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įsakė Kompanijai Priimti į Darba 5,000 Streikieriuc
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DARBO SANTYKIU TARYBA APKALTINO 
PLIENO KOMPANIJĄ DEL STREIKO
Įsakė panaikinti kompanijos unijas

WASIIINGTON, D. C., bal. 
10. — NacionalČ Darbo Santy
kių Taryba (National Labor 
Relations Board) pereitą šeSta- 
dienį išnešė sprendimą ryšium 
su Republic Steel Co. streiku 
įvykusiu pernai pavasarį.

62,000 žodžių sprendime, 
kuris liečia kompanijos įmones 
Ohio valstijoje, Republic 
kompanijai įsakoma:

Priimti atgal į darbą 
streikierių, kąip praėjusį 
tadienį, kurie neteko 
streiko.

Panaikinti penkias 
jos uniji s penkiose 
Ohio valstijoje.

Priimti į darbą 27 darbinin
kus (su apmokėjimu jiems al
gos už pereitą laiką), pavary
tus iš darbo pirm streiko, ku
ris prasidėjo gegužės 26 dieną 
1937 m.

Atlyginti Canton ir Massillon, 
Ohio, dirbtuvių darbininkams 
algas k-ikotarpiu nuo gegužės arba bent griežtai pakeisti Wag- 
4 iki gegužės 9, kai dirbtuvės nėrio aktą, pagal kurį Darbo 
buvo uždarytos.'ojHfc,.^ • Taryba veikia.

Steel

5,000 
penk- 

darbo dėl

kompani- 
įmonėse

Taryba sako, kad Republic 
Steel Co. nusikalto Wagnerio 
aktui šitaip: 1 — dominuoda
ma kompanijos uniją, 2 — pa
šalindama iš darbo 27 asmenis 
dėl unijinės veiklos, 3 — šni- 
pinėdama darbininkus ir šmeižt 
dama SWOC (Steel Workers 
Organizing Committee), 4 — 
kurstydamas smurtą streiko 
metu, 5 — paleisdama ašarines 
ir ligų dujas į Massillon Mies
tą, 6 — dalyvaudama veikloje, 
\kurios pasėkoje buvo nušauti 
Massillon įmonėje trys streikie- 
pai. Darbo taryba daro kom
panijai dar keletą kitų kaltini
mų.

Kai dėl streiko, tai Taryba 
sako, kad ji, kompanija pati, 
savo žiauriu elgesiu iššaukė 
streiką ir yra kalta dėl jo. 1

Darbo Santykių Tarybos 
sprendimas yra griežtas pa
smerkimas kompanijai. Ne ste
bėtina, kad šalies fabrikantai 
varo vajų taikomą panaikįdti 
arba bent griežtai pakeisti

DALADIEH SUORGANIZAVO FRANCI ZI- 
JOS KABINĖTA

Socialistai atsisakė įeiti į kabiitetą
PARYŽIUS, Francuzija, bal. džiausią pavienę partiją ątsto- 

10. — Eduard Daladier suor- vų bute, j kabinetą neįeina. De-. 
ganizavo naują ministerių kabi-J šinieji elementai džiaugiasi dėl 
netą. Jis pats kabinete bus j to ir skelbia, kad liaudies fron- 
premjeras ir šalies apsaugos tas jau suiręs.
ministeris. Kabinetas susideda '• Tačiau nespėjo naujas kabi- 
iš 19 ministerių, kurių trylika'netas susiorganizuoti, kai Pa
yra radikalai socialistai, o ki- ryžiuje sekmadienį įvyko di- 
ti mažesnių centrinių grupių džiulė demonstracija, surengta 
atstovai. ’ -J---

Naujame kabinete
. Bonnet užima užsienio
ministerio vietą. Chautemps pa
skirtas vice-premjeru ir minis- 
fterių koordinuoto j u. Daladier
ir penki kiti ministeriai suda
rys vidujinę tarybą pačiame 
kabinete. Grupė tvarkys dau- kalavo, kad Francuzija duotų 
gumą svarbių šaliai reikalų.

Socialistai, kurie sudaro di- kovoje su sukilėliais.

įtiksiu parodyti, kad liaudies 
George’frontas tebegyvuoja. Demon- 
reikalųi straciją surengti leido dar se

noji valdžia, kuriai pirminin
kavo socialistas Leon Blum.

Demonstruotojai reikalavo 
paleisti senatą, kuris pakrikdė 
Blumo kabinetą: jie taipgi rei-

prgalbos Ispanijos lojalistaips

Eksplozija sudraskė Kinai tikisi atsiimti 
laivą Tsinaną

. NEW YORK, N. Y., bal. 10. 
—r šeštadienio vakare eksplo
zija sudraskė graikų prekybinį 
laivą Mount Kyllene. Laivo įgu
lai atsišaukus per radiją, pra- 
šant prgalbos, pirmas į nelai
mes vietą atvyko laivas S.S. In- 
verlee. Penki asmenys buvo iš
gelbėti. Manoma, kad dar aš- Pora tūkstančių kinų karių, 
tuoni pasiliko laive. Tikėtasi ir pasirėdžiusių darbininkais (cool- 
juos išgelbėti. Pranešama, kr d 
laivas Kyllene vežęs amuniciją 
skirta Ispanijai.

• SHANGHAI, Kinija, bal. 10. 
— Kinų pranešimais sekma
dienį, jie tikėjosi atsiimti iš ja
ponų miestą Tsinan, Shantun- 
go provincijos sostinę. Atkak- 
lia'vime mūšyje kinai įsiveržė 
į miestą ir grūmėsi pirmyn į 
jo centrą.

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

Debesuota; šilčiau; saulė te
ka 5:17, leidžiasi 6:25 valam 
dą.

I ACME-NAuJIENŲ Foto]

Iš Del'roito gatvekarių streiko. Viršuj streikicriai ir policija ties Jeffcrson 
gatvės barnėmis. Apačioj vaizdas prie Capitol parko, kur daugybė gatvekarių su
stojo, .Visa Detroito transportacija bdvo paraįižuota. Streikas tačiau greit ir pa- 
sekpiingai pasibaigt, - .

Senatas priėmė dide- GEN.’ FRANCO SULAIKYTAS ISPANIJOJ
lių taksų bilių

Lojalistai atsiėmė kai kurias pozicijas 
t ' MWASHINGTON, D. C., bal. 

10. — Jungt. Valstijų senatas 
šeštadienį nubalsavo panaikinti 
taksus, kurie iki šiol buvo de
dami ant neišdalintų korpora- kare Ispanijos lojalistai dar me- 'vakarius nuo Tortosa. Be 
cijų pelnų. Be to, jis nutarė chanizuotas sukilėlių kariuo- lojalistų lėktuvai 
griežtai pakeisti kapitalo prie
auglio taksus. Dabar šios pa
kaitos eina į atstovų butą.

Pakaitos yra lengvatos pada
rytos bizrfui. O kad gauti nau
jų taksų, vietoj dovanotų biz
niui, tai senatas nutarė dėti 
taksus ant pajamų, kurios bus 
gaunamos iš ateityje išleistu 
federalės valdžios bonų ir kito
kių saugmenų.

Senatoriaus Clarko pasiūly
mą uždėti taksus visoms vald
žios saugmenoms — federalėms, 
valstijinėms ir vietinėms — se- 
natr-s atmetė. Atmesta taipgi 
senatoriaus La Follette įneši
mas sukelti $214,000,000 laips
nišku padidinimu taksų tiems, 
kurie gauna dideles pajamas.

HENDAYE, Francuzija, bal. kilėlių puolimus prieš mieste
io. — Praėjusį šeštadienį vr. lį Cherta, kuris randasi į šiaur

menės dalis. Ir ne tik atšilai- kijelių submariną 
kė. Parinkti lojalistų būriai iŠ-; krantėje ir, k: i p 
vystė kontrrktą tikslu nustum
ti atgal sukilėlius nuo San Ma- 
teo, kuris randasi devynių my
lių atstumoje juros.

Pranešimas iš Barcelonos 
skelbė, kad lojalistai atsiėmė 
miestelį La Gralle ir keletą 
vietovių kainuose.
čių brigada ir kitos atrėmė su-1 jos.

užpuolė 
Almeria 

manoma,

su- 
pa- 
pa-krantėje ir, kaip 

skandino ją.
Kitos lojalistų 

stūmė pirmyn 12 
Villar dėl Pedroso 
casa.

Gauta pranešimų, kad So
vietų Rusija skubiai siunčia lo- 

Amerikie- jalistcms lėktuvų ir amunici-

Vokiečiai pritaria 
Austrijos prijun

gimui

jėgos pasi
myliu nuo 
iki Valdes-

Sulaikė savitarpę 
darbininkų kovą

Reikalauja sunkios 
bausmės biržos 

vertelgai
NEW YORK, N. Y., bal. 10. 

— Neseniai paskelbė bmkrotą 
New Yorko biržos verelga Rich- 
ard Whitney, buvęs keliais at
vejais biržos prezidentu ir Mor
gano banko agentu. Whitney 
pražudė stambias svetimų pini
gų sumas ir prisipažino kaltu 
esąs.

Teisėj r s Oąwald W. Bohan 
šiomis dienomis paskirs Whi't- 
ney’ui bausmę. Ryšium su tuo 
distrikto prokuroras Dewey rei
kalauja paskirti Whitnėy’ui 
sunkią bausmę.

les), per keletą dienų mažomis 
grupelėmis rinkosi mieste, šie 
kąriai užpuolė japonus iŠ užpa
kalio.

Jeigu kinai atsiims Tsinaną, 
tai japonams grūmoja pavojus, 
kad sugrius jų visa linija esan
ti pietuse nuo Geltonosios upės, 
nes Tsinan yra vyriausioji ja
ponų buveinė šiaurės centro 
fronte.

Kinų pranešimai skelbė lai
mėjimus kituose trijuose karo 
frontuose. Pasak kinų, japonai, traukiasi atgal pakrikusiai.

pralaimėję miestą Taierchwang,

— -------------------- j................. ............ .. ,... .,.w. ,   .................. . .

SLA Pildomosios Tarybos
Rinkimų Rezultatai

■" ' .....
(Bendri rezultatai iš 13, 14, 16, 21, 25, 30, 31, 35, 36, 40, 46, 
56, 60, 68, 77, 87, 95, 100, 104j 109, 122, 125, 129, 136, 139, 
148, 152; 158, 178, 188, 200, 205, 212, 222, 226, 227, 236, 260, 

262, 274, 284, 289, 297, 325, 352, 359 ir 360 kuopų)
Į prezidentus

F. J. Bagočius ................ ...... ............ ....... .
V. Laukaitis ..................... ...... ............. .......
K. Jurgelonis ................ .......... ...................

Į VICE-PREZIDENTUS
J’. K. Mažukna ....... .*..... ...............................

/V. Bukšnaitis ................. ..... ................... .

1112
438

.. 56

1105
472

Į SEKRETORIUS
M. J. Vinikas ................. ’..........a..........
J. Miliauskas ................... ...... ........... .

J. Andziulaitis-Ansel ..........................
į iždininkus

A; S. Trečiokas .
B. Simokaitis ....

E. Mikužiutė .....
S. Mockus .........
Ji Marcinkevičius 
V. A. Kersevičius 
J. K. Urbonas ....
M. P. Soponis ....

Į IŽDO GLOBĖJUS

I DR. KVOT&JUS
'• Dr. J. S. Staneslow (Stanislovaitis) ..... 

Dr.
Dr. S. Stanulionis

S. Biežis

710
725
109

1060
438

... 60

1037
668
672
455
102

931
480
126

Ruošiama penkių bvl TANKAI REIKA- 
lionif pramonei gal-1 LA UJA KOLQ- 

■“ ‘ ' NIJŲ T :vinti programa ■J

WASHINGTON, D. C., bal. 
10. — Prezidentas Rooseveltas 
pereitą šeštadienį baigė ruošti 
$5,050,000,000 programą . biz
niui gaivinti. Pirmadienį jis 
turės konferenciją su kongreso 
vrdais programos smulkmenoms 
apsvarstyti.

Nors prezidentas nepaskelbė 
detalių, tačiau iš patikėtinų šal
tinių patirta, kad išlaidos su
sidarys taip: 1 — $1,500,000,- 
000 bus duota paskolų įva’i-. 
rioms valstijų ir municipalite
tų valdžioms; už paskolintus 
pinigus nebus imama nuošim
čių; 2"— $1,500,000,000 Recon- 
struotion Finance Corporation i kariuomenė pradėjo ofensyvą 

i.^i u. ..... o naujame fronte, būtent Teruel-
Valencia vieškelio srityje. Va- 
relos tikslas yra pasiekti uos
tą Sagunto, kuris randasi 15 
mylių į šiaurę nuo Valencijos.

VARŠUVA, Lenkija, bal. 10. 
— Sekmadienį Lenkijoj surbo- 
šta daug demonstracijų ir skai
tyta paskaitos įrodinėjant, kad 
Lenkijai reikia kolonijos. Pa
sak vadų, Lenkijoj yra perdaug 
gyventojų ir perviršiui gyven
tojų emigruoti reikalingos yra 
kolonijos.

Franco pradėjo nau 
ją ofensyvą

HENDAYE, Francuzija, bal. 
10. — Ispanijos sukilėlių gene
rolo Jose Varela vadovaujama

CROCKET, Cal., bal. 10. — 
Jau visą mėnesį čia streikuoja 
darbininkai California :nd Ha- 
waiian Sugar Refinery įmonės, 
kuri yra viena didžiausių tos 
rųšies įmonių Amerikoje.

Tarp Amerikos Darbo Fede
racijos šalininkų, iš vienos piu, 
sės, ir C.I.O. iš kitos, ryšium 
su streiku, pasireiškė kivirčai 
ir net muštynės, kurių pasėko
je jau 25 asmenys nuvežta į 
ligoninę. Mat, darbininkai ko
voja ne tik s^i samdytojais. 
Kova eina ir pačių darbininkų 
tarpe.

Praėjusį šeštadienį, kad su
stabdyti muštynes, šerifas Mil- 

41er užblokavo kelius privažiavi- 
gnui į miestelį “kovotojų” iš ki
tų vietų ir paskelbė “nepapra
stą padėtį”.

Muštynės darbininkų -Wpe 
[laikinai apsistojo ir prmeša-

tų žmonių. Bomba užmušė 150 ma, kad prasidėjo C.I.O. ir 
žmonių, daugiausia moterų. Su- A.D.F. šalininkų tarpe derybos 

. savitarpei kovai likviduoti.

bal. 
kad

BERLYNAS, Vokietija, 
10. -— Apskaičiuojama, 
sekmadienį apie 50,000,000 vo
kiečių dalyvavo balsavimuose 
dėl Austrijos prijungimo prie 
Vokietijos ir užgyrė Hitlerio 
žygį milžiniška balsų daugu
ma. 

I

Nepilni daviniai apie balsavi
mus, pasiekę Ameriką sekma
dienio vakare, rodė, kad 13,- 
585,581 balsas paduota su pri
tarimu Austrijos okupavimo, o 
124,858 pasirodė priešingi, 
gadinta 20,963 balotai.

turės paskoloms bizniui; 8 — 
1,250,000,000 tsignacija pasak 
pai per pirmuosius 1939 metų 
devynis mėnesius, ir dar vy
riausybė yra nužiūrėjusi pra
šyti apie $800,000,000 pašalpos 
reikalams priedo. Taigi viso su
sidarys $5,050,000,000 snma, 
kurią vyriausybė planuoja pra
leisti apyvarton, kad išjudinti 
biznį ir pramonę.

Eksplozija užmušė 
kasykloje keturis

Su-

Bomba užmušė
150 Kantone

CANTON, Kinija, bal. 10. — 
Sekmadienį numesta iš japonų 
lėktuvo bomba pataikė į audi
ny čią, kurioje dirbo keletas šim-

įžeidė 120 kitų asmenų.

Bilius įmonių perkė
limui sulaikyti

AVASHINGTON? D. C., bal.' 
10. — Atsižvelgdamas į organi
zuotų darbininkų reikalavimas 
atstovų būto narys Bigelow, iš 
Ohio valstijos, pirmadienį į- 
teiks kongresui bilių, kuris tai
koma suvaržymui perkėliiųo 
įmonių j naujas vietas, kurio
se kompanijos tikisi gauti nup- 
laidesnių darbininkų arba ypa
tingų lengvatų iš miestelių ko
vai su konkurentais biznyje.

LOGAN, W. Vr.., bal. 10. — 
Lorado Mining kompanijos No. 
2 kasykloje sekmadienį kilo 
gaso eksplozija. Keturi, asme
nys užmušti. 450 kitų darbinin
kų, buvusių kasykloje eksplo
zijos metu, išliko sveiki.

Fordo sukaktuvės
DETRIOT, Mich., bal. 10. — 

Pirmadienio vakare Henry 
|Ford, kurio įmonėse dirbą ne
mažai ir . lietuvių, minės s^vo 
50 metų vedybų sukaktuves.

Jusu Giminės 
LIETUVOJE

Dar suspės gauti
JŪSŲ DOVANĄ

VELYKOMS 
(arba Atvelykiui) 
Jei Siųsit

TELEGRAMŲ
per

NAUJIENAS 
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į KĄ ŽMONES MANO
Trijų Cicero Parapijonų Pasikalbėjimas
—Laba vakra Jokūbai. į —Nugi, ana diena užeinu pas 
Laba, laba, mano mieli su-'musų Cicero vietinį Romos ka- 

siedai. Ah! Sveikas Petrai! Na/talikų veikėja ir štai ką aš iŠ 
o kaip tu Jonai? O gana viskas jo išgirdau! Sako> man daly- 
pas mane gerai šiuo tarpu klo
jasi.

