiai musų brangios dukrelės 

Vekduikos bus laikomos šv. įkištos Nekulto 
Prasidėjimo Pąn. šv. bažnyčioje, balandžio 9 
d., 1938 m. 7:45 vai. rytd.

Kyiėčiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus atsilankyti į pamaldas, 6 paskui ir į 
namus po nr. 4422 So. Artesian Avenue.

Mes Tave musų brangioji dukrele niekuo- 
Set neužmiršime. Tu pąs mus jau hębesugrį- 

, bet mes aiiksčiaus ar vėliaus pas Tave 
ateisime. Lauk mus ateinant! i

Nuliūdę lieka: 
TĖVAI, SESUO IR GIMINĖS

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

i £

■'''<',17

I Tėlėgl-amuT8
LOlfCmly Visas Pasaulio 

Dalis, 
KVIETKININKAS

‘ Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabąms.
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ĮSAKO inland plieno bendrovei PA
SIRAŠYTI SUTARTĮ SU C. L0.

Kolektyvėse Derybose Raštiška Sutartis 
Yra Būtina

Federalė Darbo Santykių Ta* 
ryba vakar padarė pranešimą 
Washingtone, patvirtindama ži
nią, kurią pranešėme šioje vie
toje vakar dienos ‘'Naujienų”
laidoje. t,

Taryba įsakė Inland plieno 
bendrovei pripažinti C. I. O. 
kolektyvėms deryboms ir pasi
rašyti raštišką sutartį, nuro-

SEPTYNI ŽMONĖS SUDEGĖ BAISIAM 
VIEŠBUČIO GAISRE

Trys sunkiai sužeisti, kiti išsigelbėjo; 
gaisras kilo naktį

dant joje kolektyvėse derybose 
susitartus punktus.

Šis nuosprendis yra labai 
svarbus, kadangi jis paliečia 
svarbiausią pereitų metų plie
no streiko priežastį. C. I. O. pa
skelbė streiką Inland, Youngs- 
town, Republic ir Bethlehem 
liejyklose, kai tos bendrovės 
atsisakė rašytis sutartis dėl 
darbo sąlygų. Visos tos bendro
vės aiškino, kad raštiška sutar
tis yra nereikalinga. Inland 
bendrovė argumentavo, kad C.
I. O. pripažįsta, bet raštiškos 
sutarties nenori ir nereikia ra
šytis, nes susitarimas žodžiu 
taip geras, kaip ir raštu.

Plieno bendrovėms (tarp jų 
ir Inland bendrovei) nenusi- 
leidžiant, ir kad padaryti galą 
darbininkų kraujo liejimui 
streike, C. I. O. .padavė skun
dą Federalei Darbo Santykių 
Tarybai. Toji vedė tyrinėjimą 
Chicagoje per kelias savaites, 
kvosdama ne vien C. I. O. na
rius, bet ir Inland viršininkus 
ir šalininkus.

Vakar paskelbtas Tarybos 
nuosprendis yra tų tyrinėjimų 
rezultatas.

Nuosprendžio punktai 
Taryba nusprendė, kad atsi- nuosprendį. —R.

Sniego Pūgą ir 
Vėtra Chicagoj; 
Bus Daugiau 

■■

Visaą miestas užverstas sniegu; 
susisiekimas beveik suardytas
\Vakar beveik visi darbinin

kai dirbtuvėse ir tarnautojai 
krautuvėse bei ofisuose pavėla
vo atvykti darban laiku, bet 
vakar nei vienas iš jų negavo 
barti.

Naktį iš antradienio į trečia
dienį miestą užklupo balandžio 
mėnesiui nepaprasta sniego pū
ga ir vėtra, kuri judėjimą be
veik surakinte surakino. Visos 
gatvės buvo užverstos septy
niais coliais ar daugiau sniego, 
ir putė piktas, šiaurus vėjas, 
drebiąs tebekrentančias snie
guoles į nosis iškišusių drąsuo
lių veidus ir tuos drąsuolius 
beveik nušluojąs nuo kojų.

Pūgai užėjus taip netikėtai, 
nei gatviakarių bendrovė, nei 
miesto gatvių departamentas 
nebuvo prisiruošę gatves ir Įbė
gės valyti, tad ryto metu, kada 
važiavimas į darba »’-a di
džiausias, susisiekimas buvo 
beveik paįręs. Apie vidurmies- 
tį gatviakariai važinėjo, bet to
limesnėse dalyse nebuvo nei 
gatviakarių, nei autobusų, negi 
nei automobilių, nes tie nega
lėjo išsikapstyti iš sniegu už
verstų garažų ir ielų. Padėtis 
kiek pasitaisė apie pietus.

