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Chamberlaino Vyriausybei Suduotas Skaudus Smūgis
SENATAS ATMETĖ BLUMO PROGRAMĄDARBO PARTIJA, SMERKDAMA VYRIAU 

SYBĘ, LAIMĖJO RINKIMUS KONSERVĄ 
TORIŲ DISTRIKTE

Unijos reikalauja panaikinti drausmę siun 
timui amunicijos į Ispaniją. Darbininkai 
nenori kooperuoti su vyriausybe šalies 

ginklavimo programoje.
LONDONAS, Britanija, bal. 

7. — Britanijos vyriausybė, va
dovaujama premjero Chr.mber- 
laino, pereitą trečiadienį susi
laukė skaudų smūgį. Typiškai 
vidurinės klasės gyventojų 
konservatyviame distrikte — 
West Fulham apielinkėje, Lon
done — rinkta atstovas į par
lamentą. Darbo Partijos kan
didatė, Dr. Edith Summerskill, 
sumušė konservatorių partijos 
kandidatą 1,421 balso daugu
ma.

Tą patį distriktą 1935 me
tais buvo laimėjęs 3,483 balsų 
dauguma Sir Cyril Cobb, kon
servatorių kandidatas, kuriam 
mirus, dabar įvyko papildomi 
rinkimai. Ir kadangi šiuose rin
kimuose kampanija varyta aiš
kiais užsienio politikos ©balsiais 
— užgiriant Chamberlaino už
sienio politiką konservatorių 
kandidatui fr smerkiant ją dar
bo partijos kandidatei — tai 
Dr. Summerskill laimėjimas 
skaitoma pasmerkimu vyriau
sybei. Nes rinkimai parodė, 
kad net konservatyvieji elemen
tai nepatenkinti Chamberlaino 
politika.

Be to, nuo paskutiniųjų ge- 
neralių parlamento rinkimų 
1935 metais buvo 43 papildomi 
rinkimai. Tuose rinkimuose 
darbo partija laimėjo aštuonias 
vietas ir nė vienos vietos ne-
pralaimejo. T: tai taipgi rodo, mosi programos vykdymą.

kad pasitikėjimas konservato
rių vyriausybe Anglijoj mažė
ja. ' ,

Turi daugiau nesmagumų vy
riausybė — ypatingai dėl Ispa
nijos politikos. Darbo Unijų 
Kongreso generalės tarybos at
stovai atlankė užsienio reikalų 
sekretorių, lordą Halifaxą, rei
kalaudami, kad vyriausybė pa
naikintų drausmę siųsti Ispa
nijos valdžiai ginklus ir amu
niciją. Halifax porą 
aiškinosi delegacijai, 
vyriausybės politiką.

Kiti nesmagumai: 
mated Engineering Union išlei
do atsišaukimą į savo narius, 
kurių priskaitoma apie 350,000,“ 
prašymu pasidarbuoti liuosu 
laiku gamybai reikmenų Ispa
nijos lojalistams; gi parlamen
to opozicines partijos išleido at
sišaukimą į visą šalį, organi
zuodamos nepaprastą (emer- 
gency) konferenciją Ispanijos 
klausimu balandžio 23 dieną. 
Bet rimčiausias 'dalykas, vy
riausybės akimis žiūrint, yra 
tas, kad unijų nariai nerodo 
noro kooperuoti su vyriausy
be ginklavimosi pragramos vyk-, 
dyme.
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Įvyko susirėmimas kairiųjų su fašistais 
Paryžiuje .

valandu 
gindamas

Amalga-

Vėliausi ketvirtadienio. pra
nešimai sakė, kad 34 unijų at
stovai sutiko principe valdžios- 
reikalavimui skubinti ginklavi-

Lojalistai pr a d ė j o[ Planuojama išleisti 
4 bilionus bizniui 

pagelbėti
ofensyvą sukilėlių 
teritorijai suskal

dyti
HENDAYE, Francuzija, balA 

7. — Pranešimai iš Madrido 
ketvirtadienį skelbė, kad loja- 
listai pradėjo Ofensyvą, kurio 
tikslas yra perkirsti sukilėlių 
valdomą Ispanijos teritoriją. 
Ofensyvas pradėtas 100 my
lių į pietų rytus nuo Madrido 
ir kuone 100 mylių į vakarus 
nuo Portugalijos: Valdžios pra
nešimai sako, kad lojalistai pa
ėmė du sukilėlių miestus Tole
do srityje.

Francuzijos pasienio vyriau
sybė sukoncentravo kariuome
nę prie Port de Plan, Bagna- 
res Le Luchon ir Fos. Jie lau
kė, kad čia atvyks tūkstančiai 
pabėgėlių iš Ispanijos.

PARYŽIUS, Francuzija, bal. šaukdamos “šalin senatą!” Žan- 
7. — Kaip ir laukta, Francuzi- darai ir plienšalmių sargyba 
jos senato finansų komisija 25 Pu°l® demonstrantus.
balsų dauguma prieš 6 atmetė 
premjero Blumo programą ša
lies finansams sutvarkyti. Vi
sas senatas, manoma, Blumo 
programą ir komisijos reko
mendacijas paims svarstyti 
penktadieni, bal. 8 d.

Netrukus po to, kai senato 
komisija atmetė premjero pa
siūlymus, pradėjo rinktis gat
vėse arti senato rūmų minios,

Policija 
ir žandarai vartojo buožes, o 
demonstrantai griebėsi kavinių 
kėdžių ir bonkų apsigynimui.

Įvyko taipgi susirėmimas 
tarp demonstrantų ir dešinio- 
sioms grupėms priklausančių 
studentų, kurie pasirodė demon
stracijos vietoje iškėlę rankas, 
atiduodami fašistinį saliutą. Fa- 
šistuojantys studentai greitai 
pasislėpė. Riaušėse sužeista 60 
žmonių.

. > , [ACME-NAUJIENŲ Fotol

Sniegas storai apdengė Chicagos miestą balandžio 6 dieną. Medžių šakos 
nusviro žemai po šlapio- sniego sunkenybe. Balandžio menesyje dar niekad ne
buvo buvę tiek sniego: 8-nių colių storio. Važiuoti ir vaikščioti buvo sunku. Vaiz
delis parodo rezidencijų apielinkę sniego papuošime.

Kinai stumia japo
nus atgal

HANK0W, Kinija, bal. 7. — 
Kvvangsi fronto • kipų kariuo
menės vadasų gen. Li Tsung- 
Jen, ketvirtadienį pranešė,,, kad 
japonai traukėši atgal rtuo Ta- 
ierchwang, Shantungo provin
cijos miestelio, kurio nudreb
tas iš molio sienas visiškai su
griovė artilerijos ugnis trijų 
savaičių mūšiuose.

Associated Press pranešimu, 
generolas Ui pareiškė, kad ki
nai trečU-dienio vakare išvy
stė ataką * ir kad japonai, ne
pajėgdami atsilaikyti smar
kaus kinų puolimo, pradėjo 
trauktis ketvirtadienio 
TsaochWr.ng linkui.

WASHINGTON, D. C., bal. 
7. — Prezidente s Rooseveltas 
svarsto planus kovai su depre
sija ir biznio atgaivinimui, iš
leidžiant nuo $2,500,000,000 iki 
,$4,000,000,000.

Svarstomi planai nužiūri tei
kimą tiesiogės pašalpos bedar
biams ir ilgalaikes prskolas, 
imant palaukas ir be palaukų.

Reconstruction Finance Cor
poration artimoje ateityje tu
rės paskoloms $2,500,000,000. 
Nuo liepos mėnesio šių metų 
prezidentas kreipsis į kongresą 
prašymu paskirti bilioną dęle- 
rių ar daugiau bedarbiams šelp
ti.

Šchuschnigg buvo 
nazis

rytą

Tūkstančiai ameri 
kiečių žuvo Ispa

nijoje

Senatas priėmė 
$490,000,000 ar

mijos bilių

Streikas pakrikdė 
susisiekimą De-. 

troite

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

Veikiausia sniegas arba Šą
lantis lietus; šalta; vėsus Šiau
rės rytų vėjai; siūlė teka 5:22, nuvertė Hitleris, tikrumoje yra 
leidžiasi 6:22 valandą.

BERLYNAS, Vokietija, bal.
— Arthur Seyss-Inquart, 

Hitlerio draugas ir dabartinis 
Austrijos gubernatorius, kal
bėdamas trečir dienio vakare 
pareiškė, jogei buvęs Austri
jos gubernatorius, kalbėdamas 
trečiadienio vakare pareiškė, 
jogei buvęs Austrijos premje
ras Šchuschnigg, kurio valdžią

Lenkai ir vokiečiai 
tariasi dėl spaudos 

pažabojimo
VARŠUVA^, Lenkija, --bal, 7. 

— Priemonės didesniam spau
dos suvaržymui Lenkijoje ir 
Vokietijoje svarstyta konferen
cijoje, kurioje dalyvavo Viktor 
Skiwski, spaudos viršininkas 
lenkų užsienio ministerijoj, ir 
kiti lenkų valdininkai turį rei
kalų su spauda,, ir vokiečių de
legacija.

Konferencija išsiskyrė iki to 
laiko, kai suras galimumų pri
imti vokiečių pasiūlymą len
kams nepulti spaudoje prieš 
vokiečius, ,o
lenkus. Vokįečių paSiulymu, ši
tokią nepuol sutartį turėtų 
palaikyti aštresnė abiejų šalių 

 

cenzūra. Lenkai paaiškino vo
kiečiams, jogei Lenkijos cenzū
ra atrodo švelni, palyginus su 
Vokietijos cenzūra, ir kad len
kai neketina varžyti 
Lenkijos spaudos.

Vyriausybės šalinin
kai laimėjo kongrese

WASHINGTON, D. C., bal. 
7. — Ketvirtadienį įvyko pir
mi balsavimai atstovų bute dėl 
biliaus, kuris yra taikomas val
džios. departamentas perorga
nizuoti. 
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Biliaus priešininkai davė įne
šimą atmesti jį. Balsavime 169 
atstovai 
metimą, 
kad jis 
liau.

pasisakė už biliaus at- 
191 atstovas už 
butų svarstomas

tai, 
to-

vokiečiams prieš

Taigi dauguma pasirodė 
liaus šalininkų. Tikimasi, 
artimoje ateityje atstovų 
tas bilių priims.

bi- 
ktd 
bd-

WASHINGTON, D. C., bal. 
7. — Trečiadienį Jungt. Val
stijų senatas priėmė bilių, ku
ris skiria armijos reikalams 
$490,000,000.

A.F.L. ir C.I.O. na
riai susimušė S

CROCKET, Cal., bal. 7. --- 
Trečiadienio vakare prie Ame- 
rican-Havvaiir n Sugar Refinery 
įvyko muštynės tarp Amerikos 
Darbo Federacijos ir C.I.O. ša
lininkų. Sakytoje įmonėje da
bar paskelbta streikas, ir dar- 
bipinkai, galima sakyti, 
dvigubą darbą — kovoti 
kompanija ir kovoti tarp 
vęs.

turi 
su 

sa-

DETROIT,, Mich., bal. 7. — 
Per pusę miliono Detroito gy
ventojų, kurie paprastai važi
nėja gatvėkariais, ketvirtadie
nio rytą vyko j darbą busais 
arba keliavo pėsti. Taksikebai 
turėjo gerą biznį.

Mat, Detroito gatvėkarių
blefuotoj ai paskelbė streiką. 
Streikas paskelbta todėl, i kad 
teismas atidėlioja jų bylos 
sprendimą. Bušų operuoiojų 
unijos prezidentes Albert Nevv 
davė Įsakymą savo organizaci
jos 675 nariams operuoti bu- 
sus.

Taip busai, taip gatvėkarių 
linijos Detroite priklauso mu
nicipalitetui. '

PERPIGNĄN, Francuzija, ba
landžio 7. — John G. Honey- 
comUe, 37 metų kalifornietis, 
tarnavęs Washingtono ir Lin-I 
colno batalionams Ispanijoje 
kaipo politinis komisaras, pa
siekė Francuziją ketvirtadienį. 
Jisai pareiškė, kad iš kelių tūk
stančių amerikiečių, sudariusių 
Washingtono ir Lincolno bata
lionus lojalistų pusėje Ispanijo
je, beliko gyvų tik keletas šim-

. .

Washingtono batalionas bu
vo sunaikintas prie Belchite, į 
pietų rytus nuo Zaragoza, kai 
prieš keturias savaites prasidė
jo sukilėlių ofensyvas Vidurže
mio juros linkui. /Bataliono li
kučiai buvo sujungti su Lin
colno batalionu. Lincolno bata
lioną ištiko toki pat nelaimė, 
kt.ip Washingtono, prie Gande- 
sa miestelio, kurį sukilėliai pa
ėmė pereitą šeštadienį.

Japonai pražudė 
300,000 karių

Ieško talkininkių
*■ l

Čekoslovakijai
ginti

Du rusų generolai 
areštuoti

8,000,000 medžių ir 
krūmokšlių, sodi-

narna

labiau

Sukilėliai užėmė Ka- 
talonijos elektros 

imones
HENDAYE, Francuzija, bal. 

7. — Ispanijos sukilėlių prane
šimais, jų kariuomenė, vado
vaujama gen. Jose Mpscardo, 
paėmė miestą Balaguer, šiau
rės rytų Ispanijoj, kur randa
si didelės elektros jėgos įmo
nės, tarnaujančios Kataloni- 
jai.

PARYŽIUS, Francuzija, bal.
7. — Užsienio reikalų ministe- 
ris Paul Boncour ketvirtadie
nį įteikė Francuzijos ambasa
doriams Maskvoje ir Varšu
voje ir pasiuntime ms Jugo
slavijoje bei Rumunijoje pla- 
ąą, pagal kuri’ Rusija, Lenkija, 
Rumunija, Jugoslavija ir Fran
cuzija stotų ginti Čekoslovaki
ją, jei Hitleris pultų ją. Fran
cuzijos atstovai gc.vo instruk
cijas patirti, kai žiuri į planą 
sakytos šalys.

LONDONAS, Britanija, bal. 
7. — Dienraštis “The Daily 
Express” ketvirtadienį prane
šė, kad du žymus rusų rrmijos 

>generolai yra areštuoti ir lai
komi Lubianka kalėjime. Vie
nas jų esąs gen. Satilari, o ki
tas gen. Jablokov, armijos 
spaudos biuro viršininkas. Abu 
generolri kaltinami šnipinėjimu 
ir sąmokslu nužudyti Ežovą, 
slaptosios policijos viršininką.

DĖS MOINES, Iowa, bal. 7 
— Daugiau nei 8,000,000 med
žių ir krūmokšlių šį pavasarį 
bus pasodinta Iowa, Illinois, 
Minnesota ir Wisconsin valsti
jose. Medžiai ir krūmokšliai 
sodinama tikslu apsaugoti der
lingąją žemę nuo išnešiojimo 
pavėjais, nuo gedimo.

ir pirmiau buvo nr.zis.

Lojalistai planuoją 
perkelti valdžią

Areštai Rumunijoj 
dėl aukso išgabe

nimo

5 metai kai alaus 
pardavimas su

grąžinta

7,000 japonų 
užmušta

bal.
pen-

HENDAYE, Fraricuzijr, bal. 
7. — Penktadienio pranešimais, 
lojalistai dideliu atkaklumu gy
nė miestą Tortosą -ir atlaikė 
visus sukilėlių puolimus. Kiti 
pranešimai sakė, jogei respub
likos gynėjų valdžia planuoja 
persikelti iš Barcelonos į Ali- 
cante, Cartagena arba j Valen-LONDONAS, Angliją, bal. 7:

Pranešimais iš Hankowo, 
laikinosios Kinijos sostinės, ja-i;1 Lojalistai vėl ątsišaukė į 
ponai pražudė Kinijoje užmuš? francuziją ir Angliją preišymu 
tais ir sužeistais 300,000 ka-| leisti gabenti į Ispaniją gink- 
rių.
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lūs ir amuniciją

LONDONAS, Britanija, bal. 
7. _ “Daily Sketch” praneši
mu iš Bucharesto, Rumunijos 
sostinės, ten policija susekė są
mokslą išgabenti iš Rumunijos 
daugumą jos aukso. Sąmoksle 
dalyvavo diplomatai, politikie
riai ir aristokratai. Aleksandras 
Buzdugan, buvęs Rumunijos 
macionafib banko vedėjas, nu
sižudė ryšium su sąmokslo ati
darymu. Devyni žymus Rumu
nijos piliečiai areštuoti. Jie yra 
kaltinami tuo, kr d išgabenę iš 
Rumunijos aukso suma S$3,a 
000,000.

AVASHINGTON, D. C., 
7. — Ketvirtadienį sukako 
ki metai nuo to laiko, kai pa
naikinta prohibicija ir vėl lei
sta daryti ir pardavinėti alus 
Jungt. Valstijose. Per šiuos 
penkerius metus federalių tak
sų iš alaus biznio surinkta dau
giau* nei bilionas dolerių.

HANKOW, Kinija, bal. 7. — 
Oficialiais kinų pranešimais ja
ponai pasitraukė nuo miestelio 
Taierchwang po visos nrkties 
mūšio. Kinai sako, kad 7,0S9 
japonų užmušta, o užmuštų ir 
sužeistų japonų buvo 20,000.

M

Tavernų biznį 
parėmė

MILWAUKEE, Wis., bal. 7. 
— Antradienį čia įvyko balsa
vimas klausimu, ar uždaryti ta-Į 
vernas 2 valandą nakties, ar 
leisti jas laikyti atdaras visą 
laiką. Balsų dauguma paduota 
už pasiūlymą leisti tavernų biz
nį varyti visas 24 valandas 
rojė.