—Na, tai ką naujo žinote?
—Taigi, Jokūbai, mudu užė- 

jova pas tave pasidalinti įspū
džiais iš praeitos Lietuvos 20 
metų Nepriklausomybės 
vaikščiojimo,—pradėjo 
Aš niekaip negaliu 
Jokūbai, kodėl tas 
prezidentas Antanas 
dalina didelios- garbės
medalius, tokiems vyrams, ku
rie įjaskui jį niekina, bedieviu 
vadina, ir net priešinasi jo pik- to paties A. Smetonos apdova- 
veikslą patalpinti programo 
knygutėje rengiant 20 metų 
Lietuvos Nepriklausomybės ap- 
vaikščiojimą ?

—Na, tai kas tokis priešino
si A. Smetonos paveikslą patal
pinti programoje,—klausia Jo
kūbas?

ap- 
Petras. 

suprasti, 
Lietuvos 
Smetona 
ordinus,

vaajant A. L. Romos .Katalikų 
Federacijos ir Parapijų Chorų 
/Sąjungos rengimo komitete, 
kada iškilo pageidavimas, jog 
programoje reikia įdėti ir pre
zidento Antano Smetonos, pa
verksią, tai sakoy. Draugo re
daktoriui Leonardas šimutis 
■smarkiai tam sumanymui pasi- 
' priešino. Ir tik po ilgų ginčų, 
dauguma komiteto narių L. ši- 

;m učio pasipriešinimą nugalėjo. 
O juk reikia atminti, kad Drau
go redaktorius L. Šimutis yta

notas Gedimino ordinu, rodos, 
3 laipsnio. O čia, kaip tyčia, 
tas jo naujos bajorijos kava
lierius priešinasi net savo “vie
špaties” paveikslų padėti į 
programų. Ir dar sako pridė
jęs, nors esą tiesa,, preziden
tas A. !

bedievis, bet už tai labai ne
gerai darąs, kam leidžiąs Lie-< 
tuvos bedieviškai valdžiai per
sekioti Romos katalikus. Na, 
ką tu manai, Jokūbai, apie to
kį netikėtą Amerikos lietuvių. 
Romos katalikų vadų nusista
tymą prieš dabartinę Lietuvos 
valdžią ?—baigė savo pastabas 
Petras. ■ '

—Tai iš tiesų, Petrai, tu čia 
papasakojai labai įdomų daly
ką. Kad Amerikos lietuvių Ro
mos katalikų kunigai ir jiems 
pataikaują vadai dažnai vadi
na Lietuvos valdžią bolševikiš
ka, tas yra nestebėtina. O tą 
Lietuvos valdžią vadina bolše^ 
vikišką dėl to, kad jinai kaip- 
kur bando Romos katalikų baž
nyčios lietuviams vyskupams ir 
kunigams apkarpyti ragus ir 
sustabdyti jų sauvalė ant Lie
tuvos žmonių. Ar bedieviška 
Lietuvos valdžia yra už tai, 
kad jinai moka algas visiems 
kunigams ir vyskupams, leidžia 
jiems skirti kokius nori kape
lionus ir visas aukštąsias mo
kyklas, palaiko Romos kuni
gams labai pelningą metrikaci
jos darbą jų rankose, leidžia 
steigti kiek tik nori įvairių, 
bet Lietuvai nereikalingų viė-

ELKIS PROTINGAI 
SU UŽKIETĖJIMUI

ne •
g«-

tau

Kada pasijunti tuxįs užkietėjimu 
geniu daiktu* yra* greita pagelba-. Bet 
vaistai gali pasidanyti įpročiu, m 
pastojai užkietėjimo kelio. Daug 
riau surasti negalės priežastį.

Jei valgote ką valgo dauguma*,
visai paprastai, jūsų, vidurių užkie
tėjimo priežastimi yra tai, kad jus 
negaunate gana. “tupama”. Bet ir 
“rupumas” nereiškia dan kiek su
vaikote, bet tos. rūšies valgius, ku
rių kūnas nesuvartoja ifl palieka 
minkštoje “rupioje” masėje žarno
se, kas padeda viduriams veiktu

Kas daryti? Valgyti truputį Kėl- 
logg’s All-Bran pusryčiams kasdien 

(ir &erti g?na vandens. Tie grūzdus 
taustyti javiniai yra ne vien turtina 
gi “rupumui’* —— *-

i žarnų toniką,, vitaminus BĮ.
tutii in natūralų.

rnų toniką., vitantinus BĮ.
All-Bran, Kellog’l rw Battlė Cre«k 

daromas visose krautuvėse parduoda
mai

<4AFfTV

INSURED,

Smetona nesąs tikras nuo1^- aprūpina dykai klebo-

PINIGU?W*
Pinigų galite pasiskolinti lengvai ir greitai ant pirmų morgičių ant 
jūsų namo Chicagoje ir apielinkėje ant lengvo “Direct Reductlon” 
plano, kur nuošimtis eina žemyn taip greitai, kaip skola sumokama.

KREIPKITĖS Į

GEDIMINAS BUHDING AND LDAN ASS’N.
4125 SOUTH FAIRFIELD AVENUE. Tel. Lafayette 8248
Mes esame po Federalės ir Valstybės valdžios priežiūra, čia jūsų 
pinigai apdrausti iki $5,000.00 pet Federal Savings and Loan In
surance Corporation, Washington, D. C.

ROSE ENCHER, Secfetary

nijas malkomis, suteikia dykai 
: materijolo pataisyti ir staty- 

i ti naujas bažnyčias ir galybę 
kitų lengvatų suteiki#. Na, ar 
juš kur girdėjote, kad čia A- 
merikos Jungtinių Valstybių 

i valdžia mokėtų kunigams algas, 
arba leistų jiems peckiotis su 

! metrikacijos klausimu bei kitų 
lengvatų teiktų? O vis dėlto 

'nei kitataučiai, nei lietuviai Ro- 
lipios kunigai nevadina Ameri- 
i kos valdžios bedieviška, nei 
! prezidentą F. D. Rooseveltą ne- 
■ bando vadinti bedieviu.

..............
U “<

Atsimenate,, draugai, kaip tik 
įpradėjėme rašyti Naujienas 
apie panaikinimą lietuviškų ev- 
tangelįjių, pamokslų- ir giesmių, 
tai visgi pabūgo Naujienų ir 
įhors nenoromis, bet visgi grą
žino atgal. Na, dabar gauna 
medalių, nuo Lietuvos prezi
dento. Nors tiesa, jisai nėra 
jau toks patrijotas, kuris ly
giai Visiems Lietuvos žmonėms 
linkėtų laisvės. Jis mano, kad' 
laisvė turiU turėti tik Romos 
katalikai lietuviai, o jau kitaip 
tikintiems ar manantiems žmo
nėms tai jau kun. H. Vaičiū
nas laisvės nevelma. Jis visad

katalikiška,—baigS savo aiški
nimą Jokūbas.

Janas vėl pakėlė klausimą 
apie tai, kodėl lietuviai Romos 

Ikunigai niekad nepataria savo 
parapi jonams skaityti Bibli-

f!jos? Mano mielas Jenai, šį va- 
i.karą. aš jau nebeturėsiu lai
ko jums tą klausimą išguldyti. 
'Žinote ką? Judu užeikite kitą 

‘^kokį vakarą-. Ir tada jau manęs 
kitais klausimais nevarginkite. 
Tik leiskite main jums paaiškin- 
ti> kodėl lietuviai Romos kuni
gai niekad nepatarė savo para- 
pijonams skaityti šv. Raštą ar
ba Bibliją.

Na, tai ačiū tau Jokūbai už 
malonų pasikalbėjimą ir visų 
musų nesuprantamų klausimų 
išguldymą. Lik sveikas, Jokū
bai, sudiev. Sudiev, mano drau
gai, nepamirškite kitą subat- 
įvakarį užeiti.

—Cicero Jokūbas

tems ir kurios vardas busiąs 
“Verdi”. Federacijai tas nepa
tinka ir ji nori, kad mokykla 
butų mergaitėms ir vaikinams 
sykiu ir kad jos vardas butų 
“Gage Park High School’-.

Balandžio 11 d. 8 vai. vak. 
bus šios federacijos mitingas 
Gage parkelio svetainėje. Pre
zidentas A. N. Nilsen kviečia 
visas draugijas atsiųsti savo 
delegatus.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvi* Daktar* 
Draugijos Nariai.

Phsne CANAL 6122

DR. S. BIEŽ1S ;
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1-—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedil, pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue 

Telefonai Rennhlir 7N6R

Nepatinka vardas 
“Verdi” mokyklai

Renakite tuos, kurie 
garsinasi

Į “NAUJIENOSE”

NAUJAI ATIDARĖ
PROGRESSIVE PLUMBING 

SUPPLIES
(Lietuvis žydukas iš Švėkšnos) 

10846 S. MICHIGAN AVĖ.
Tel. Pullman 4540

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

Mes mokame patarnauti.

Ofiso Tek Boulevard 59X6

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

N e dėl i o mis pagal sutartį
Res. 4910 SCK MICHK1AN BLVD

Tai Kenvrnod 5197

i Pietvakarinėje Chicagos da- 
<*yje gyvuoja pilietinė organi
zacija vardu “Southwest Civic 
Ųederation”, į kurią atstovus 
gali siųsti visos draugijos iš 

; pietinės Chicagos dalies. Tos 
federacijos rūpesčiu neseniai 

Jtapo įvestos “Stop” ir “Go” 
įšviesos prie 63-čios ir Califor- 
(nia, 47-tos ir California ir prie 
47-tos ir Kieęlzie.

Virs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6630 So.. Western 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 

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

Ofiso TeL Virginia susą 
Reeidence Tel. REVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

♦ v
Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
i 1957 W. Garfieid Blvd.

Cor. Damen Hemlock 6699

kalba apie katalikišką lietuvą, Gage parkučio apielinkėje 
ir visada ką daro ar kalba dėl į prie 56-tos ir Rockwell yra sta- 
Lietuvos, tai pabrėžia, kad Lie- tomą augs toj i mokykla, kuri 
tuva turinti būti tik romiškai skiriama yra vien tik mergai-

ADVOKATAI

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

2400 WEST MAD1SON STKEfcl
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vau

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Naudokitės Proga!
* •

Nauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS LIE
TUVIŲ DRAUGIJON per musų kontestanlus, Draugijos 
narius ar ofise, iki BALANDŽIO 30 D. 1938 M., gaus ne
mokamai tikietą j Draugijos Konkurso Finalo vakarą, 
kuris įvyks BALANDŽIO 30 tt, AMALGAMATED AUDI
TORIUM, 333 SO. ASHLAND BLVD.

Kurie esate nusitarę rašytis Chicagos Lietuvių Drau- 
gijon, tai kviečiame pasinaudoti proga ir tuojau įsirašytu•

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

9 vai. ryto iki 1 vaL popiet.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJA

1739 So. Halsted Street -

flNTANAS M. PHILLIPS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

3307 L1TUANICA AVENUE 

T ei. Bo ule v ar d 4139
7Pirmiau buvusi A. Masalskio Įstaiga

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI

ETKUS ir EUDEIKI

Dr. A. J. Shimkus 
GYUITU JA b IR CHIRURGAS 

VaL nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vaa. Trečiadieniais u 

Sekmadieniam susitarus 
OFISAS IR KEZ1DENCJJA 

4300 So. Fairfield Avė. 
Tel. Lafayette 8016

K. P. G U GIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310John-/-Kad L. šimutis,. Draugo 
redaktorius, pyksta ko tai ant 
Lietuvos valdžos ir paties A. 
Smetonas, tai tas dar nereiš
kia, kad valdžia arba pats. A. 
Smetopa butų bedie\^$Jljąs be
dievio vardas ir či^Afheriko- 
je pas mus, yra prikergiamas 
kiekvienam parapijonui, kuris 
tik bando pasipriešinti visa
galinčiai klebono valiai. Na, ar 
judu manote, kad jau žmogus 
ir palieka bedievis kaip tik 
klebonas jį pavadina tokiu? Su
prantama, kad ne. Tokio gy
vūno nėra kaip bedievis, tas 
yra tik mu'sų lietuvių Romos 
kunigų išmislytas absurdas^— 
nesąmonė. Apie bedievius dar 
aš jums kitą syki paaiškinsiu 
daugiau, ar yra tokių dvikojų 
ar ne.—pabrėžė Jokūbas.

Jonas klausęsis visą laiką pa
stebėjo. Klausyk, sako Jokūbai, 
ką tu manai apie tuos naujus 
kavalierius, kur prieš 29 metų 
Lietuvos Nepriklausomybes ap- 
vaikščiojimą Lietuvos preziden
tas apdovanojo? Juk ir musų 
klebonas kun. IL • Vaičiūnas, 
rodos, yra apdovanotas meda
li um, kaip tu manai ar jie už
sitarnauja tų medalių, ar ne?

jei jau pasakyti teisybę, tai 
reikia pasakyti, kad nevisi už
sitarnauja tų atžymčjimų. Tąrp 
jų yra ir tokių asmenų, kK 
riuos praeitą vasarą lankantis' 
Lietuvos seimo atstovams Gal
vydžiui ir Kvikliui iškėlė jiems 
gerus pietus, pavaišino gražiai, 
na o dabar jie atsidėkodami 
rekomendavo prez. A. Smeto
nai apdovanoti medaliais. Tai 
ir visas jų pasidarbvimas dėl 
Lietuvos labo. Kaslink musų 
klebono H. Vaičiūno, tai reikia 
pasakyti, kad jis jau yra dau
giau užsitarnavęs, negu tie as
menys,. kurie gavo meda
lius tik už gardžių pietų Lie
tuvos seimo atstovams iškėli
mą. Jis . visgi, reikia pripažinti, 
lietuviškai pradėjo nors ret
karčiais evangelijas ir pamoks
lus sakyti jaunimui, ir “Pul
kim ant Kelių” tebegiesta prieš 
mišias; jis visgi nėra toks už
sispyrėlis kaip 
šv. Jurgio parp. 
pralotas M. L. 
panaikino viską 
jaunimo mišias.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarti.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Eudeikis
SENlAUšS IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
' DIENĄ IR NAKTĮ
i Visi Telefonai YARDS 1741-1742
' • . .;••••{■ • ... ,lA .

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 f South Fairfield Avenue

Tet. LAFAYETTE 0727

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 
įTVlephone: Boulevard 2800 

4682 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Rea. 6515 So. Rockwell St 

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė* Tek Yards 251(1

ik

koplyčios visose
Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 

Cicero

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

6834 S o. Western Avė. 
L 1410 South 49th Court

ANTH0NY PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 40&9

L J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 Wcst 46th Street Boulevard 5566

S.M.SKUDAS
718 West 18thj Street___________  Pitone Monroe 3377

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So: Westem Avė.
VALANDOS: 

Panedėlį,, Utarninke ir Ketverge 
.nuo 2 iki 9 vai. vakare.

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

Tel. Prospect 1012

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. STR1KOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4<i»S 80t ASHLAND A V K

Ofiso( vąk; Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vud. susitarimą ' ’

Ofito iiąuietard 782Ū
Namą Tel.: Prospect 1930

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

_____ K»H Lietuviaiį Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

TeL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams Žinomas per 81 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar^'Cfentral 7464

' DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metą praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589.

egzaminavimas daromas 
mažiausias

Dr. Charles SegaL
OFISAS '

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4

j S.P. MAŽEIKA
3319 Lituanicsi Avenue

Yards 1139
Yards 1138

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

KOPLYČIOS VISOSE 
I DALYSE.

DIENĄ ir NAKTĮ

H Tel. Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

lAV V A I KOI’LYCIO; U I JS. Al CHICAGOS 
AMBULANCE

kad Chicagos 
klebonas ir dar 
Krušas, kuris 
lietuviškų per

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

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

i J. LIULEVIČIUS
4343 So. Califųrnia Avepti^ Phone Lafayette 3572

Ofisas ir

SERNER 
AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829. 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

NėdUiomis pagal sutartį.
8

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4681 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Re*. Tclephone PLAZA 2408
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THE W0RLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peten

I lity legislation, I reply that 
you have sensibly not applied 
the neutrality law in the Chi- 
no-Japanese war, and are right- 
ly allowing China freely to buy 
munitions in this country.

Since the Loyalists are the 
legitimate government of Spain 
and are fighting for that na- 
tion’s very life against fascist 
and nazi insurgents and arma- 

ments, the Loyalists have a 
arms 

here than has China. When 
Why do you help bind Repu- y°u refuse to let SPain buy war 

blican Spain liand and footJsl'PPlies in this country, Mr. 
then watch from the sidedlines'President, you break interna

tu ts her tional law- 
“We only 

cease to be 
i to whom the 
jis forbidden,
sor nations are free. to do so,” 
declares Fernando De Los Rios, 
Spanish ambassador to this 
country. “Germany and Italy, 
and even Japan and China have 
that right, būt we alone do not 

Ihave it,” he coritinues.
Why, Mr. President, I re- 

peat, do you bar arms fronT 
Loyalist Spain when their lack< 
is enabling 
and Franco 
there? Are 
led by the 
your nose that you take orders 
about Spain from Old-woman 
Chamberlain?

1 Or are you, who talk so 
loudly about democracy and 
who pratę about ųuarantining 
aggressor nations, timid ahd 

;even reactionary at heart? 
\Jefferson, whom you4 so great- 
|ly admire, ended piracy in the 
.Mediterannean when this na- »
i tion was scarcely out of its 
rompers, whilė you did nothing 
about the new fascist piracy 
in tylose waters.