Kaip paprastai tokiame ore, 
nelaimių vakar buvo mažai. Vi
si automobiliai važiuoja pama
žu. Kiek žinia, buvo sužeista 
tik viena moteriškė, kuri su 
skėčiu rankose bandė pereiti 
skersai Halsted gatve. Užlipo 
tiesiai į taką automobiliui. Ji 
yra Eva Kessel, 69, nuo 858 
Wrightwood avenue. Automo
bilio jai nulaužė nugarkaulį.

Jeigu pūga nepadarė žalos 
gyvybei, tai greičiausiai sunai
kins sprogstančius krumus ir 
gėles, kurie prieš laiką prade-! 
jo atgyti kovo mėnesį užėjus*

sakydama pasirašyti sutartį su 
C. I. O„ Inland nusidėjo Wag- 
nerio Darbo Santykių Aktui;

kad C. I. O. turi didžiumą 
Inland dirbtuvėse ir todėl, ben- 
drovės viršininkai privalo CIO. 
pripažinti darbininkų Atstovu 
kolektyvėms deryboms;

Inland privalo derėtis su C. 
I. O. dėl algų, valandų ir kitų
darbo sąlygų ir sutartus punk
tus sužymėti raštiškoje sutar
tyje;

kad Inland nusižengė įstaty
mams suorganizuodama ir 
remdama neva “laisvą”, bet 
tikrenybėje “kompaninę” uni
ją Steel Workers* Independent 
UnioA;

į .• *
kad naudojo tą uniją streiko 

sulaužymui, ir
kad privalo ją panaikinti.
Darbo Taryba davė Inland 

bendrovei dešimts dienų tuos 
įsakymus priimti. Jei tą pada
rys, tai tada turės iškabinti ir 
laikyti per 30 dienų dirbtuvėse 
pasižadėjimą nenaudoti netei
singų kovos priemonių prieš 
darbininkus.

Kadangi šis Tarybos nuo
sprendis paliečia ne vien Inland 
bendrovę, bet pritaikomas ir 
visoms kitoms plieno bendro
vėms ir, bendrai, visai pramo
nei, tai Inland greičiausiai eis 
į teismą. Spėjama, kad klausi
mas ilgainiui pasieks aukščiau
sią teismą ir Inland tol nepil
dys įsakymų (jei išviso), kol 
tas teismas nepareikš savo nuo
monės apie Darbo Tarybos 

netikėtiems “karščiams”.
Chicagos oro biuras prane

ša, kad pūga tęsis 24 valandas 
ar daugiau. —R. ,

RADIO
J 7

Budriko Radio 
Programas

Budriko Radio Programai 
kas sykis eina geryn. Pereitą 
septintadienį vakare progra
mas iš stoties WCFL buvo ypa
tingai įdomus. Orkcstros gro
jai,—maršas ir įvairios lietu
viškos melodijos,—buvo labai 
gerai parinkti ir gerai išpildy
ti. Makalai, kaip ir visada, 
taipgi buvo įdomus. Bet la
biausiai man patiko p. S. Rim
kaus dainavimas “Giedra Au
droje”. Man buvo labai malo
nu klausytis jo tvirto, aiškaus 
ir melodingo balso.

Budriko didžiulė Rakandų 
Krautuvė, 3409 So. Halsted St. 
yra pilnai prikrauta įvairių 
įvairiausių naminių daiktų ir 
kas tik į ją užeina, tas nesi
gaili užėjęs, nes ten gauna ge
rų daiktų labai pigiai. Ypatin
gai čia yra tas patogumas, 
kad pirkėjas beveik visuomet 
pats sąlygas nustato. — A.

Luis Perez, Ispanijos vald
žios konsulas Chicagoje kal
bės apie karą Ispanijoje pir
madienį, 6:30 vai. popiet, ap
skričio rūmuose, kambaryje 
1122.

• IN RESPONSE to 
many requests from 
readers the

ENGLISH PAGE 
now appearing in the 
Monday i s su e s of 
“Naujienos”, hereaf- 
ter will be published 
on SATURDAYS (be- 
gining April 9).