Jūsų Giminei 
LIETUVOJE

Dar suspės gauti
JŪSŲ DOVANĄ

VELYKOMS
(arba Atvelykiui)
Jei Siųsil

TELEGRAMŲ

AS
per

NAU 
1739 SoZHalsted SL 
CHICAGO, ILLINOIS
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KORESPONDE NCl[JOS
Didelis Winrtipegd 
lietuvių komunistų 
veiklumas

■ ■ —-~v

VVINNIPĖG, KANADA. — 
Apie komunistus yra paplitęs 
toks juokas: “Vienas komunis
tas — tai mitingas, du komu
nistai — demonstracija, o trys 

tai revoliucija.”
Taigi ir VVinnipege musų 

komunistėliai, krizio laiku su
sispietę čia iš visų Kanados 
padangių, pradėjo ruoštis re
voliuciniams žygiams. Nors 
nebuvo čia kas griauti, bet jie 
griovė. O statė ką Bimba įsa
kė arba kas jiems išhetyčių 
pasitaikė. Jų “statyba’ tai bu
vo velniavos kėlimas per sep
tynetą metų. Tik paskutiniais 
laikais jie mažiau koliojasj, 
nes matyt jiems taip įsakyta.

Iš šešių draugijų VVinnipegc 
dabar beliko dvi: Šalomskio 
“U tėra turką” ir Ylos “Simų ir 
Dukterų Draugija.” Literatur- 
ka yra pirmoj vietoj, bet ir ji 
labai nusususi nariais. Su tais,

kurie yra neužsimokėję už ke
lis metus gal turi tujiną na
rių.' Jie visi vadinasi “levora- 
bočije.” Bet dėt narinio nušil
simo musų tie “levorabočije” 
turėjo priimti į narius ir ke
letą katalikų. Tokie yra lenkų 
katalikiškos parapijos nariai 
pohai Bukatiškiai. Ponia Bu
kauskienė įstojo į “literatur- 
kį,” čia greitai net sekreto
riaus ciną gavo. Savo vaikus ji 
leidžia į lenkų parapijinę mo
kyklą, kur lenkiškos davatkos 
-vienuolės yra mokytojos. Tai 
ponia Bukauskienė ir litera- 
turkos “levorabočus” prikalbi
no, kad leistų savo vaikus pas 
lenkiškas vienuoles mokintis. 
Sako, jeigu jūsų vaikai nebus 
katalikai, tai jie negalės būti 
gerais komunistais.. Šios idėjos 
sužavėti mušiį “levorabbčaį” 
atėmė savo •'vaikus iš viešųjų 
mokyklų, o atidavė į lenkų 
parapijinę mokyklą. Už šitą 

: pasidarbavimą musų komiinis- 
I lėliai patalpino Bukauskienės 
J veideli į savo laikraštį “Liau- 
1 dies Balsą.’’ Beje, ta davatkėle 
bandė ir lenkų koinunistus su-

L ACME-NAUJIENŲ Foto]

Robinsonų paspb.rtų mis
terija tur būt taD° išrišta, 
kuomet New Yorfiė federa- 
lė valdžia areštavo du vyru 
už pasportų klAstavimą. Tie 
vyrai yra Aarbn Sharfin ir 
Ossip Garber. Tai jų pasi
darbavimu Adolph Arnold 
Rubens ir Rubėnsiehė gavo 
suklastuotus pasportus var
dais: Mr. ir Mrs. Donald L. 
Robinson, kurie dabar sėdi 
kalėjime Maskvoj.

NAUJIENOS, Chieago, III. Penktadienis, balan. 8, 1938
—‘1 ■ ■ ■ " . ■ -

Naudokitės Proga!
Nauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS LIE

TUVIŲ DRAUGIJOM per musų kontestantus, Draugijos 
narius ar ofise, iki BALANDŽIO 30 D. 1938 M., gaus ne-

•* • J
mokamai tikietą į Draugijos Konkurso Finalo vakarą, 
kuris įvyks BALANDŽIO 30 D., AMALGAMATED AUDI
TORIUM, 333 SO. ASHLAND BLVD.

Kurie esate nusitarę rašytis Chičagos Lietuvių Drau- 
gijon, tai kviečiame pasinaudoti ptoga ir tuojau įsirašyti.

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

9 vai. ryto iki 1 vai. pbpiet.

CHICAGOS LIETUVIŲ
DRAUGIJA ! 3 .

1739 So, Halsted Street
I I — I.-Į .■■■» ‘'n . i rj'.-.iiid » urdriir1 i iį ii 1.1

INSURED

žendinti su parapija, bet jie 
išvijo ją iš savo tarpo.

(Ponas K. Gintus ir pora ki
tų komunistų bandė protes
tuoti prieš tokį lietuvių komu* 
nistų “išsigimimą.” Pasiuntė 
protestą savo laikraščiui. Bet 
“Liaudies Balso” redaktorius 
Yla senuosius savo bendrus 
nusmerkė ir įsakė jiems, kad 
tylėtų.

Vieną kartą Martinonis įne
šė, kad “literaturką” priimtų 
rezoliuciją su reikalavimu am
nestijos politiniams kaliniams. 
Tai revoliucionierius Gutaus
kas, Bugauskienės sužavėtas, 
suriko, kad tokios rezoliucijos 
nereikia, o tik reikia reikalau
ti geresnio maisto,, Net ir tas 
pats Martinonis sutiko sti Bu
kauskiene, kad kaliniams rei
kia didesnės porcijos; Kada jis 
pasiuntė tokį reikalavimą Ylos 
laikraščiui, tai Yra redakcijos 
atsakymuose taip jam atsakė: 
‘Tamstos rezoliucija perdaug 
agitacinio pobūdžio,''todėl ne
talpinsime.”

j ^Winųigo komunistai galima 
sakyti suskilo į .dvi frakcijas: 
stalinišką ir katalikišką. Vie
nok abidvi frakcijos vienodai 
kinkas drebina prieš fašistus. 
Todėl jiems nieko kito neliko 
veikti kaip tik “bankielus”

Neimkit tokių liuosuotojų, kurie 
veikia lyg dinamitus! Nevarginkit 
savo skonio sti netinkančiais, kar
čiais vaisiais flk todėl, kad jūsų vi
duriai užkietėję! Viša tM taip nerei
kalinga! i

Kitą kartą jums _>prireikus liuąsuo- 
tojo, pabandykit Ex-Lax !\ Jis duoda 
jums gfetą!, visišką išvalymą — bet 
švelniai, lengvai, be' sukrėtimo jūsų' 
vidurių, be pasibiaurėjimo ar vidurių 
skaludėjimo. Ir Ex-LaX turi lygiai 
toki skonį, kaip šokoladas!
Daugiau kaip 30 metų ;fix-Lax buvo 
Amerikos mėgiamiausias šeimas vi
durių lilioshbtojas. Dabar' jis yrą 
Moksliškai Pagerintas. Ištikrųjų da
bar jis yra daug geresnis, negu kada 
nors pirmiau. Jis turi GERESNĮ SKO
NĮ, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, begu ;kada nbrs buvo. 
Lygiai geras ir vaikams, ir suau
gusiems! ' F

• r „ , MŪiątta • r I
SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ 1 

ATŠISAKYKIT JI 
PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Lax 1 Įsidėmėkit teisingą ant dė
žutės užrašą L-A-X. Kad
gautumėt Rx-LHx* pasekmes, rei
kalaukit tikrojo;

Teatre
■ . ^9f7 metais šphlitf 25 d. va
kare įvyko Petrograde bolševi
kų’ cfintralinio komiteto susi- 
rintdhias. Tą Valiar^ jie nuta
rė sukilti ir pėr dvidešimts ke
turias valandas naujosios So
vietų vyriausybės priešakyj pa
štete Lėnihą.

Daug istorija žino“ sukilimų, 
bet niekur nėra tięk pasakyta 
kur ir ką veikė tuo istoriniu 
moliientu Lfenina's, kaip šiame 
veikale, kuris pasirodys antra
dienį Sonotone teatre. (Skėlb.)

nu kvailiu pavadina.
—bet,—taria ji lyg patai

kaudama,—juk taip tamstą ga
li vadinti įtik tokie žmonės, ku
rie taifištą jdu gerai yra įjažirię.

i 1 ............. . —-
PASKUTINI SYKI 

Pačiūžų Batalionas” 
Pirmusyk ANTRADIENI, 8 v. V;

“Lenihtts Spalyje”
SONOTONE

Teatras—66 E. Van . Buren 
Tęsis nuo 11 A. M. iki Vidunakčio 
Šiokiomis dienomis 25c iki 1 p.p.

10

f u U' k*"

ir 25 centų dėžutės yra pas 
jusli Vaistininkų.

Valgykloje pifetų metu klien
tas sriuboje randa plaukiojan
čią. musę. Jis sukelia triukšmą, 
o atėjusiai šeimininkei sako:

— Štai, Tamstos sriubdje 
gyva musė plauko!..

— Kur tamstos logika; 
butų negyva nepląukiotų.

ne-

jei

yra tie Winnipego bankietai?

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuviu Daktaru

Pilone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGĖ 
2201 West 22nd Streėt 

Valandos: nuo.,1—8/ir 7—8 
Seredomis ir nedfel. pagal atitarti 
Rė£ 6631 So. Callfornia Aienue 

Telefonas Rennhlic 7M6R

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tėl. 5107JUOKAI
Pradžioš niokykldje 

" • u.
Mokytojas: — Kada 

tinkamiausias laikas 
obuolius ?

Mokinys: Kaj šviesaitis iš
važiuoja, o paskui jį išseka ir 
šuo. ' T" . .•

pats 
skinti

VISAI AIŠKIAI SUSIKAL
BĖJO

Viena pasiturinti plepi provin 
cijos ponia, atvykusi į miestą 
savo įsisenėjusios ligos pasigy
dyti, Užeina pas profesorių N. 
Jau po pirmo vizito ponia su 
profesorium pasidaro geri bi
čiuliai, ir ši atsisveikindama 
^jam taria:

Man tik viena neaišku, kaip 
tamstą vadinti: daktaru ar pro
fesorium?

—Kaip norite taip: juk yra 
žmonių, kurie mane tiesiai se-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGAamBulangė

’DiĖNĄlR. NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hėfmitflgė AvėA 
4447 South Fairfield Avetiuė

Tel. LAFAYETTE 0727Ar Nori
PINIGU?

Pinigų galite pasiskolinti lerigvai ir greitai ant pirmų morgičių ant 
jūsų namo Chicagoje ir apielinkėje ant lengvo “Direct Reductio.n” 
plano, kur nuošimtis eina žefriyn taip greitai, kaip skola sumokama.

KREIPKITĖS J

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

ROSE ENCHER, Secretary

LAIDOtUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
_______________________I • ♦ _______________________ »■  ■   *. '

PETKUS ir EUDEIKI
DYKAI

ganizuotas girtuokliavimo pla
tinimas. Bankietan tikietai yra 
pardavinėjami po 10 centų, 
nors jų kainos yra pažymėtos 
po $1 ir po $2.50. O tai kad ap
gauti valdžią. Nes Winnipege 
yra draudžiami bankietai su 
pigia įžanga tuo tikslu, kad 
sulaikius girtuokliavimą. Mū
siškiai savo “bankietuose” iš
geria po dvyliką statinių alaus, 
ir už dešimtuką įėję pralei
džia po $5 ir net po $10. Iš ttį 
bankietų tik bravorai pasipel
no. Nors tie musų bankietai 
paprastai yra rengiami Lietu
vos kalinių arba Ispanijos nau
dai, bet nei Lietuva nei Ispani
ja iš jų negalina nei cento. Be
je, čia susiorganizavo moterė
lių “susaidč,” kuri nieko kito 
neveikia, kaip tik rengia “ban- 
kietus.” Negalima skųstis: čia 
niekam nestinga progos orga
nizuotai pasigerti. , i

T—koplyčios visose
J—y 1 Chičagos dalyse

, . f , .y * »  • > » V t » • • i t > * t ■ v *'. > I- »*>>»* / \ / » / > Xi • s. ».------------ ----------------------- s-------------------------- ------------------------
Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais

7 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 
P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chičagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ąmbulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

. TURIME
, KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

3354 So. Halsted
P. J. RIDIKAS
Street Boulėvard 4089

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

KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE.

■ AMBULĄNCE DIENĄ ir NAKTĮ

I Tel. Virginia 0883
1701 SOUTH VVESTERN AVENUE, CHICAGO

1 ' i ....'■•••r' i ■'yrtfT" Lt1 ■ ffįjgj! didėlį į1

fl NTAHAS M. PHILLIPS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA AVENUE

Tel. Boulėvard 4139

New York Daktaras 
Sumažini) Aukštą 

Ktaujd Spaudimą 
722-uos iš 26 atsitikmų
Dr. Frederic Damrau, žymus Neto 
Yorko gydytojas nbseniai sumažino 
kraujo spaudimą 22-uose iš 26 atsin 
tikimų su ALLIMlN; česndkų-Pet- 
ruškų esencijos tabletėmis. Nevien 
kad kraujo spaudimas nukrito, bet 
r paliko žemesniu, vartojant ALLI- 
MIN/ sumažėjo svaigulys ir galvos 
gėįa visai praėjo veik visuose atsi- 
tikithubse. Kad gauti tas pačias tab
letes, kurias vartojo Dr; Damrau, 
klausk vaistininko ALLIMIN česna- 

-kiį-Petruškų esencijos tablečių ir 
neimk padirbimų bei pamėgdžioji
mų. Norint gauti DYKAI sampelio 
dr vertingos knygelės, rašyk
VAN PATTEN CO.; 54 W. Illinois 

Street. Chieago.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

S.M. SKUČAS
718 West 18th Street Phone Monroe $377

Yar*ds 1139
Yards 1138’

i LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wėst 23rd Place / Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-4(4 East 108th Street Tėl. Pullman 1270
,, , •............... Į. n. ■■■« .......... ............................................ ..... ■■■':.....................................  —........... ■

PETKŪS IR ĖŪDĖlKIS
4704 So. AVestern Avė. Phone Virginia 0883'

/ i A. M. PHILLIPS
3307 Lituanika Avenue Plionė Boulėvard 4139

J. LIULEVIČIUS
4348 So. Califorųįa Avenue^ / Phohė Ląfąyette 3572

Pirmiau buvusi A. Masalskio Įstaiga , 
,...... -■............. i ■' ' || 'ii' ‘""■■'i i n ■■■■"'................

Remkite tuos, kurie 
garsinasi. •

“NAUJIENOSE"

ANTHONY PETKUS
6834 $o. We^tėrn Avė. jPhone Grrovchill 0142
4'410 South 40111 Court • ^Cicero'

,V

NAUJAI ATIDARĖ
PROGRESSIVE PLUMBING 

SUPPLIES
(Liętuvis. žydukas iš Švėkšnos)

10846 S. MICHIGAN AVĖ.
... . . Tėl.. Pullman 4540
Viskas dėl plumbingo ir apšil
dymo. Anglių pečius vandenį 
šildyt ................................. $5.23
30 galonų tankas (boileris) $5.50 
Pilnai įrengtas toiletas $10.50

■ ^Mepj mokame patarnauti.

Ofiso Tel. Virginia 0036 . 
Resideiice Tel. BEVERLY 8244 

DR. L DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

Urs. Anėlia K. Jarusz
.Phynical Therąpy

• and Midwife 
6630 So. Westetn 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t - 
ment ir magnę- 
tic blanke t s ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai, t

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn St.Miesto ___ .

Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonai Bbulevsrd 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISH
. LIETUVIS ADVOKATAS .

Ttlephohe: Boulevdrd 2800 
4637 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So, Rockwe|l St.
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS

nuo 2—4 ir nub 6—o vai vakfin 
Rezidehcija:

8939 SOUTH/ CLAREMONT AVĖ 
Valandas—9—10 A; M. 
NedėliOj pagal sutarti.

Rezidencija

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS-CH1RURGAS, X-RAY 

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

3407 Lowe Avė. TeL Yards 2510

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

2400 VVEST MAD1SON STKEE1 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vaL

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Hrunstoidk 0597

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. va*. Treėiacueuiaia n 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayeite 8016

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėti o j pagal susitarimą/

! ■ Ofiso-1TėLi; Boulevard 7820 y • i 
Nąmū Tėl.: Prospect 1930

Phone Boulėvard 7042
DR. C. Z. VEZEL’LS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutarti.
ADVOKATAS

7 So. Dearborn
Rooift 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park

1824
3395

KniLietUriaiDaktarai

Dr. Margelis

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Westem Avė.
VALANDOS: 

Panedėlj; Utaminke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

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

Tel. Prošitect 1012

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

šventadieniais tik susitarus
Pbone BOULĖVARD 8483

AKIU SPECIALISTAI

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Šlakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

DR. VAITUSH, 0PT.
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 karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. SpecialS atyda atkreipiama 
Į mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos. .
VALANDOS: huo 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 Av.

Pbone Boulėvard 7589.

KITATAUČIAI

31

DR. IIERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Supėrior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai, dieną. *

\ Phoriė MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Re*. Telephone PLAZA 24M

DR. G. SERNER
GYDYTOJAS

Td. Yards 1829.
, Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
v -Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 Weši 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8



Penktadienis, balan. 8, 1938

Cicero Kultūros 
D-jos Vakaras, 
Rinkimai, etc.

Pirmadienį SLA 301 Kuopa 
Rinks Pildomą Tarybą

Pereitą sekmadienį turėjom 
daug linksmų svečių. Kaip jau 
buvo skelbta, Draugijos sky
rius rengė vakarą Liuosybes 
svetainėje. Programą pildyti 
pavesta Chicagos Lietuvių Vy
rų chorui. Jie kaipo vyrai, vi
sur pasirodo vyriškai, šauniai. 
Dėl įvairumo jie pakvietė sce
nos mylėtojų ratelį iš “Rožių 
žemės“, šie vaidino komediją 
“Tarnas Įpainiojo“. Tikrai ji
sai ir įpainiojo. Tą tarno rolę 
lošė Liutkevičius. Tai visų 
žvaigždė.