Do you, Nh^President, likę 
the British lories,- want to see 
liberty and freedom and de- 

(mocracy in Spain murdered by 
the Black International? .. • t • • t J t *

What ^About Spain, President 
Roosevelt?
“Full of Years and Wisdom” 
The Isolation Ostriches

gressive and much younger in-. 
tellectually than the tight-fac- 
ed Nėw Englander.

Years, if lived sensibly and 
thoughtfully, bring wisdom and 
tolerance. Years make one re- 
alize that it’s unvvise and un-
safe to try to cFihnge the world need

who are turhing back the clockl The Isolation Ostriches 
in Germany by centuries. «re3 isolation ostrich jf aĮ. 
largely callow and meXperienC- w haVe thejr wjn 
ed young fellows. In RusSia,! , ~" ’, v>z\4- urov RarhzJr tlinv
too, the yoL'ng ape the chief 
bulwark of Dictator Stalin.

comc enthroned oncc more and 
bring in its wake, inexorably, 
International nharchy and a re- 
lapse into barbarism.”

What About Spain, President stronger right to buy 
Roosvelt?

as Butcher Franco 
throat? If you believe in demo- 
cracy as you claim to, why not 
let Spain buy guns and planes 
herc? President Iloover allowed 
Mexico to do that for putting 
down the rebellidn of General 
Escobar.

If you answer that Hoover’s 
hands were net tiftl by neutra-

N0W YDŲ CAN 

OWN 
A FAMOUS

‘Emerson 
Radio SSŠ
• Typical 

Emerson Per- 
formance

• Attractivo 
Walnut Bake- 
lite Cabinet

• Electro- 
Dynamic 
Speaker

• Built-in 
Aerial

• Automatic 
Overload 
Control

i;.S TUBES

New 1938 Model BA-199
• At this low prie e you can afford 
two or three Emersona so that every 

^njember of the family may enjoy his 
own favorite radio programa. Be 
aure you see and hear this grand 
little radio.

EMERSON
MODEL R-167

WHh the Amaslng 
"MIRACLE 

TONE CHAMBER"

a Another Emerson sensation
Jr is this beautiful 5-tube

Zgh superheterodyne, with the
famous Emerson "MIRACLE 
TONE CHAMBER" — nat- 

*•/*“ uralizes and egualizes re- 
ceptton throughout ths 

room. See this sėt today.
OTHER EMERSON MODELS— 

$14.95 to $139.95
EASY TERMS

Rsk that Spain 
the only country 
purchase of arms 
while all aggres-

Hitler, Mussolini, 
to murder liberty 
you so completely

BYitish ring in

“Full of Yearą, and Wisdom”
“Full of years ?fnd wisdom” 

is the admiring phrase former- 
ly applied to men who had pas- 
sed the milestone of three 
score and ten. “Old men for 
counsel and young men for 
war” is another way of expres- 
sing the idea that the growing 
years impart wisdom to a per
son, if he has common sense 
to start witb. Benjamin Frank- 
lin had the šame idea in mind 
when he said, “Give me an old 
physician and a young barber.”

Karman Jorgensen/ Chicago’s 
oldest Dane, is so hale and 
hearty that he did his usual 
stint at the vvoodpile on his 
97th birtliday. The late Kaiser, 
you know, is a devotee of the 
woodpile. Lil^e Jorgensen, the 
former sword-rattler finds the 
humble bucksaw an important 
preserver of health. What, I 
wonder, do these men do to 
keep young in mind?

Old age need not be a time 
when one feels out-moded and 
laid on the shelf, if a person 
wills it otherwise. Age is not 
necessarily synonymous with 
conservatism. Robert LaFol
lette, Sr., was nearly 70 when 
in 1924 he opposed Calvin Coo- 
lidge, some twenty years yotfii- 
ger, for the presidency. Yet 
LaFollette was much more pro-

and turns it into the path of 
narrow, jingoist nationalism 
tha4 is the mother of war.

Thus, the isolationist, how- 
ever sincere and liberal he may

i not prevent war. Rather thcy 
will encourage fascist aggres- 
sion to the point where it \vill hi/manity and common sensejb0, pulls the chestnuts out of

: here and inlthe fire for the fascists. Hencs, 
. the American and British iso- 

swiftly, and that in the long mind dry up his interests in 'this country . will inevitably be' actionary imperialist. So, likę lationist becomes the ally of

The passiag 
not

Heedless of the voice of both

of the years light the conflagration of an-'the isolationist
wither a person’s:°ther world eonfliet into which England jois h and s with the re-

1 • • i • ’ 4- L I z. 4- I i • • « M

life of mankind, each genera- Hfe, and turu him into a die-|<^awn, just as it was drawn the silly ostrich, this p’rovin-' those mad-dogs of fascism— 
tion mušt necessarily change hard conservative. Rather, if into the World War. |cial hides his head under the'1Iit,cr‘ an<l Mussolini, General
būt few thing and mušt accept a person is sanc and thought- “Isolation is not a means of sands of armed isolation. By,Franco and the Japanese war- 
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cial hides his head under the',Iitlcr- nn<1 Mussolini, General

much from the past.
For youth, impatient to 

change things swiftly, eager 
to remake the world after its 
own ideal, freųuently becomes 
the tool of shrewd, evil men. 
The Nazis who heil Hitler and Solomon.

fui, drinking deep and long at security; it is a fruitful source doing this he plays into the lords.
life’s unceasing river will give of insecurity/’ declared Secre-'hands of the munition niakers,; To stop International fascis-
him the breadth of vision, the tary of State Hull in his recent those merchants of death. He tie\aggression, this nation does
genuinc tolerance, and the ripe speech broadeast to a listening likewise draws anti-Fascišt
wisdom of a LaFollette' or a world. “The momentous ques-j sentiment away from intema-
Darrow, even of a Goethe or a'tion,” he went on, “is whether (tional co-operation and solidar- 

the doetrine of force shall be- ity among peace-loving peoples

..dėl 
daugiau 
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Radio programai: WCFL nedė- 
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4 v. po piet. ir WHFC ketver- 
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3109-11 So. Halsted Str.
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Mi
m

not need to go to war, nor to 
run he risk of war. Ali it needs 
to <h is to §ell war supplies 
freely to China and Loyalist 
Spain. If as well supplied with 
war materials as their wanton 
attackers, Loyalist Spain and 
China will defent fascism in 
Europe and the Orient. Such a 
defeat will end the danger of 
fascist aggression with its 
threat of certain war for our 
country.

Will this country save itseJf 
by supporting collective secu- 
rity before it is too late? Or 
will out nation, hiding its head 
under the sands of armed iso- 
lation, encourge the spread of 
fascism until it attaeks and 
destroys us?
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“Sveikai protaujant, tai iš
eitų taip: jeigu jau Vatika
nas (noroms ar nenoroms) 
sutapo su Romos-Berlyno 
ašimi, tai natūraliai turėtų 
džiaugtis tos ašies sustiprini
mu, o ne būti priešingų, kad 
prie jos ir Austrija tapo pri
jungta.”
Bet čia ne sveiktas protavi

mas, o tik paprasta kazuistika.
“Naujienose” nebuvo pasą- 

kytaJ kad Vatikanas “sutapo” 
su Romoš-Berlyno ašimi, ' bet 
buvo pasakyta, kad jisai tapo

i laisvis.
h Vatikanas sutapo- tiktai su 
vienu tos “ašies” gatu šū’ 
Romos fašizmu. Tai įvyko dąr 
tais laikais, kai, iš tįešų, nebu
vo nė* pačios ašies. Bet kai tylų- 
.ssdlini. 'sudarė paskui “ašį” su. 
Hitleriu, tai ir Vatikanas pasL 
juto esąs prie jos prikabihtas 
ir dabar yra tempiamas tenaiį* 
kur ta ašis Važiuoja.

Į . »■ / ••

Aišku, kad kalbėti apie 
“džiaugsmą”, to, kuris yra tem
piamas, visai netenka.

i remiasi tokia partija, • Bet

""JIVingiuotą Ęurppo.s pplįtįlsą
• T * J * •ir Lietuvą

Roosevelto partija

VATIKANO POI
> t"4\Avė? ?,z* 1

Naujienose

Opozicija Jungtinių Valstijų kongrese laimėjo, su
rinkdama daugumą balsų prieš Roosevelto reorganiza
cijos (“diktatoriaus^’) bilių. 204 balsais prieš 196 atsto
vų butas nutarė grąžinti tą bilių komitetui, kuris buvo 
jį parašęs.

Kokiu gi budu galėjo šitaip atsitikti, kuomet demo
kratų partija, kurios vadas yra prezidentas Roosevel- 
tas, thri abejuose kongreso rūmuose milžiniškas d.ąugu- 
mąšf Xabai paprastu budu: žymus skaičius demokratų 
persimetė į Ęooseveito priešų pusę.

Prieš reorganizacijos bilių balsavo 108 demokratai, Į Pri$ tos ašies P^ri^Ą* 
88 rppublikonai, 6 progresistai ir 2 Fąrmer-Labor par
tijos atstovai. Pasirodo, kad prezidentas turi daugiau 
priešų savo partijoje, negu opozicijoje? !

Tie demokratai praėjo į kongresą, apsimesdami 
Roosevelto naujosios dalybos šalininkais, bet tikrumoje 
jiems rūpėjo tiktai gauti balsus žmonių, kurie pritaria 
Roosevelto politikai. Jeigu butų buvęs populiariškas 

>Hooveris, tai jie butų sakę žmonėms, kad jie stoja už 
Hooverį.

Demokratų partija yra mišinys visokių elementų, 
ieškančių “džabų” valdžioje. jJpks bendras principas jų 
neriša į daiktą. Valdžiai, km remiasi tokia partija, I- Bet “Darbininkas” ramina 
sunku vykinti kokią nors^nuosakią politiką. Todėl ir |save tuo, kad Vatikanui rųjii 
Roosevelto naujoji dalyba tolyn vis labiau šeriasi. 
kiek laiko ji palika.be jokios spalvos. : 

, ' ■ y . ŽrV .^.4 -- ta. i

Lietuvos, ptiįsai Smetonos valioję

•'įJUirtiii t. »z^ •' • Ii ...........- —

kuri su svetimų armijų pagal- Užskleidžįamas vienas istorijų^ lajpas. — Lietuvos pro- 
bd išžudė širiitus tūkstančių to lULTZžl•irn_*L2LL . e

‘krašto 'gyventojų, sūgfiov'e jo p>nwk>teas.'
!miėštūs ir stengiasi prieš daU- *•**
gumos ' žmonių Valią Užkarti ' 
•jieniš dvarininfių, aristokratų !
Ir ' kapitalistų ’ juttgą. O popie
rius’ He tik heužtarė Ispanijos 
lliaūdiėš prieš 'tūoš bahditus, ' , y S . * *A r * • Ibet dar aiškiai rodė jiems savo ■ 
•simpatiją ’ ‘ r
l ’O kki’p' su Etiopija, kurią metų kovo iĮi dieną uz- 
tMūssoliiii’ bėgėdiškaf užpuolė sklįidžiąWš yfenhs iš ’Liėtuvos 
ir kurio armijas, einančias'‘f tą fįįorijos'Tapų. ^ame lape'bus 
^plėšikišką ; kar'ą, popiežius lai- alkiai atžymėta dvidešimts nie- 
mino? ( - Lų kovų už Lietuvos nepriklau-

Kaip su Vilnium, kurį Vati- Į somybę ir jos stiprinimą. Bet

rėš ’ būti įrašyta, tai negirdėtas 
ir neturįs sau pavyzdžio žmo
nių istorijoje Lietuvos ilgame-

taiod.1 
itaijnL*

SJiA. Tauto?;
RiiiįiWH rwata[ 

i kuopomis
(Bendrų rezultatų lentelė tęlpa 

pirmam puslapy}) :ęasr^.uncę — Visete
— Lietuvą naują ^toruos

ląpg. — Bsek’as atsidūrė ?šabesgoj” rolėje. — Mus- 

lų politika;
daug vargų pakelti.

Lietuvoje),

Šių metų kovo ąi diepą’ už- sai žmonijai turėjo sakyte są
lyti. apfe padarytą mažai taii- 
faij ękriąudą. Jjs iurejo ir tų- 

atpasakoti, kad maža tauta 
lygiai, turi tas pačias ambi&- 
jas, teisę ir troškimus kaip ir 
dięĮelę$ tautos. Jei/ teteingūmb 
dėsnis reikaląute reikalauja, 
kad kie^viehas žmogus turi bu- 
ti/ prieš įstatymu^ ' lygus,' jei 
tęjse yniems ^moneinjs lygiai 
turi būti taikoma, hepąisant į 
jo Iplmę įr padėtį, tai'taip ly
giai ų tarptautiniuose santy
kiuose visi lygiai turi būti trak
tuojami! Jie negali ir pe'pri- 
yalę kįtų tautų vartojamai ję- 
;gaį tik todėl nusilenkti,‘kaį ji 
’yrą maža tauta.''

Kaip ir žmonių paskirame gy
venime negali būti pavartota' 
kita teise vien tik tod&, kad’ 
jis yra kitos kilmės - arba fi
ziškai i ‘ yra už kitus siljpneš-

• .. .* I. .. -:nis.
Taigi, tasai Lietųyos protes

tas, ‘tegul šiais laikais parodpk- 
saliS protestas ir buvo vienas 
is tų §yytunų, kuris sakę, šauk
te šaukė, kad' pasaulyje yra įsi- 
galęjųsę^utalj jėga, kuri, visai, 
nuogai, ciniškai, vartojama taiį- 
vaistybiniams santykiams tvar
dyti. Tai lietuvių tauta ♦ buvo 
viena $ tų iautųj kuri mokėję 
ir sugebėjo Šį protestą pakeltį 
ir viso pasaulio akivąizdpje dau
gelį metų”'tą protestą palaiky
ti.
i Lietuvos sudaryta demarkli- 
niją prieš lenkus, tai ir buvo 
įasai paminklas, ta-sai. ženklas 
rtuoąmiėmš žųioniy darbams ąt- 
^ymėti, Tr štai dabar tasai pa- 
minkl^, tasai protestas ir yę| 
nuožmios j’ėgi^ gyiąunįamas...

: Lietuva atskleidžia naują is- -IV ..,rt •
* -. • ‘ /M'* •*, *

Ąr tik vien Lietuva atsklei- 

u^klfidžią 
__ ąidpja' vieną

■T

Lietuva^ padalytą sąnaudą ver- 
p ™al>ąiųi tyiismą po- 

lĮiikai.
Lietuvių tautos organizme, 

paljįėksfmA' atvira' žaizdą/ 
' žinote, 1 žy'įų ‘ tradicinėse šei
mose d^r . iš’sęno' yra 'užsilj^ęs 
'toksai paprotys, kad šąbę metų 
jię ųięko negalį darytį’ b svar
biausiai ugnį sukurti, ar deg
tuką diegtų Tąį j.ię šiam reL 
kaluį Iškirtai ^amdo/ gbjų^ šu- 
'praąk, k\tQjąnt^ęįą ^ogų, ku
ris
tos silpnybėinę patarimu j a. Ši
tasai žmogus’, taip i.r yra vadi- 
namas sabesgoj”, jis lygiai yra 
nėkėnčiamąą ąi^ų žmoįių aky
se,’ beį. kaytu jU iy-Vd.iį yra 
nekek^iaiųaš, kaipo pfyrsię^ęįis 
ir už/ Savo/.patarnavimą imąs pi- 
•nigą' ir/'Sįinoįjįingąi $nąs,' ką<l 
kilų" nepateisinamoms z šilpny 
bėms nusilenkia.

Uoksai Ašabesgoj dabar Eu
ropos politikoje/"yra lenkų mi- 
inistras Beckas. Jo vokiečiai ue- 
kenčia,, kaip ir is viso j^enki- 
jps nekenčia, 'nes jie, l^d’'“ir 
Visai savo tautos ašęirąėSflgis 
Ivisai tęisėtai' sudarė 'isėjiiuą į 
juras, bet tuo pačiu metu 'pa
kerta keliąVvokięčių irnperi^įįz- 
mo veržimųisri rytys. " ’

• Vokiečių tikslai ir norai vi
sai nėra slepiami ir atvįlaf k?“ 
tojami, kad jie kada norit & U 
kišką kalięlprių atsiimšią ig l< 
!W ' '*; //■.// A/^ ' :

• ...........

soliųi ir. Hitleris. — D 
Lietuvai

petitai. — Sukta ang- 
faug rūpesčių turėti ir
*!’!•( , S / s..

tų kovų už Lietuvos nepriklau
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* /tady, ‘Nr t; '
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kanas priskyrė prie Lenkijos | viena> kas aukso raidėmis tu- 
bažnytine^'provincijos, kaip tik 
ją pagrobė įelįgOvskis?

