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TEISĖJAS JARECKI LAIMĖJO NOMINACIJĄ
f *

LUCAS AR IGOE - KAS LAIMĖJO PAAIŠ
KĖS TIK ŠIANDIEN

Demokratų buvo penkis syk daugiau 
kaip republikonų

Iš nepilnų vakarykščių rin
kimų rezultatų, spėjama, kad 
Edmund J. Jarecki laimėjo de
mokratų nominaciją Cook 
County apskričio teisėjo vietai, 
iš kurios Kelly-Nr.sh mašina no
rėjo jį išstumti. Prieš Jarecki 
Kelly-Nash grupė^pastatė rose- 
landietį lenką J. J. Prystalskį. 
šią žinią rašant Jarecki turi 
balsų daugumą, bet Prystalskis 
varosi smarkiai, ir nebūtų ko 
nustebti, jeigu paskutiniai re
zultatai atiduotu jam Chicagos 
kandidatūrą. v

Vienok /atys demokratai ap
skaičiuoja, kad laimes Jarecki. 
Jie spėja, kad balsų pasidali
nimas bus daug-maž sekamas:

Už
Už

Jarecki — apie 445,000 
Prystalski apie 430,000
S. senatoriaus nominacijaU.

dar labai neaiški. Gali būti ar
ba Scot'tJĮ-u^as, kurį remia Hor- 
nerię, arba" -M^chaeT*Igoe, Kelly- 
Nash kandidatas, Atrodo, kad 
Igoe šansai laimėti yra geres
ni už Lucas’o. r '

Apskaičiuojama, kad Igoe ga
vo apie 150,000 daugumą Chi-

cagoje, bet Lucas turi beveik 
tokią pat daugumą provincijo
je. Laimėjimą nulemsią ma\ 
miesteliai Chicagop. apielinkė
je, kurie šią žinią rašant dar 
neraportavo rezultatų.

Chicagoje baldai už demo
kratų senatorių pasidalinę daug
maž sekamai:

Igoe ..,................... 460,000
Lucas .................. 310,000
Demokratų kandidatai valsti

jos urėdams taipgi nežinos sa
vo likimo, kol nesuplauks visi 
rezultatai iš provincijos ir Chi- 
cagos. Chicagoje priekyje stovi 
Kelly-Nash kandidatai, bet pro
vincijoje — visi Hornerio re
miami kandidatai.

Apskaičiuojama, kad vakar 
Chicagoje balsavo apie 1,200,- 
000 žmonių, iš kurių beveik 
900,000 balsavo demokratiškai, 
o 300,000 — už republikonų 
kandidatus.

9-to valstijos senatorialio dis- 
trikto kandidatūrą*' laimėjęs 
Richard J. Daley. A. Nausėdie
nės balsų skaičius nežinomas.

(Tęsinys ant 8-to pusi.)

K l ACjilE-NAUJIENŲ Foto J

Teisėjas Edmund K. Jarecki atidžiai skaičiuoja pa
duotus už jį balsus.

SUKILĖLIAMS UŽDUOTA SMŪGIS 
ARTI BARCELON0S

(Kinai koncentruoja
mi atakai prieš 

Tsinaną
SHANGHAI, Kinija, bal. 12. 

— Antradienį kinų kariuomenė 
buvo ' koncentruojama atakai 
prieš Tsinaną, Shantungo pro
vincijos turtingą šilko ir stik
lo išdirbystės centrą. Neoficia
liais kinų pranešimais smarkus 
mušis ėjo pietų ir rytų pusės 
Tasiano priemiesčiuose.

Hankowe, laikinoje Kinijos 
sostinėje, gen. Chen Cheng pa
reiškė, kad kinų, kariuomenė 
tebėra Tsinano apielinkėje, nors 
jai nepavyko paimti miestas. 
Japonų pranešimais, Tsinaną 
tebevaldė japonai ir jokių mū
šių šioje srityje neįvyko.

Prez. Rooseveltas 
kalbės per radiją
NEW YORK, N. Y., bal. 12. 

— Prezidentas Rooseveltas kal
bės per radiją ketvirtadienį, ba
landžio 14, nuo 9:30 iki 10:15 
valandos vakaro. National 
Broadcasting Company .ir Co- 
lumbia Systęm transliuos pYe- 
zidento kalbą 'visoj šalyje. Pra-

FRANCUZIJOS VYRIAUSYBEI IŠREIKŠTA 
PASITIKĖJIMAS

140,000 Francuzijos darbininkų streikuoja

Lenkai suvaržė per
ėjimą rubeziaus

VARŠUVA, Lenkija<6al. '12. 
— Antradienį Lenkijos vyriau
sybė panaikino nuostatus, ku
rie leisdavo žmonėms, gyvenan
tiems arti Čekoslovakijos pa
sienio, pereiti rubežių parod
žius vien patikrinimo kortelę. 
Norintiems pereiti rubežių da
bar reikia didesnius formalu
mus atlikti. Gandai plinta, jo- 
gei lenkąi suvaržė rubežiaus 
perėjimąHtksl.u^sulaikyti komu
nistinių i^tejų plėtimąsi.