Vyrų choras, vedamas K. Ste
ponavičiaus, dainavo, tai daina
vo, o mes jiems plojom. Laike 
pertraukos skyriaus pirminin
kas p. Deveikis' tiksliai supa
žindino svečius su draugija. Ra
gino visus stot Draugijon, nes 
liko tik vienas mėnuo laiko 
iki vajaus pabaigos. Dabar gali 
įstoti ir 48 metų amžiaus žmo
nes. Taipgi palietė ir tuos bai
lius, kurie čia gyvena, o duok
les veža mokėti Chicagon, t. y. 
j Centrą.

Tai savo rūšies nesusiprati
mas, nes skyriai Kultūros Drau
gijos įsteigta parankumui vie
toj gyvenantiems Draugijos na
riams.

Programas užsitęsė apie po
rą valandų. Po programo, kas 
nebijojo, pasišoko prie šaunios 
jaunuolių muzikos. O kita dalis 
publikos linksminosi tarp savęs. 
Publika sudarė šaunų chorą ir 
jie ūžė prie baro. Iš paties pa
rengimo medžiagiško pelno ne
bus. Bet pinigas, tai ne viskas

Kaipo vietos lietuviams, pa
tariu rašytis prie tos didelės 
Draugijos ir nebusite apvilti. 
Susii'gus arba mirus, pašalpa Iš
mokama greitai ir teisingai. 
Numirus gražus Vainikas ir pa
lydovai. O apie pačią pomirtinę, 
$200: dar neturėjo nei vienas 
jokių triubelių per 30 metų. Tai 
ko daugiaus norėt iŠ Draugi
jos!...

SLA Nariams
SLA 301 kuopa šaukia susi

rinkimą atvirutėmis pirmadienį, 
11 dieną šio mėnesio, 7 vai. vak. 
Joe šemeto svetainėje. Susi
rinkimo svarba: 1. Rinkimas 
Centro valdininkų; 2. Darymas 
naujų įnešimų Seiman; 3. Sei
mo delegatų rinkimas ir apkal
bėjimas iš kur gauti lėšų jų 
siuntimui.

Čia suminėti reikalai svar
bus visiems SLA nariams. Tu
rėti atsakančius Centro virši
ninkus daug reiškia. Seimas tai 
visas pamatas Susivienijimo. 
Tad, ; svarbu turėti daug gerų 
delegatų. Kuopoms delegatai

INSURANCE ]
I

(APDRAUDA)
I

• Pilną apdraudę auto- !
mobiliams I

• Apdraudę namų nuo
ugnies (

• A pd ra ūdą rakandų
• Apdraudę nuo vagir
• Apdraudę langų
• Apdraudę gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
raktinėje 

per A. RypkeviČių

1739 S. Halsted St
Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai 

po pietų.

1
1

NAUJIENOS, Chicago, III.
. --------------- ----------------- r-

Direktoriai Keistučio Skolinimo ir Budavoji.no Dr-jos su Juozu Gurinsku, pirmutiniu 
prezidentu ir Įsteigėju

Būni

a f*

r
■ v/.. .

T

' -’.'.Š

m

Sėdi: (iš kairės)—Stanley Stanevich, Jonas Zakarevičius, Juozas Gurinskas, Thomas 
Janulis . / \
Stovi; Jonas Mazelauskis, John P. Ewald, Frank Diksas, John Gaubas, Iz. Pupauskas, ir 
Kaz. Demereckis.
Kovo 25, 1897, būrelis Chica- 

gos lietuvių suorganizavo pir
mutinę Lietuvių Skolinimo h 
Budavojimo Draugiją vardu 
Keistučio Skolinimo ir Budavo
jimo Draugija No. 1.

Nuo pat pirmos dienos įsikū
rimo šios finansinės įstaigos, 
šėrininkai neturėjo nuostolių ir 
investuoti pinigai buvo išmoka
mi su gerais dividendais.

Pabaigoje 1936 ir per 1937 
metus, padidėjus narių skai
čiui, valdyba ir direktoriai bu
vo priversti perkelti Keistučio 
spulką naujon raštinėn, didės-.

beje ir patogesnėje vietoje ir je įstaigoje, kuri išlaikė visas 
dividen-

ir Buda- 
1 duoda 
morgičiu

dus.
Keistučio Skolinimo 

vojimo Draugija No. 
paskola s dėl pirmų
visuose dalyse Chicagos.

Dėl artimesnio susipažinimo, 
prašo 'visus rėmėjus, draugus

geresniam patarnavimui savo (depresijas ir mokėjo 
narių.

Kovo 29, 1938, Keistučio
Spulkos raštine tapo perkelta 
adresu, 3236 So. Halsted St/

Kiekvieno nario arba depozi- 
toriaus pinigai, Keistučio Sko
linimo ir Budavojimo Draugijos
No. 1, dabar ir ateityje yra ap- ir drauges, atsilankyti naujon 
drausti iki $5,000.00, per Fede- raštinėn, šeštadienį, balandžio 
ral Savings and Loan Insurance 9, 1938, nes tą dieną įvyks for- 
Corporation, Washington, D. C.

Kviečia Chicagos ir apielin- Imas 42 metų šioŠ sėkmingos 
kių miestelių lietuvius atida
ryti sąskaitą • šioje finansinė-

malis atidarymas ; ir paminėji-

lietuvių finansinės įstaigos

daug kainuoja. Sis seimas ga
na toli. Vien kelionės atseis 
gan brangiai. O kur 
laidos? Bet atėjus 
žmonių geri norai ir 
daro viską galimu.

Nariai: turite lankyti 
rinkimus ir tartis apie 
svarbius reikalus.

kitos iš- 
reikalui, 

viltis pa-

susi- 
tuos

apie laimėtojus. Vieni sakė, kad 
Demokratams nėra ko bijotis. 
Kiti sakė, kad juos Rępubliko
na i išvys.

Rinkimus Demokratai laimė
jo. Bet jų laimėjimas buvo re
zultatas daug prakaito pralie
jimo. Kadangi jie dabarties bo
sai, tai samdo daug darbinin
kų. Ir tiems darbininkams yra 
griežitai įsakyta kaip balsuoti. 
Be abejonės, kad vienaip mano, 
o kitaip daro. Bet nejaugi kasi 
tą ranką kuri tave peni. Dar- 

agitatorių už Demo-

mokratų. Reiškia, 4 prieš vie- 
ną! f

Iš viso balsuotųjų buvo virš 
23,000. Iš-tų balsų Demokratai 
gavo 12,000 su-viršum. Tas pa
rodo kaip piliečiams, taip bos
ams, kad Ciceriečiai supranta 
kas dedasi ir kad ne visus bo
sai gali kontroliuoti.

“N.” RašėjasCicero Rinkimai
Pereitą antradienį turėjome 

savo mažus rinkimus. Rinkom 
miesto trųstisą ir du taikos tei
sėjus. Kaip prieš, taip ir per bininkų 
rinkimus, abi partijos, statan- kratus pilni kampai. Antrame 
Čios savo kandidatus, sunkiai precinkte, prieš penkis Repub* 
dirbo. Buvo daug spekuliacijų likonus stovėjo dvidešimts De-

Trys Naujos
Bušų Linijos

OFICIALUS

Iškilmingas Atidarymas

Miesto tarybos susisiekimo 
komisija sutiko- duoti leidi
mą gat. linijai paleisti auto
busus trijose linijose: Cali-' 
fornia avcnuc, nuo Fulton iki 
72.nd; Bryn Mawr ir Ridge; 
avenue, nuo Broadway iki 
Clark; Division per Humboldt 
parką.

NAUJO
uhited

b rnon ma
3455-57 SO. HALSTED

Penktadienį ir šeštadienį,

FOOD MARI
STREET

Balandžio-April 8 ir 9 d.
Tėmykite, bus išdalinti lapeliai jūsų bloke.
n VI/ A II GĖLES, POPIERINIAIII Y K Ali MAIŠELIAI, PRISTATYMAS ui iinii vaikams baliunai

G MIRĖ ROBERT SWITZER 
-z- Sulaukęs 69 metų amžiaus į 
naktį, iš trečiadienio į ketvirta
dienį, mirė Robert M. Sweitzer, 
buvęs apskričio iždininkas, de
mokratų vadas per ,25 metus 
laiko ir įtakingas lyderis kata
likų organizacijose. Mirė St. 
Anne’s ligoninėje nuo širdies 
ligos, kiuri išsivystė iš cukrinės 
ligos ir kraujo užnuodymo ko
joj. Sweitzer sirgo nuo pereitų 
metų rugsėjo mėnesio.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

iMiliį

42-ri Metai
SAUGIU INVESTMENTU

INSURED
• i

Tai yra Rekordas

^Keistučio Skolinimo ir
^Budavojimo Dr-jos N?1
3236 South Halsted St.

JŪSŲ TAUPOMI PINIGAI 
ŠIOJE ĮSTAIGOJE YRA 

APDRAUSTI IKI $5,000.00

Paskolas Galite Gauti Ant Pirmų Morgičiu

NARIAI:
FEDERAL HOME LOAN BANK OF CHICAGO 

FEDERAL SAVINGS AND LOAN INSURANCE CORPORATION, 
WASHINGT0N, D. C.

ILLINOIS BUILDING AND LOAN LEAGUE 
UNITED STATES BUILDING AND LOAN LEAGUE

JOHN P. EWALD, Sekretorius
CALumct 4118

LOANS and INSURANCE
i, • _

a ii

IN ALL ITS BRANCHES

BUILDING MANAGEMENT

JOHN P. EWALD

JONH P. EWALD
REALTY COMPANY, Ine.

. NEW ADDRESS

3236 So. Halsted Street Phone Calumet 4118

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. Pažymėkit ką norit

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

Vardas..;

Adresas

Budavoji.no


.•■• w. i1 1 w. ^iį 1

JTAUJIEKOS, Chicago; UI •> Penktadienis, balan. S, 1938

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

PubHshed Daily Ezcept Sunday by 
The Lithuanian Newa Pub. Co^ Ine.

1789 South Halsted Street
Tatephone CANAL 8500 >

Sutacrlption Ratee:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

. 8c 
18c 
75C

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 

. of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

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

HiMkymo kalnai
Chicago  je—paltu:

Metams —_________
Pusei metų ____ ______
Trims mėnesiams ___ _
Dviem mėnesiams____
Vienam mėnesiui _____

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei . .....................
Š4čnesiul ,,,

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams $5.00
Pusei metų _____    2.75
Trjms mėnesiams __________ 1.50
Dviems mėnesiams _________ 1.00
Vienam mBnesiui _ ___ — .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Antausis Anglijos konservatoriams
Pirmutiniuose papildomuosiuose rinkimuose i Ang

lijos parlamentų, po to, kai Chamberlain’o vyriausybė 
pasisakė už taikymąsi su Europos diktatoriais, konser
vatoriai gavo skaudų antausį. Londone, West Fulham 
distrikte, laimėjo Darbo Partijos kandidatas, Dr. Edith 
Summerskill, prieš konservatorių kandidatų. Už dar- 
bietę balsuotojai padavė 16,583 balsus, o už konservato
rių — 15,162 b.

West Fulham distriktas iki šiol buvo laikomas kon
servatorių tvirtove. Visuotinuose rinkimuose tame dis
trikte konservatoriai buvo laimėję 3,483 balsų dauguma.

Kas yra ypatingai svarbu, tai — kad rinkimų kam
panijoje svarbiausias klausimas buvo užsienių politika. 
Premjeras Chamberlain parašė konservatorių kandida
tui laiškų, gindamas savo nusistatymų Ispanijos “nesi
kišimo” klausimu ir santykiuose su diktatoriškomis val
džiomis. Kandidatas* tų premjero laiškų vartojo savo 
kampanijoje, tuo tarpu kai Darbo Partijos kalbėtojai 
griežtai atakavo valdžios politikų.

Todėl šitų rinkinių rezultatai yra tiesioginis bal
suotojų atsakymas konservatorių valdžiai. Chamber- 
laino profašistiška politika tapo pasmerkta, ir tai net 
tokiame distrikte, kuriame jo partija iki šiol turėjo 
daugumų.

Iš to galima numanyti, kad valdžios politikai
taria dauguma žmonių ir visoje Anglijoje. Dėka to, kad 
Anglijoje gyvuoja demokratinė santvarka, nors ir toli- 
gražu ne tobula, gyventojai turi progų pareikšti savo 
nuomonę, ir valdžia yra priversta, noroms ar nedoroms, 
su ja skaitytis. ♦

Dar vienas kitas toks smūgis konservatoriams ir 
jie pamatys, kad eidami fašistams patąikavimo keliu 
jie bus išmesti iš Valdžios. Darbo. Partijos naujai išrink- 

<tasis atstovas, Dr. Edith Summerskill, tų rinkimų rezul
tatų reikšmę išreiškė tokiais žodžiais:

“Žmonės įteikė savo ultimatumų — atgal prie 
Tautų Sąjungos arba lauk. Chamberlain’o kūdikiš
kų pasitikėijmų diktatoriais šio krašto žmonės at
meta.”

SLA. viršininkams, bet vi
siems organizacijos nariams, 
turie už juos balsuoja, bei jų 
renkamiems atstovams į SLA. 
Seimų. To straipsnio autorius 
rašo, kad Susivienijimas iš sa
vo tautiškų centų siunčia au
kas "Nepriklausoųios Lietuvos 
priešams, politiniams bandi
tams”.

Jurgėla, kuris iki šiol visai 
nebuvo SLA. narys, yra girdė- 
, ęs, kad pereitasis SLA. Seimas 
paskyrė auką Lietuvos politi- 
niems kaliniams. Ta auka bu
vo persiųsta su prez, Bagočiaus 
ir seks. Viniko žinia Lietuvon 
ir perduota į rankas asmenų, 
apie kurių teisingumų ir atsida
vimų Lietuvos nepriklausomy
bei negali abejoti nė vienas pa
dorus žmogus. O betgi tasai 
“Vienybės” redakcijos štabo 
narys drįsta drėbti į akis SLA. 
nariams, viršininkams ir Sei
mo delegatams, kad jie Susi
vienijimo pinigais šelpiu “poli
tinius banditus”!

Ponas J. Tysliava, “Vieny
bės” redaktorius, kuris šituos 
purvus sudėjo į savo laikraščio 
špaltas, taip pat dar iki šiol ne
buvo narys organizacijos, ku
rią jisai siūlosi “išgelbėti nuo

socialistų ir komunistų”. Pats 
plusdamas ir niekindamas SLA. 
Pildomosios Tarybos narius, ji
sai leidžia savo bendradarbiui 
Jurgėlai vadinti kairiosios ,ft 
spaudos agitacijų “lojimu radi- 
kališkoje patvorėjė” ir kitiems 
tautininkų “Sargybos” šulams ■ > . ____ _
leidžia plūsti , savo oponentus šiandien mes jau daug žino- 
“veidmainiais”, “apgavikais”, me apie Lietuvos su Lenkija 
“vagimis” ir panašiais epitetais, santykius. Visų lietuvių upąs yt 

Tai pereina visas padorumo ra priešingas tam, kas- šiandien 
ir žmoniškumo ribas. Tenka yra su Lietuva atsitikę. Skai- 
pasakyti, kad jau ne vien tant Vienybę, reikia su didžiau- 
dėl fašistiško atžagareiviškumo siu rimtumu jos direktorius ir 
“sargybininkų” ir jų kandida- redaktorius paklausti: dėl ko 
tų reikia kiekvienam padoriam jie tai žeidžia Amerikos lietu- 
SLA. nariui kovoti, kad tas vių jausmais? Ji vienų dienų 
juodas gaivalas neprilįstų prie | rašo prieš lenkus, rašo kaip 
organizacijos vairo. Bet reikia 
ginti nuo jo Susivienijimų da 
in dėl to, kad tas svetimas Su
sivienijimui gaivalas neneštų į 
šių organizacijų purvo ir de
moralizacijos.

SLA. nariai turi pasirūpinti, 
kad tie begėdžiai, kurie drįsta 
Lietuvos demokratijos 
vės gynėjus vadinti “politiniais I numu buvo priimtas Lietuvos 
banditais”, negautų SLA. sei- piliečių; rašo prieš darytas dė
mė Scrantone pasidžiaugti. | monstracijas New Yorke; rašo 

Nė vieno balso Smetonos ka-1 pateisinančius straipsnius apie 
valieriams! Nė vieno smetoni- Lietuvos dabartinę valdžių ir 
nio delegato! |drauge agituoja aukoti Lietu

vos ginklų fondui. Sunku įsi
vaizduoti, kaip tie Vienybės 
skaitytojai mano. Juk tai. di
desnio absurdo negali būti. Juk 
tai nėra niekas daugiau, kaip 
tik publikos apgavystė. Tas lai
kraštis neturi jokio rimtumo. 
Yra spauda, kuri atlieka maz
gotės rolę. Dabar kyla klausi
mas, kodėl gi kiti laikraščiai, 
kurie daro apžvalgas, dėlei to 
tyli? Kodėl apie tai netarti žo
džio kito? Ar ilgai visuomenė 
su tokia spauda draugaus?