Galimas daiktas, kad šita Va- 
tikano politika herą visai skys- Uįs. ištvermingas, kietas ir ryž
ta, bet kiencj gi “tirštiems rei- tingas protestas prieš jai pa
kalams” Ji,;tarnauja? Tikinčių- darytą skriaudą, prieš bruta- 
jų katalikų? Ąnaįpiolj Ne ti- kai pavartotą jėgą, prieš Lie- 
kinčiųjų katalikų, ^ jų vai- tuvai jos sostinės Vilniaus ap- 
dovų reikalarns. Xuo tos popįe- gaulingu budu atėmimą, 
žiaus ir jo patarėjų politikos 
•kiekviename atsiiikiiųe nuken- Veik dvidešimts metų Lię- 
»Žįa tikinčiųjų katalikų minios. riuva buvo su Lenkija kaip n 
!' ’lKada nors”tos minios numes karo Padėtyje, neturėdama su 
mo 'Vavo ^šprdndo skriaudikų Pa UžzSls taf
•jungą — ir ką' jos tuomet pa- M apa“g» medžiais keliai it 
^W tięms, tūrie šiandie eina n,ekas » niekas ties siena nej|f 

i rankai U krašfcb kurls apgaulės ke- 
liu, sulaužydamas sutartį pa
vartojęs žiaurią jėgą išplėšė iŠ 
Lietuvos žemių dalį su sostine 
Vilniumi. Garbinga žmonijos 
institucija, kuri pasišovusi bu-

į Pereitą sayąitė Queenslande Iv0 žemėje taiką įgyvendyti, 
(Australijoje) buvo renkamas TaulU Sąjunga, tuomet šios 

Parlamentas ir. laimėjo Darbo bylos nepajėgė išrišti lyg ir 
i&artijd. Sprendžiant ’ pagal re- smerkė akis ir leido lenkams 
izuitatus (dar ne pilnus), kurie toJe z®m5->e kurtis. Bet mazd- 
^" ikClįol'praniešti; nauja- « Lietuva sav0 klet^ Protes- 
;me pariąiųęptę 1 Darbo Partija1 ** 
turės 43 atstovus, krašto Par-
itija l į ‘ Nepriklausomoji E>ar-|^Ą "eturetl v.oet K°K1,ų ^rp’ 
ibo Pdrtija T, jungtinė Aust- yaktjfbipių ryąių ir niekas Lie- 
ralijc® I’artųa — V'”' '' tuvos W»^<! Prtverstl tuMa.

' darbiu-. Įryšius ^mėgsti.
įčiai' tųfėjcri šiuose — Pirma turi būti atstatyta
Tihkiiuųose^ąrbb partiją buvo .padaryta skriauda, tik tuomet 
isnąarkiat ątabųojąma už taksų mes tarsimės! Tai buvo toksai 
pakėlimą slamliioms pa ja- mažutės Lietuvos atsakymas 
jhioihs. Ęipąnt įstatymu, kurį pasiputusiai Lenkijai. Buvo" 
įdąrbiečjai/pravedė parląiųehte, daug visokių piršlių, buvo daug 
ihyplįę^čial ąuga prbporcipna- visokių gudragalvių miklaliežu- 
liai su pelnų didėjimu. vių, bet niekas negalėjo Lietu-

f Dar^o partiją ne- yaį; įpiršti lenkų bičiulystės iki 
įteko Ipeleto1r 'Sar ji hjjię ’ rjįątstatys Lietuvos iteise-
yistiek turi labai didelę dąugu- tiis reikalavimus. Jei norite, tai 
•iąą ir valdžia pasilieka pilųoje 'biivo 'herojingas ir gražus Liė- 

ii j-i^.n .. tuvbs ", užsispyrimas ir kartu
---- —----—---------------------- protestas prieš pasaulyje Įsi- 

į jėga tvarkyti 
* santykius,1 
politikoje visais

cinizmo.

j 7”,j

AUSTRALIJOS DARBO PAR-
r LAIMĖJO

’A

H
tingas protestas prieš jai pa- 

prieš bruta*

|įdienų politika”. Gji’di, —-
i Į - “Vatikanas' tfdft išlaikyti
• I katalikų1 tikėjhiią bet kbkipj 

šaly ir bet kokioj/ valstybėj 
— komunistinėj, fašistinėj, 

“Naujienų” specialus korespondentas .Lietuvoje =
pranešė d&ug įdomių dalykų apie tas krizio dienas, kii- Jeigu butų ir taip, tai ir tųo- 
rias Lietuvai teko išgyventi, kai Varšuva pastatę, jai sa- Vatikano, politika butų U- 
vo nuožmų ultimatumą/ Bet užvis įdomiausias faktas P^i ueyyk^^
yra tas, kąd toje pavojaus valandoje pasirodė, jogei Lie- ™ MU^Sy^Svencija'^ 
lįuvos valdžios įtaigose yrą tikrų Lie^c^

ties katalikų tij|ėjimuf tk uiterr 
kad tose yencij.a'fug-

Ispanijos liaudis niėlfuonjet ne
dovanos gfenj Franco' gaujai, jos kontrolėje.

yra tas, kad toje* pavojaus valandoje pasirodė, jogei Lię- 
y.
sų korespondęntįas rašo: -a

“Šiandien Lietuvos Aidas pranešė, k_ ____
Lietuvai sūdriose valandose valdininkų tarpe atsi 
rądo tokių kiųkadjrębių, kurie jau pasiskubino pa
duoti pareiškimus, kadį jie stoja į lenkų organizaci-| < • i .r . 
jas jų nariais."’ (žiuri “Nauj.” bal. m. 9 d. 1938 m.) LlJJ|ŲVO]ft 
Ar girdėjote, tokį skandalą? Tame momente, kada Į 

Lietuvai grasino pavojus, kad ją užpuls Lenkijos arini-T 
ja,'jįJėtųybs' Valdininku, tarpe atsirado tokių, kurie skų- h 
binos įsirašyti į lenkų organizacijas!

Tąutinįnkų oficiozas vadina tuos valdininkus /‘kin- . 
kadrebiais”. Žįet ar. čia tik kinkų drebėjimas? Ar tai 
nebus greičiau Lie^ųyo^ priešai, apsimetusieji Lietuvos 
wpattwĮfeis,,) galerų Lietuvos duon^ valgyti ir, at(ę- Vadinasi, tais 'lėktuvais 
j lis patogiai prbįai,1 Lietuvą išduoti? ' * įgalima skristi iš-Kauno
' tik išgirdę l^nku^ ąęaOTS |nws;į Y<
demarkacijos linijos ginklu barškinant, tuo jaus įlūme- ,bur?P 
te “lietuviškų patriotų'’ maskas ir padarė ’ pdrėiškimus, a Vlią ir 1 

;kad jie yra užpuolikų “braėia”, tai ar ne aišku, kad, ki- 
Jus karui tarp Lenkijos ir Lietuvos, jie butų Bandę ir šų

^e vis^omeflei neį jų - -
- - ^jęža^, ko(įėL ‘tarpu steigiama

tautininkų organas juos slepia. Jisai ęako, kad jeigu tu šdslšiekimo lini 
valdininkų pąvardes butų atidengtos, tai visuomenė'įa- ir Klaipt * . “ 
tiltų, “kad jų dauguma tai tautininkų sąjungos nariai!” oro knija.

Šta^koką gajvąląs ^rą^sų^metęs į val^ančiąją par- rkirt^ IC1L 
tiją, kuri neva “(autos kęuuh Veda Lietuvą. ,T?am gaiva
lui Smetona ne tik išmokėjo iš valstybės/ižčLo didęlęs ąu- Rcsoliarus ąi 
mas'pinigų^ kąip Wygimmąlr už jų nusavintus dvarus, iSL^dlF 
bet dar ir parūpino Šiltąį. valgioje! Ld^ią.Taiti r$b

' Ar; ž^anėą gąU jafe PA^feti? [ £ d’u lėkluvąiM

tuvą

r

ginklu rankoje Varšuvai p.adėti?
Bėt “Lietuvos ’Aidas” neprane 

vardų. ’ Musų korespondentas nuro

tiją, kuri neva

Nušovė 15 arabų 
Tunise

TONIS, Tunisija, bal. 10. — 
šeštadienį įvyko arabų ir Fran-

toje žemėje kurtis. Bet mažu
te Lietuva savo kietą protes
tą reikšdama veik dvidešimts 
iriietiį tesėjo kantriai su Leri- 
kija neturėti bet kokių tarp-

Rezultatai iš 122 kP« Town 
Lake, Chicago

Į Prezidentus
W, F. Laukaitis ..............  38
F.V Bagočius_ .....................1^4
K. Jurgelionis ....................3

Į vięę-^e^ėątuą
V. ^ū^šiiirtfds .......
J; Mažiuknrt ...........

Į ^ekrelO'rius
M. j. yinikas .......
J.' Miliauskas".........
J, Ąudzįulaitis ......

Į Iždininkus
A. Trečiokas .........
K. Gugis ...... ....

Šiinokaitis .......
Į Iždo Globėjus

$. Mockus .............
Ė. Mikužiutė ........
V. KerseviČius ......
J. Marcinkevičius . 

į Daktarus Kvotėjus
1 Dr. Š’ Biežis ........

IX t , ..

B- Simokaitis ...

*

of f..

Ii r

3

3

44
20

3

42

Rezultatai iš 14 kuopos «
Į Prezidentus

• W. F. Laukaitis ........
F. J. Bagocius...........

Į Vice-Prėzidentu^
V. Bukšnaitis ..............
j. K. Mažukna........

Į Sekretorius
M. J. Vinilas ............
J. Miliauskas ............
J. Andziulaitis .... .....

Į Iždininkui
• Ą. Jį. Trečiokas.........

K. P. Gugis *?;..?.... ......
n /t •>/

į Iždo Globėjus
- S. Mockus .............

V. Ą. Keršyyičiųs ......
J; Marcinkevičius ......
Ė. Mikužiute 1’/?........

J. • .........
M. P«. S.ojpdriis ............

'■ ......

Dr. J. S. Staneslo^y .
Pr» Stanųlionis ........

Q9
19

69

.-torijos lapą. " , f
Ąr tik vien Lietuva atsilei

džia nauj/ą< iškęri jos lapą?/i$e! 
Pūr opos' ‘ A * *
istorijos 1

1 Europos va
T* x' 4 
čia vėl

vaiŠtybesv 7
lap?t ir 1;

66

o?
.9
18

d^eiirniiąį 'ite atsk&oĮ^Y^ais ^Wį:into cinizmo.
ipr«u3pjiWio> liųrmaliii ' p«O Ątėityj.ą akylus, bešalus žmo- 

*S> ■ raieiviai iF W ta ^Yenim0 istorikas šfo' 
istfc ' ■ ’4; . />>•> b ’»;• gražausA • ištvermingo Lietuvos'

prpifešįo negalės tylomis apeiti 
^yįi ^rąlč^§ dukart jį Turės pažymėti. Juo labiau,'
^’a^ ^liį; iš a,pję po .‘Vilniaus užgrobimo vis

peniau ijr ’įą^niau šiokie užgro- 
KJĮįįi^ėd^, t& bimai bųVo variojami ir Tautų 

rtutups apie^Š? ^abų/rŠiįjupga/‘pasidarė visai bejėgė
vęs 15 min. ųr_ daugVaii/ vėl pą’-~ ’kį‘' ndrš čia padaryti. Tik pri- 
kils ir po 10/“valandos yėl ljus siitiinkiihe 'keletas jų stambes- 
Ęąune. An|rą kartą lėktuvas i§ •pių/^tai Etiopijos likimas, Is- 

’Kaiino pakils apie 14 valandą, ‘partijos įvykiai, Mandžuko ja- 
apie 15 vai. Klaipėdoj ir ponį užgrobimas, dabartinis ki- 

’pd/16 valandos grįš atgal. Va- nų-japonų karas ir Austrijos 
sarojimo sezono laiku lėktuvai tragingos paskutinės valan- 
skris dar ir iki Palangos. Pir- dos!
mąją žiemą susisiekimas bus 
laikinai nutrauktas, bet vėliau! 
oro susisiekimas tarp Kauno ir.. 
Klaipėdos bus apskritus metus. | 

ti-i Personalo atžvilgiu irgi iauiisv

vai, kurie nutupia tikt'al‘Kaune. 
_____ 7 ___  ____ j buvo ji

l’galima skristi iš-Kauno i užsei-

os‘ kraštus. "Urba, Į
I—v,-s -v- pM i 5° v 
Rtišfj'ą, ĖstJjij bei’' SfcAndiftaVi-

. ..... ... ;; .... - 

f Pastaraisiais laikais atsirado 
įmkalas ir sąlygos įsivesti ir vi- 

susisiekimą. Tuo
t viena orinio

,__ linija tarp Kauno
lėdos. Tai bus valdiška

cuzijos kanūomenes susiremi- ‘ r 
mas, kuriame 15 žmonių zuYodneprjk 
o 80 buvo sužeistų. Sekmadie- tjks]jj 
nio susirėmime sužeista dar kė-|ną. Lėktuvu 
liolika. I ...

ir ireugnjM-m
nes p?sitA>k^ fed rajo-
ne bima tirštos miglos, kųrips 
skrendančiam lėktuvui kliudo. T . j Tvr vT ’ n ’i. -.■.»i t ■< < ionenfiiciją. Ta^ < ^tayai 
neprilpauSion^V

(i p^sie

1 viams vietos

gi.

fe

Tai akivaizdoje šių faktų ta- 
♦plsąi kietu vos protestas juo la

biau ryškėja, juo labiau jis tarn
?l...Lp^ ^upr^ntąiy.as $ tys; koksai 
iaų įsyytųrys Ę.ųropos gy^eųimo 

■T-rn jis 'stųksęjo'ir žtno-
i. Prieš kurį laikų keli lakūnai !nėms sakyte sakė, rodyte ro- 

de kuriuo įeliu pasuko v^y- 
AtH^’xw@flhaųšos orųųby ^ųsį tylų tarpusaviu santyųtų tvar- 

^ui^ę. Jj.ė ten pfak- kyuiąs.' .... '
Tiesa, šiąis ląikais, kądą vi- ;W.ta f padūkusiai pradėjo gUląo-

skrubmo apystovpTOis. |(a(la visais llįlšaliais pra._
>' Vėliau, turint daugiau paty- dėjo ginklai žvangėti, kac^ ka- 
rinio vi<laus orinio susisiekimo ro liepsna pradėjo daug kur 
srity, susisiekime tinklas bus žybčioti, -tasai Lietuvos protes- 

jpįcčianias.1 ęįaliĄi'as dalykus, re-[tas''būyo Visų pamigtas, ‘ Ąau-

ftb — p«nfef«žil> — Šiaulių — [tomas visai parodoksu. Tegul

P Wfcš®| Tiesa, šįąis laikais, If^dą yi 
»■ 

tis, kada visais pašaliais pra
1 • . 4 ' ' ' ■ • z ■ ■

m-

Iš Scranton, Pa., SLA 30
;<» W f i5L, ftO

i Bagocius .......

Vice-Prezidęnt
Mažina 
Bukšnaitis ....
Sekretorius
Vinikdė’1..’.?.....,..
MjĮįiąuskąs ......
Iždininkus
Gugis .............
Trečiokas ........

kP-i
■ ■«?

45

us
Z

58

39

Mockus ...........     44
Kėrševičius ........   7p
Martin ............. L............. $

Į Dautarus Kvotėjus
Staneslqw .............. 43
Biežis ........    «ęj
(Kiti rezultatai Pittsburghb, 

Žiniose).

■ i ^f'y|.iw u iįl!.w-i į. i ini'r-' i i «ąi n”

GERB. Naujienų slcaūųto-

pįckiniiį raįtfįkįĄ čių l 
(as Krautuves, kurios
skelbiasi Naujienose.

TF"
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Sutartinai Ir Su Talka
McKEES ROPCS, Pa. - 

landžio 5 d, teko užeiti. į 
tuvių Paselpinės pjau

Ba-
Lie- r - i J

tuvių Paselpinės pjaugijos 
kliubą ir rasti tikrą talką, ži
noma,’ talka talkai nelygi, gaįi 
būti visokių. Duokim sau, kol
tas lošti, degtinę gerti ir kito
kius visokius pasismaginimus 
galima atlikti su talka.
/ Tačiau j šioji talka apie kurią 
hš tiOritr šiėk’ tiėk patašyti; vi
sai skiriasi nuo viršminėtųjų. 
Čionai dirbta sunkus ir naudin
gas darb^,’ panašiai, 
Lietuvoje kitą sykį eįdąvom į 
talką linus minti, rugius piauti 
ar kokį kitą iiaudingį <ĮąfKą 
dirbti,’ ’ ' • . >

Kaip jau visiems žinoma, bu
vęs didysis PiUsburgbo šv. Pa
triko dienos potvįnis buvę Už
liejęs ir Lietuvių Pašelpinės 
Draugijos svetainę ir padarę 

 

dauįr nuostolių. Su, talkos pa- 
gelba\į>ųyo laikinai pataisytos 

 

grindys" ir kitkas, kas buvo rei
kalinga, ir išrodė, kad viskas 
yra tvarkoje. ■

Bet šiomis dienomis buvo pa
stebėta, kad svetainės grindys 
nėra pakankamai drūtos ir rei
kia būtinai taisyti. Draugijos 
nariai susitarė, kad Jjie patys; O Pįįdpąiosios ■' 
su talkos pagaltya^ctarba atliks. 
Tuojau prasidėjo darbas. Va
dovaujant * Draugijos preziden
tui L Marazauskui susidarė'tal
ka iš 12 vyrų, kurie dabartiniu 
laiku nedirba. Stojo į darbą J, 
Marazauskas, P. Pranckevičius, 
J. Sargautas, J. Šumila, A. Le- 
zinskas, A. Masiuliunas, A. Vai
nauskas, A. Sutkus, A. Gurias, 
M. Paulauskas, Danūmis ir 
F. Baravykas. ■< ' I •

VISOKIOSNAUJIENOS 18 1’IT!SBLKGIIO
'Y! *’ /-.f* -C-kV* T!L 1* • . ' ’

■ Bb» l Wk ęav*«o.,symo, žinoma, jiems reikia ir 
įvaldyti, o/T&fr) visiėms ži-’ 
noma,’ taikinidkai turi1 ^u<įį ’ ge
rai “pamyi§tį,\ ’ ' / " '

Moterys pasįskįrstė dąrįąią 
prie valgįo gaminimo. Firmą 
dieną, antradieni; Valgius ga
mino: draugės Dųbjnckl’ęųę 1/ ____
LaučaitieriėG Antią talkos ’die-’bj,-kaSp paprastu yra sakomsį, 
jną valgius gamino: Relįenę ir 
jPąbiųckięnė; trečią Du" 
ibinckienė ir Sederevičienė; ket
virtą —' Prarickevičierie’ ’ ir Vž-

i Kiekvieną dieną valgiai buvo p i a >* J‘‘SV>XX XX Cv XI vX XXX ' ^7 *■ ( v < k

, kaip' kadi įtikraf šaunią/ paiamibt/, lįėly- 
eidąvom {(ginant kaip Lietuvoje;' per 11-

Iki gegužės 1 d, ueti.k šaku
mai,'’ ręsto/anai,’ bet ir kliubaji 

’ svaiginai^’
čių perimų pardavinėj/mui, an

tutės atnaujinti senuosius leidi?' 
mus. Penų*/‘Valstijos’'yra ‘te?

ma “Liųuor Control Board” 
' (Tarybr.)i,' "kuri prižiūri ’ netik 
.l.eMųrių išdavimą, bet, bendrai, 
t'var^o visą svaijgąlų1 bizni!

urie
.naminį ar rugpiutę.