Austrijos armijos 
viršininkas nusi

šovė

Townsendui palikta 
bausmė

bal.

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
,12. — Francuzijos atstovų bu
tas antradienį išreiškė pasiti
kėjimą naujam ministerių ka
binetui 576 balsų dauguma prieš 
5. Manoma, kad ir senatas už- 
girs vyriausybę.

Daladier, premjeras, ministe
rių deklaracijoj reikalavo su
teikti vyriausybei nepaprasto 
galios iki liepos mėnesio 1 die
nos. Kitas reikalavimas buvo 
tas, kad Francuzijos Bankas 
paskolintų valdžiai $150,000,- 
000. Paskui, kad mokėjimas 
valdžios skolų butų sulaikytas 
dviems metams ir kad butų 
leista užtraukti $450,000,000 
paskola ginklavimosi reika
lams.

Daladier vyriausybė gavo pa
sitikėjimo net iš socialistų ir 
komunistų. Nors socialistai ir 
komunistai nepritaria naujam 
kabinetui, bet jiems atrodo, 
kad Francuzijai dabartiniu lai-! 
ku gręsia pavojus iš Vokieti
jos ir Italijos pucės ir kad to
dėl šaliai‘keikia vienybės bei 
darbingumo.

Tuo gi tarpu antradienį Fran- 
cuzijoj streikavo 140,000 dar
bininkų, žymi jų dalis ginklų 
dirbtuvėse. Kodėl „Francuzijos 
darbininkai streikuoja? Darbi
ninkai šį klausimą atsako taip: 
Samdytojai kalba apie patrio
tizmą, apie reikalą šaliai gin
kluotis, bet pritaria skerdy
nėms, kurias ruošia italai ir vo-

gyvenimo ' kaštai paskilo bent 
20 nuošimčių. Jie dagi stengia
si nusikratyti kolektyvėmis su
tartimis, delsdami jas pasira
šyti. Tokiu atveju darbininkams 
nelieka niekas kitas daryti, kaip 
streikuoti.

Antradienį pranešta, kad da
lis strėikierių jau sutiko strei
kus likviduoti, priėmus vald
žios tarpininkavimą derybose 
su samdytojais.

13,000,000 bedarbių 
šaly — sako Lewis
WASHINGTON, D. C., bal. 

12. — John Le\vis, kalbėda
mas C.I.O. atstovų konferen
cijai, antradienį pareiškė, kad^" 
Jungt. Valstijose yra per, 13,- 
050,000 bedarbių. Jisai reika
lavo, krd valdžia pradėtų vyk
dyti ilgalaikės samdos progra
mą ir paskirtų tuojau viešie
siem^ darbams $3,000,000,000. 
"T*asak Lewis, negana vald
žios Storų, kad privati pramo
nė duotų dfjrbo bedarbiams. 
Asignacijos mažų sumų bedar
biams Šelpti padėties nepaleng
vina. Reikalinga gerai supla
nuotos, ilgalaikės programos^ 
valstybės d: rbams, dėka kurios 
šalies turtas padaugėtų depre
sijos laiku. Nei C.I.O., nei be
darbiai nenori darbo tik lapams 
/grėbstyti. Jie nori namus sta
tyti, jie nori lūšnas griauti,

BARCELONA, Ispaniją, bal. prie Granja Pe Escarpe ir Se-
12. — Pirmą pairtą huo 1<ovo4ros. Bendrai, sukilėlių žyglavi-^nešamą,. kad prezidentas kai

mas linkui'juros jau buvo pir? 
nūdienį sulaikytas daugiau .kaip 
(savaitę laiko. ' , .

Nauja nuotaiką veikia loja
listų Ispaniją... JBarcelonos ir 
kitų lojalistų miestų gyvento
jai reiškia viltį, kad ateityje

i respublikos gynėjams 
seksis geriau.

Bendrai didelė lojalistų dau
guma mano, kad karo galas 
>lar toli. Pasiduoti jie neketi
na, nes perdaug bus sušaudy
ta žmonių, jei sukilėliui lai
mės.

’7 dienos, kai Ispanijos sukilė
liai pradėjo ofensyvą, juos iš
tiko skaudus smūgis arti Bar- 
celonos pirmadienį, balandžio 11 
dieną.