MUSŲ SKAITYTOJAI
“VIENYBĖ” IR AMERIKOS LIETUVIAI

Lietuvos žmonės nusistatę, 
kaip nepatenkinti, kaip nera
mu, kaip juos bando sudraus
ti Lietuvos spauda, kad neda
rytų jokių demonstracijų; ra
šo, kaip studentai paskelbė ge
dulo laikotarpį ir t.t. IŠ kitos gi 
pusės, ji rašo:, kaip Lenkijos 

ir lais-1 pasiuntįnys Chorwat su malo-

pamiršk, kad sunkias pareigas 
eini. Jeigu mes visi žinodami 
Tamstos silpnumus, kuriuos e- 
si padaręs Lietuvoje, tylime, 
tri čia bandyk truputį surimtė
ti ir skaitykis su spaudos etika. 
Blofinti skaitytojus ilgai nega
lėsi. Reikalai, apie kuriuos sa
vo laikraštyje rašai, kurie lie
čia, Lietuvos santykius su Len
kija, mums yra daugiau žino
mi, negu tavo laikraštis gali 
aprašyti. Ginti dabartinę val
džios pusę niekas Tamstai ne
draudžia. Bet mes šiandien visi 
šventai tikime, kuriems apeina 
Lietuvos likimas, kad jeigu dar 
neišsijudino klausimas, kad 
dabartinė valdžia pasitrauktų, 
tai jis netrukus gims. Ir mes 
visi tol dirbsime, iki tas bus at
siekta. Musų visų turi būti rei
kalavimas, kad tik koalicinė— 
demokratinė Lietuvoje valdžia 
gali lokius klausimus Spręsti, 
bet ne valdžia, kuri tik savo 
asmenims

tiems baltakalnieriams ske- 
bains pusėtinai apdaužė maši
nas. Kaip kuriuos pasitikus po
licija savais automobiliais par
vežė į namus. Visa vietos poli
cija pastatyta dirbti *24 vaL»per 
iarą. Kai kuriems skebams 
nakčia langus išdaužė. Daily 
Record kovo 30 d. rytą skelbia 
busią 15 automobilių akmeni
mis apdaužyta ir 2 sužeisti. Du 
streikieriai areštuoti. Kuo strei
kas pasibaigs, dar negalima pa
sakyt. —Marksistas.

Rockford, III

Lietuvos visuomenės
sujudimas

LANKŲ ĮŽŪLŪS REIKALAVIMAS. — JAUNIMO PA
SIRYŽIMAS. — DEMOKRATIJOS. — JUSTAS PA
LECKIS PRABILO. — DEŠIMTS TŪKSTANČIŲ 
ŽMONIŲ SUSIRINKO PRIE NEŽINOMO KAREI
VIO KAPO. — AŠAROS DĖL VILNIAUS. — APIE 
LIETUVOS ĮVYKIUS SUŽINOME Iš UŽSIENIO 
SPAUDOS. — TAUTININKŲ ... SĄJUNGOS. NA
RIAI ĖMĖ STOTI Į LENKŲ ORGANIZACIJAS. — 
VISUOMENĖS BURNA YRA KIETAI UŽČIAUP
TA. — PILSUDSKIUI DOVANA . . .

atstovauja.
« « »

aukų ginklų fondui, 
nuomonė yra tokia.

aš čia noriu non 
“Naujienose” paminė 
‘Naujienų” skaitytoja

PURVAI

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje) profesijos

Savo laiškus vis dar datuoju.

gali
šios dienos

visai im

21 naktieskovo 
įžūlūs reikalavi-

ir jos 
daug

dabarti-

ne is 
lietuvių

Tautininkų “Sargyba” 
organas “Vienybė” jau 
nešvarumų įnešė į SLA. rinki
mų kampanijų. Ko vertas yra 
tas vienas jų nuolatos vartoja
mas argumentas, kad
nė SLA. Pildomosios Tarybos 
dauguma susidedanti 
tikrų lietuvių” arba 
tautos “priešų”!

To ne gana. SLA. preziden
to adv. Bagočiaus asmeniui dis
kredituoti “Sargvbos” kandida
tas p. Laukaitis nesisarmatijo 
paskelbti “Vienybėje” privatinį 
laiškų, kurį prieš trejetų mene
sių adv. Bagočius rašė adv. 
Laukaičiui. Įsivaizduokite, prie 
ko ta rinkimų kampanija pri
eitų, jeigu imtų panašiai elgtis 
ir tautininkų priešai. Kiek viso
kių laiškų yra rašę įvairiems 
asmenims p. Vitaitis, Dr. Vini- 
kas ir k.? Kiek visokiu dalykų 
privatiniuose pasikalbėjimuose 
yra pasakę p. St. Mockus, Dr. 
Vinikas, p. St. Gegužis ir t. t.? 
Na, ir jeigu dabar “Naujienos”, 
“Keleivis” ir kiti laikraščiai im
tų tuos laiškus pcrspausdinčti 
ir tų privatinių pasikalbėjimų 
turinį skelbti — į ką tuomet 
pavirstų visa musų spauda ir 
kokioje šviesoje pasirodytų di
džiausios musų fraternalės or-jtas jau

Laukiau “Naujienose” pasi
rodant žinutės iš čia įvykusio 
visų srovių bendro parengimo 
Lietuvos nepriklausomybės 20 
metų sukaktuvių paminėjimo. 
Bet jau praėjo suvirš mėnuo 
laiko, o “Naujienose” vis ne
matyt. Manau sau: jeigu butų 
kokis privatiškas “šurum-bu- 
rum” įvykęs, tai “platus apra
šymas” butų jau seniai tilpęs!. 
Bet, juk dabar čia musų visi; 
bendras reikalas—įvykis; mu 
sų tautos laimėjimo minėj i 
mas!.,.

Taigi, 
trumpai 
ti, kad
žinotų tai, kad pas mus Rock 
forde vasario 27 d. šių meti 
įvyko visų srovių (dešimtie: 
draugijų bei kuopų) bendra 
Lietuvos nepriklausomybės 20 
ties metų sukaktuvių paminėji 
mas, kuriame buvo priimta re 
zoliucija reikalaujanti Lietuva 
demokratinės laisvės. Ir šis pa 
vyzdingas parengimas gerai pa 
vyko. O pavyko dėl to, kad vi 
sos srovės sutartinai dirbo, ka 
šis parengimas pavyktų. Taip^ 
vietos kunigas Juozaitis bažn\ 
čioje ragino pavapi jonus mini 
tame parengime dalyvauti.

Kaslink 
tai mano 
Šiandien Lietuvai tokios aukos 
nereikalingos. Jeigu ji jas pri
imdinėtų, tai tuo pačiu pati 
Lietuvos valdžia savo santy
kius gadintų su Lenkija. O jei
gu ji priima, tai mus dar dides
nėn abejonei! įstumia, kad jai 
tos aukos nereikalingos gink
lams, bet reikalingos gal tik 
tam, kad galėtų palaikyti tokią 
spaudą, kaip Vienybė, kuri ves
tų lietuvius į meiliškus ryšius 
su Lenkija, kuri prievarta yra 
liepus Lietuvai atsižadėti jos 
sostinės Vilniaus. Taip tiktai, o 
ne kitaip, tuos klausimus gali
ma išspręsti. —F. J. živatas

bėtojai: vietos kunigas Juozą 
lis, Pruseika ir Dr. Grigaiti 
Visų kalbos buvo interesingo 
ir publika kalbėtojus palydė j 
gausiais aplodismentais.

Parengimo programa, trun 
pai sutraukus, buvo tokia: Li< 
tuvos ir Amerikos himnus pi 
giedojo SLA 77-tos kuopę 
kvartetas (Stružas, Sinkevičių 
nė, Šimaitienė ir Bacevičius^ 
padainavo: Laisvės mišrus ch< 
ras, vietos 
Noreikaitė 
nė. Pienu 
Misiuniutė,
ri yra ir choro vedėja) ir jai 
nuolis Baranauskas; piano sol 
grojo p-Iė Sinkevičiūtė, ir gn 
pė mažų mergaičių pašolį 
“Dutch dance”, o maža merga 
tė Jovaišiutė pašoko 
šokių.
. Po prakalbų Dr.

Imkime šiandien kitus reika
lus. Imkime, pavyzdžiui, SLA. 
Laukaitis yra profesionalas. 
Kiekviena profesija turi etikų. 
Jeigu žmogus savo
etikos nesilaiko, tai toks žmo
gus yra visai mažos vertės. Jei
gu Bagočius ir rašė laišką tam 
tikrais reikalais ir išreiškė to
kias jį suraminančias mintis, 
tai kam gi Laukaičiui kaipo to
kiam reiktų asmeniški laiškai 
išduoti spaudai. Mes tuo atžvil
giu žinome Bagočių. Tai j’rąjo 
silpnybe. Bet silpnybė ir etikos 
suderinimas yra du skirkngi 
dalykai. Ir jais matuojant žmo
gaus vertę, randama, kad žmo
gus be etikos niekur netinka. 
Ir kaip Tamsta pats, Laukaiti, 
manai apie tai? Ar tai, kų aš 
čia rašau, jauti, kad tai yra 
Tamstos žeminimas? Ar Tams
ta pats save pažemini? Kaip 
nesigėdi tokius dalykus daryti?

Baigdamas tuo dar turiu pri
durti keletą žodžių Tysliavai. 
Nemanyk, Juozai, kad dar vis 
Lietuvoje pūdymuose su purvi
nom kojom kiaules ganai. Jei
gu Tamsta esi šiokis lokis at- 
sakomingas redaktorius, tai ne-

dinimo žymus žurnalistas Jus
tas Paleckis neiškentė ir staiga 
prabilo . . . žodžiai tiek visiems 
aiškus ir suprantami. Tie žo
džiai, kuriuos kiekvienas nuo
širdus lietuvis šias dienas giliai 
širdyje turėjo, bet nedrįso, ar 
gal nežinojo kaip, kur ir į ką 
sakyti.

—Valanda rimta ir dclko 
Lietuvos likimas sprendžiamas 
tik tam tikros žmonių grupes ? 
Del ko visuomenė " per spaudą 
plačiai neinformuojama, kas 
dedasi ? Delko ne visa visuo
menė, arba jos atstovai tokį 
rimtą Lietuvai klausimą riša 
Mes visi esame lietuviai, visi ei
sime kariauti, lai dėlko tie mo
nopoliai. .. Tas dienas panašiai 
kiekvienas lietuvis galvojo ir 
panašiai viešai pasakė, ar-bent 
mėgino sakyti Justas Paleckas... 
Mėgino, nes tuoj buvo suimtas. 
Tiesa, jau paleistas.

Jo keli viešai tarti žodžiai 
lyg buvo žaibas giedroje dieno
je ir lygiai lyg anas žaibas iš 
pradžių visus teatro žiūrovus 
pritrenkė, bet vėliau pasipilė 
tikra delnų plojimo audra . . .

Prasiveržė!
Štai šiandien vakare koks de

šimts tūkstančių žmonių susi
rinko prie nežinomo kareivio 
kapo Kaune. Ėjo kasdieninės 
apeigos. Jos liūdnos, gedulin
gos ir kartu ryžtingumą skiepi
jančios. Bet šį vakarą tos apei
gos ypač buvo reikšmingos! 
Buvo pasakyta viena prakalba, 
patriotiška prakalba. Apeigoms 
pasibaigus sugiedota visų su
tartinai tautus himnas. Visi iš
kėlė aukštyn rankas ... o pas
kui, paskui visi pasuko į gatvę 
ir iš visų krūtinių išsiveržė . . .

— Į Vilnių, į Vilnių . . .
Ir prasidėjo tikrai didžiulė 

žmonių demonstracija su toli 
nepalankiais vyriausybei Šu
kiais. Policija neleido demons
tracijai prasiveržti į svarbiau
sias gatves,...

Didžiuliai policijos būriai vi
sus takus saugojo. Minia neri
mavo' ir pagaliau pavartota a- 
šarinės dujos ...

Norwood, Mass.
1 1

Odos išdirbystės 400 darbi
ninkų išėjo į streikų

dar yra rimta, kad galimi viso
kie įvykiai, kurių 
pergyvenimus 
stelbti. /

Taigi rašau 
metu. Lenkų
mas ir Lietuvos vyriausybės su
tikimas jų reikalavimus paten
kinti sukrėtė visą Lietuvos vi
suomenę iki gyvo kaulo. Kiek
vienas lietuvis giliai į širdį yra 
įsidėjęs ir gerai įsisąmoninęs, 
kad Lietuvos pretenzijos į jos 
žemes Vilniaus krašte, visais 
atvejais, yra teisėtos ir jis lūkė
davo, jis tikėjosi, kad štai iš
muš ta valanda, kada jam pa
daryta skriauda bus nuplauta, 
atstatyta ir jis laukė, kad toje 
kovoje visas pasaulis bus jo 
pusėje. Ir štai ta valanda lyg 
ir išmušė! Lenkai brutaliai1 pa
reikalavo sudaryti diplomati
nius santykius ir čia lietuvis 
pajuto, kad atėjo toji jo seniai 
laukiama valanda ir štai jis lyg 
ir pašauktas į kovą ginti tą 
šventą savo teisę. Jis ryžosi, jis 
pasiruošė.,. Sujudo visa Lietu
va. Vyrai visai rimtai ruošėsi į 
kovą! Jie žinojo, kad toji kova 
nėra lengva,i kad bus daug au
kų, daug kraujo praliejimo, 
bet jis tikėjo, kad didžiosios 
valstybės, bent kai kurios iš jų, 
jį toje kovoje parems ir jis ko
vų laimės. Jaunimas, o ypač 
mokslus einąs jaunimas, visai 
nejuokais pasiryžo stoti sava
noriais į kariuomenę. Jau rašė
si į eiles. Ginklų fondui aukos 
pradėjo sparčiai plaukti ir štai 
netikėta ir nelaukta staigme
na r . . Lenkų reikalavimai pa
tenkinti ... Reikia staiga, pa
čiam persiorientuoti, reikia gal
vosenų kita kryptimi pasukti, 
reikia susiprasti su ta mintimi, 
kad toji kova atidedama toli
mesniam, nenumatytam laikui. 
Pasiruošta ir staiga tenka nusi
vilti, tenka kitaip galvoti ... Ir 
vėl subruzdo visa Lietuva . . . 
Eina demonstracijas ♦ < .

štai vakar Kaune vi^ai neti
kėtai valstybės teatre laike vaį*

vargonininkė p- 
ir p-ia Baranauski 
akompanavo: p- 
p-lė Poškiutė, (ki

Kovo 25 d. rytą, 10 minučių 
prieš septynias, per lokalo pil
dančiųjų tarybą liko įsakyta 
visiems darbininkams nepradė
ti dirbti ir 8 vai. ryto visiems 
išeiti iš dirbtuvės tiesiai į Lie
tuvių svetainę ir atlaikyti mi
tingą. Streiko priežastis: kom
panija atsisako pasirašyti su 
unija tą patį agrimentą, kuris 
buvo pasirašytas pereitais me
tais. Atsisako duoti savaitę lai
ko mokamų vakacijų ir rašosi 
tokį agrimentą, kur bosai galė
tų atleisti sau nepatinkamus 
unijistus, o*jų vieton paimti 
naujus iš lauko pusės, nepri
klausančius unijai. Supranta
ma, kad kompanija nori su
griauti National Leather Wor- 
kers unijos 26-tą lokalą. Dar 
viena priežastis yra ta, kad tos 
pačios unijos lokolas Peabody, 
Mass., ir tos pačios kompani
jos dirbtuvėj turi visai skirtin
gų pasirašę agrimentą su kom
panija. Peabody’s lokalo val
dyba pasirodo yra lyg ir savos 
rųšies biurokratai. Tokiu budu 
ir pasidaro priešingumas. Tuo 
pasinaudodąma kompanija ir 
Norwoodui (J101*! peabodiečių 
agrimentą ahUnesti. Trokais 
vežė skuras į Peabody ir tenais 
dirbo visais garais, o Nor- 
woode vis atleidinėjo darbinin
kus. Esą* čia brangiai kaštuoja 
išdirbimas skurų. Pradėjo grų- 
sinti lokautu ir iškraustymu 
dirbtuvių, kurių čia yra pora. 
Iš unijistų darbininkų pusės 
skebų visai nėliko. Unijistų 
streikierių darbą, kiek pajėgė, 
pradėjo dirbti bosai ir boseliai, 
— raštinės darbininkai. Kovo 
29 d. 4 vai. po pietų, kai užbai
gė darbų, su automobiliais va
žiavo namo. Tai streikieriai

klasikišh

Grigai!
Lietuvi

žmonių laisvės atsteigimo reganizacijos veikėjai ir jų gin
čai?

Bet tautininkai nepaiso, ko
kios yta tos priemonės, kurio
mis jie kovoja prieš kitų sro
vių žmones Susivienijime. Ir 
juo tolyn, tuo jie breda vis gi
liau — tur būt, juos ima despe
racija, matant, kad SLA. kuo
pose milžiniškas daugumas 
balsų gauna pažangieji kandi
datai.

“Vienybė” šių savaitę suma
nė “pašvęsti” net visų savo nu
merį “SLA. reikalams”, pripil
dydama jį tokioms šlykščioms 
pliovonėins ir tokiais purvinais 
šmeižtais, kad net koktu daro
si, juos skaitant.

Štai vienas ilgas straipsnis, 
pasirašytas P. J. (matyt, P. 
Jurgelevičiaus-Jurgėlos) ir įdė
tas pirmame to laikraščio nu
meryje, po antrašte “Ateina 
Lemiamoji Valanda”, meta įta
rimą dabartinei SLA. Pildo
mos Tarybos daugumai, kad 
ji spekuliuojanti organizacijos 
pinigais ir elgiantis taip, kaip 
tie bankininkai, kurie neturį 
sąžinės!
Prikaišioja “politinių banditų” 

šelpimų
tame straipsnyje da- 
biauresnis priekaiš- 
ne tik dabartiniems

se”) ir buvo vienbalsiai priiu 
ta.

Toliaus, 
romą dar

—Mes verkiame dėl Vil
niaus! . , . Kokia ironija!

Dar ilgai žmonės grūdosi vį 
svarbesnes gatves. Policijai bu
tą daug darbo. Pavyko paga
liau- visus išsklaidyti. Pavyko... 
Bet tai tik pradžia.

Į tai tik viena galima pasa
kyti.