Viskas yra galinga ir geri 
įdarbai yra atliekami, jėį. til/ 
ftarpe Draugijos narių yra su- 
įtikimas ir' vienybė.

— Pašalinis.

SLA. 104 Kp. Balsavi- 
mu Pasekmės

S. S, ęiTIJSBŲRGH, Pa. - 
Balandžio 6 d. Lietuvių ’ Pjlie- 
čių svetainėje įvyko SLA. 101 
kp. mėnesinis susirinkimas, ku- 
•riamę. buvo balsuojama'Pildp- 
'moji Taryba ir renkamas dele
gatas į Seirrią. W. Burdulis li- 
jko išrinktas delegatų.

gavimo pasekmes pi 
įmosc’ Bagbčiųs’;b,ąl< 
itis 19; Maukna1 13/ 
(tis 10; Vi

1 ' Tie saliuhai 
neprisilaikė įsta^ydių, ’įuri pa
kankamai sunkumo su ainau- 
'jinimd leidimu, bę^ ląbįatfeiai 
i nagą imami pavieniųypatų

jįaal, kliubai mažai temoka 
už svaigalij pardavinėjimo lei
dimus, palyginus su restoranais 
,ir. saliunais. Visokios rųšies po- 
l^ikięriai, /norėdami, pasinaudo
ti ’kiiubams teikiamomis privi
legijomis, nori gauti’'leidimui 
.po priędanga neva organizaci- li Y • , , 'L ‘1 . I, V , t/ A» A? !<*• 'I
;JU. " '
i tačiau Liųuor Control,Board

as

kus 13, l^iknMuie b, ^eTįe’yl- 
čius 19, MaręrnkViętys St'ą- 
nislovaįtis feiežis. l'9į

šiole kiioįoj’ė’dyžidiną suda-

įiv
^savybes
ličiais

•Z

......i _

KORĘSPIMMM
■ , Įi^į'^ižii .......... ' .JH" '■ ' r *L—

•M*’*” .. »_ t -a * w ■t "1 • t. •

PUPYR.-BABO NEMATYSI!

noma,' moterys irgi neatsiliko, 
nes šioj e Drrugi j o j e moterys 
lošia žymią ' rolę. /Vyrams pra
dėjus dirbti prie svetainės tai-

Lenkai 
Lenkijai f

egzaminėriąi kiekvienų nužiūri
mą kliūtų — “vieno' asmens’' 
kliubą rūpestingai ištyrinėja. 
Dažnai iš tų visų kvotimų daug 
tamsių dalykų išeina j aikštę. ’

“vieno asmens’' 
ištyrinėja.

i Švedų šyentė fi
Balandžio 8 d. netik Pitts- 

burghė, bet ir visoje Penn. Val
stijoj yra “legate šventė pager
bimui švedų 'j pionierių, kurįe 
pirm 300 .metų buvo patys pir
mieji Europos gyventojai Perin. 
Valstijoj, ‘ 5

Reiškia, ^yędų garbei, IJąl. 
8 d.,1 jjrą ’ švęnčįaiųą.'. Mokyklof 
šę buvo' surengti speci^ąi pro
gramai švedų ' pįohiėrių pager
bimui ,' ’ o 5 '^liiladėįphij oj btiyo 
surengtas įlidziuliš bankietas, 
kur tarpe i<i£ų* žymių svečių, 
kalbėjo ir / Valstijos Guberna
torius Georgė H. Ęarlę. Kalbos 
buvo perdubdąmos N.R.C. Ra- 
dio' tinklu. '

ĄpSkaitliųojama, kąęl Pitts- 
burghe dar randasi švedų kil- 

• •'» » 7J4‘ p ‘ ! k 1 . - , | 1 '' *. ) ? » ’

mes žmonių apie 25,000.

Pittsburgho spauda labai 
gražiai atsiliepia apiė švedus, 

’ — Korės.

Seranton, Pa.

■ k“"'SŽs
Balandžio mėnesio 5 diena 

muslį'kolonijos SLA rinko 
einąm| Reinių delegatus ir įąį- 
savd už Pildomos Tarybos na
rius; peikia pasakyti, kad čia 
atsitiko' šioks toks stebuklas. 'įįį’ 
kuom* Visada buvo kontroliūo- 
jamą ^ųtininkų. Iš šios kuopas 
kanŠjįd^tuoja į Pildomąją fų- 
rybą; vienas narys — Y.’ Kęr|ų- 
vičius? Delegatais liko išripktį. 
šie naciai: Barųęy Pęt-

* š, v

spėkos knygute’
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• Ar galėsiu ant kiek
vieno pareikalavimo A 
atgauti? £>

•Taip, poniute. Be to JI 
^ŽteiCvieno in d ė f i ai Tį 

yra’ APDRAUSTI iki 
S5,000.00. * ,

Atėjo.
Kultūra No. 2

TURINYS: 
Nepriklausomybės akto 

<< ‘ 'Kairys.'?
Lietu Tautos laisvės

išvakarėse
v*» r ę ,* •.*» '* !

troškimas
-prof.’’ P.' Leonas.'

Si atiškoji švėdijEt^p. B-tė.
Sovietų naujoji 1938 irietų konsti- 

* ttrcijaj—prof. M. Roemeris.'r • 
Niūrami. S/ Turgenevu r’ - s 
Du eilėraščiai—V. Montvila. 
Bairono paslaptis—Stefan Zweig. 
Liūdnos Dienos-^-Antanas Rūkas, 
sfcimos' pametimas ir jo sankcija
Ą —L. Purerifen'ę. i ■ ? ♦ n 

Žemės ir karo klausimai Ispanijoj
• —A. Adalas/ *'•' * 

Populiaris Mokslas ir Apžvalga.
GALIMA GAUTI v *

NAUJIENOSE 
napo- sąfeR > 

KAINA 45 CENTAI.

T

INSURANCE
(APDRAUDA)

i

!

• Pilną apdraudą autą-
• mbbihams ’ ’
• Apdraudą namų« . ... Tm-’lugnies

• Apdraudą nuo vagir
• Apdraudą langu
• Apdraudą gyvasties

per A.1 “Rypkevičių

1739 S. Halsted St
Raštine atdara kas vaka-

nuo

-•

rur? piė<Jz

Dr. K. J. Jaroszewicz’» 
' irus Nuomonė fv# ’

PITTSBURGH, Pa. — Balan
džio 4. d- šiomis dįėnomiį lįn- 
kū.si. Pittsburghe žymu§ lenkų 
dJrbųptbjaš fr’' iąįkrasčlų' red^lt- 
tori.UŠ' ' ffonstanty n jį. J a-

laikrąsčiį rępųrteriais pąreiskę, 
kart1 jp1 'gimtoj1!*" ’^alis '^$1.1$LU 
“gyeič.musmr susilauksianti E- 
thioęijos, Ispanijęš’af M$pdžu- 
rijos likimo”. Priežastis esan
ti tame, kad Rusija ir Vokieti
ja yra galingos šalys, o Len
kija yra praradus pasitikėjimą 
Anglija 'ir Francija. Bijodama, 
Rusijoj glaudžiasi prie’ Vokie-’ 
tijos. ‘ .............. .....

O draugavimasis su hitleriš
ka Vokiėtjj^ !ir kitųipfe dikta
toriškomis šalimis privęstąs prię 
to, kad: “Lenkija Jousiah'ti’kitH 
Ispanija ar Etiopija. '

“4eį Vokietiją puls Čekoslo
vakiją ir jei Lenkija baidy
sianti būti neutrale, tas žino- 
ma trukdys Rusijai gelbėti če- 
-kūs, "ir padės "vokięci'ąiĄS?’ O, 
kad Hitleris ’ rengtasi ^pufti ir 
tikrai puls Čekoslovakiją, tai 
Dk Jaroszewicz nei kiek neabe
joja/ “Tadą J s&kb-
Jąr.oszeyvfcz, “Lenkija, už pasi- 
tsjrnavimą vokiečiams gausian
ti; dali Čekoslovakijos' ir Lietu
vį”;' O tas Eeųkijm. Ueįsią j 
sveikatą.' Tada' gali kflti* pačioj 
Lenkijoj naminis keras ir tuo- 
mi pasinaudos Rusija ir Vokie
tija. Bus prieita prie to, kad 
Lenkija bus padalinta tarpe 
Vbkietijos ir Rusijos.

Toliau matą letikų darbuoto
jai permato, kad diktatorių 
siautimas nieko gero nelemįa 
nįtik kitoms mažbmsioms tau
toms, bet it pačiai Lenkijai.

r ......  — S. Bakenas.

žydų, kurie norėtų savo nuo- 
savy^ę.ą mąipytt sų Amerikos 
hitlerininkais, žinoma, pada-; 
romas biznis ir patenkinamos . . š _ 't; ■, <-> •',.•* pi i:abi pUsęs. ’

Trumpame laikotarpy pora 
'hitlerininkų ’ šeimynų išvažiavį 
ij Vokietiją,' mainais perėmę žy- 
!dų nuosavybes, o žydų šeimy
nos atv^žiav^)'' iš Vokietijos į 
iPittsburghą. Vadovaujant virš 
minėtai Upiįed, §tates Realty 
Co., ųbiejįų, pęsių buvo susitar
ta iš ankšto'.''Kiek laiko atgal 
buvo padarymas mainas dviejų 
kepyklų: Pittsburgho hitlerinin- 1 Vi ■'* V AC*- . > . 1 1 *1

- Kaip yęą sakoma, biznis — 
tai vis biznis,' pHšitaiko prie 

’vfeokių'1 ąpilįi'kybtų'. r ■ 1 
■ i ."’j'Vr.f'n-’rA 'G'1.'
X Ypkietijoj. Hįtlerio rudmarš- 
kinižii Vįsbkląis budais persekid- 
ja žydjis. Pas niųš Pittsburghe j 
•randasi 'toklįį Vokiečių, kurį) Į ko užlaikoma ’ kepykla kalnų 
gįVlįina ir' jie' norėtų f•distrikte žydų apgyventoje apy-
bųtį'.'*:^PoK’ 'ąr^įąusiėi prie savo linkėję už žy'do kepyklą Bremų- 
vado ir garsiai šaukti “Heil Hiį- no mieste, 
ler”. Na, o žydai”’norėtų" įni^i ! • 
KUo toliausiai nuo ijlerio, ir kad'Ftitas 
jie jaąčihsi labai lairhmgi, jei 
Jįe.ms pąyyljstą ątyykti. į šią 
'WHshinįiono žemę.

atsirado 1 
bepdr£.dar 
United 'Sti 
tarnauja ___ .
ElttaburghoT ’ ’hftl^ninikams la- 
tyai 'paprastų bpcĮu.' ’' ’' *

Šuieško Pittsburghe 
hitleiriiiinkų, ’ iltinį ‘ turi 
savybių ''ir r$utiAM? jas1 ] 
ti’ u’ž žydb nUcSkVybėis Vokię- 

’6jof/ YpkietfJdjP'iurljįt, dide-

OS T

tokių
nuo-

Vi ? ■?J! I

Ii

, [ACME-NAUJIENŲ Foto]

Po sniego audros Lincoln 
parke tik tulpių galvos kyšp-
jo iš po sniego. ”
.... . « ». , » t U I I I \ ,

Šiandien laikraščiai praneša, 
panašus mainaš 

buvo padarytas. Pittsburghų 
vokietis išmainė savo garadžių 
už žydų dirbtuves Bremeno v 
mieste. ' -r »,i ■

Sakoma, kad tokie mainai 
yra labai komplikuotas darbas, 
nes yra liečiamas Vokietijos U 
Amerikos valdžių reikalai’, fr 
kol toks maipas yra padaro
mas, t’di' Hitl^įų Valdžia pasi
ima nuo 'žydų nuosavybes 2^5 
nuošiničius rhokeščių’.' Prisieina 
nugalėti ir kitokias visokias Iš
gales' kliūtis.

Kokį nuošimtį ^os kompani
jos arba agentūros ima už ta
kius mainų patarųąyimus, vię- 
šai neskelbiamą. Nora abejo
nės, kad paimamas gana gerąs 
“komišinas”.

Vokietijos žydai, padarę virš 
minėtus mainus su Pittsbuygh’ų 
hitlerihfnkais džiaugiasi, kaų 
jie turėjo progą pasprukti fe 

i Hitlerio nagų, nbet *• vistiek ’ huj- 
siskųndži^; jie' daug geres
nes nuosavybė^ atidavė hitle
rininkams, negu jie čionai gą- 
Y?- -

nominacijose Ragočius 23 
’ -r’’ ’ llailAibs 4b

’.J ’.liri '' T'. į
Prie šio reikia pastebėti, kad. 

dabar ir Miliauskas' pas mus 
gtivo1 an( sėkrėidriatis 20 balsų, 
ką nomhiacijdšė' 'gavo tili 4. Tai 
reiškia,' kad tautininkai nusmu
ko. O kodėl hus'fnttfco? Tdctėjį 
kad visi Susivienijimo nariai 
jaučią pareiga, kad; SLA turi 
būti valdpni,ą§ demokratiškų 
pažiųrų žjUollių.' Sųsiviėnijimas 
kaipo didžiausia organizacija 
turi, pareikšti sėvo reikalavimą 
tos narių šeimos vardu į. Lietu
vos vąjęĮžją, kad jį spęsdama 
Ijkijną visos Tautos užleistų ar
ba sųtvęrtų. yąljdžią, kuri butų 
ne fąšistiškal betj demokratiška- 
Į^ad nariui vįsi tąi jaučią, ir 
dėl to ląs atsitiko iy p&s mus 
$crąntonę. Jeigu bus reikalo, 
tąi vėliąu (laukiau parašysiu. 
Gal tautininkai bandys kai 
kam kėltę suversti. Buvo dide
lis nusiminimas,' kokis ištinka 
žmones 'tik žeftlel drimbant 
Ęet niekas neįvyksta ' be prie
žasties. ■*/ ' —Sėrantoniėtis

*»-> t»v * > f*
v • L <r -——■

BATĄNtas.' — Visoj; sąv^ is- 
Joyijoję 'ęįięągo heya furejįtįsi 
tokio ljąl^nd^į.0, lįąip sjmęi. 
fSjąįego pųga, 1 ųzlįląpusi miestą 
ąnirądįenį, dąr.'ąępraįįį^ iį te-' 
^Jęls.ta', už^ersdanj^' gątv^š 
įjfieąų, payą^žųodąmą sjj^ąįę- 
Jfinąąr ir 'trįilĮędydąipl Yis| ^te
sto.' gyvęnįmą. Qę*s- pasitąįay- 
sįąs šįel^.tįęk sęįmadįem.

Moterys Įsigykit 
Grąžą Sidabrini

IB SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASSOCIAIION 

{NAtTJIENV SPULKA) 

1739 SO HALSTĘU T,

Įe
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M A D OS

Petružiu esęncijęs tabletes re
guliariai vartojąįiios pagal nu
rodymus, mažina kraujo spau- 
dimą,r’ lepgvina galvdS 'gėlą ir 

* svaiguli"' didumof • atsitikiiną.
Dr. Frederic Pamrąu> NevvYor- 
ko žymūs gydytojas savo ra
portuose kalba apie tokią pa- 
gelbą iš 26 22nse atsitikimuose. 
ALLIMIN Tabletės parsiduoda 
gerose^ Vaistinėse visur dvie
juose dydžidose—50c ir $1.00. 
Kada pirkisite, stengkitės gau
ti tikrą ALUMIN. Noriąt gau- 
ii vertą knygelę ir dykai sąm- 
pelj rafiykįtė; > i

7AN £ATTĘN CO., 54 W. Illinoifc
Street. Chicago. r

Dabar kiekviena moteris, ku
ri įkaito NAŪJiENAS', gali įsi
gyti gražų sidabrinį ’šėtą dėl 6 
arba 8 armėnų.' r" * ' ' ’

' Setas iš 6 šlifo tų yienam as
meniui, būtent? Šakutė, šriu- 
įbhi Šaukštas;* Videikius, salo
toms Šakutė ir du mMi, šauk
štukai, Vienas kavai;' O* kitas 
dezertui valgytį. §ie šeši šrtio-’ 
tai kainuoja tiktai 99 dentus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo,* kuris kasdiėp 'telpa Nau
jienose ir kartu ’šii 99 centais 
prisiųskit į* Naujienas. IŠlėąg- 
vo per’ keletą savaičių Susirinki 
šit 'gražų setų.' Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
Visam amžiui. Kittfr tfž tdip pi
gių kainų niekur rtegausit. Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne* 
praleiskit šios progos.