Acme-Nau.iienų Telephoto^
Amerikos laivyno boinbasvaidis lėktuvas laike manevrų susidaužė juroje 

ties Waine Hawajų salose. Du komandos nariai išplaukė į kraštą, bet prisibijo- 
ma, kad kiti penki bus žuvę. Čia matome tris iš penkių, kurių pasigendama, iš 
kairės į dešinę: Lt. L.j O. Cranc, Windham, aviacijos pilotas.

SLA Pildomosios Tarybos 
Rinkimų Re/ultatai

SLA PILDOMOSIOS TARYBOS RINKIMŲ EIGA 
(Bendri rezultatai iš 188, 31, 297, 16, 136, 236, 148, 56, 284 
87, 77, 158, 260, 60, 68, 125, 178, 274, Ž62, 40, 129, 25, 359,

360, 152 ir 227 kuopų)
✓ • . • • . 
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Į PREZIDENTUS
F. J. Bagočius 615
V. Laukaitis 114
K. Jurgelonis 1 22

Į VICE-PREZIDENTUS
J. K. Mažiukna 612
V. Bukšnaitis' 1 152

Į SEKRETORIUS
M. J. Vinikas 317
J. Miliauskas 373
J. Andziulaitis-Ansell .47

I IŽDININKUS
K. P. Gugis 592
A. S. Trečiokas y • 130
B. Simokaitis 17

Į IŽDO GLOBĖJUS
E. Mikužiu te ' 604
S. Mockus 308
J. Marcinkevičius' 354
J. K. Urbonas 38
V. A. Kersevičius 101
M. P. Soponis 16

Į DR. KVOTĖJUS
Dr. J. S. Staneslow (Stanislovaitis) ’ 522
Dr. S. Biežis 151
Dr. S. W. Stanulionis 60

Rezultatai Pildomosios Tarybos 
Balsavimų 158 kuopoj, 
SPRINGFIELD, ILL.

Į Prezidentus
F. J. Bagočius ........  35;
W. F. Laukaitis ....... 5:
Kl. Jurgelionis ........... 9

Į Vice-Prezidentus
J. K. Mažukna ..........  41
V. Bukšnaitis ........... 20

Į Sekretorius
M. J. Vinikas . ........ 35
J. Miliauskas ........... 22

Į Iždininkus
K. P. Gugis ... .......... 27
A. S. Trečiokas ....... 27

Į Iždo Globėjus
S. Mockus .......  ..........32
E. Mikužiutė ...r....... 23
J. Marcinkevičius-
Martių ........... 1.......... 8
J. K. Urbonas ........... 8.
M. P. Soponis ............ 3

Į Dr.-Kvotėjus
J)r. J. S. Staneslow 6 
Dr. S. Biežis .... ,.....  34
Dr. S. W. Stanulionis 32

Pastaba. Daugelis 158 kp. na
rių susimaišė varduose kandi
datų į Daktarus-Kvotėjus. Ma
nydami, kad dabartinio Dakta- 
ro-Kvotėjo pavardė Stanulionis, 
jie balsavo už jį, o ne už Sta- 
neslow (Stanislovaitį). šitos 
klaidos reikia saugotis. Tauti
ninkai tyčia įkišo kandidatą su 
panašia į Stanislovaičio pavar
de. Taigi visi privalo balsuoti 
už Dr. J. S. Staneslow.

Rezultatai rinkinių SLA. 125 kp. 
MELROSE P ARK, ILL.
Į Prezidentus

Bagočius .................  19
Laukaitis .........  1

l Vice-Prezidentus
Mažukna . ...........  20
Bukšnaitis ....i............:.. 0

Į Sekretorius _
Vinikas ................... 7:
Miliauskas .......    5

■ Andziulaitis .............. 3
Į Iždininkus

Gugis .......... .........   19
Simokaitis .................... 1

Į Iždo Globėjus
Mockus ...................... 8
Mikužiutė ..................  20
Marcinkevičius ......... 12

Į Dr.-Kvotėjus
Staneslow ..................  15
Biežis ..........................  3
Stanulionis .... ...........   2

Rinkimai 68 kuopoj 
LEE PARK, PA.