Kad žmonėms galima viso
kias kvailybes įskiepyti. Galima 
juos priversti tuštybes garbinti, 

 

nepašauktus autoritetus gerbti 

 

beKfik reikalinga viena bū

 

tina sąlyga, tuomet prie kiek
vieno piliečio reikia pristatyti 
po žandarą. Bet kas šiokį, kelių 
pasirinko, turi ir viena stipriai 
sau į galvų įsidėti, kad tie žan
darai taip pat žmonės, ir jiems, 
kas žmoniška, nėra svetima ... 
Ateina laikas, išmuša ta valan- 

Į da, kada ir jie toje žmonių ma
sėje dingsta, tarytum jų nebu
vus. /Tokias tai valandas mes 
dabar Lietuvoje gyvename, o 
gyvenapie tik todėl, kad bijo
masi žmonėms viską atvirai pa
aiškinti, bijomasi suteikti dau
giau žinių ...

(Bus daugiau)

girnas—paulinėj imas Lietuvi 
nepriklausomybės 20 metų s 
kaktuvių, kuris pasiliks įraš 
tas Rockfordo lietuvių istorija 
—mums Rockfordo lietuviai! 

svarbiaisia 
eidami pr 

pajėgiau 
kliūtis, k

parodo, kgkl mes 
Lietuvos reikalais 
bendro susitarimo, 
prašalinti visokias
rios galėtų musų bendrą da

Atėjo
Kultūra No. 2

TURINYS:
Nepriklausomybės akto išvakarė 

—St. Kairys.
Lietuvių Tautos laisvės troškini 

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

tucija—prof. M. Roemeris.
Niūra—I. S. Turgenev.
Du , eilėraščiai—V. Montvila.
Bairono paslaptis—Stefan Zweij 
Liūdnos Dienos—Antanas 
šeimos pametimas ir jo 

—L. Purenienė.
Žemės ir karo klausimai Ispanij 

—A. Adalas. k
Populiaris Mokslas ir Apžvalga.

GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE
17391 So. Halsted St

A 45 CfiNTAL

Rukai 
sankci
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| IŠ DETROITO PADANGES
Žinios Iš Detroito Ir Kitur

Musų vyrai
Nors Detroito Vyrų Choras 

susitvėrė visai neseniai, bet jau 
yra pasirengęs šį sezoną prieš 
publiką su koncertu pasirodyti. 
Koncertą choras rengia Velykų 
dieną, būtent, balandžio 17. 
Įvyks jis IAS svetainėje, 24 
ir Michigan Avė. Prasidės 6 
vai. vakaro. z

Vyrai, matyti, yra pasiry
žę pasirodyti su tikrai šauniu 
koncertu. Dainuos ne tik jų 
choras, bet ir daug svečių dai
nininkų. štai iš New 
vyksta Alex Wesley, 
Metropolitan Operos 
Clevelando atvyksta
Krasnickas su visa grupe savo 
dainininkų, žodžiu, vyrų cho
ras turės šaunių talkininkų, 
kurie yra pusėtinai išgarsėję 
ir vietos publikos gerai žino
mi. Su tokiais talkininkais, be 
abejonės, nebus sunku gražų 
koncertą sudaryti.

Yorko at- 
kuris yra 
narys. Iš 
p. Julius

Ir reikia pasakyti, jog apie 
vyrų koncertą detroitiečiai pu
sėtinai daug kalba ir jo nekan
triai laukia. Visiems juk įdo
mu, kaip čia tasai neseniai gi
męs choras pasirodys.

Aną dieną sutikau vieną cho
ro narį. Be niekur nieko jis 
įbruko man 10 tikietų, kad 
juos išplatinčiau. Sako, nebi
jok parduoti, nes publikos mes 
tikrai nepvilsime. Girdi, mes 
esame vyrai ir iš stuomens ir 
iš liemens, o apie musų daina
vimą patyis galėsite spręsti. 

Tačiau žinokite, kad koncertui 
mes labai rimtai rengiamės!: 
tiek esame į dainas įsigilinę, 
jog ir margučiai mums nerupi.

Šiaip ar taip, o tas Velykų 
dienos koncertas bus įdomus. 
Tad mes jo ir laukiame.

i —Mariutė

Didelis protesto mitingas
Yra rengiamos didelės pro-

“GERAI! KODĖL NEPRISIDĖTI 
PRIE EKSKURSIJOS, KURIAI AŠ 

VADOVAUJU S.S. LANCASTRIA?

ŠIAIS METAIS 
Aš VAŽIUOJU 
I LIETUVĄ!

Plauk tiesiog į

KLAIPĖDĄ
laivu

S. S. LANCASTRIA per KIEL KANALĄ 
Išplauks iš New York'o gegužes 21d.

štai yra Jums gera proga aplankyti Lietuvą 
vienintelio laivu, kuria plauks tiesiog j Klai* 
pėdą per vaizdingą Kief Kanalą. Pasitenkin
kite gera ir patogia kelione, kuriai asmeniė. 
kai vadovauja PIJUS BUKŠNAITIS, Cunard 
Wbite Star linijos, lietuvių, skyriaus vedėja,.

gražus viešieji kam
bariai, plaukiojimo baseinai, geras valgis, 
pramogos, mandagus patarnavimas ir grąžys 
vaizdai plaukiant per pagarsėjusį Riet Ka
nalą.

Patogus kambariai,

EUCHARISTŲ KONGRESAS BUDAPEŠTE 
Nuo Gegužes 23 iki 29 > 

Specialė kelione:
QUEEN MARY balandžio 27, gegužės 14

Smulkesnių informacijų kreipkitės pas v

NAUJIENOS 1739 %^goEDilsltkeet
CUNARD WHITE STAR

Gudrus Sienų Popieriaus Valyklio Pirkėjai

REFLEX ACTIOH 
that absorbs 
ALL impuriiies- 
cutsthe dirt.does 
not slide over it

Hs the

testo prakalbos prieš lenkus. 
Prakalbas ir mitingą rengia 
Detroito lietuvių draugijų ben
dras komitetas. Mitingas įvyks 
bakudžio 9 d. Lietuvių sve
tainėje. Prasidės 7 vai. vaka
ro. Svarbiausias mitingo tiks
las bus pareikšti protestą prieš 
Lenkijos fašistus, kurie tyko 
sunaikihti Lietuvos nepriklau
somybę.

Šiuo labai rimtu momentu vi
so pasaulio lietuviai stoja gin
ti Lietuvos nepriklausomybę. 
Nuo to neturi atsilikti Detroi
to ir apylinkių lietuviai. Ne
paisydami savo įsitikinimų, jie 
visi turi dalyvauti protesto 
mitinge. Tai kiekvieno lietuvio 
pareiga., 

' y

Kalbėtojai bus vietos ir iš 
Chicagos. Kalbės taip pat ir 
kitataučiai. Įžanga nemokama. 
Visi, kas tik galite, būtinai da
lyvaukite^ tame' mitinge.

-—Komitetas

SLA trijų kuopų susi
rinkimai

Balandžio 3 d. trys Detroito 
SLA kuopos laikė savo susirin
kimus. Visos tos kuopos at
liko Pildomosios Tarybos bal
savimus ir išrinko delegatus į 
busimą seimą. Gausingiausias 
susirinkimaš buvo SLA 352 
kuopoje, nes dalyvavo per 100 
narių. Balsavimuose šioje kuo
poje laimėjo Vakarų Komiteto 
siūlomi kandiddtai.

Štai tos kuopos balsavimo re-„ 
zulta.tai:

KLAIDŲ
ATITAISYMAI

Archer

mode-
Onuks

klaidos:
trečias paragrafas 

dvi eilutės buvo su
turėjo skambėti se-

Vakar dienos “Naujienose” 
tilpusioje. žinioje (pirmam pus
lapyje) apie Lietuvos Demo
kratijos Vadų Pareiškimą 
TAUTAI ir VYRIAUSYBEI įsi
brovė dvi

Žinios 
(kuriame 
maišytos) 
tarnai :

“Pasirodo, kad po tuo didžiai 
svarbiu dokumentu yra padėti 
parašai ne tik aukščiau pami
nėtųjų keturių žmonių, bet da 
ir šie vardai: buvusiojo Minis- 
terio Pirmininko Antano Tu
mėno, buv. meisterio Bistro, 
buv. ministerio Karvelio, buv. 
ministerio Krupavičiaus, buv. 
ministerio P. Leono ir Vyt. Di
džiojo Universiteto prorekto
riaus prof. Antano Pureno.”

Žinios priešpaskutinio para
grafo paskutinis sakinys (ku
riame praleista žodis) turėjo 
skambėti sekamai:

“Skaudus ultimatumo forma 
drstas 
smūgis 
tautą.”

liausiu suknių Madų Parodą 
ir Floor Show, pirmadienio 
vakare, bal. 11 d., Syrena Ball- 
room salėje, ties 4270 
avenue.

Suknias parūpino 
Lewis krautuvė, o jas 
liuos Aldona Grigonis,
Skeveriutė, Julia Kazlauskas, 
dr kitos Pirmyn choro narės.

Floor • Show programą iššpil- 
dys Pranas Jakavičius, komi- 
tas ir visų mėgiamas dainium* 
nas, akordinistas Andy Nor- 
butas su visu savo buriu dai
nininkų, šokėjų, juokdarių, 
etc. Bilietai tik po 25c ir juos 
galima gauti nuo Choro narių, 
vedėjo K. Steponavičiaus ir 
prie durų.

Visuomenes nauda
Midwest /Stores našus patarna

vimas ir ekonomija

Lietuvos vyriausybei 
per ją pasiekė ir pačią

Northsidiečių
Parengimas 
“Pirmyn“ Chorui

Valgomų daiktų pirkimas tai 
kasdieninis ir svarbiausias šei
mos reikalas. Kiekvienos šei
mos išlaidų žymiausioji išlaidų 
dalis susidaro kaip tik iš mais
to išlaidų. Tad, sava imi aišku, 
kad kokių taupymo priemonių 
nesiimsime, privalome, pir
miausiai, atsiminti kiek šeima 
yra priversta išleisti iš savo pa
jamų tiems gyviausiems reika
lavimams.

Rytoj Vakare Bunco ir Kortų
Į Prezidentus

Bagočius
Laukaitis
Jurgelonis

Į Yice Prezidentus
Mažukna
Bukšnaitis

Į Sekretorius
Miliauskas 
Vinikas 
Andžūlaitis

Į Iždininkus'
K. Gugis 
Trečiokas 
Simokaitis

Į Iždo Globėjus
Mikužiutė 
Martinas 
Mockus 
Kersevičius 
Urbonas 
Soponis

Į Daktarui Kvot.

70

r.

72
29

52
44

66
31

62
48
41
28
14
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Stanislovaitis 53
Biežis
Stanulionis

27
11

Delegatais į seimą liko iš-
rinkti tryfe: Kazys Martin
(Morkūnas), Molis ir 
tis.

Overai-

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

“KULTŪRĄ”
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

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

tojai, kritikai, visuomenininkai.

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

gerausių kurinių rinktine knyga.

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

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

7:00

Yra žinoma, kad prekės kai
na priklauso nuo to, kiek rei
kia išleisti už jos pagaminimą, 
jos apsaugojimą, pervežimą ir 
užlaikymą. Bet pristatymo iš
laidos, tenka pasakyti, yra pa
ti svarbiausioji tų išlaidų da
lis. Nuo to pareina ir prekių 
kaina, kurią turi sumokėti 
vartotojas. Ir kiek prekė 
daugiau per rankas, tiek 
kaina bus didesnė.

Tačiau, jei gamintojas
pajėgesnis,—gali pagaminti iš 
karto daugiau,—tai ir prekės 

pagaminimo išlaidos yra ma
žesnės. Modernas prekių pri- 

tą patį, būtent: 
daugiau, kaina 
Tokią tad pre- 
Midwest Stores

eis 
jos

Pir- 
nuo

yra

Geresnis Maistas
UŽ ŽEMAS—PINIGŲ TAUPYMO KAIRAS 

PARSIDUODA 4‘MIDWEST STORES” 
PENKTADIENYJE IR ŠEŠTADIENYJE, BALANDŽIO 8 ir 9

“ARMOUR’S” S'f AR

TaviUdi kartonas

“CARNĄTION” GARUODINTAS

Milkas = 3 20c
“PILLSBŲRY’S” BEST
TkJf'* la. _ *5 svar. 24'/z sv. QQcPllltSlJ maiš. 23c. maiš. O 3
“LITTLE KURNELS” Naujas Pusryčiams maistas 2 pakai 25c
“SHURFINE” SLYVŲ SUNKA .................... 12 unc. kenai 3 už 25c

SWEET CORN
“DEPENDABLF” ŠPINĄKAI Didėti 2V2 kenai 2 už 25c

3 uz 25c
“Midwest” Obuolių Sviestas. Didel. 38 unc. džiar. 170
“TASTEWELL” RAIKYTOS AR PUSES
PYČĖS - Didelis 2Va kenas 18c

2 pak- 90KRE-MEL PRIESKONIAI
“PREMIUM” CRAGKERS ...
“ŠUNSWEET” SUMINKŠTINTI
DIDELI SLYVAI Sv. Pakai....... 2 už 19c
“SUN-MAID” BE SĖKLŲ
RAZINKAI.... 15 uncijų pakai . 2 už |9c
“WELCH’S” GRAPE JUICE Paintės Bonka
ŠVIEŽIA RŪKYTA ŽUVIS Genuine Čhubs Sv. 320

230
Ji

3^110. pak. 2 už 170
.....L................ Sy. 190
...................... Sv. 210

“,DAISY” CREAM CHEESE.......
ILGOS KILBASINĖS DEŠROS .... 
VERŠIENOS DEŠRELĖS ... .

KOPŪSTAI Nauji Florida ...........3 sv. 1 Qc
ŠVIEŽIOS PARINKTOS TOMATĖS Florida .......................  Sv. 10c
“SUNKIST”- NAVEL GRANDŽIAI Dideli 200 dydžio Tuz. 21c 
EKSTRA DIDELI VIRIMUI OBUOLIAI ...........................  5 sv. 19c
USPRY” DARŽOVIŲ RIEBALAI S v.

3 svarų ken. 54c................................... kenas CUG

“PALMOLIVE” MUILAS .......................
“SUPER SUPS” Reguliarus Raudoni Pakeliai
“OGTAGON” GLEANSER .....

;TAGO^”lif PILAS
“PUROX”2 10c pak. už ĮQ0

Dideli Gabalai

4 už 23ę
...... 3 už g26c
3 už 140
...... 3 už 14c

NORTIISIDE — Rytoj va
kare J. Grigaičio salėje, ties 
3804 Arini tage, įvyks Jiunco 
ir Kortų Party, kurią Norlh- 
sidiečiai rengia Pirmyn 
ro naudai. T

Parengimas prasidės
valandą vakare. Bilietus gali
ma gauti prie durų, nuo 
myn Choro narių arba 
Fondo valdybos. Kaina tik 30
centų. Bus idaug durų ir stalų 
prizų. Vakarėlis bus gražus 
ir įdomus. ..

Po lošimų įvyks šokiai, ku
riems gros i Andy Norbuto or
kestrą. Visi Northsidės lietu
viai yra raginami atsilankyti 
ir paremti Pirmyn Fondą, iš 
kurio bus finansuojama “Pir
myn’’ Chorą, kelionė Lietuvon 
šią vasarą.

—John Paiza.

“GOLD DUST” , ,2 MAŽI 9c.

2 25c/pak. už
DIDELIS tOo 

................  PAK. I OV
$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 

TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

Brighlon Parkas Ruošia
Madų Parodą 

i
Brighton Parko pirmynie-

čiai, neatsilikdami nuo Norlh-

Choro Lietuvos Kelionės 
naudai. Jie rengia įdomią vė-

Statymai ‘ šKko 
perkant po 
yra pigesnė, 
kybą veda ir 
organizacija.

Midwest Stores\ organiza
cija. perka tiesiog is 
jų ir dirbtuvių. Krautuvninkai 
nors ir atskiri savininkai, bet 
jų prekyba priklauso nuo tos 
didžiulės organizacijos pajėgu
mo. Ji turi savo sandėlius ir 
•visą reikalaujamąjį pristatymo 
aparatą, kas leidžia; daug eko
nomijos padaryti ir pigiau per^ 
eisti pigesniomis kainomis sa

vo nariams—krautu vninkams.

aminte-

NES PIGIAU

M|OWESTS)STgRES
PIRK NUO

SLA 21 kuopa
Tos kuopos balsavimo rezul

tatų neturiu po ranka. Tačiau 
iš patikimų šaltinių teko nu
girsti, jog Bagočius gavo 20 
balsų, o Laukaitis tik 2. Maž
daug panašiai buvo balsuota ir 
už kitus kandidatus. O tai reiš
kia, kad pažangiųjų kandidatai 
laimėjo dideliu daugumu balsų.

Delegate į seimą išrinkta 
drg. Andriulienė, o alternatu 
Levulis.

todėl ir 
čia pa- 
naudai. 

balsavo: 
laukaitis

SLA 200 kuopa
šiai kuopai vadovauja vadi

namieji tautininkai, 
bahįa.vimo rezultatai 
krypo sargybininkų 
štai kaip šioji kuopa 
į prez.: Bagočius 9,
16 ir Jurgelonis 3; į vice-prez. 
Mažukna 11 ir Bukšnaitis 17; 
į sekr.: Vinikas 23, Miliauskas 
2 ir Andžūlaitis 2; į iždinin
kus: Gugis 9, Trečiokas 16 ir 
Simokaitis 2; į iždo glob.: Moc
kus 21, Mikužiutė 9, Martin
as 1, Urbonas 6 ir Kersevi
čius 18; į daktarus kvot.: Sta- 
nislovaitis 7, Biežis 16 ir Sta- 
nulionis 3.

Delegatu į seimą ši kuopa iš
rinko Vaitkų.

r—M, Kemežienė

įvairiu Daiktą
Išpardavimas

Penktad., Balandžio
9:30 A. M. iki 5:30 P. M.