F /ų

No. 4594-—Paprasta, bet labai, elegantiška suknelėm Sukirptos mieros 
14, 16, 18, ŠQ, taipgi 32, 34, 3$, 38 ir 40 colių per krutinę.

•4594

(iarsinhites “N-nose”

1739 S. Halsted St., Chicago, Ilk 

• čia Įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd}

i •>

.18,
Norint gauti vieną ar dau

giau' Virš "nurddylų pavyzdžU) 
prašome iškirpti padubtą blan- 
kutę arba priduoti pąvyzdžip 
numerį pažymėti mięrą Ir aiš- 
kiai parašyti savo vardą pa-
yar’dĮę Tr‘ iįdresą. %iėk'vįenb pį(- ; Mieros 
vyzdžio kaina 15 centų. Gaft- 
te įFdsiųsti {pinigus arba paŠ- 'r 
to ženkleliais kartu su užsaky- ...........
biu. Laiškus rėifcia adresnali;
Sląuįiepoą ęąRęrn Pęįrt., 1739, ..........

' >

(Vardas ir pavardė)
B ••••»•• b •••••••••• *«•••*••*• ••

(Adrekan) 
» *♦ ‘ ’ * T

(Miestai Ir valstija) .



Diena 1$ Dienos

NAUJIENOS, Chicago, tll

J

Padėka 
“Naujienoms
NAUJIENOS 
Dear Širs: 
AWe wish to thrnk you most 
sincerely for your coopėration 
and helpful assistance in the 
publicizing of our Third Annual 
Concert and Dance.

It would indeed be very dif- 
ficult for us to attain any part 
of our goal withou<t your under- 
standing and support not only 
because we are a young clūb 
and young people būt because 
we need the encouragement 
and support of our established 
elders. We hope that at soihe 
time we will be able to šhdw 
our gratitude in other than 
verbai manner.

May we agtin extend our sin- 
cere thanks for your kind co- 
operation.

Yours very truly, 
LITHUANIAN UNIVERSITY 

CLUB
Wenetta Grybas
Secretary

Lucy

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Maurice Gore, 26, su
Žak,^2

Bauey Paine, 24, su MonicA
Raddtvich, 20 ♦

Bruno Bumblis, 22,. su ’ Pet- 
ronclla Gelminas, 20 t

Reikalauja
Perskyrų

Elizabeth Paulaitis nuo
dest Paulaitis

Marge Mackiewich nuo
thony Mackiewich

Gavo
Perskiras ;

Hclen Walenga nuo John Wa- 
lenga

Jacob (Teksą nuo Rozalia
Oleksa

Mo-

An-

LOANS & INSURANCE
IN ALL 1TS BRANCHES

Euilding Management
JOHN P. EWALD
REALTY COMPANY, Ine.

3236 S. Halsted St. 
. Phone CALUMET 4118

Pirmadienis, balan. 11, 1938

i....................... .. —
Ken Mayoard vienas iš tų, kurie krės įvairius triukus chica- 

giečiams pradedant penktadieniu, balandžio 15 d.

Poli t i Ka

Madų Paroda 
Brighton Parke

Wm. A. Lewis
Pirmadienį, bal. 11 d., Brigh

ton Parko Syrena salėje, 4270 
Archer avenue, yra rengiama 
labai įdomi madų paroda, su 
muzika, programų* dainomis ir 
šokiais. Įžanga tiktai 25 c., pra-

Visas būrys Pirmyn Choro 
narių modeliuos vėliausios ma
dos pavasarinius rublis — suk
nias, paltus, kostiumus, etc. 
Laike parodos ir protarpiais 
bus labai įdomus ddihų ir šo
kių numeriai, kuriuos pildys vi
sas būrys dainininkų ir šokė
ju ' _ ?

Rūbus parodai ir dovanas 
vakaro svečiams parūpino W. 
A. Lewis, garsusis Town of 
Lake rūbų pardavėjas. Dova
nos bus dalinamos traukimo 
keliu. Programą pildys, p. Ane
lės Steponavičienės mokiniai ir 
mokinės.

Suknias modeliuos Estelle 
Skudas, Ameba Rack, Jacque- 
line Urbik, Robertą Lukas, 
Adele Rakauskas, Aldona Gri
gonis, Julia Kazlauskas ir

Atsišaukimas Į 
Ciceriečius

CICERO. — Kaip Chicagoje 
ir Illinois provincijoje taip ir 
Ciceroje rytoj įvyksta nomi- 
.mcijos — ’Trimary” rinkimai.

NUGALEKIT
BOSUS!

Visi tie trys kandidatai yra 
ypatingai svarbus ciceriečiam, 
kadangi jie savo urėduose at
stovaus Cicero gyventojus ir 
jų norus.

i
Ciceriečiai yra raginami 

balsuoti už juos, nes jie ne- 
vien kompet’entiški, patyrę! 
valdininkai, bet nuoširdus ci
ceriečiai, .kuriems Cicero rupi 
pirmoje vietoje.

Pav., A. F. Maciejeivski jau 
per kurį laiką -tarnauja mies-

Ciceriečiai yra raginami ati- teliui. Jis yra miestelio super-1 
duoti savo balsą už reguliari vaizeriu ir iždininku, taipgi 
demokratų partijos sąrašą. Ci- trustee tarybos nariu. Jis pro- 
ceriečių dėmesį norime at- gresyvis, gabus žmogus, kuris 
kreipti ypatingai į sekamus savo departamentus pavyzdin-, 
kandidatus, kurie tiesioginiai! 
paliečia Cicero reikalus.

Pirmiausiai, A. F... Macie
jeivski. Jis kandidatuoja nuo 
šešto kongresinio distrikto į 
kongresą; Nicholas Hendrikse 
yra reguliarės demokratų par
tijos kandidatas į Cook aps
kričio komisionierius; ____
J. Krupicka yra reguliari s 
kandidatas į Cicero Tovvnship

gai veda ir pažangioj dvasio
je juos tvarko.

Nicholas Hendrikse žinomas 
visiems ciceriečiams.

' miesto trustee. 
miestelio klerkas, 
vai pasiduoda kitų 
toj a4 taip sakant,

APSAUGOKI!
BALSU 

DĖŽĘ!

Buvęs 
Dabartinis j 

Jis neleng- 
įtakai, var-; 
“savo sme-■

BALSUOKIT UŽ 
ŠIUOS TIKRUS 

ŽMONIŲ TARNUS

Cicero Lietuvių Namų Savininkų Politikos Kl.ubo benamiu 
susirinkimas atsibus antradienį, balandžio 12 d. 8 v. vak., 
Liuosybės svetainėj. Malonėkit visi kliubiečiai atsilanky
ti, taipgi ir kaimynus at'siveskit prirašyti. Visiems yra aiš
ku, kad esame valdininkų skriaudžiami ir apleisti, todėl 
reikia organizuotis. —Valdyba., 1

Chicagos Lietuvių Draugijos susirinkimas įvyks balandžio 12 
dieną Masonic Temple, 1547 N. Leavitt. Po susirinkimo 
K. Augustas kalbės apie Clarence Darrovv.

Anton gen*s” i'r susidūręs su proble- 
j momis, jas moka išrišti gyven-| 
t6jų naudai. Jis butų pavyz-; 
dingas Cicero atstovas Coun-! 
ty Komisionierių tarpe.

A. J. Krupicka nori būti 
Township Committeemenu. Jį 
indorsuoja Teguli arė demo
kratų grupė kaipo gabų, tei
singą žmogų, tinkantį to urėdo 
pareigoms ir atsakomybėms. 
Per visą amžių buvo nuošir- 
'dus demokratas. Yra įtakin
gas ir turi daug pasekėjų.

Balsuokite už ftuos taipgi 
balsuokite ir už kitus regulia- 
rio demokratų sąrašo kandi
datus. — A.'

(Skelb.)

For United States Senator

SCOTT W. LUCAS

State TreasurerFor

3 LOUIE E. LEWIS

For State Superintendent of 
Public Instruction

3 FRANK A. JENSEN

For Clerk of the Supreme C our!

3 ADAM F. BLOCH

For Congressman-at-Large

X] T. V. SMITU

ŽEMAIČIŲ .ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTALĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— —y „ ~ ~ —7 IKI 8 VAL.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. .C. —7 IKI 8 VAL.
• SEKMADIENI— —7 IKI 8 VAL.

W. H. F. C VAK.
VAK.
VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrių,

CLUB AL. J.
8328 Kean Avenue

Pirma vieta į pietus nuo Tautiškų Kapinių
Mes užlaikom modernišką Tavernų, taipgi turime daržą piknikams. 
Yra pilnai įrengta virtuvė ir šokiam, platforma. Daržas dėl drau
giją ir kliubų yra duodamas dykai. Norintys turėti parengimus, 
tunte n’rma užsiregistruoti kuria dieną norėsite. Dar yra daug 
liuosų dienųf nepaimta. Mes p&rppiname valgius ir gėrimus pagal 
užsakymą. . - - • •Rašykite arba atvažiuokite užsiregistruoti savo dieną.

Mrs. Wm7 Jarsombeck (Atkočaitytė) 
8328 Kean Avenue Willow Springs.

For Congressman-at-Large

7] THOMAS L. O’HERN

5% 1934 metų taksų' 
savininkams, kurie tų! 
mokesčius mokėdami į- 
protestą, kad 5% mokės-

Ror County Judge

■ S EDMUND K 
JARECKI

Onuks Skeveriutė.
Programo vedėju bus Pra

nas Jakavičius, mylimas lietu
vių komikas ii* dainininkas, 
šoks Aldona Maldo, Lillian 
Baronas, Evelyn Kazz ir Chris- 
tine Kriščiūnas, o dainuos Trio 
— C. Kriščiūnas, Ann Nemu
nas ir p-le Barčus; Stasė Rim- 
kaitė, Stella Oaldie, Lilian 
ituporaitė, Bonui Janulis ir ke-

lėtas kitų. Programas bus ne
paprastai įdomus ir gražus. Po 
programo įvyks dovanų dalini
mas ir vaišes bei šokiai.

Visaš šio parengimo pelnas 
taipgi yra skiriamas Pirmyn 
Fondui. Brighton-park iečiai y- 
ra nuoširdžiai kviečiami atsi
lankyti ir jaunuoliams pagelbė
ti sukelti fondų kelionei į Lie
tuvą. A. V- F.

LIETUVOS PRODUKTAI
“FRANKFURTERS” 
LAŠINIŲ 
BARAVYKŲ 
RAUGINTŲ AGURKŲ

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DKVVNERIOS 
GINTARŲ 
6IKAMMŲ DAIKTŲ 

šių importuotų produktų.

SALDAINIŲ 
KUMPIŲ 
“PICNIC” KUMPIŲ 
RŪKYTŲ KUMPIŲ
Ateikit į musų “sample room” ir pamatykite 

Krautuvėms ir draugijoms specialis patarnavimas.
PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

805 W. 19th St. Tel. Haymarket 3555
CHICAGO, ILL. J. P. RAKŠTIM, BAV.

L1GHT 
RJOOROIL

SAVĘS WORK!
PILSEN 

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

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

Servizas 
Vienam 
Žmogui

37
35
36
35
32
35
33
31

TAUPYK, TAUPYK, TAUPYK 
PACKARD BARGENAIS

PACKARD Sedan ........... $750
PACKARD Sedan .............. 48d
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

Victor Bagdonas
LOCAL & NG DISTANCE 

V1NG 
rničius, pianus ir 

i Storus. Ve- 
miestus. 

Musų DaYbas ga-

Perkraustom 
dsokius rakand 
žain į farmas ir 
žema kaina.
antuotas. Taipgi pristatom an

glis į visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Runx $7.50 
(Screened) .................. tonas
SMULKESNES $7 25
Tonas ....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

Eksperto radio taisymas—dykai 

 

apskaičiavimas — atliekama jusy 
namuose—visas darbas Žtikrin 
tas vieniems metams.

Marąuette Ra4io
AL ENZUL

5610 So. Maplewood Avenje 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

Šmotų

GELEŽIES PREKIŲ IR MALfc- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuviu Krautuvė

“Faun” 
Design

Vertė
$2-50

99cSu 6 Kuponais
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

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

Tiktai po 990 už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

6 
6

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS
$1.49 
1.19

1.19 
790 
1.19

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

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

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

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

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

• FOTOGRAFAS

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

• LIGONINES
HOSPTTALS

O REIKALAUS GRĄŽINTI 
5% 1934 TAKSŲ — Du advo
katai, atstovaują Chicago Real 
Estate Board kreipiasi į apskri
čio teismą, reikalaudami grą
žinti 
tiems 
metų 
teikė
čių yra nelegalus. Miestas stėn- ■ 
gūsi tuos protestus panaikinti, 
bet vakar aukščiausias Illinois 
teismas miesto prašymą atme- ‘ 
te. Visa 1934 metų mokesčių 
sąskaita siekė suvirš $155, mili
jonus. Miestas nelegaliai suko- i 
lektavo $7 milijonus arba a-1 
pie 5%. Aukščiausiam teismui 
taip dalyką išsprendus, apskri
čio teismas (kurio viršininku 
yra Edmund Jarecki) dabar 
turi laisvas rankas tuos 5%*” 
grąžinti.

Garsinkites “N-nose”

PRIMARY DIENOJE 
ANTRADIENI

BALANDŽIO 12
PRAŠYKITE 

DEMOKRATIŠKOJO 
BALOTO

Išsikirpkit šį sąrašą 
ir nusinešęs į balsa
vimo vietą, remkis 
juo balsuodamas.

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

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

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $*12-50
GYDYMAS........................SCn.OO
LIGONINĖJE .................. VU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . $15-00
RAUMATIZMAS SO.OO

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

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

Tel. Lawndale 5727.

• RĘSTA UR ANT AT

Siunčiu

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas

Kupono No;. 107

kuponus. Taipgi pinigais

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

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

Tel. VICTORY 9670.

Valstija

Balandžio 11 d.

BRIGHTON PARK NAUJA UŽEIGA

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

Savininkės LUCILLE SELENIS
3862 Archer Avenue

■■■
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POLITIKOS ŽINIOS

' Rytoj Eikite Balsuoti! — Balsavimo 
Instrukcijos.

Rytpj,^balandžio z 12 dienų 
kiekvienas pilietis ir kiekvie
na pilietė privalo eiti balsuoti.

Balsuotojams žinotini yra 
šieualykai: ' ' -

1. Šie rinkimai yra kandi
datų nominavimui, vadinami 
“primary”. Kiekvienas gali 
reikalauti arba demokratų ar
ba republikonų baloto, nežiū
rint kaip jis nebūtų balsavęs 
du metai atgal primary rinki
muose. Žinoma, 'kas pirmiau 
nebuvo balsavęs primary rin
kimuose, gali dabar balsuoti, 
bet turi pasakyti kurio baloto 
nori ar demokratų ar repub- 
likonų.
{Demokratą baliotas ružavas, 
republikonų šviesiai mėlynas)

2. Gaunant balotų reikia 
pasirašyt savo pavardę, kad 
klerkai galėtų patikrinti ar 
tas pats žmogus balsuoja, kurs 
yra užsiregistravęs.

3. Ant baloto precinkto tei
sėjas turi pažymėti savo vardo 
raides, nes tik toks balotas 
yra geras.

4. Balsavimas yra slaptas ir 
niekas negali jums sakyti ar 
rodyti už ką balsuoti ir nega
li žiūrėti už kų jus balsuojate 
Jeigu tas butų daroma, tuo- 
jaus turit pasiskųsti rinkimų 
teisėjams balsavimo vietoje.

5. Primary rinkimuose nėra 
jokių “streight” balsavimų ir 
nėra ratuko. Reikia atsiminti 
vardus už kų norit balsuoti ir 
prie tų vardų į klėtkutę padėti

išsirinkit vienų ir prie jo* var
do kletkutėje padėkite kry
žiukų. Į pavieto komisionie- 
rius iš Cliicagos reikia nomi
nuoti 16, taigi reikia čia pad# 
iti kryžiukus ne daugiau kaip 
prie 10 vardų. Jeigu padėsite 
tik prie vieno ar dviejų, tai 
bus gerai, bet bus negerai, jei
gu padėsite kryžiukus prie 
11. Iš Chicagos priemiesčių 
tik penki turi birt nominuoti.

' 7. Jeigu tarp kandidatų į 
kiną nors ofisų nėra nei vieno 
jums patinkamo žmogaus, ga
lit nei už vienų nebalsuoti, bet 
žiūrėkite, kad paduotumėt 
balsus už visus reikalingus 
žmones.

8. Chicagoje apart visuoti
no baloto gausite atskirų mu- 
nicipalių teisėjų sųrašų, ku
riame galit išsirinkti devynis 
kandidatus. Jeigu balsuosit už 
mažiau, bus gerai. Atsiminki- 

4e, kad vardus kandidatų į 
apskričio teisėjus rasite ne 
municipalių teisėjų balote, bet 
didžiajam balote po antgal- 
viu “For County Judge of the 
Cook County.”

9. Balsavimo vietos bus at
daros. rytoj nuo 6 ryto iki 5 
vakaro.

Antanina Nausėdie
nė prašo lietuvių bal
suoti už teisėją 
Jareckį

galite atsinešti į balsavimo 
įlietų savo kortelę su vardais 
ir balsuojant į jų pažiūrėti.