Į Prezidentus
Bagočius ų,,........,...... 26
Laukaitis ........... 13

Į Vice-Prezidentus 
Mažukna W........ . 28
Bukšnaitis .....    11

Į Sekretorius
Vinikas ...r...r.............. 10
Miliauskas ......... ..... 21
Andžįųlaįtis ............... 6

Į Iždininkus
Gugis ............... 28
Trečiokas ..... 10
Simokaitis .............. 1

Į Iždo Globėjus
Mockuš, .     11
Mikužiutė . .........  27
Kersevič .... . .... 20
Urbonas ..............  u
Soponis ..................... 2

I Dr.*Kvot«jtte
Stanislovaitis .....  29
Biežis ... ..u...;... 7
Stanulionis ................ 3

A ' • ♦ '

Rezultatai iš 60 kuopos, 
GRAND, RAPIDS, MICH.

Prezidentus
BagoėiųS      ....... 40
Laukaitis 1

Į Vice-Prezidentus 
Mažukna .........   40

Į Sekretorius
. Miliauskas..... .1.............. 38

Vinikas    ...... 2
Į Iždininkus .

K. Gugis ..i.../....... . 39
Trečiokas . .................. 1
Simokaitis ....... ........... 1

Į Iždo Globėjus
Mikužiutė .........   39
Marcinkevičius .... .... . 38
Keršėvičius .....   1
Soponis ............  1

Į Dr.-Kvotėjus
Stanislovaitis 30
Biežis ...................A.....  2
Stanulionis 3

S. Naudžius.

Rezultatai iš 260 kuopos, 
MARQUETTE PARK, 

CHICAGO
Į Prezidentus

F. J. Bagočius .........  32
W. F. Laukaitis ....... 2
KL Jurgelionis ........... 3

Į Vice-Prezidentus
J. K. Mažukna ....... 32
V.' Bukšnaitis .....  5

Į Sekretorius j
M. J.«{Vinikas ........... 8
J. Miliauskas ......  27
J. Andžiulaitis-
Anseli ........ .........  2

Į Iždininkus ,
K. P. Gugis . ..... . 36
B. Simokaitis .....1;.... 1

Į Iždo Globėjus ’
S. Mockus     . 8
E. Mikužiutė ..... ..... 35

..ji. . , t

'• J. Marcinkevičiuš-
Martin . 29
J* K. Urbonas ........... 2

Į Dr.-Kvotėjus
Dr. J. S. Staneslow 29
Dr. S. Biežis ............... 7
Dr. S. W. Stanulionis 1

Rezultatai iš 77 kuopos, 
ROCKFORD, ILL.

Į Prezidentus
F. J. Bagočius ........... 38
W. F. Laukaitis ....... 12
Kl. Jurgelionis .... ...... 3

Į Vice-Prezidentus
J. K. Mažukna........... 33
V. Bukšnaitis .......... 19

Į Sekretorius
M. J. Vinikas ...... . 24
J. Miliauskas ......  22
J. Andziulaitis- '
Anseli ..................L.. 2

Į Iždininkus
K. P. Gugis ...........  33
A. S. Trečiokas ...i. .. 14
B, Simokaitis 3

Į Iždo Globėjus .
S. Mockus ............4.......19
E, Mikužiutė ..........  38
V. A* Kersevičius -.... 10
J. Marcinkevičius-
Martin ..i., 25
J. K. Urbonas ........... 5

p. Soponis 2
Į Dr.-Kvotėjus ; ; .

Dr. J. S. Stąneslow 31
Dr, - S. BįežiS 13
Dr. S. W. Stanulionis 4

Rezultatai iš 87 kuopos, 
OMAHA, NEBR.

Į Prezidentus
Bagočius ...... ............ 25
L;ąukąi^is . ................ 2

- Jurgelionis _____  4

Septyni žmonės sudegė arba 
nu troško, o trys, buvo pavojin
gai sužeisti gaisre, kuris vakar 
anksti rytą kilo pigios rūšies 
viešbutyje. ties 1426 W. Madi- 
son Street. Viešbutis vadinasi 
Hotel Cenler, ir nuorriuoja 
kambarius už 25-50-75 centus 
parai.

Gaisras kilo apie 12:30 ir tę
sėsi per kelias valandas. Lieps
nos išsiplėtė ir jas negalima 
buvo suvaldyti Mėl sniego pū
gos ir didelės vėtros, kuri neti
kėtai užklupo Chicagos miestą 
tą naktį.