šeštad., Balandžio 9
9:30 A. M. iki 9:00 P. M.

2533 N. Halsted St
League of Women Voters 

Vadovyste (

8

SABERGMAN
ĮO^-63rd ST./pi 
tei.^R&PEęT 3440®

Taigi, kaip matome, iš Mid- 
\vest Stores visuomenė turi tik 
naudą. Ji gauna geresnius pro
duktus ekonominėmis kainomis 
ir tinkamą patarnavimą.

(Skelb.)

šįvakarą Aldonos 
Alekniutės Piano 
[teeitai

s

63-čios ir Justine kampas Eina.
BĘRGMAN’S DIDIS 

PAVASARIO IŠPARDAVIMAS 
malevų, sienų popieriaus ir langų 
šeidų. Ateik pamatyti musų nau
jų gražių sienų popierių paternų 
Sienų popierių nutr.imuoja dykai 

Pristatymas dykai.
Ess-A-Bee vidaus žibanti balta ir 
visos naujausios spalvos virtu
vėms ir maudynėms maleva.
Ess-A-Bee Fiat Maleva luboms 
ir miegamosioms balta ir 12 spal. 
Ess-A-Bee 4 valandų varnišas ge
rai dėvisi ir nesidėmėja baltai 
vandeny. $1.95

GALIONAS .............. : ■
Popieriaus valykliai 3 už 19c 

HRH 3 už 19c
Atdara antradieniais, ketvirtad. 

ir šeštadieniais iki 9 P. M.

vai. vakare įvyksta atsižymėju
sios pianistės, p-lės Aldonos 
Alekniutės nepaprastas muzi
ka lis programas — piano re- 
cilal.

Nepaprasto talento, panelė 
Alfkniutė yra koncertinė pia
nistė.

Šį vakarą jinai pilnai paro
dys savo talentą ir išsilavini
mą koncerte Rosary College, 
River Forest, Illinois.

Vakaro programa bus:
Prelūde and Fugue, B flat 

inif/or — (Bach) 1685-1750; 
Sonate, G. minor — (Schu- 
mann)
Scherzo, Rondo, 1810-1836; II 
Lamenlo — (Liszl), 1811-1886; 
Lotus Land — (Scott); Les 
Collines d’Anacapri — (De- 
bussy) 1862-1918; Concerto, 
A minor —- (Gricg) 1843-1907, 
First movement; p-lė Flora 
Mae Eovaldi gros prie antro 
piano. —L.

Presto, Andantino,

Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę ' 
gali sutikti.

APSIDRAUSK pats, save ir savo šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 
rytojų.

APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti 
iki $5,000.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6.00, $9.00 
savaitėje.

Apart apdraudos ir ligoje pašelpos, Susivienijimas šelpia 
rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitini laikrašti “Tėvynę”.

Informacijas suteikia veltinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis j
LlTHUANIAN ALLIANCE of AMERICA

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

I II ———  ■ i

apdrauda 
nuo $150 
ir $12.00

savo na*

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

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

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

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

*

X

GARSINKITE! “NAUJIENOSE”



NAUJIENOS, Chicago, I1L
t

Penktadienis, balan. 8, 1938

SERGA ALBERTAS 
PERMONAS

NORTHSIDE. — Kovo 23 d., 
Albertas Permonas buvo išvež
tas į North Chicago ligoninę 
appendix operacijai. Skausmai 
jįaunuolį suėmė besirengiant 
mokyklon. Laimė, kad greit bii- 
vo pašauktas daktaras ir 
spėjo operaciją padaryti, 
bertas gyvena ties 1507 
Bell avė.

Dabar jis parvežtas namo,

kur draugai gali, ir yra kvie
čiami, jį aplankyti. Albertas yra 
pasižymėjęs aukštesnės moky
klos mokinys.

šių žiemą Northsidėj labai 
’jdaug lietuvių serga, nemažai 
miršta. Tikim, kad kita žiema 
nebus tokia nelaiminga.

Benediktas Antonowich.

su-
Al-

Pedro ir Aldona Miro- 
niutė vyksta į Gomez

Havaną
Kai kuris laikas atgal rašė

me, kad policijai!to Frank J. 
Mirono duktė ištekėjo už ispa
no Pedro Gomez. šį. šeštadienį 
jinai su vyru išvyksta atlanky-

ti jo gimines į Havaną, Cuba.
Pp. Pedro ir Aldona (Mi- 

roniute) Gomez iš Floridos lai
vu “Florida’* vyksta porai sa
vaičių į Havaną, kur pirmą sy
kį sutiks vyro gimines, Gome- 
zų šeimą, kuri turėjo dideles 
cukraus plantacijas. Tėvai Al
donos yra susipratę lietuviai 
Frank ir Julia Mironai, gyv. 
nuosavoj rezidenzijoj po num. 
4910 N. A vers avė. Jie yra se
ni “Naujienų” skaitytojai. 
Frank Mironas lankė Valparai- 
so universitetą tais laikais, 
kuomet ten daugiausiai lietuvių 
mokinosi. < ' \

Jauniems pp. Gomez linkime' 
malonių atostogų įdomioj 
gražioj Havanoj. •—Rep.

ir

SUSIRINKIMAI
Garfield Parko V. ir M. Pas. Kliubo narių susirinkimas įvyks 

sekmadienį, bal. 10 d. 1
Būtinai patys dalyvaukite ir naujų narių atsiveskite, bus 
svarbių reikalų aptarti. —J. G.

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.

p. p., 3929 W. Madison St.

Frank Krasauskas 
Gavo Miesto Darbą

Frank Krasauskas, žymus 
draugijų darbuotojas, poetas ir 
korespondentas, šiomis dieno
mis gavo darbą Ehgineering 
Ęureau, Water Dpt. per pa
stangas Vinco Popeli, J. Yuš- 
kos, teisėjo Žurio, Bryant Hart- 
nett ir F. B. Zintak.

•(iiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiii'iiiiiiiiiiiiiiititiiuiiiiiiiiij

I sportas!
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NEPAPRASTOS RISTYNES
šiandien Chicago . Stadium 

patalpoje 'risis Ste've Casey su 
Ed Don Georgė, buvusiu čem
pionu.

Casey neseniai nugalėjo Mar- 
shall’ą ir, dėlei to savinasi pa
saulio Čempijonatą.

Šiose ristynėse dalyvaus ir 
milžinas Talun, kuris prieš ke
lias savaites .atvyko iš Euro
pos. Bus ię daugiau pasižy
mėjusių Europos ris'tikų.

Pranešimas Naujie 
nų Spulkos 
Šerininkams

Bruno Panavas, 18, nuotu'o neturėjo nieko bendro. Bet 
policija jų iš savo rankų nepa- 3. Wood;
leido. Visus traukia atsakomy
bėn už automobilių ir kitokias S. Wood;
vagystes, prie kurių jie prisipa-j Bruno>Muzydlo, 17, nuo 
žino laike tyrinėjimo. Viso, S. Hermitage, ir

4411! TAUPYK, TAUPYK, TAUPYK

Felix Lauraitis, 18, nuo 4302

4338
žino laike tyrinėjimo, 
penki bus atiduoti grand 
•ei. Jie yra:

John Misevich, 19, nuo 
S. Marshfield;

džiu-
X

Victor Labuckas, 19, 
4605 S. Paulina. —R.

nuo

44T1
’ Garsinkite.* N a n jienosi

PACKARD B ARGE N AI 8
PACKARD Sedan ............ $750
PACKARD Sedan.................. 48o
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 Midway 7272

37
35
36
35
32
35
33
31

i

LIETUVOS PRODUKTAI
“FRANK FURTERS” 
LAŠINIŲ 
BARAVYKŲ 
RAUGINTŲ AGURKŲ

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DEVVNERIOH 
OINTARŲ 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ

SALDAINIŲ 
KUMPIŲ 
“PICNIC” KUMPIŲ 
RŪKYTŲ KUMPIŲ
Ateikit į musų “sample room” ir pamatykite šių importuotų produktų. 

Krautuvėms ir draugijoihs specialis patarnavimas.
PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

805 W. 19th St. Tel. Haymarket 3555
CHICAGO. n.I.. J. P. RAKŠTIM, HAV.

Victor Bagdonas 
LOCA L & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Štarus. Ve-; 
žam į farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
, šaukit Tel. . YARDS 3408

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,

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ART1STAI-ĖS

Frank Krasauskas reiškia di- 
džiausį užsiganėdinimą viršmi- 
nėtiems asmenims, nes geriau 
apmokamas darbas reiškia ge
resnį duonos kąsnį jam, jo 
žmonai ir jo vaikučiams.

Frank Krasauskas yra Lietu
vių Demokratų 12-to wardo or
ganizacijos finan. sekretorius, 
Am. Legijono Posto 271 ko
respondentas ir Pildomosios 
Tarybos narys, ‘Am. Liet. Pi
liečių Kliubo ir Keistučio Kliu
bo narys.

Aš nuo savęs linkiu veikliam 
lietuviui kuo geriausio pasise
kimo. —Steponas.

Visi Naujienų Spulkos Ben
drovės narii i, 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.

LIGHT 
FUOROIL

SAVĘS WORK!
PILSEN 

LIGHT FL00R 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.

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 

......... . tonas
j SMULKESNĖS $7.25
Fonas ........................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

, * (Screened)

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— —7 IKI 8 VAL.
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. f —7 IKI 8 VAL.
• SEKMADIENI— —7 IKI 8 VAL.

W. H. F. C. Į
VAK.
VAK.
VAK.

Kš«s'ė’~’ė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago je)

Arthur Brazeau, 27, su
lian Jarusz, 20 

Henry Tu~h, 22.
Dejos, 24 ,

Reikalauja
Perskyrų

Bcrnice VaLvil nuo Frank 
Vaisvil

RADIO 
Šaltimiero Radio 
Programas

Šį vakarą, lygiai 7 vai. va
kare, vėl išgirsite Šaltimiero 
radio programą. Bartkų šei
moje džiaugsmas, nes Vlado 
ir Elenutės vestuvių diena 
jau nustatyta—Atvelykių sek
madienį, balandžio mėn. 24 d.

Žinių žinovai, , kaip ir pir
ma, praneš jums kas naujo ir 
gero šiame neramiame pasau
lyj e. ■—Klausyto jas.

GERA PROGA ĮSIGYT 
Rogers Sidabrinius Setus

TAISOME VISO- 
' KIUS RADIOS 

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

Marąuette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplcwood Avenue 
Kalbame Lietuviškai 
Jfemlock 2343

Lil-

LIETUVIAK1 PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius su Agnės

The RIPPUS
The ST. REGIS

Mado over exclusive 
"Liinit" LdJtJ

Prlce Now Only

50

TARP-MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Demokratų Lygos 
Radio Programas

———■--------—r

Lietuvių Demokratų Lyga 
kviečia visuomenę * pasiklau
syti šaltimiero radio pro-gra- 
nio šįvakar iš stoties W. H. F. 
C. 7:00 vai. vakare. Progra
mas pašvęstas diskusavimui 
nominacijų klausimų, ypač 
paliečiančių Marąuette Parką. 
Tarp kitko, bus atsakyta į 
adv. Kai laišką. Kalbės Micha- 
el J. Flynn, Al. G. Kumskis ir 
kiti. ' (Skclb.j

Servizas
enam

Šmotų

“Faun” 
Design

Ž

Vertė
$2-50

Niek Petraitis Išsi
krausto į Nau'.ą Vietą

Naujienietis ir įvairių lietu
vių organizacijų narys šiomis 
dienomis išsikrausto į naujų 
vietą, bu ten t 2539 W. 46th st.

Nik Petraitis per ilgus me
tus patarnavo lietuviams kaipo 
anglių pristatytojas ir rakandų 
perkraustytojas ties num. 4626 
S. Rockwell st.

Dabar surado patogesnę vie
tą viršminėtu antrašu ir varys 
tą patį biznį, kaip ir pirmiaus.

Steponas.

Blogas Oras 
Nepraeis

Oro biuras perspėja chica- 
giečius, kad šaltas oras, snie
gas, vėtra, užpuolę miestą 
prieš porą dienų, dar žada pa
buvoti. Šiandien, jeigu nesnigs, 
tai lis ir šals.

Lietuvius
Išteisino, Bet

Traukia juos atsakomybėn už 
vagystes

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, VarniŠius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

įrangų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuviu Krautuvė

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

RED CROSS SHOES
t

Parisian blue—the gay new, proper shade. Marine blue—the 
classio navy tone. Both are fashion features for Spring—and 
positively stunning in Red Cross Shoes. Come in, ha ve a pair 
expertly fitted to your foot—wa!k in style—in youth and beauty. 
Unbelievable—būt Red Cross Shoes are now only $6.50.

BOSTON SHOE STOnE
3435 SOUTH HALSTED STREET

Marcella Yurgil
Rengia Birthday Party

Mąrcella Yurgil, 4200 S. 
Campbell avė., rengia savo 
dukters Frances pagerbimui 
Birthday Party šeštadienį, ba
landžio 9 d.

Kadangi Marcella ir Frances 
yra plačiai žinomos tarp Chi- 

1 cagos lietuviu, tad numatoma, 
kad daug draugų ir svečių at
silankys. Marcella Yurgil ren
giasi visus maloniai priimti ir

Kelioliką dienų atgal Chica- 
gos policija suėmė kelis Town 
of Lake lietuvius, nužiūrėda
ma, kad jie nužudė policistą 
Martin Wolski, McKinley Par
ke.

Vakar Wolskio mirties in- 
vestigatoriąf juos paliuosavo, 
nusprendę, kad berniukai su

Sh 6 Kronais
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

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

Tiktai po 99^ už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

SeUeSSC
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
ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS
6
6
6

$1.49

1.19 
790 
1.19

CONRAD
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 
įSITĖMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo .vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę.

• LIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI' J-Įg.SO
GYDYMAS...........................SCn.OO
LIGONINĖJE ...................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . $15-00
RAUMATIZMAS $9.00

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

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

Tel. Lawndale 5727.

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

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
niui pristatyti 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.

• RĘSTA URANTAT

Steponas kuponus. Taipgi pinigaisSiunčiu

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYTA 

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

Tel. VICTORY 9870.

BRIGHTON PARK NAUJA UŽEIGA

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

Savininkės LUCILLE SELENIS 
3862 Archer Avenue

APGINKITE SAVO BALSAVIMO TEISE. BALSUOKITE UŽ

EDMUND K. JARECKI
Į COOK PAVIETO TEISĖJUS

Bošai Jo Bijosi. Todėl Visi Žmonės Eina Už Jį
Kupono No. 106

Valstija

Balandžio 8 d.



POLITIKOS ŽINIOSn.... .........  į
_ t J , (

A. H. Nausėdienės 
Atsišaukimas 
Į Lietuvius
BRANGUS TAUTIETI:

Jus jau žinote, kad aŠ kandi
datuoju į Illinois valstijos se
natoriaus vietą iŠ 9-tojo distrik
to. Esu pirmoji ir vienintelė 
lietuvaitė, kuri pasidrąsinau ei
ti į tą urėdą. Darau tai, norė
dama sužadinti lietuvių mote
ryse didesnį susidomėjimą ir 
veiklumą politikoje, taipgi no
riu pakelti lietuvaičių vardą ir 
įrodyti, kad lietuvė moteris yra 
tinkama užimti ir augštesnę 
vietą valdžioje.

Chicagoje priskaitoma 100 
tūkstančių lietuvių, kurių įstai
gų ir nuosavybių vertė siekia 
netoli 4 bilijonus dolerių turto. 
Lietuviai turi 36 tūkstančius 
automobilių, turime suvirs 300 
savo profesionalų ir tuksian
čius įvairių biznierių, tik netu
rime reprezentaeijos nei mies
to valdžioje, nei valstijos tar
nyboje.

Kaip tai yra, kad 100 tuks-

Senate, kuris galėtų tai išrūpin
ti savo tautiečių vaikams.

Kiekvienas S. V. Kongresma- 
nas ar Senatorius taipgi turi 
teisę pasiųsti vieną kandidatą 
kasmet į aukšstąją Karo Mo
kyklą — West Poiht, bet dar 
nebuvo nė vieno lietuvio ten 
pasiųsta, nes neturime savo re
prezentantų nė Kongrese nė Se
nate. '

Kuomet aš tapsiu išrinkta 
Valstijos Senatore, mano svar
biausias tikslas bus ginti savo 
tautiečių — lietuvių netik tei
ses, bet ir musų turtą ir lietu
viškas įstaigas. Aš reikalausiu, 
kad musų tauta gautų savo tei
sėtą dalį pripažinimo. Balan
džio 12 dieną balsuokite už ma
ne. Mano laimėjimas bus musų 
tautos laimėjimas.

Su gilia pagarba,
Antoinette H. Nausėda.

Kandidatė į Valstijos Senato
rius nuo 9-tojo distrikto.

Cicero masinis 
mitingas

iandien Lietuvių
NĄUjnįEKO^ęią^B

Gerai įsitėmykite vardus tų, mes j musų Bet dar

porte
Lietuvių Auditorijos mažojoj 

svetainėje šiandien vakare bus 
lietuvių demokratų mitingas, 
kuriame kalkės Antanina Nau
sėdienė, kandidatė į sėhatąriiis, 
Louie Lewis, kandidatas į vals
tijos iždininkus, Adam Block, 
kandidatas į supreme teismo 
klerkus, taipgi adv. Kl. Jurge
lionis, adv. Ch. Kai, adv. Ch. 
Chesnulis, Vincas Stulpinas ir 
kiti. Visi Nausėdienės ir teisėjo 
Jareckio rėmėjai būtinai prašo
mi atsilankyti.