6. Ant baloto rasite išspaus-

ninius, o po jų vardus kandi
datų. KdK plikyta* ‘Wote fot* 
onc”, ten iš kelių kandidatų

šiuomi prašau, kaipo lietu-* 
vaite ir kandidatė i valstijos 
senatorius nuo 9-tojo distrik- 
to, visų savo tautiečių balsuo
tojų atiduoti savo balsų už 
teisėją Edmundą \Jdręckį, Pri- 
mary balsavimuose^ balandžio

*ĮwęĮ5

I®
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Rengs Trokų Važinėjimo Įstatymus
Illinois Valstijos komisija, kurios uždaviniu yra ištirti trokų ir busų važinėjimą ir 
prirengti įstatymus trokų ir busų važinėjimo reguliavimui. Komisijon įeina leitenan
tas gubernatorius John Stelle ir atstovų buto spykeris Louie E. Lewis, taipgi penki 
senatoriai ir penki atstovai.

Rašykite šiai Komisijai Laiškus Apie Trokus
Illinois valstijos komisija trokų važinėjimui tyrinėti prašo, kad suinteresuoti žmonės 
paduotų jai savo nuomones, kaip reikėtų sureguliuoti trokų ir butų važinėj imą ke
liais.
Laiškus komisijai reikia rašyti sekamu adresu: Uniform Motor Vehicle Laws Commis- 
šion, Room 316, Capitol Building, Springfiėld, III.
Nėra abejonės, kad trokų ir busų kompanijos ir kitos dedelės kompanijos, kurios var
toja didelius trokus,. reikalaus iš komisijos visokiausių sau privilegijų.
Bet visi automobilistai ir pešte ji turi skirtingus reikalus. Jiems trekai yra pavojin
gi. Didieji trokai triuškina kaip šiaudus žmonių gyvastis ir mažus automobilius.
Tagi reikia, kad komisiją užgirstų ir žmonių balsą, o ne 'vien tik trokų savininkų.
Reikėtų, kad didžiųjų trokų vartojimai butų visiškai panaikintas. Jeigu to negalima 
dabar dar atsiekti, tai didžiųjų trokų važiavimas turėtų būti labai aštriai apribotas.
Turi būti tuojaus uždrausta dideliems tro-kams važinėti subatomis, nedėliomis ir 
šventomis dienomis. * 1
Turi būti uždrausta dideliems trokams važiuoti per didelius ir vidutiniško didumo 

' miestus. . 4
Trokų draiveriai turi išlaikyti aštriausią valstybinę egzaminaciją.

*Šie ir panašus patvarkymai turėtų vienok vesti prie to, kad didžiųjų trokų daugiau 
visiškai nebūtų. Didžiausias trokas neturėtų buti didesnis kaip dviejų tonų.
Rašykite apie tai komisijai.

LIETUVIS DAKTARAS GYVYBĘ IŠGELBE 
JO, BET AUTOMOBILIO NEBĖGA

Dr. Makaras vos nežuvo po traukiniu
• T< •’ ’ • i'-

ROSELAND. — Dr. 1 Z.
Makaras, 10756 South Michi-|yra 
gan avenue,: pereitos savaitąs 
■pabaigoje;..vos nėžųW po trau-

CLASSIFIED ADS.~!
HELP WANTED—MALĖ 

Darbininkų Reikia
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-Žemė Pardavimui
REIKALINGAS KEPYKLAI, mo

kantis kepti baltą ir juodą duoną. 
Atsišaukite 925—8th St., Wauke- 
gan, III.

REIKALINGAS DARBININKAS 
apvalyti ir atidaryti Taverną ry
tais. Nevedęs ir blaivas. Alga val
gis ir kambarys prie vietos.

PETE YOUNG
83 ir Kean Avė. (skersai nuo 

Tautiškų Kapinių vartų)

BARGENAS PIRKITE arba mai
nykite 2 flatų namą po 6 kamba
rius; muro beismentas. Kaina tik 
$2500.00. Savininkas priims į mai
nus lotą arba grosernę.

NAMON ‘REALTY CO. 
6755 So. Western Avė. 

Grovehill 1038.

CEDAR LAKE Katėdž, $475. 
JANATA, 4257 Cermak Rd.

Smūgis bosų 
sauvalei

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

1660 S. CHRISTIANA AVĖ. ar
ti Ogden, 7 kambariai, garo šilu
ma, moderni. $40.00. Kreiptis į 

Janitorių, Buckingham 4582.

I TO RENT—WANTED 
Ieško Renduoti

KAS IEŠKOTE TOKIO NAMO, 
kurį reikia biskį pataisyti. Jei taip, 
tai nupirksite už pusę kainos, 2 
flatų, didelis skiepas, geroj vietoj, 
kaina tik $1950. Galite pirkti su 
mažu įmokėjimu.

NAMON REALTY CO. 
6755 So. Western Avenue 

Tel. Grovehill- 1038

IEŠKAU RENDUOTI nuo 1 iki 
5 akrų žemės už miesto ribų su ar 
be budinkų — kad butų geras van
duo. Praneškite 6921 So. Western 
Avė., Tel. Republic 3713 Stanley.

in ■ i .1 ■ ' Ii iii

AUTOMOBILES FOR SALE 
Automobiliai Pardavimui

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

3453 So. Morgan Street 
Boulevard 2510.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI FARMA Indianoj, 
172 arkrai žemės, įskaitant for
mos įrankius. Viskas pirmos rūšies 
sąlygose. Kreiptis Mrs. A. Drigot, 

3231 So. Emerald Avė., Chicago.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

FURNITURE AND FIXTURES 
Eakaudai-Įtaisai_

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

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

CALumet 5269.

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

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

AGNĖS BABINCKIENĖ 
po tėvais Stankevičaitė

Pirmiau gyveno po adresu 
3306 So. Union Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 6 d. 7:00 vai. va
karei 1938 m., sulaukus pu
sės amžiaus, gimus- Virbalės 
mieste,^ Vilkaviškio < apskr.

Amerikoj- išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nubudime 

dukterį Oną Shauklienę, žen
tą Kazimierą, dukterį, Marijo
ną Karnelskienę ir žentą Jo
ną, sūnų Kazimierą, marčią 
Marijoną, sūnų Antaną ir 
marčią Mabel, 3 anukus, ir 3 
anūkes ir proąnukus ir daug 
kitų giminių ir draugų. Lie
tuvoj—brolį Pijų Stankevičių.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks Pirm., Balandžio 11 d., 
8:00 vai. ryto iš J. F. Eudei- 
kio kopi. į šv. Kryžiaus par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio- ‘ 
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Agnės Babickie- 
nės giminės, draugai ir ęažįs- 
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sūnūs, Duktė ir Giminės.

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

Pažįstu teisėjų Jareckį nuo 
tų laikų, kuomet dar gyvenau 
Kitoj wardoj . (dabar 33rd 
ward) NOrtb West side, kuo
met jisai baigęs advokato 
mokslų, pradėjo veikti poli
tikoje. Visuomet ir visur jisai 
pasižymėjo kaipo drąsus ir 
teisingas žmogus ir net po il
gų metų veikimo politikoje,

garbės — balsas už jį paduo
tas, tai balsas už teisingų ir 
veiklų asmenį į County Judge 
nominuokime teisėjų Ėdimui d 
Jareckį.

Su tikra pagarba c 
Antoinette H. Nausėda,

Kandidatė į valst. šen. nuo 
• 9-tojo distriklo.

(Sk.)

SKUBUS FONDAI 
LAIDOTUVĖMS

Ar reikia jums pinigų, dabar? 
IMKIT ŠIANDIEN!

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

L. T. ELLIS COMPANY, 
33 N. La Šalie St. Franklin 1593

METINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS

B L O 2 I O
Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 11 d., 1937 m., 11:30 

vai. ryto, sulaukęs 20 metų ir 8 mėnesių amžiaus, gimęs Chi
cagoje.

Paliko dideliame nubudime motiną Antaniną, po tėvais Ko- 
valiauskaitę, tėvą Juozą Bložį, brolius Dennį ir Ernestą, dėdes: 
Kazimierą ir Dr. G. Bložius, tetą Petronėlę Daraškienę, dėdę 
Edvardą Kavaliauską ir diedienę Eleną; pusbrolius Petrą ir Jo
ną Bložius, Gordoną Bložį, Algirdą ir Edvardą Kavaliauskus, 
Stellą ir Fred černauskus, Eleonorą ir Raymondą Kavaliaus
kus, Kazimierą ir Sofiją Kačinskus, Juozapą Putrimą^ Julių Čivą 
ir daug giminių ir draugų.

Nuliūdę,
Tėvai Antanina ir Juozas; Broliai Dennis ir Ernestas Blažiai.

I. E.'tiltų. Pavojingiausia kryžkelė 
id ties 103-čia 

ir VihcetiheŠj^Vęnuenr ties ki
tomis gatvėmis perkertančio
mis Vincė#iiife.| VĮėlūs • gyven
tojai, kiek žfrtSMa’ reikalavo 
bėgės iš^ęltį^pt pakol, kas jų 
reikalavwą ^niekas .įleišklau- 
įsė. Kai kurios 'kryžkelės nėra 
apsaugotos nei raudonomis 

-B.

Visi Bosų Priekaištai 
Teisėjui Jareckiui Yra 

Tik šmeižtas

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

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
'57^6 So. Ashland Avė.

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

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

iki

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

Pašauktas apie 8, valandą va
kare važiuoti pas pacientą, Dr. 
Makaras tuojaus išvažiavo su 
savo automobiliu. Važiavimas 
nebuvo labai geras dėl didelių . .
sluoksnių sniego, kuriomis1 l^vojatfs svitomis, 
gatvės buvo nuklotos.

Važiuojant per Erie gclžke- Už reguliarę
lio bėgių kryžkelę lies 130th' demokratų
ir Torrence aventie, a-utomo-1 
bilis įklimpo į sniegą ir atsi- P***
sakė sujudėti.

Nežiūrint visų bandymų ,au- 
autoniobilį pradėti, jis nepasi
davė ir tiek, o tuo tarpu pasi
rodė traukinys.

Matydamas, kad jam gręsia 
mirtis, Dr. Makaras, šoko* iš 
automobilio. Išsigelbėjo nuo 
mirties tik keliomis sekundė
mis. Vos spėjo daktaras iš
trukti iš automobilio, tuoj 
traukinys trenkė į jį, pa vers
damas gražią m akiną į krūvą 
gelžgalių. Traukinys tuos li
kučius nuvilko geroką 
.pirm negu sustojo.

Automobilio nebėra, bet ne
reikia nei sakyti, kad Dr. Ma
karas džiaugiasi išlikęs svei
kas ir išsigelbėjęs iš situaci
jos, kurioj gręsė jam tikra 
mirtis.

Kryžkelės pavojingos 
Roselande

įvairios gelžkelių kryžkelės 
Roselande yra labai pavojin
gos žmonių gyvybei, vienok 
nesirūpinama jas iškelti ant

tolį,

fiVFIKK tu’SrLUVLIltlU Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gčlfis Vestuvėms, Bankietanur 

ir Pagrabams.
3316 So. Halstėd Street

Tel. BOULEVARD 73X4

n Gėles Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši- 

k mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avejiue
Pbone LAFAYETTE 5»00

Jus esate girdėję, kad 
liarc demokratų partija

rcgii- 
; išmetė 

ponų Jareckį iš savo kandida
tų skaičiaus. > Jareckis parodė 
piliečiams ir tai partijai, kad 
jis yra persi Ipnas asmuo tvar
kyti tos vietos svarbias parei
gas.

Pažiūrėkime į jo darbą kaipo 
teisėjo. Jo svarbiausia užduo
tis buvo sutvarkyti taksų rei
kalus. Kiekvienas pilietis, kurs 
yra narnoj sayįnmkas, supranta 
kokį vargą jis turi pergyventi 
su dabartiniais namo- taksais. 
Nėra ir nebuvo per kelis me
lus jokios tVai»kos. Jam Jarec
kis prižadėjo nuolaidas, bet ne
buvo* jokių nuolaidų mažo na
mo savininkams.

<

Galima taipgi įrodyti, kad 
Jareckį mažai laiko pašventė 
atlikti savo darbui. Pats dirbo 
tik dvi ar tris dienas į savaitę, 
ėmė ilgas atostogas, jam buvo 
svarbiau nuvažiuoti į,Lenkiją, 
o piliečių padėtis nerūpėjo.

Amerikiečiai lietuviai ir re- 
guliarė dėmokfatų partija davė 
jam progos parodyti savo ga
bumą ir teisiiiįumą ir padėką. 
Jis to nepadare. Tingi mes lie
tuviai nesiduosim, kad jis muš 
vėl suvyliotų, 1 nes jis griežtai 
atsisakė remti1 lietuvius.

Taigi balandžio 12 dieną bal
suokite už Visą reguliarę de
mokratų partiją su Michael L. 
Igoe į U. S. senator, John Pry- 
stalski į (kniftfy Judge ir Mi
chael J. Flynn, kurs yra geras 
lietuvių draugas, į Coitfity 
Clerk. —Ak Kumdkis.

(Apskelbimas}

Chicagos politiški bosai su 
savo “mašina” jau įpuolė į dės? 
pėracij ą, * nės; <mato-, > kad nega-i 
lės'sulaikyti žmonių nuo balsa
vimo už teisėją Jareckį.

Kuo daugiau bosai siunta 
prieš Jareckį, tuo daugiau žmo
nės stoja už Jareckį.

Paskutinėmis dienomis bosai

reckj. Paminėsime čia kelis.
Bosai privertė savo paklusnų 

kandidatą Prystalskj, kad iš
siuntinėtų namų savininkams 
laiškus, kuriuose pasakyta, kad 
Jareckis juos apgavo, nes 1934 
metais jis, buk laiškais pranešęs 
namų savininkams, kad nuo jų 
1932 metų taksų bus numuš
ta 10 nuošimčių. Bet pasirodė, 
kad ne. Jareckis tokius laiškus 
išsiuntinėjo, o ponas Nash. Jei
gu namų savininkai čia buvo 
suvedžioti, tai juos suvedžiojo 
mašinos bosas. Dabar ponas 
Prystalskis nežino kur akių dė- 
,ti.
' Apgavimui balsuotojų bosas 

Kelly rėkė per radio, o jo klap
čiukai tą kartoja, kad Jareckis 
kaltas, kad taksai dideli. Bet 
visas svietas žino, kad ne Ja
reckis, kaipo teisėjas, taksus už
deda, bet ponai bosai—Nash ir 
Kelly per savo Vergus. Šių me
tų miesto budžete yra paskirta 
$20,000,000 misteriškoms išlai
doms, apie kurias niekas nežino 
kam jos bus suvartotos. Tik bo
sai Kelly ir Nash tą žino.' O 
tuos pinigus turės namų savi
ninkai sumokėti.

Ponai bosai priregistravo 150, 
000 klastingų nesančių balsuo
tojų. Kada pavieto prokuroras 
Courtney surado tą klastą, tai 
bosai su savo vergais pradėjo 
rėkti, kad Jareckis nori balsuo
tojams teisę balsavimo atimti. 
O žinoma yra visai priešingai.

Bosai turi dabar pasijungę 
apie pusę tuzino lietuvių jau
nuolių.. Mažai ką išmanydami, 
jie gali tik bosams ' vergauti. 
Todėl ir tie musų vaikinukai 
šokinėja kaip gaidukai prieš to
kį garbingą žmogų, kaip teisė- 
jass Jareckis. Jie dabar skelbia, 
kad Jareckis atsisakęs “indor- 
suoti” lietuvių vaikiną į džio-

PARSIDUODA BUČERNĖS Ice 
Boxis,. 6jęą, dįdumoi Pigiai. Gerame 
stovyje/ Savininkįas MIKUTIS, * 
2539 West 69th St. atsišaukite apie 
6 vai. vakaro.

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

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA KEPYKLA iš 
priežasties savininko ligos — galit 
pirkti su namu ar be namo. Atsi
šaukite J. MALELA, 925 — 8th 
St, Waukegan, III.

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

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

n ......
CLASSIFIED 

SKELBIMUS
“N.” RAŠTINĖ PRIIMA

KASDIEN NUO 8 V. RYTO 
IKI

7:30 VAL. VAK.
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 

1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 
vai. vakaro.

Tel. CANAL 8500
#

džius, ir todėl esąs lietuvių prie
šes. Bet tai yra vieni juokai. 
Visi, kas tik pažįsta Jareckį, 
gerai žino, kad Jareckis visuo
met buvo širdingai nuolankus 
lietuviams, ir reikale niekad 
jiems neatsisakė patarnauti.

Nereikia manyti, kad vienas 
Jareckis galės išgelbėti visą 
Chicagos miestą nuo bosų sau
valės, plėšimo ir priespaudos. 
Išsilaisvinimui iš bosų korupci
jos chicagiečiams dar reiks 
daug kovoti. Bet nominavus tei
sėją Jareckį bus užduotas pir
kias smūgis bosams. Ir tą chica- 
giečiai be tautų skirtumo da
bar turi padaryti.

Prieš Jareckį bosai, todėl už 
Jareckį visi geri žmonės.

. Adv. Kl. Jurgelionis

VISŲ APLEISTA — UŽSI
MUŠĖ. — Palikdama .raštelį, 
kad ji “visų apleista, užmirš
ta”, 54 metų turtingo kepėjo 
našlė Sophie Piper mirtinai su
sižeidė, iššokdama iš 16 aukšto 
viešbučio Wellington Arms, 
prie Wellington avenue. Nukri
tusi šaligolvio sniegai), ji gyve
no per tris valandas, nors bu
vo labai skaudžiai susižeidus 
— sulaužė nugarkaulį ir kitas 
kūno dalis.