Iš tų, kurie žuvo, buvo gali
ma pažinti tik keturis. 
Kiti trys taip sudegė, kad ne
galima pasakyti nei kas jie yra, 
nei atrasti identifikuojančių 
popierių, Jų ir rūbai sudegė iki 
siūlo. Pirmieji keturi yra:

Joseph Bento, 42 metų am
žiaus;.

Henry Berndt, 45;
Ėdward Hąss, 40, ir
Thur Olson, amžius nežino

mas.
"Trys sužeisti žmonės yra:
Frank Smilak, 45,
Felix Dakus, 51 (gal lietu-, 

vis) ir
Ugniagesys John Kahler.
Pirmieji du paguldyti ap

skričio ligoninėje, o gaisrinin
kas šv. Antano lig.
Sako, kad prasidėjo iš cigareto

Kiti viešbučio svečiai, tarp 
kurių buvo ir 15 moteriškių, 
išsigelbėjo. Ištruko iš durnais 
prirukusių arba liepsnojančių

Į Vice-Prezidentus 
Mažukna .1............  21

i • .f
Bukšnaitis .............. 10
.• ' r:' ’ ’

Į Sekretorius 
Vinįkas ............... 9
Miliauskas .............. 20
Andžiukitis .......  2

Į Iždininkus
Gugis .... ..... ............ 25
Trečiokas .... ........    3
Simokaitis .................. 2

Į Iždo Globėjus 
Mockus .... .............. 12
Mikužiutė ................... 23
Kerševičius .................... 3
Marcinkevičius ........... 21
Urbonas ...................... 4

• Soponis ...................... 0
Į Dr.-Kvotėjus

Stanislovaitis -........... 18
Biežis .......   6
Stanulionis ................... 5

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, > 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos. 

Jūsų Pavasario Švenčių
VELYKŲ 

PASVEIKINIMAINAUJIENOSE
PASIEKS VISUS JŪSŲ

• GIMINES
• DRAUGUS IR
• KOSTUMERIUS

Nes Visi Jie Skaito Naujienas
Pasveikinimai tilps Dideliame Naujienų 
Velykiniame Numeryje; kuris Išeis 
BALANDŽIO-APRIL 16 DIENĄ 1938

kambarių vienmarškiniai ir su
sirinko apįelinkės valgyklose 
sušilti ir slėptis nuo sniego ir 
vėtros.

Gaisro priežastis nežinoma, 
bet policija spėja, kad vienas 
iš viešbučio svečių užmigo be
rūkydamas cigaretą ir uždegė 
lovą.

Kadangi viešbučio korido
riuose ir kampuose buvo daug 
degančios medžiagos, tai lieps
nos greitai išsiplėtė. Beveik vi
si sudegę, nu troškę ar sužeisti 
svečiai buvo bedarbiai. Viešbu
čio. namas yra keturių aukštų. 
Smarkiausiai degė pirmi du.

Naujas Degtukų 
Dirbtuvės Gaisras; 
Sudegė Mergina

40 darbininkų išsigelbėjo

Vakar po pietų kilo netikė
tas gaisras degtukų dirbtuvė
je, Match Corporation, ties 
,6041 West Grand avenue. Vie
na nežinoma margutė sudegė. 
40 darbininkų išsigelbėjo, bet 
viena buk užsilikusi dirbtuvė
je ir šią žinią rašant nežinia 
'ųr «tas tiesa, ir kas su mergina 
atsitiko, jei ji ten ištikro bu
vo.

Gaisras prasidėjo iš sprogi
mo dirbtuvės iume, kuris yra 
dviejų aukštų ir muro. Vie
nas nežinomas vyras buvo 
skaudžiai sužeistas.

Pranešimas Naujie
nų Spulkos 
Šerininkams

•M •» < / U V J

♦ Visi Naujienų Spulkos Ben
drovės nariu, kurie turite kny
geles, malonėkite priduoti sek
retoriui A. Rypkevičiui dėl pa
tikrinimo, nes to reikalauja val
džios auditoriai.

Lithuanian Building, Loan 
and Savings Association.

T. RypkeviČia.

šeši Sunkiai Susižei
dė Nukritę Nuo 
Gatviakario

šeši žmonės sunkiai susižei
dė nukritę nuo Halsted st. gat
viakario ties Harrison Street.
Dėl susisiekimo paįrimo vakar 
rytą, gatviakaryie^buvo dide
lis susigrūdimas; žmonės va
žiavo užsikrbinę ant laiptų. 
Du krisdami persiskėlė galvas.