Tai bus didelis mušis
/ * 4 t

demokratijai gelbėt

ri savo atstovo legislaturoje? 
lllinojaus valstijoje yra 50 se
natorių ir 150 reprezentantų. 
Kiekvienas iš jų turi teisę gau-

vienai mergaitei ar berniukui 
lllinojaus Universitete, kurs ga
li baigti Universitetą valstijos 
lėšomis. Kasmet 200 jaunuolių 
pasiunčiama j šią mokslo įstai
gą,, bet jų tarpe nesiranda nė 
vieno lietuvio, nes neturime lie
tuvio atstovo nei Kongrese ne?

MADOS

4546

No. 4546—Graži išėjimui sukne
lė. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 
20, taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40 
colių per krutinę.

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

nkleliais kartu su uzsaky- 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienos Pattern Dept., 17
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St, Chicago, I1L 

čia {dedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzd} No------------

literos ----- per krutinę

(Vardas Ir pavardš)

(Adresas)

(Mitetas te Valstija)

busŠiandien 8 vai. vakare 
masinis Cicero piliečių n 
gas S t. Valentine bažnyčios sa
lėje prie 13-tos ir 50 avė. Tarp 
kalbėtojų bus kandidatai teisė-

ski, Hendrikse ir kiti. Kalbės 
apie ateinančių rinkimų klau
simus.

JONAS GIRKONTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Amerikoj išgyveno 36 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį ‘Barborą/* po tėvais- 
Ramonaitė, 3 sūnūs 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 Tučklenę, švo
gerį Dominiką ir jų šeimyną 
ir seserį Anusę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4506 So. 
Albany Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštad., Balandžio 9 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 šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nubudę liekame,
Moteris, Sunai, Dukterys, > 
Brolis, Pusbroliai ir 
Pusseserės.

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

Kova prieš savinaudžius 
cagos bosus balandžio 12 
ųą ištikrųjų' tik prasideda, 
pėrdaug stipriai apžiojo 
Chicagos gyvenimą, kad 
galima butų vienu sykiu nu
stumti. Savo rankose jie turi 
musų sumokėtus taksus ir jie 
musų pinigais dar gali mus pa- 
čitis mušti ir slopinti.

Balandžio 12 dieną bus vie
nok pirbias svarbus mušis. Į tą 
mūšį visi turi bėgti, kad žmo-

Chi- 
die- 
Jie 

visą 
juos

Neparduokit savo laisvės, ne
praraskite’ savo balsavimo tei
sės, nepriimkite pinigų, kuriais 
bosų klapčiukai norės jūsų bal
są nupirkti. Neparsiduokit sa- 
vinaudžių bosų vergijon. Nelai
mė yra tiems, kurie už “džia- 
bą” yra parsidavę bosams. 
Kaip šuneliai, jie turi*loti už 
bosus. Bet tokių tarp lietuvių 
yra tik keletas jaunų vyrukų, 
įskaitant čia ir džiodzių. Visi 
lietuviai nėra dar parsidavę iš
naudojimo mašinai ir niekad 
neparsiduos.

I 
l'

Peršiskyrė su šiuo pasauliu 
Bal. 6 d., 3 vai. popiet, 1938 
m., sulaukęs 49 m. amž., gi
męs Tauragės apskr,, Upynos 
parap., Paupynės kaime. 

. Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudiriie 

moterį Josepjhine po tėvąis 
Bukšlaūskaitę, 3 dukteris He
leną Marguerettą ir Eileen, 
pusbrolį Kazimierą Martis, 2 
pusseseres, Mary Salton, Gen- 
ny Martis, o Lietuvoje tėvą 
Petrą, 3 brolius ii<4 seseris 
ir gimines.

Kūnas' pašarvotas 1646 W. 
46th St. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, balandžio 9 d., 2 
valandą po pietų. Iš koplyčios 
bus nulydėtas į Lietuvių Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Stariisld’vo Marti
šiaus giminės, -draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, ,
Moteris, Dukterys, Pusbroliai, 

Pusseserės ir Giminės.
Laid. Dir. I. J. Zolp, Tel. 

Boulevard 5208.

Mėtinės Mirties Sukaktuvės
f

BEN BALTRAMIEJUS MASKOLIŪNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 6 dieną, baland. mėn., 1937 m., 

sulaukęs 42 metų amžiaus, gimęs Ukmergės apskr., Siesikių 
parap., Česonių kaime. Paliko dideliame nuliudime moterį Liud- 
viną, po tėvais Atraškevičiūtę, sūnų Baltramiejų, seserį Oną 
ir švogerį Lesius, 4 švogerius ir uošvius Zelnis ir daug kitų 
giminių. . » . y . ..Liūdnai atminčiai musų brangaus vyro ir teveho bus laiko
mos Šv. Mišios Aušros Vartų parap. bažnyčioje šeštadienį, Ba
landžio 9 d. 1938 m., 8:00 vai. ryto. Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilankyti į pamaldas, o paskui ir > į 
namus 4718 So. Keeler Avenue. A
’ Po pietų, 2 vai. iš namų važiuosime į šv. Kazimiero kapi
nes uždėti vainiką’ant kapo mano mylimo vyro ir tėvelio.

Antros Mišios atsibus Sekmadienį, Balandžio 10'd., 8 vai. ry- 
I to Nekalto Prasidėjimo Parapijos Bažnyčioje.

Mylimas Vyre ir Tėveli!
Jau praslinko metai kaip nemielaširdinga mirtis ištraukė Ta

ve iš musų tarpo. Paliko neužgydomas žaizdas. O namuose ne
užpildomą tuštybę. Dienos ilgos, liūdnos tamsios be Tavęs bran
gus Vyre ir Tėveli. Tik musų akyse rodos Tavo šypsantis vei- 

L das. Brangus Tėveli, mes tavęs laukiam sugrįštant, bet musų 
k laukimas veltui. Visi jau pamiršo,tJbet Tu musų brangus pasi

liksi musų mintyse ir širdyse visada. Tave slėnia šalta žemelė, 
musų širdis slėgia didžiausias nuliūdimas ir gailėsis? Tavęs ne
užmiršime k pi gyvi busime. Nubudę liekame:

u MgterisJĮJIJDVINA ir Sųnus^BALTRAMĮEJUS. • *

uz Kuriuos turite Balsuoti, jei
gu balsUojatė pTieš bbsUš. Gau
kite kortelę Su s^raSii arba iš
sikirpti te iŠ Naujienų balan
džio 11 laidos. Jeigu pamirštd- 
mėt, tai bent atsiminkite šiuos 
ketuknus varduš: .

Edihund K. Jarėcki, į Cook 
pa'vieto teisėjus. x

Louie E. Lewis, į valstijos iž
dininkus.

Adam F. Bloch, į Šupreme 
teismo klerkus.

Antoinette H. Nausėda, į 9-to 
distrikto senatorius.

♦. . . > . i

Gubernatorius Horneris savo 
atsišaukime į Naujienų skaity
tojus vakar nurodė jo remia
mus kandidatus, kurie kariaus 
prieš bosus. Balsas už juos yra 
balsas prieš savinaudžius bo
sus.

Nebalsuokite jiei už vieną 
mašinos kandidatą. Mašinoš 
teisėjai pasirodė tokiais pat 
parsidavėliais kaip ir kiti maši
nos politikieriai. Taigi mums 
netenką balsuoti nei už vieną 
mašinos kandidatą į teisėjus. 
Yra visas sąrašas kandidatų į 
teisėjus, kurie nėra mašinos 
kandidatais. Balsuokite už juos.

Būtinai kiekvienas eikite bal
suoti, nes jeigu nėišitč; tai jū
sų balsas gali būti pavogtas bo
sų naudai. ; , j

Adv. Kl. Jurgelionis;
(Sp.) ’

Vienybe - - 
Politikoje

Mes Chicagos lietuviai spar
čiai progresuojame politikoje, 
musų politiniai klubai auga ir 
stiprėja. Jau ir musų jaunimas 
pradeda interesuotis Šioje dir
voje. Turime lietuvį, kuris už
ima teisėjo vietą ir jau nema
nius darbus.’ Politikieriai vis

le viskas. Dar daug vieningo 
darko reikia pridėti; kad laimė- 
tumėm daugiau politinių darbų 
Bei vietų. Ypatingai reikia są
moningai, gyvai • ir vieningai 
veikti ir balsuoti tdike rinkimų. 
Tai reiškid, lead mes neprivalo
me skaldytis į grupeles arba 
sekioti paskui kokias grupeles, 
kurios atskyla nuo reguliarids 
organizacijos ir bando mus su
vilioti arba suklaidinti, taip; 
kad mes nieko nelaimėtumėri.

' Šiuomi laiku atskilo nuo rė- 
guliarės demokratų partijos 
maža grupelė ir susidėjo su gu
bernatorium Horneriu. Supran
tama, kad ta maža grupelė nie
ko nelainiės Chicagoje, taiį) 
kaip nelaimėjo praeity, bet ga
li suklaidinti daug balsuotojų. 
Mes lietuviai laikykimės vieny
bėje ir balsuokime už regulia- 
rės organizacijos pastatytus 
kandidatui, kaip tai: Michaėl 
L. Igoe už Senatorių, Michael 
J. Flynn už Coiinty Člerk ir už 
'John į’rystalfcki už County Jud- 
ge ir tiž visus kitus; kurių var
dai randasi toje pačioje eilėje. 
Parodykime višiėms politikie
riams, kad ihės < mokame vie
ningai dirbti ir vieningai bal
suoti.

Tiktai nuosekliai vienybėje 
dirbdami, ir vienaip balsuoda
mi riieš patys daugiau laimėsi
me ir gdusime didesnį pripaži
nimą iš pačių pblitikiėrių. Tai
gi, balsuokime už reguliarėš 
demokratų partijos kandidątus.

daugiau ir daugiau kreipia do-
--------- —-A

-J. '-i

I ..A«tA.„: .
VERONIKĄ SAVICKIENĖ, 

po tėvais Bružaitė
Persiskyrė su Šiuo paššiūliu 

Balandžio 6 d., 2:00 valandą 
po pietų, 1938 m., sulaukus 
44 metus afriž., . gimus Tau
ragės apskr., Rimšių kaime, 
Eržvilkio parap. /. ,

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Puanciškų, dvi dukte
ris. Veroniką, ir Olgą, 2 sū
nūs: BronislaV^ ’ ii4 EčKvardą, 
seserį ir švogerį ,O,ną ir Joną 
Juškus, 4 pusbrolius, Juozą 
ir Antaną Mankiis, Juozą ir 
Antaną Survilus ir jų šeimy
nas, švogerką ir švogerį Ju
zefą ir Mykolą Korsakus ir 
kitus gimines, Lietuvoj brolį 
ir giminės.
,,Kūnas pašarvotas S. P. 

Mažeikos koplyčioj, 3319> Lį- 
! tuanica Avė. Laidotuvės įvyks 

šeštadienį, Balandžio 9 d., 
2 vai. po pietų. Iš koplyčios 

. bus nulydėta į Tautiškas ka
pines.

Viši ši. d; Vėrbriikbs SsiVit
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat( nuo$fdzįdi kvid- 
čiami dalyvauti laidotūvėsfe it 
sutėikti jai paskutinį patar- 
havirhą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys; Šjirižtf, S& 

šuo, Švogėriai, Švd^erkoŠ, 
Pusbroliai ir , Giminės. ,

Laid. Dif. S. P. Mažeika;
YARDS 1138.

•»•••’ ' . » A f r ,■ . ♦ . i -4'

SKUBUS FONDAI 
i \ LAIpOTUVfeMS ’ Ar reikia .jįžįft pinigų diliai? 

IMKIT ŠIANDIEN!
Pinigai duodami tUbjail, išalks
ta, belaukiant apdiaudos ištho- 
kėjimo. Skubus fondai dėl dra
bužių, bažnyčios . patarnavimui, 
transportacijai, kapinių lotams 
ir t. t. Smulkmenas sutvarkys 
jūsų laidotuvių direktorius, o 
jus pinigus gausite tuojau. Tik 
klausk jo apie Elliš planą;

L. T, ĖLLIS COMPĄNY, , 
>33 n. La saite st. Frankiin 1593 I

i» i Vi

i nVFIKIS “-T8LiUv LIllIU Visas Pasaulio 
, _ Dal^.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams. .

3316 So. Halsted Street
; Tel. BOULEVĄRD 7314 r

---------i-j.

A' G61gš Mylintiems RJ O M Vestuvėms, Bangi O kietame, Laido- 
« r n a tuveniš, Papuoši- 

. “ dĖtii^NkAš'. > 
4180 Archer Avehde

(Skelb.)

Cicefoš Demos 
jhridtO pergalę 
“reguliariems”

demo

I ėLASSiriBD AbS.~>
I- — — : - - t ■ / ■ .^2 -A

PAftTNERS VVANTED^ 
Partnerių Reikia

REAL EŠTATE FOR SALE 
Namal-Žemė Pardavimui

IEŠKAU PUSININKO ar pusi- 
hinkės į drugštorio biznį. Turiu 
staką ir fikčerius. šaukite—

Phbne PROSPECT 3676

- FOR RENT—tN—GENERAL
Rėfidai—Beridrai

1660 , S. CHRIŠTIANA AVĖ. ar
ti Ogdert, 7 kambariai, garo šilu- 
,ma,. moderni. $40.00. Kreiptis į 

Janitorių, Buckingham 4582.
I' '■■■■■ I .............. " L ' ■

AuTOMOBILES FOR SALE
- Pąrtoytoiii .

1037 CHEVROLET 4 durų kaip 
naujas — Touring Sedan, labai 
mažai Važiuotas.
CENTRAL AUTO SALES & SER. 

3453 So. Morgan Street 
Boulevard 2510.

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS 

Musų raštinėse — Keistučio ir 
Lietuvos Spulkos — galite taupyti, 
pasiskolinti, namus pirkti, parduoti, 
fenduot', apdrausti.

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

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

fuRniture and fixtures
. , ► Rakaftdai-Jtaisaį
išparduodamebarų fik

čerius 1937, visokio , didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Što- 
rd fikčferius dėl bilė kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ičė bakšiuš. Caišh arba ant išmokfi- 
jiiflb. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur. . , .

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

CALumet 5269.

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

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

setai       ........... $39—$4f
$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.

BUSINESS CHĄNCES 
Pardavimui Bizniai

KAM REIKIA PINIGŲ
Arbh greit išmainyti namą, ūkę, 

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

NAMON REALTY CL. 
6755 South Western Avenuė 

Tel. Grovehill 1038.

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

ŠTAI BARGENAS — rezidenci
ja pietų vakarų pusėje —• naujas 
furnasas, naujai išdekoruotą. Siū
lykite, makleriai nesikreipkite.

Grovehill >4374.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

TeL Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

Ciccros ir Berwyrio 
kratų lyderiai yra įsitikinę, 
kad balandžio 12 dieną regū- 
liai'idi demokratų kandidatai 
laimės, nes jiė yra geresni.

’ Pt i m Cha iria yi’d Cicėrb mie
sto balsuotojams, kad jie turi 
dabar pi’ogbs įlomi nuo ti į 
sva'rbias valstijos ir pavieto 
vietas savo miesto žmones, bu- 
rterit: Antaną F. MaciejexVski 
į kongresą, o William Kčižą 
ir Nichoias Hcndriką į pavie
to tarybą;,

Botb balstiotojai rinks town.’ 
sliiji du komitiiricnus ir pa-

mokratų kandidatai į šias vie
tas yra Antanas K'rupicka iš 
Ciceros ir Charles F. To u rėk 
iš Serwyno>, o Jonas Toman 
yra kandidatu į Cook pavie
to iždininkus.

Štai ką sako demokratų 
vadai apie šių kandidatų kva
lifikacijas:

“Antanas Maciejewski senai 
pripažintas vadu, ir eičėrie- 
čiai bei befwyniečiai, išrinkę 
jį į kongresą, galės tikėtis pa
galbos. Macieje.wški tarnavo 
Giccros žmonėinlj įvairiuose 
ofisuose, o dabar yta miesto 

iždininku.

AUKSINĖ PROGA — tam kuris 
itlti $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.

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

Naujienos, Box 806.

PARSIDUODA ČEVERYKŲ tai
symo ŠAPA priežastis apleidžiu 
miestą. Darbo turiu užtektinai dėl 
dviėjų vyrų. Nemokantį išmokysiu.

3500 So. Union Avė.

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

PIRMOS' RŲŠIES JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynų specialiai sumaišy
tas su durpėms ir trąšomis. Parduo
dam bušeliais arba vežimais. 1 bu
šelis 25c; 5 bušeliai $h00; 15 buše
lių $2.50. Jei pirksite daugiau kaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vaL ryto 
iki 10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 j5o. State Street. 
Tel., Wentworth 7942.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

GREITU LAIKU PARSIDUODA 
kendžių šuoras, Barai, Pigiai arbįa 
gali rendUOti štdrą. Prie bažnyčids 
ir mokyklos. Išvažiuoju ant farmų.

1817 So. Union Avė.

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

PAIEšKOJlMAŠ No. 85
Lietuvos Konsulatas Chicagoj pa

ieško sekančius asmenis:
ANUPRĖVičIAUS, Antano (To- 

ny Onupry). 1927 m. išvyko Kana- 
flon. Gyveno Bbx 4337, Yorktovzn, 
Sask., Canada.

GAIDAUSKO, Antano. Virš 60 
m. amžiaus. Kilęs iš Gervyčių5 km., 
'Tauragės apskr. Gyveno Chicagoj. 
ieškomas turto reikalu.

GAlDELIENĖS, Juzės. Kilusi iš 
Raseinių apskr., Račkiškių kaimo. 
1925-26 metais gyveno Chicagoje.

LANKELIO, Vlado. Kilęs iš Kni- 
galių km., Žeimių valsč., Kėdainių 
apskr. 1911 m. atvyko Amerikon, 
gyveno Chicagoje.