Perorganizuotos ir sustiprin
tos lojalistų jėgos padarė kon-

, BERLYNAS, Vokietija, bal. 
12. — Antradienį nusišovė sa
vo namuose generolas Wilhelm 
Zehner, paskutinio Kurt Schu- 
schniggo kibinėto karo minis- 
teris ir buvęs Austrijos armi
jos vyriausias komand notoj as. 
Jis taipgi buvo narys teismo, 
kuris paskyrė mirties bausmę 
naciams po jų nesėkmingo pu
čo 1934 metais.

Šaukia anti-nazių 
suvažiavimą

trataką Morella-Vinaroz kelio! . \ i sdcsis srityje ir atsiėmė miestelį Val- 
Jiboną, o taipgi kai kurias auk
štumus miestelio apylinkėje.

Keletą mylių į pietus nuo 
Fraga, Lerida; srityje, lojalis- 
ftai atakavo fašistų pozicijas

TRYS METAI KALĖTI Už PILSUDSKIO 
ŠMEIŽIMĄ

VARŠUVA, Lenkija, bal. 12. 
— Pereitą pirmrdien1’, bal. 11, 
teismas Varšuvoje paskyrė bau
smės tris metus kalėti profe-

kritikavo, buvo paimtos iš Pil
sudskio kalbos. Dėl to .ir kilo 
alarmas.

Nuo to laiko, kr i karininkai
sorį/ii St. Civinskiui už tai, kad (užpuolė Vilniaus dienraštį, len-

WASHINGTON, D. C
12. — Dėl to, kad Dr. Francis 
Townsend, autorius plano mo
kėti pensijas seniams po $200 
mėnesiui, atsisakė liudyti at
stovų buto komisijai, jam teis
mas paskyrė bausmės kalėti 30 
dienų ir pinigais sumokėti $100. 
Pirmądt
atsisakė7 Townsendo bylą per
žiūrėti, reiškia, patvirtino že
mesniojo teismo sprendimą.

Vyriausias teismas

NEW YORK, N. Y., bal.
— 23 darbininkų unijos ir 
talikų, žydų bei protestonų baž
nytinės grupės išleido pakvie
timą nacionaliam anti-nazių su
važiavimui New Yorke. Suva
žiavimas įvyks gegužės 15 die
ną.

Dr. Kurt Rosenfeld, buvęs 
Prūsijos teisingumo ministeris, 
išreiškė nuomonę, kad nazių 
propaganda dabar, po plebisci
to Austrijos prijungimo klau
simu, padidės Jungt. Valstijo
se.

bes pašalpos teikimo ir kitais 
svarbiais klausimais.

Antradienį prezidentas pa
reiškė, kad žinios tilpusios spau
doje apie jč, prezidento, ir vice
prezidento Garnerio susikirtimą 
dėl pašalpos teikimo buvo ne 
kas kitas, kaip tik prasimany
mas.

Mirė Feodor 
Šaliapin

bal.

Jūsų Giminės 
LIETUVOJE

Dar suspės gauti
JŪSŲ DOVANĄ

VELYKOMS
(arba Atvelykiui)
Jei Siųsit

TELEGRAMŲ
Į per
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kiečiai Ispanijos darbininkams, jie nori mokyklų, ligoninių, jie 
Samdytojai nesutinka, pakelti 'nori potvynių kontrolės, ap- 
ąlgų, kuomet Francuzijoj pra- švietos ir sveikų pramogų.

PARYŽIUS, Francuzija, 
12. — Antradienį mirė Feodor 
Šaliapin, garsusis rusų daini
ninkas, sulaukęs 64 metų am
žiaus. Jis mirė, dėl inkstų li
gos, savo name Paryžiuje.

šalk.pinas gimė 1873 metuo
se vargingoje šeimoje Kazaniu- 
je. Kaipo dainininkas, jis įgi
jo garbę ir turtą, bet jam teko 
apleisti ^Rusiją, kai bolševikai 
sukurė joje “proletariato dik
tatūrą”. Komunistai konfiskavo 
jo turtą Rusijoje.

Vėliau sovietų spauda kalti
no Šalia piną, kad jis pardavęs 
“dūšią mamonui”. šaliapin at
sakė į kaltinimus: taip, aš par
daviau dusią, bet nesu kaitas 
dėl to.

SLA Pildomosios Tarybos 
Rinkimų Rezultatai

64-in KUOPŲ BENDRI REZULTATAI 
(Vakar paskelbta iš 13, 14, 16, 18, 21, 25, 29, 30, 31, 35, 36, 
40, 46, 56, 60, 63, 68, 77, 87, 95, 100, 104, 109, 122, 125, 129, 
131, 136, 139, 148, 152, 158, 178, 188, 200, 205, 212, 222, 226, 
227, 236, Ž60, 262, 274, 284, 289, 297, 325, 352, 359 ir 360 kp.) 
Naujos kuopos: 50 Binghamton, N. Y., 135 Philadelphia, Pa., 
86 ir 353 Pittsburgh, Pa., 90 Bridgeville, Pa., 64 Baltimore, 
Md., 55 West Pullman, Chicago; 185 Indiana Harbor, Ind., 11 
Waterbury, Conn., 38 Brooklyn, N. Y., 156 Benton, III., 105 
Dayton, Ohio, 275 Springfield, III. (Tų kuopų rezultatai pavie
niai 3-čiam puslapyje).

jis įžeidė lenkų tautos garbę.
Prof. Civinski šių metų va

sario mėnesį parašė straipsnį 
dienraščiui “Dziennik Wilen- 
ski”, kuriame nepalankiai atsi
liepė apie maršalą Juozą Pil
sudskį, mirusį 1935 m.