SKOLINAM PINIGUS
Ant Automobilių, Namų ir 'ki

tiems reikalams. Perkame morgi- 
čius, Judgement Notas, išmainomi 
parduodam bile kur, namus, ukius, 
lotus ir biznius. Taipgi apdrauda. 
NAMON FINANCE and REALTY

6755 South Western Avenue 
Tel. Grovehill 1038.

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių ' Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

C O AL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos
$5.75
$6.00
$6.00

$6.00
$5.25

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

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975 .

rf T~------ -

DABAR 
JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500 .
Musų apgarsinimų kainos 
pnaiĮNunoa. Ui pakartoji
mus duodame gera nuo
laida. ‘
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18 APIELINKĖ KARŠTAI GINA SAVO 
GERA VARDĄ

C* v
) . . . . 

..... - ■_      - . -J ■ - .

Duoda “pipirų” savo “Sunams-Palaidu- 
nams”. — Kiti Kolonijos Reikalai.

18 APIELINKĖ — Vienas re- 
porteris pašiepė, kiek laiko at
gal, musų 18 koloniją, pasaky
damas, kad aprūkusi, kad jos 
Juozapai tik ... karpenderiai... 
Gaila, bet tiesa yra galingesnė 
už viską. Mes 18 kolonijoje tu
rime “Naujienas”, Chicagos 
Draugiją, Brolių ir Seserų Lie
tuvių Susivienijimą, p. Julių 
Rakštį, pirmaeilį vaistininką ir 
Lietuvos prekių importuotoją, 
Dr. Petrą Zygmontą Zalatorių, 
Dr..Joną J. Šimkų, dantų chi
rurgą; F. VV. Chernauską—ad
vokatą < ir daugiau inteligenti
jos. 18 kolonija , turėjo vieną 
karpenterį ir tas “išsimufino” į 
Cicero. Iš visų kampų atvažiuo
ja į Maxwell net iš Ciceros, ieš
kodami bargenų ir jų gauna 
tiek, kad net maišais velka. 
Dar šiandien yra keletas Cice
ros piliečių, kurie atveža į 18- 
tą pinigus apsimokėdami sko
las; kurias yra gavę iš 18-kie- 
čių.

Taip, kas sena, tas negera. 
Bet pas seną surukusį, sukry- 
pusį yra spėka, noras ir mus
kulai; o kur jų nėra, tai ir tur
tingiausias yra bejėgis. 18 ko
lonija pastatė ant kojų ne vie
ną, nelyginant motina, kuri iš
leidžia savo vaikus aprūpinda
ma viskuo, kad jie galėtų, pasi
rodyti, būti žmonėmis. O pati 
18-ta, nelyginant ta sena mo
čiutė, savimi neapsižiuri, tik 
dar stengiasi duoti paskolas, 
morgičius savo vaikams, o vai
kai jai j akis drebia. Tu sena 
surukusi, sukumpusi. Ir tu esi 
niekas. Well, well, kaip ilgai 
tas bus. Nevienas jau paklydęs 
vaikas ir duktė sugrįžo atgal 
pas 18-tą močiutę, bet močiutė 
žino, kad daugelis dar pakly
dusių avelių grįžta ir maldaus 
atleidimo. Bet motinos širdis 
gera, ji visiems greitai atlei
džia ir juos vėl priima savo 
glėbin. * . • f
Lietuviai užsidėkite ir 
pataisykite savo namo- 
bižriio durų numerius.

Prieš kiek laiko “Naujieno
se” buvo praneštą, kad kuris 
savininkas ^rba nuomininkas— 
biznierius neturės aiškioje vie
toje pridėto numerio arba jo 
nepataisys taip, kad tas nume
ris butų ai&ciai matomas ir į- 
skaitomas, tokiam gręsia baus
mė po $5.00 ir ta bausmė po 
$5.00 bus kartojama tol kol 
numerio neuždės arba nepatai
sys, pagal miesto reikalavimus.

Jau daugiau kaip 25 žmonės 
eina skersai ir išilgai visą Chi- 
cagą sužymėdami kur numeris 
nematomas, neįskaitomas, arba 
kur jo visai nėra arba uždan
galas—awnings nėra numeriuo- 
tas.

šie žmonės jau pabaigė tą 
darbą ir pasirodo, kad skaitli
nės yra labai didelės, daugiau
siai biednuomenės apgyventose 
apielinkėse. Numeriai yra be 
galo svarbus dalykas, štai ko
dėl: jeigu jums ateina laiškas 
bei telegrama, ir jeigu jus jų 
negaunate, tai greičiausiai prie
žastis yra ta, kad kas nors ne
gero su jūsų durų—namo nu
meriu.- Už nepristatytus daly
kus niekas neatsako ir jus už 
tai negalite skųsti nei pašto nei 
telegrafo kompanijos, nei kitos 
įstaigos. Tai yra jūsų kaltė ir 
pertai kartais žūva labai svar
bus dokumentas, laiškas bei 
kartais gera ir brangi proga. 
Dabar tie žmonės, kurie sužiū
rėjo numerius, jau pradėjo ei
ti į žmones ir juos perspėti. 
Pirma, perspėjimas, antra ■— 
“nota”, trečias—traukimas teis
man. Trumpoje ateityje teks 
skaityti, kad tas ir tas tapo nu
baustas teismo už neturėjimą 
numerio. Jeigu jus nežinote sa
vo tikro numerio, tai kreipki
tės į City Flall, Room 410, 
klauskite Mr. John, W. Clay.

Už pereitos žinios talpinimą 
“Naujienoms” yra dėkfngi p. 
Hovvard C. Brodman, Superi- 
tendentas Mapų departamento; 
p. Jonas W. Clay, vedėjas nu- 
meriavimo ir p. Earl U. Ross, 
vedėjas numeriavimo darbo. 
Šie žmonės jums visuomet yra 
pasirengę patarnauti, veltui, ,o 
prie reikalo, įgalite rašyti bile 
kokioje kalboje, nes visokių 
žmonių ten dirba,—ir lietuviai.

Jaunuoliai Prašo 
“Pabustinti”

Musų jaunuoliai stoja vienas 
už kitą nelyginant, kaip musų 
priežodis sako, “žydas už žy
dą”. štai, neseniai pas mane at
vyko delegacija iš jaunuolių, 
po vadovybe p-lės Onutės Gu- 
daitės, ir išdėstė prašymą, kad 
paremti jų vakarą. Jos štai 
kaip išsireiškė: “Jus jau turbųt 
girdėjote, kad p. Povilas šalti- 
mieras yra suorganizavęs apie 
šimtą jaunuolių. Jis duoda jau
nuoliams progą dalyvauti radio 
programoje (W.H.F.C.) ir sce
noje ir, štai, šie jaunuoliai, po 
p. Povilo vadovybe, rengia va-

karą pavadintą “šunim Bu- 
rum”. šio vakaro programe da
lyvauja daugiau per 50 scenoje 
veikiančių asmenų, kurie dai- i 
nuos, loš, šoks ir atvykusius 
svečius prilinksmins iki sočiai. 
Prie to dar atvykusi publika 
gaus progą laimėti keletą gan 
brangių dovanų. Jaunuoliai už
tikrina, kad publiką 
kins”.

J

Mėginau jiems ką sakyti, bet 
man tuoj atšovė: “Mes Naujie
nas skaitome ir ‘laikinamev, tad 
ir Naujienos turi mus kiek ‘pa
la ikinti’ ir musy^ntertainment 
pabustinti’ . . . na, ir kągi pa
darysi. Jeigu jie mus “laikina”, 
tai mums prisieina juos “pa- 
bustyti”, ir pas juos į tą šunim 
Burum atsilankyti, 

z

J. Žitkus j
Musų senas gyventojas, p. 

Juozapas Žitkus seniau turėjęs 
net kelis biznius. Kiek vėliau 
išvyko toliau laimės ieškoti. 
Neseniai sugrįžo atgal ir atsi
darė savo biznį—kriaučių šapą 
.prie 1928 Canalport avė.

Jis prie kriaučystos, dar už
siiminėja ir popieriųvimu na
mų gana prieinama kaina. Nors 
neseniai prasidėjęs, bet pradžia 
gan §era. Jo pastangomis, pas 
jį susitvėrė ir Lietuvių Rožių 
ir Lelijų Klubas, kur iki šiai 
dienai laiko savo susirinkimus, 
nes vieta pra gana erdvi. O p. 
Žitkaus duktė —- akordionistė 
Teofilija yra to klubo sekreto
rė ir dainininkė. “KriaučyStėje” 
p. Žitkui padeda—kriaučius p. 
Antanas Genevičius. Abu žmo
nės yra mandagus ir geri pa
triotai lietuviai.1

Pietų Paukštis.

Pranešimas Naujie 
nų Spulkos 
Šėrininkams

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

Lithuaman Building, Loan
• and Savings Association.

T. Rypkevičia.

o ORAS PASITAISĖ—BIZ
NIS PRADEDA ATGYTI. — 
Sniego audra, kuri pereitą sa
vaitę suparaližąvo miesto su
sisiekimą, apmarino ir visą biz
nį. Bet šeštadienį pradėjus orui 
taisytis, miesto gyvenimas vėl 
atgijo. Atgijimą ypatingai jau
tė biznieriai. Per kelias dienas 
sutrukdyta, šeštadienį prasidė
jo velykinis, suknių, siutų, ava
linės, etc., apyvarta. Vakar, 
Verbų sekmadienį, oras buvo 
gražus, diena saulėta, nors vė-
šoka.

$£M#š

[ ACME-NAUJIENŲ Foto I

Ugniagesiai gesina gaisrą, kurs kilo sename “Center” viešbutyje Madison 
gatvėje, Chicagoje. Ugnyje čia žuvo septyni žmonės, o trys baisiai apdegė. Gai
sras taip greitai plito, kad žmonės nespėjo išsigelbėti. .

Metinės Mirties 
Sukaktuvės 
Arthuro Bložio

. .i:.ž •< J

Politika
Už Ką Balsuoti

var- 
kar-

Politikoje eina didėlės 
žytinęs už pirmenybę, šį 
tą demokratų partijai prisiei
na kariauti netik su republi- 
konais, bet ir su atskilusia de
mokratų grupe, kuriai vado
vauja gubernatorius Horneris, 
prokuroras Courtney ir teisė
jas Jarecki, kuris jau išbuvo 
šešioliką .(16) metų County 
teisėju.

rus darbus ir balsuokime už 
tuos kandidatus, kuriuos jis ir 
pats Nash stato, žodžiu sa
kant, balsuokime Kelly-Nash 
kandidatus, ir taip darydami 
išrinksime tinkamus žmones į 
tinkamas vietas.

JUOKAI

(Skelbimas).

8 š

ĮSPORTASI

ĄLI BABA

Atsargus skotas
Visiems, esą, žinomas škotų 

šykštumas. Viena škotų pora 
švenčia 50 m. — auksines su
tuoktuvių iškilmes. Senelis pa
bučiuoja žmoną ir sako.

— Žiūrėk, brangioji, matai 
tą vertingų sutuoktuvių žiedą. 
Tik šiandie, auksakaliui baigiau 
už jį mokėti paskutinę ratą, 
kurią kasmet mokėdavau. Da
bar -jis jau Visiškai priklau
so. • ' . .

11 d. balandžio- mėn., 1937 
m., 11:30 v. ryto. Pražydo ir 
nuvyto, vos tik sulaukęs 20 m. 
ir 8 mėnesių amžiaus, pačia
me jaunystės žydėjime. Pali
ko dideliame nubudime mo
tiną Antaniną (Kovaliauskąi- 
tę) Bložienę, tėvą Juozapą 
Bložį, brolius Dennis ir Er
nestą, dėdes Kazimierą ir Dr. 
G. L Bložius, tetą Petronėlę 
Daraškicnę, dėdę Edvardą 
Kavaliauską ir dėdienę Eleną; 
pusbrolius Petrą ir Joną Blo-Į 
žius, Gordoną Bložį, Algirdą 
ir Edvardą Kavaliauskus, Ele
onorą ir Raymondą Kavaliau- 
kus, Stellą ir Fred čemaus- 
kus; Kazimierą ir Sofią Kačin-

County teisėjo . vieta yra 
begalo svarbi. Jis kontroliuo
ja netik rinkimo mašineriją, 
bet ir taksų kolektaviiųo auto
ritetą. To autoriteto jis nevar
tojo ir sutrukdė taksų kolek- 
tavimą ir dėl tos priežasties 
apsunkino miesto valdymą ir 
bilių apmokėjimą. Teisėjas, 
Jarecki ypatingai pataikauja 
didelių nuosavybių savinin
kams, duodamas jiems progos 
išsisukinėti ir atidėlioti taksų 
mokėjimą. Mažų nuosavybių 
savininkus jis prigaųdinėja 
duodamas vilties, kad jų tak
sai bus sumažinti, bet ant ga
lo visvien jiems prisieina su
mokėti ne mažiau kaip perei
tą sumą.

Jau beveik yra du metai 
kaip įvestas pastovus balsuo- 

I tojų registravimas, bet tik da
bar

’ Į kad
! tojų yra liepi Ii cčiaį ir nclega- 
l liai

teisėjas Jarecki suranda, 
šimtai tūkstančiu ba’lsuo-

Šiandien White City arenoje 
risis Ali Buba, vienas iš labiau
siai pasižymėjusių ristikų. Jis 
dar visai neseniai buvo laiko
mas pasaulio čempijonu.

Baba risis su Joe Corbett iš 
Bostono. Tarp jaunesniųjų ris
tikų Corbett užima pirmą vie-

Po daugelio. metų susitinka 
du buvę mokslo draugai: vie
nas labai praturtėjęs, antras 
šiaip sau.

— Kiek turėji i kapitalo pra
dėdamas savo biznį? -

—- Nei cento. Teturėjau tik 
vieną savo protą.

— Kitiems ir sekasi: iš nie
ko padaro milijonus.

TAUPYKIT KUPONUS

UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽŲ IR 
BRANGŲ INDŲ SETĄ

Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 
Naujienose tilps skirtingos rūšies kuponas. Su tuo kuponu 
gausit kupone pažymėtus indus. .

DAR TURIME INDU PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE
KUPONUOSE

Čivą ir daug giminių ir drau
gų.

štai, jau metai praslinko 
kaip tu mus apleidai, bet mu
sų akys dar lig šiol . nenu- 
džiusta. Tu, brangusis musų 
sūneli ir broleli akis užmer
kei amžinai. Su tavim užgęso 
ir musų laimės žiburėlis ku
ris nešė mums džiaugsmą.

Gyvenimas mums tik amži
nos ašaros ir dejavimas. Slen
ka ilgos ir liūdnos dienos be 
Tavęs musų brangusis. Nuož
mioji mirtis išplėšė Tave iš 
musų tarpo pačioje jaunystėje 
ir Tavo žydėjimo dienose. 
Daug ko mes tikėjoinės iš Ta
vęs ateityje bet viltis dingo ir 
tik paliko širdies skausmas ir 
nusiminimas.

Pavasaris jau aušta, gamta 
atgija, paukščiai iš šiltų kraš
tų grįšta, tik Tu, musų bran
gusis, negrįšti.
i Ilsėkis, brangusis, šaltajam 
Tautiškam kapinyne ir lauk 
musų ateinant.

Tėvai .Antanina ir Juozas 
Blažiai; Broliai Dennis ir 
Ernestas.

[ACME-NAUJIENŲ Foto,

Panelė Sadie Palmer, kuri 
sudegė liepsnose, 'kada kilo 
gaisras degtukų. dirbtuvėje, 
6041 Grand a ve., Chicagoje

balsuoja! Matote, gerbia- ' 
mieji piliečiai, kokią politiką 
Jarecki varo ir kokią rolę jis 
lošia. Dabar, jeigu yra šimtai 
tūkstančių nelegalių balsuoto
jų, tai iš kur jie atsirado, Juk 
County teisėjas valdo visą 
Election Board’ą. Kodėl jis tų 
nelegalių balsuotojų pirmiau 
nesurado ?

Mes lietuviai labai gerai at- ’ 
si mename kuomet musų lietu
vis Jonas T. Zujris statė savo 
kandidatūrą į Municipal tei- ‘ 
sėjo vietą apie metai ir pusė 
laiko atgal, tai teisėjas Jarec
ki ne tik neindoršavo musų 
kandidato, bet griežtai prieši
nosi jo išrinkimui. Dabar mes 
lietuviai turime labai gerą 
progą jam už tai atsilyginti. . 
Vietoje balsuoti už Jarecki, 
balsuokime už teisėją Prystal- 
ski į County teisėjus. Teisėjas 
Prystalski yra teisingas ir 
tinkamas žmogus tai svarbiai 
vietai# Nei pats Pfystalskio . 
oponentas nieko blogo nešu- . 
randa prieš jo nominaciją ir

Mums Chicagos lietuviams 
nelabai svarbu kas dedasi Ill
inois valstijoj, bet mums be
galo svarbu kas dedasi Chica
gos mieste, nes mes čia gyve
name. Dabar Chicagą valdo 
darbštus, sąmoningas majo
rasKyly, 'Paremkime jo ge-

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.

Jūsų Pavasario Švenčių
VELYKŲ .

PASVEIKINIMAI
NAUJIENOSE

. PASIEKS VISUS JŪSŲ

• GIMINES
• DRAUGUS IR
• KOSTUMERIUS

. Nes Visi Jie Skaito Naujienas
Pasveikinimai tilps Dideliame Naujienų 

fli Velykiniame Numeryje, kuris Išeis 
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Acme-Naujienų Telephoto
Paveikslas parodo, kaip fašistų inžinieriai darė pantoninį tiltą per Circos 

upę ties Fragos miestu, eidami paimti Leridos. Lojalistai pasitraukdami Čia su
naikino pdstovų tiltą. i