LINKAUS, Jurgio. Ilgą laiką tar
navo J. Amer. Valst. kariuomenėj, 
dalyvavo Pasauliniam kare. Gyveno 
4020 W. Lafayettė Blvd., Detroite.

MAZUREVIČIŲ, Kazimiero ir 
Natalijos. Amerikon išvyko prieš 
ididįjį karą. Gyveno Chicagoje. Kilę 
iš Pašvintinįo ar Joniškio valsč.

PETROŠIŲ, Juozo ir Vinco, 
m. atvyko Amerikčn, gyveno 
cagoje.

i RINKEVIČIAUS, Jono. Apie 
m. atvyko Ametikori, gyveno 
N. llth St., E. St. Louis, III.

RYMONIO, Karolib, apie 50 m. 
amžiaus. Kilęs iš Termunų kaimo, 
Utenos apskr. Amerikon atvyko 
prieš didįjį karą.

ŽIČKAUS, Tamošio, sūnūs Vinco. 
Kilęs iš Račkiškių km., 
apskr. Cricagoj gyveno 1925-26 
tais.

LIETUVOS KONSULATAS 
100 East Bellevue Plaue, 

Chicago, Illinois.

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

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

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apjęlinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
, r of. Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887
| I 1' 1 , r r■■ 4

COAL—W00D—OIL
. Anglys—-Malkos—Alifcjuš

stipervizbriu if 
Niekas taip gėtai neatstovaus 
šios apiėliiikės kaip jis.

‘Nichoias Hendrikse taipgi 
ilgai ir ištikimai tdrriavO šios 
apielinkės žmonėms. Dabar jis 
yra jniešfb 'klėfku, 6 pirmiau 
buvo miesto tarybos tfustisu.

uBerwyno taikos teisėjas 
Wįlliam ,Križ taip pat yrd ge
rai kvalifikuotas užimti pa
vieto komįsiohietlaus vietą. 
Visi žino, kad Križ yra teisin
gas vyrds ir teisingai atliks 
savo pafeigds.

‘^Charles F. Tėu’rėk, kurs 
kohdidalubjii s į towhship ko
mi (imantis Bėi’wync, yra gal 
gėriausid žinomas visame mie
ste ir paviete. Užėmęs town- 
shįp kolek tori dus vietą, jis la
bai gerai kolektavo. Jiš dabar 
yra Berwynb: demonkratų di
džiausias generolas.

uAnlaiias krtipicka, kurs 
kandidatuoja į to\Vnship ko- 
mitiinanųs Ciceroje, buvo 
stropiausias ir ekonomiškiau- abejoja, o taip pat ir apie jo 
siaš žmonių tarnas Cięeroib. teisingumą- 
Jis buvo viešųjų darbų konX-

1912
Chi-

1912
1001

me

sionierius ir įsigijo 
tyrimą.

“Jonas Toman, 
pavieto šerifas, t

gerą

kartinis 
rekordą,

kurs pats iiž 
jis yra vadu vakarinėje------
gos dalyje, niekas apie tai ne-

Kad

(Skelbimas)*
< i

Kainos Numažintos
ANGLYS 1

MINE RUN ...»..................  $5.76
BIG LUMP .............  ..... $6.00
EGG   .............. ........... $6.00
NUT ...................... ................. $6.00
SCREENINGS     $5.25

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMOĖE 6975

u aB Aft 
JUS GALBf 
PELNINGIAU 
parduoti

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO..

PAŠAUKIT MUŠ TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Ut pakartoji- 
nfiiš duodame gėrėt nuo
laida:
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NAUJIENOS, CMcago, H!

18
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Tautininkų mašinai nepasisekė 22
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359 ir 360
16
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16VICEPREZIDENTUS
13

Į SEKRETORIUS
18

2
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•k

I

42
42, City, Ind.

32

13
Balsavimai SLA 55-toj Kuopoj 26

neišve- 13

10
27

760
272
102

37
2

2
18

Vice Prezidentus
J. K. Mažukna
V. Bukšnaitis

3
4

F. J. Bagočius 
V. Laukaitis 
K. Jurgelonis

13
3

Sekretorius
M. d. Vinikas
Iždininkus
K. P. (Ingis
A. S. Trečiokas

Į Vice Prezidentus
J K. Mažukna 

V. Bukšnaitis

rie protestavo; prieš Vaidylos 
elgesį. Sarmata., kad kuopos vir
šininkai šitaip nesilaiko tvar
kos.

Į Iždininkus
K. P. Gugis
A. S. Trečiokas
B. Simokaitis

Dr.
Dr.

484
608

61

3
15

; J. K/ Mažukna 
V. Bukšnaitis

53
31

47
48
28

8
31

31
10

Dr. J.
Dr. S
Dr. S

51
o

50
49
48
48
47

Staneslovv
Biežis ....

Į Iždo Globėjus
S. Mockus
E. Mikužiutė
.1. Marcinkevičius

pama- 
užraše 
mekas 
Tiktai,

900 
’269

922
226

42

Sekretorius
M. J. Vinikas
J Miliauskas
J Andziulaitis

Į IŽDININKUS

13

M. J. Vinikas
J. Miliauskas
J. Andziulaitis-Ansell

880
233

39

226, 227, 236, 260, 262, 274, 284, 297, 325, 352
V

SLA. 36 Kuopos,
Delegatų Rinkimo Rezultatai 

(Dešimts)

l PREZIDENTUS

61
26
4 87, 95, 125, 129, 136, 148, 152, 158, 178, 188, 200, 212; 222;

SLA Pildomosios Tarybos 
Rinkimų Rezultatai

SLA PILDOMOSIOS TARYBOS RINKIMŲ EIGA 
.(Bendri rezultatai iš 13, 16, 21, 25, 31, 36, 40, 46, 56, 60, 68, 77

‘K
S

(VanaganS^nė irgi
bet perbalsuo
gavo 30, Vanagaiti

Penktadienis, balan. 8, 1938

4

SLA. 36 KUOPOJE LAIMĖJO BAGOČIUS, 
GUGIS, MIKUŽIUTĖ

gavo adv. Gugis, kandidatas į 
iždininkus. Daugumas balsų lai
mėjo taip pat p-lė Mikužiutė, 
kandidatė į iždo globėjus, ir 
adv. Be.gočius, kandidatas į pre
zidentus.

Grigaitis buvo nominuotas į 
delegatus pirmiau, bet tiktai 
po atkartotinų susirinkimo 
pratęstų Vaidyla padėjo jo ver- 
idą pirmoje vietoje. Bet po to 
sekretorius ėmė rašyti iš at
minties vardus, kurių dar nie
kas nebuvo perstatęs — ir su
rašė • 'visą “tautiškąjį sleitą” 
(Zalatorių, Vaidylą, Bradchulį, 
Juozape.vičių ir Drangelį). Tuo

Trečiadienio vakare buvo»sėdintieji tolinus^ nuo valdy 
SLA. Pildomos Tarybos baisa-'bos stalo jų beveik negali ma- 
vimai ir delegatų į seimą rin- tyti; 
kimai 36 kuopoje, kuri yra be
ne didžiausia visame Susivie
nijime. Per. metų metus ją kon
troliavo sandariečių ir t;utinin-J 
kų “frontas”, bet šiame susi
rinkime jiems nepasisekė, ne-Į 
žiūrint kiek visokių “triksų” 
vartojo Vaidyla su •‘beparty- 
vio” pirmininko pritarimu.

Pildomos Tapybos balsavi
muose didžiausią skaičių bclsų

tarpu kdopos nariai perstatinė
jo įvairius kitus kandidatus, bet 
Vaidyla jų “negirdėjo”. Paskui, 
pasidairęs svetainėje ir 
tęs V; nagaitienę, jisai 
ir jos vardą, nors dar 
nebuvo jos nominavęs.

j kai jos vardas jau buvo pasi
rodęs ant lentos, tai kažin kas 
suriko: “Vanage itienė!” Taip 
ji buvo “nominuota”.

Kai sekretorius darė šitokį 
nominacijoms, tai

Dar labiau netikėtas siurpry- 
zas sandariečių-tautininkų ma
šinai buvo delegatų į seimą rin
kimo pasekmės. Jie buvo su
sitarę balsuoti, kad 36 kp. rink
tų tik 5 delegatus — nors pa
gal savo nArių skaičių kuopa šmugelį su 
turi teisę rinkti 11 delegatų pirmininkas p. Zalatorius tylė- 
— ir jau turėjo iš anksto pa- jo arba ginčijosi su nariais, ku- 
ruoštą savo “sleitą”. Bet P. 
Grigaičiui pasiūlius, susirinki
mas nutarė didele dauguma 
bi.lsų rinkti 10 delegatų ir, kai 
prasidėjo rinkimai, tai pasiro
dė, kad tautiškoji mašina net 
jų numatyto “sleito 
ža.

Į Sekretorius
M. J. Vinikas ....
J. Miliauskas ........
J. Andziulaitis ...1.1

Į Iždininkus
K. P. Gugis ..........
A, S. Trečiokas ....
B. Simokaitis .......
Iždo Globėjus
E. Mikužiutė ..........
S. Mockus ...............
J. Martin ...............
J. K. Urbonas
Kersevičius ............

• X » • ' ■ ’ ■

.Soponis ..... .
Į Dr.-Kvotejus

Dr.
Dr.
Dr. Stanulionis .......

Kuopietis.

1. P. Grigaitis
2. A. Zalatorjs
3. Dr. A. Ųraičunas .... 51
4. Dr. Draugelis .
5. M. Vaidyla ....
6. Adv. Bradchulis
7. Milleris ............
8. V. Stulpinas ....
9. J. Rachunas ....
0. P. Daubaras ....

gavo 
Daubaras 

ė — 27.)

K. P. Gugis<
A. S. Trečiokas
B. Simokaitis

į I IŽDO GLOBĖJUS
E.-Mikužiutė
S. Mockus .
J. Marcinkevičius
J.'K. Urbonas
V. A. Kersevičius
M. P. Soponis ' •

Į DR. KVOTĖJUS
S. Staneslow (Stcnislovaitis) 
Biežis
. Stanulionis

859
455
566
77

203
47

95 kp.
Į' Prezidentus

F. J. Bagočius
W. F. Laukaitis

I Sekretorius
M. J. Vinikas ’
J. Miliauskas

Į Iždininkus
K. P. Gugis
A. S. Trečiokas
Iždo Globėjus
S. Mockus 
E. Mikužiutė 
V. Kersevičuis 
J,. Marcinkevičius 
J Urbonas
Daktarus Kvot.
Dr. Staneslow 
Dr. S. Biežis 
Dr. Stanulionis

13 kp.
Prezidentus
F. J. Bagočius
W. F. Laukaitis
K. Jurgelonis
Vice Prezidentus 
J. K. Mažukna 
V. Bukšnaitis

J. tlrbonas
M. P. Soponis

{ Daktarus Kvot.
Dr. Staneslovv

S. Biežis 
Stanulionis

46 kp.
Į Prezidentus

F. J. Bagočius
Į Vice Prezidentus

J. K. Mažukna
Į Sekretoriui

M. J. Vinikas
J. Miliauskas

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

Daktarus Kvot.
Dr. Staneslow
Dr. S. Biežis

325 kp.
Prezidentus
F. J. Bagočius
W. F. Laukaitis

Į Iždininkus,
K. P. Gugis
A. S. Trečiokas *
B. Simokc-.itis

Į Iždo Globėjus
S. Mockus
E.Mikužiutė
V.A.Kersevičius
J. Marcinkevičius-Martin

Į Daktarus Kvot.
Dr.
Dr.

Reikia dar pastebėti, kad jau 
prieš prasidedant mitingui sve
tainėje prie durų stovėjo tau
tininkų agentas ir dalino “Sar
gybos” lapelius su Smetonos 
kavalierių atvaizdais ir pavyz-

Tautininkai pravedė 
saviškius, o priešingoji 
Paskui teko dar t rp dviejų' diniais baliotais, tuo tarpu kai 
kandidatų perbalsuoti, kadangi, priešingoji pusė jokios agitr.ci- 
Daubaras ir Vanagaitienė buvo nės literatūros neskleidė. 
gavę po lygų skaičių balsų. Srn- 
dariečiai ir tautininkai rėmė 
Vanagaitienę, o pažangieji — 
Daubarą. Perbalsuojant k imėjo 
Daubaras.

Kaip seniau, taip ir šiuose 
delegatų rinkimuose kuopos se
kretorius p. Vaidyla be jokios 
atodairos sauvrliavo. Jo papra
stas “triksas”, išbandytas jau 
per daugelį metų, tai — sura
šyti pirmoje vietoje saviškius, 
nežiūrint, ar juos kas nomina
vo, ar ne, o priešingos pusės 
kandidatus dėti sąrašo gale. 
Vardai būna užrašomi ant len
tos, ir kai buna ilga kandida
tų eilė, tai paskutiniai vardai 
buna trip žemai parašyti, kad

keturis 
pusė 5.

Dėl netikėtos sniego audros,
suardžiusios transportaciją Chi- 

jeagoje, atvyko i šį susirinki
mą šiek-tiek mažiau 
kaip kitais metais kad 
devo į tokius svarbius 
gus. Pildomos Tarybos 
vimuose ^alyvavo 92, o

skaičius dar sumažėjo.
Balsavimų Rezultatai
Į Prezidentus

• F. J. Bagočius .......
V. Lauk: itis ...........
K. Jurgelionis .......

narių, 
atvyk- 
mitin- 
balsa- 
vėliau

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 Cen
tro valdybos, renkama delega
tai į SLA 40 seimą. Taipgi bus 
renkama komisija dėl suren
gimo išvažiavimo. Visi" nariai 
ir narės būtinai atsilankykite 
susirinkiman paskirtu laiku*

Jonas TamašaųsKu^ rašt;

tas
Cicero Kuopa Balsuos 

Pirmadienį

Rezultatai Balsavimo 222 Kuo
pos SLA Michigan
Į Prezidentus

F. J. Bagočius
į Vice Prezidentus

J. K. Mažukna
Į Sekretorius

J, Miliauskas
r

Į Iždininkus
K. P. Gugis

Į Iždo Globėjus
E. Mikužiutė
J. Marcinkevičius-MartinO

/

Į Daktarus Kvot.
Dr. J. S. StanesloW
Rezultatai 'iš 226i Kuopos, 

Northside, ^Chicago
Į Prezidentus

F. J. Bagočius
W. F. Laukaitis

13

13
13

38

J. S. Staneslow
S. Biežis

KAIP 
RINKIMAI

EINA SLA

4
30

6

Na-Paskutinėm dienom SLA 
rių Komitetus aplaikė balsavi-

Į Vice-Prez:dentu
J. K. Mažukna
V. Bukšnaitis ..

CICERO. — Cicero SLA kuo
pa 301, rinks Pildomąją Tary- 

45jbą ir delegatus į SLA seimą 
37, pirmadieni, balandžio 11 d., vr.- 
10 kare. Susirinkimas įvyks J. Še.- 

meto svetainėje, 7„ vai. vakare. 
Visi nariai 43

pri vąlo^tsilanky ti.

Vice Prezidentus 
J. K. Mažukna 
V. Bukšnaitis
Sekretorius
M. J. Vinikas 
J Miliauskas
J. Andziulaitis-Ansell

36

30

ir 46
Balsa-

pų, 95 kp., Coal Center, Pa.; 13 
kp., Minersville,' Pa.; 325 kp., 
Terryville, Connecticut;
kp., Terre Haute, Ind.
vimo rezultatai parodo didelę 
didžiumą balsų paduotų už pa
žangųjį sleitą, kuris turi visas 
galimybes laimėti šimto nuo
šimčių šiuose linkimuose.
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. Balsavimo pasekmės yra to
kios: ‘

Į Iždo Globėjus
S. Mockus
E. Mikužiutė
V. Kersevičius
J. Marcinkevičius

18

16

Iždo Globėjus
S. Mockus
E. Mikužiutė
V. Kersevičius
J. M: rcinkevičius
M. P. Soponis

—SLA Narių

4

Komitetas

TAUPYKIT KUPONUS
Už MAŽUS PINIGUS JSIGYSIT GRAŽU IR 

BRANGU INDU SETĄ
per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniuiKasdien

Naujienose tilps skirtingos rūšies kuponas. Su tuo kuponu 
gausit kupone pažymėtus indus.

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE
KUPONUOSE

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk- 
paauksuotus indus, tik PASISKUBINKIT, nes mažai jų be-su

liko.
Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 

mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą Šiandien ir 
pradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.
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[ACME-NAUJIENŲ Foto]
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Wendęll Phillips mokyk 
loję tapo sugautas šis raku 
nas, sveriąs 20j-svarų. Raku 

uokykloj be

veik metus. Jis čia pateko 
. , .4. ■

keistu budu, rbdos, jį atve
žė su vežimu plytų. Jani to
riai saugojo, kad jis nepa
bėgtų, bet ir sugauti negalė
jo, nes jis sugrauždavo me- 
dinius siųstus. Tik kuomet 
padaryti buvo gelęžiųiai 
siųstai, jis jų sugraužti ne
begalėjo, ir tapo pagautas.

nas išgyveno

IACME-NAUJ1ENŲ Foto]

Kinijos Shansi provincijoj japonų kariuomenė turi vargo su savo trokais. Ke 
liai čia yra labai blogi. Pulkai japonų kareivių turi stumti trokus, kada jie įklimp 
sta ant blogo kelio. ., ' \ ■

I ACME-NAlJJIEbV Folol

(Po to kaip baisi viesulą praūžė per Oklahomų, Kansas ir atėjo iki Illinojaus, 
Kansas valstijoj Wichitos miesto gyventojai vėl pamatė juodus debesius, kurie ap
gulė visų dangų. Bet tai ne antra viesulą artinosi. Tai buvo dulkių debesiai. Nors 
šiemet Čia gerokai lijo, bet vėjas turėjo darbo su dulkėmis per 48 valandas.
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