Vilniaus garnizono karinin
kai, pasirėdę pilna uniforma, 
užpuolė dienraštį vasario 19 
dieną, sumušė redakcijos štabo 
narius ir sulaužė spaustuvės 
mašinas. Po to Vilniaus vyriau
sybė, uždarė dienraštį, o univer
sitetas pašalino iš mokytojų 
tarpo prof. Civinskį. Dabar teis
mas nubaudė jį dar tris metus 
kalėti.

‘^Dziennik Wilenski” redak
torius, kurį lenkui karininkai 

bal. I ;sakytame užpuolime sužeidė I 1 • 1 • • 1 1 J «— • • _J_ . ♦

ka-

kų parlamentas išleido įstaty
mą, kad Pilsudskio atmintis 
yra šventa. Asmenims užgau- 
nantiems ją gręsia trijų metų 
kalėjimo bausmė.

Rekomendavo $297, 
785,515 pašalpos 

farmoms

40 Queen Mary paša 
žierių sužeista

; PLYMOUTH, Anglija, 
12. — Pirmadienį į šj uostą at
plaukė didysis anglų pasažieri- 
nis laivas. Uostą laivus pasie
kė 4 valandomis vėliau, negu 
jo rautas reikalauja. Mat lai
vą Atlantike užklupo audra. 
Vilnys, tarpuis siekusios 100 
pėdų aukštumos, sužeidė 40 
laivo pasažierių. ši buvo ar

čiausia audra, kurią puošnia
jam laivui teko pergyventi iki 
šiol.

taip sunkiai, kad padarė jį rai 
šu visam amžiui, 
leido. .

Prof. Civinskio 
kaip jo advokatai 
kino, tokia: Jisai, rašydamas 
recenziją apie naują knygą, pa
vadino kai kurias ištraukas 
klLuniškomis, nes manė, kad

teismas pa-

kaltė buvo, 
teismui u iŠ-

WASKINGTON, D. C., bal. 
12. — Atstovų buto komitetas, 
kurio žinioje yra rekomendaci
jos išlaidų, antradienį priėmė 
patarimą asignuoti pagalbos 
farmoms $796,785,515 ateinan
čiais fiskaliąis metais, kurie 
prasidės nuo liepos mėnesio 1 
dienos. .

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

C.I.O. streikas lik 
viduotas

DETROIT, Mich., bal. 12. — 
Pirmadienį buvo kilęs streikas 
Briggs Manufr cturing kompa
nijos įmonėje, kuri išdirba au
tomobilių dalis. Po kelių va
landų derybų streikas likviduo
tas. Streikas įmonėje 'palietė 
13,000 darbininkų.

Konfiskavo narkoti 
kų $40,000 vertės
SAN FRANCISCO, Cal., bal. 

12. — Federaliai agentui kon
fiskavo narkotikų vertės $40,- 

,000, kurie buvo įgabenti laivu
jas parašė kitas lenkas redak- Bendrui giedra; truputį šįl- į šią šalį, ir areštavo septynis 
torius. O pasirodė, kad tos iš-Įčiau; saulė teka 5:14, leidžiasi asmenis ryšium su jgabenimu
traukos, kurias prof. Civinskis^6:27 valandai narkotikų.
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Iš Pietų Amerikos
tuntai

■ ■ -j*  

B. K. Algimantas 
»

PAŽANGIOJO FRONTO NUSILEIDIMAS
ARGENTINOJE

(Mūsų' specialaus korespondento Pietų Amerikoje) 
nūs Kolhite'tO iždihihkb G.MINĖJIMAS DAVĖ $861.20 

PELNO MOKYKLOMS

Vasario 25, 1938 Lietuvos 
Pasiuntinybės patalpose įvyko 
Lietuvos Nepriklausomybės XX 
metų Sukiktuvių Minėjimo Ko
miteto Susirinkimas. Dalyvavo 
pirmasis Lietuvos Pasiuntiny
bės. sekretorius p. Bronius Bla- 
veščiunas, kaipo Komiteto pir
mininkas, ponia E. RyšelTenė, 
kaipo d-jos “Lietuva” atstovė 
ir Komiteto sekretorė, “A . L. 
Balso4’ atst. K. N. Norkus, “A. 
L. Balso” choro atstovas Pr. 
Ožinskas, A. L. K.»Federacijos 
atst. Ignas Padvalskis, S. L. 
Arg. atst.—G. Šimkūnas, A. L. 
T. S. atstovai P. Žilinskas ir 
A. Muliauskas, “Talkos” atst. 
J. Ik Itušninkas ir Arg. Liet, 
žydų drg. atst. J. Sudakas.

Visiems dalyviams patikri-

Šimkuno patiektą apyskaitą pa
aiškėjo, kad mfnęįii^as “Jo$e 
Verdi” teatre 1&-2-3Š jeigu turė
jo $1,211.90. Išlaidų buvo $350. 
70. Taigi gryno pelno liko $861. 
20, kuris padalinus į tris lygias 
dalis (po $287.05) įteikiamas 
Tūmo Vėižganto mokyklos ru- 
nių statybos fondui, Dariaus ir 
Girėno prieglaudai ir prie Lie
tuvių Centro be jokių pašalpų 
veikiančiai Dro. J. Basanavi
čiaus vardo mokyklai Vilią Lu
gane.

Įvariems kalbėtojams išsita
rus dėl srovių veikimo derini
mo kolonijos ir tautos labui, 
nutarta, kad Komitetas veiktų 
ir toliau. Komiteto statutui pa
ruošti išrinkta komisija iš Ko
miteto pirmininko B. Blaveš- 
čiuno, sekretorės E. Ryselienes

EVA tJOLLFUSSIUTĖ, už
muštojo Austrijos knclerio 
Dollfusso duktė su savo 
dviem broliais ir motina 
dabar randasi Šveicarijoj. 
Po to kaip naziai pasigrie
bė Austriją ponia Dollfus- 
sienė sti savo vaikais pir
miausia jieškčjo prieglau
dos Vengrijoj, paskui Ita
lijoj ir pagalios Šveicarijoj, 
kur ketina pastoviai apsi
gyventi. ’

Galvos Skaudėjimas? 
jis Gali Paeiti Nuo 

Vidurių Užkietėjimo!
Ne kiekvienas galvos skaudėjimas 

paeina nuo vidurių užkietėjimo — 
bet daugelis taip! Jei jūsų ,lįežųyis 
apvilktas, jei įų^ų viduriai ąetyarkęj, 
jei jaučiatės blogai — kokiame sto
vyje randasi jūsų viduriai?

Trūkstančiai susilaukia tikro pa
lengvinimo* nuo galvos skaudėjimo, 
paeinančio nuo vidurių užkietėjimo 
paimdami Ex-Lax, kuris turi gardaus 
šokolado skonį. .Išbandykit Ex-Ląx 
ir patys, kada busit sekanti kartų 
panašiai varginami!
DaugiĄu kaip 30 metų Ex-Lax buvo 
Amerikos mėgiamiausias šeimos vi
durių liuosuotojas. Dabar jis yra 
Moksliškai Pagerintas. Ištiktųjų da
bar jis yra daug geresnis, negu kada 
.nors pirmiau. Jis turi GERESNĮ SKO
NĮ, VEIKIA.GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo.
Lygiai geras ir vaikams, ir suau
gusiems!

" ..... .......................................... i, ■ ■ ■ i i

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSIŠAKYKIT JĮ 
PAKEtčIANčIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Lax! Įsidėmėkit teisingų ant dė
žutės užrašų — E-X—L-A-X. Kad 
gautumėt Ex-Lax pasekmes, rei-

Naudokitės Proga!
Nauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS LIE

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

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

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

9 vai. ryto iki/1 vai. popiet.

CHICAGOS'LIETUVIŲ 
DRAUGIJA

1739 So. Halsted Street

Ar Nori
PINIGU?

<
Pinigu galite pasiskolinti lengvai ir greitai ant pirmų morgičių ant 
jūsų namo Chicągoje ir apielinkėje ant lengvo “Direct Reduction” 
plano, kur nuošimtis eina žemyn taip greitai, kaip skola sumokama.

KREIPKITĖS I

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

ROSE ENCHER, Secretary

ftNTANAS M.PHILLIP<;
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA AVENUE

Tel. Boulevard 4139
Pirmiau buvusi A.’ Masalskio Įstaiga

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI

ETKUS ir EUDEIKI
n V V A I KOPLYčIOS visose U 1 IXAl CHICAGOS DALYSE.
AMBULANCE

Tel. Virginia 0883
DIENĄ ir NAKTĮ

ir “A. L. Balso” redaktoriaus 
K. N. Norkaus. Statuto projek
tas bus išsiuntinėtas visoms or
ganizacijoms ir spaudai susi
pažinimui ir papildiniams. No
rima, kad rastų bendrą kalbą 
visi kolektyvai, kuriems yra 
brangintina Lietuvos nepriklau
somybė.

Komiteto pirmininkas per
skaitė ministerio p. J. Aukštuo
lio kišką, kuriame, išvykdamas 
į Urugvajų tarnybos reikalais, 
ministeris dėkoja Komitetui už 
tinkamą Lietuvos nepriklauso
mybės XX metų sukaktuvių pa
minėjimą.

ALKF atstovui p. Ignui Pad- 
valskiui pabrėžus kaikurias nei
giamas srovių bendradarbiavi
mo derinimo pusek' 'Ir 'pastebė
jus, kad tūla Veronika Laurin
avičienė savo elgesiu daro Ko
mitetui gėdą, ta moteris iš Ko
miteto tapo pašalinta. Trečias 
visų dalyvių pasirašyto proto
kolo paragrafas skamba sekan
čiai: “Komiteto pirmininkas 
pranešė, kad Laurinavičienė 
yra paliuosuota iš savo parei
gų ir daugiau Komiteto posė
džiuose nedalyvaus. Ji už kelių 
dienų išvažiuojanti.”
BANDITIZMAS ARGENTINOS 

LIETUVIŲ KOLONIJOJ
Dabar, kuomet įvairios musų 

visuomenės grupės ir spauda 
ėmė derinti bendrojo veikimo 
gaires, tuo pačiu metu ėmė 
reikšt banditizmą pašal'pines 
Lietuvos lėšas naudojantis “Iš- 
vieno” štabas. To laikraščio ad
ministratorė Veronika Verkaitė 
—Laurinavičienė (keturlinka
gyvanašlė), pagarsėjusi Mon- 
tevideo uosto negrų baruose, 
susiporavusi sū “Išvien” redak
torium Matu Šalčium—'visiškai 

nustojo lygsvaros. Viešai mu
šusis Urugvajuje sū Pauliuko- 
niū, A. Kanopa,ir kitais, tą 
amatą ėmė praktikuoti ir Ar
gentinoje. Priėmime pas minis- 
terį p. J. Aukštuolį 16-2-38 ji, 
pasileidusi iš M. šalčiaus glė
bio, puolė “A. L. Balso” redak
torių. Paskui vėl grįžo Šalčiaus 
glėbin ir abu išsinešdino. Mat, 
rašantis šiuos žodžius sekreto
riavo XX metų Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuvių mi
nėjimo komitete Pasiuntinybė
je 4-2-38 ir protokole pažymė
jo, kad vos prasidėjus susirin
kimui Šalčius su Laurinavičie
ne išėjo ir daugiau nebegrįžo. 
Šclčius gi “Išviene” neteisingai 
parašė jos dalyvavimą netgi 
'pirmoje vietoje nuo nesamos 
“ekonominės” draugijos, tos 
•pačios “draugijos”, kuriai, anot 
“Išvien”, Tučius paaukojo 1,000 
pez'ų, kas taipgi yra melas, ne
graži kombinacija. Kitame ko-

10 ir 25 centų dėžutės yra pas 
jūsų Vaistininkų. 

"t

atentatu dar nesibaigė: “Iš- 
vieno” štabo nąrys Jonas Kate
lė 23-2-38 atėjo spaustuvėn 8 
vai. ryto ir kieto daikto smū
giais sužalojo korektūras skai
čiusio “A. L. Balso” redakto
riaus galvą. Išvengimui lietuvių 
vtfciL kompromitavimo numota 
ranka. Paprastai itą valandą 
ateinanti spaustuvėn šalčius su 
Laurinavičiene nesirodė, nors 
jų laikraštis jau atspausdintas 
iš vAkAro. Jie, matomai, laukė 
pasiųsto užmušt žmogų savo 
behdrAdarbio pranešimo. Ne
spėdami apšidirbt dienomis 
kas savaitė dvi naktis dirba 
spaustuvėje “A. L. Balso” re
daktorius, leidėjas ir musų lai
kraščio bendradarbis agr. stud. 
J. B. Tą rytą šalčius su Lauri
navičiene atėjo vėliau bent 
pusantros valandos, jau štai po 
šio įvykio: Išėjus iš spaustu
vės “A. L. Balso” leidėjui ir 
redaktoriui, gatvėje vėl pa-

■ stojo kelią “IšVieno” Katelė. 
Daugiau nieko neliko daryti, 
kaip paprašyt policistų, kurie 
jį znuvežė 15-ton komisarijon, 
kur pas jį rasta dvi “Išvieno” 
administracijos prenumeraitų 
rašymo knygutės. Samdytas 
mušeika aiškinosi, kad jis tu
rįs gerą užtarimą ir nieko ne
bijąs. Vienok “Išvieno” štabo 
narys tapo perduotas centrali-

pas sudorojančio elemento ban
ditizmą, kad neliest buvusio 
“Išvie^” tarnautojo P. Korsako 
nusižudymą; etc., tik tiek pasa
kysiu, kad mano dvidešimties 
metų spaudos darbo praktiko
je pirmą kartą tenka susidurti 
su tokiu moraliniu supuviniu, 
kokį sėja kolonijoje “Išvieno” 
šalčius ir jo “bendradarbė” 
Laurinavičienė.

K. N. NORKUS, 
“A. L. Balso” redaktorius

GYDYTOJAI IR DENTISTĄI 
Amerikos Lietuvių Daktaru 

... Draugijos Nariit

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedčl. pagal sutartį 
Ras. 6631 So. California Avenue 

Telefoną* Rennblh* 7868

4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

miteto posėdyje 11-2-38 taipgi 
man sekretoriaujant, šalčius 
su Laurinavičiene atėjo susirin
kimui įpusėjus, kas taipgi ta
po pažymėta protokole, kadan
gi susirinkusiųjų į rimtą dar
bą buvo žiūrima rimtai.

Lesų dorotojų “'veikimas” tuo

nin policijos departmentan, o 
iš ten nuvežtas pamišėlių na- 
muosna ištyrimui jo psichinio 
stovio.

Rašantis šiuos žodžius gauna 
užuojautos pareiškimų iš senų 
ir naujų draugų. Kad plačiau 
nerašyti apie varguolių pašal-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
> SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIAI LAIDOJIMO.! ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727 ' 
.. .......................................................... ■ ..... . ...................................................... I .1 I .

T“ 4 koplyčios visose
H-'Cll Chicagos dalyse

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

p. šAltimiėras.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Chicagos,^ 
Cicero , 

Lietuviu ! 
Laidotuvių 
Direktorių
Asociacijos;

iii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTHONY PETKUS
6834 So. Westęrn Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Gourt Cicero Phone Cicero 2109

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

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

1 . S.M.SKUDAS
718 Wesi 18th jStreet, ■ , Phone Monroc 3377

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2.314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Ęast 108th ^trųet Tel. Pullman 1270

PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Wėste,rn Avė, Phone Virgin i a 0883

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

į J. LIULEVIČIUS
4348 So. Califoįuia Avenue Phone Lafayette 3572

•’> v--.........a ------------------------------- A-

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.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Henilock 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.

Garsinkitės “N-nose”

ADVOKATAI
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 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

JGSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
T.lephone: Boulevard 2800 

4632 SOUTH ASHLAND AVENUE
Res. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 251D

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. Western Avė.
VALANDOS: 

' Panedėlį, Utaminke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

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

Tel. Prospeet 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. vaitush, opt.
LIETUVIS 

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karutį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. . Specialę 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 Av.

Phone Boulevard 7589.

G. SERNER
AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 .
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
IStaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvl 
756 West 3Sth St. 

kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedaliomis pagal sutartį.

Ofiso TeL Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 Wcst 35th St

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

Nedėliomis pagal sutartį 
Rez. 4910 SO, MJCHIGAN BLVD.

Tel. Kenwond 5107
Ofiso Tel. Virgima 0U3b 

Residence Tel. BEVERLY 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 AVĖ 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

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

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

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

2100 VVEST MAD1SON STKEL1 .
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vau.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas nrunswick 0597

Dr. A. J. Shinikus
GI UITOJA& IK CHIRURGAS

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

- Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

DR. STRIKOL’IS
Gydytojai ir Chirurgas
OfisąAbilLAND AVĖJ\

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki S 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tek: Prospeet 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»ti Lietuviai paktarai____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 
, Tel. Canal 3110 

Rezidencijos telefonai:
Superior 9454 ar Central 7461

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos.

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 Iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 18 
valandai diėn%.

Phone MTDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso vaiandotr
Kuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vai Nedil. nuo 10 ikt 11 
Rez. Telephone PLAZA 2406
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Kerševičius.....
Marcinkevičius
Dak. Kvot.
Dr. Staneslovv
Dr. Stanulionis
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64 kp., Baltimore, Mr

SLA PILDOMOSIOS TARYBOS RINKIMU 
REZULTATAI KUOPOMIS

(Bendrų Rezultatų Lentelė 
Telpa Pirmam Puslapyje).
Rezultatai iš 50 kp., Bingham- 

ton, N. Y
Į Prezidentus

Bagočius ......... .....
Laukaitis ..............

Į Vice-Prezidentus
Mažukna ...
Bukšnaitis

Į Sekretorius 
Vinikt.s . .
Miliauskas 
Andziulaitis-

Į Iždininkus
Gugis .......
Trečiokas 
Simokaitis .

Į Iždo Globėjus 
Mockus .....
Mikužiutė .... 
Kerševičius .. 
Marcinkevičius

T

50 i

Urbonas .........
Soponis ..........
Dak. Kvot.
Dr. Staneslow
Dr. Biežis .......
Dr. Stanulionis

135 Kuopa, Philadelphia, Pa.

52 Į
58_ 1

65,
48,

45
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N0W YOU LAN

OWN
A FAMOUS
Emerson 
Otulio
• Typical 

Emerson Per* 
iormance

• Attractive 
Walnut Bake- 
lite Cabinet

• Electro* 
Dynamic 
Speaker

• Built-in . ,■ 
Aerial

• Automatic • 
Overload 
Control

Prezidentus 
Bagočius ..........
L: ukaitis............
Vice Prezidentus 
Mažukna ........
Bukšnaitis .....
Sekretorius 
Miliauskas .....
Vinikas ..........
Iždininkus 
Gugis ..............
Trečiokas ......
Iždo Globėjus 
Mikužiutė .......
Marcinkevičius 
Mockus .........
Kerševičius .... 
Dak. Kvot. 
Dr. Staneslovv 
Dr. Biežis .....
Dr. Stanulionis

Prezidentus
Bagočius ...........
Laukaitis ...........
Jurgelionis ........
Vice Prezidentus 
Mažukna ...........
Bukšnaitis..........
Sekretorius 
Vinikas ..............
Miliauskas..........
Andziulaitis ......
Iždininkus 
G ūgis ...............
Trečiokas ...... .
Simokaitis .........

55

58

SLA 86 kp., N. S. Pittsburgh, 
Pa.

>5TUBE5 
AC’DC 

jieęULAR 
BROADCAST 

tPOLlCECALlS

n

New 1938 Modai BA-199
• At this Iow prie e you pan afford 
two or three Emersons so that every 
member oi the family may enjoy his 
own favorite radio programa. Be 
sure you see and hear this grand 
little radio.

Į Prezidentus
Bagočius .........
Laukaitis ..........

Jurgelionis ............
Vice Prezidentus 
Mažukna ..........
Bukšnr itis .........
Sekretorius 
Vinikas .............
Miliauskas ........
Andziulaitis ......
Iždininkus
Gugis .................
Trečiokas ..........
Simokaitis .........
Iždo Globėjus 
Mockus .............
Mikužiutė ..........
Kerševičius ........
Mare* kevičius . 
Urbonas ............
Dak. Kvot. 
Dr. Staneslovv ....

. sDr. Biežis .........
Dr. Stanulionis ..

EMERSON 
MODEL R-167

Iždo Globėjus 
Mockus .........
Mikužiutė ........ ...
Kerševičius ........
Martin ..:...........
Urbonas .............
Soponis ..... ........
Dak. Kvot. 
Dr. Strneslow ...r 
Dr. Biežis ...... .

SLA 55 kp. West Pullman
Chicago

Prezidentus
Bagočius ...........
Laukaitis ...... .
Vice Prezidentus 
Mažukna ...........
Bukšnaitis .........
Sekretorius 
Vinikas .............
Miliauskas ........

Iždininkus 
Gugis .... 
Trečiokas 
Simokaitis

Į Iždo Globėjus
Mockus 
Mikužiutė 
Kerševičius . 
Marcinkevičius

Į Dak. Kvot.
Dr. Staneslow 
Dr. Biežis ......

28
I

3;

29

26 Į

Iždininkus 
Gugis • —. 
Trečiokas 
Iždo Globėjus 
Mockus .... 
Mikužiutė 
Kerševičius 
Marcinkevičius 
Dak* Kvot. 
Dr. Staneslow 
Dr. Biežis ...

22

10

SLA 185 kp. Indiana Harbor, 
Indiana

11 kp. Waterbury, Conn

Prezidentus
Bagočius ...........
Vicė Prezidentus 
Mažukna 
Bukšnaitis
Sekretorius 
Vinikas .... 
Miliauskas

23

20

13
27)

12

21
50

14
10

26
5

5
18

29

1

<9

1

KLAUSYKITE, ŽMONES!

OlOGolO
Nėra 'Vaistas-Viskam

Prezidentus
Bagočius ...........
Lauk: itis ..........
Vice Prezidentus
Mažukna ..........
Bukšnaitis ........
Sekretorius
Vinikas ...........
Miliauskas .......
Andziulaitis.......
Iždininkus
Gugis.................
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Old Gold nepretenduoja būti “Vai- 
stas-Viskam”. Vienatinė magika, 
kokią jis savinasi,. tai yra magika 
puikiausio prizinio derliaus taba
ko, suteikiamo jums1 taip šviežio, 
kaip ką-tik. išėjęs iš cigaretų ma
šinos.
Jus matote, kad Lorillardo Įstaiga 
daro puikiausius tabako produk
tus nuo George Washingtono lai
kų. Šis sumanumas, įgytas iš 178 
metų patyrimo, kuris duoda gali
mybės Lorillardui parinkti susen- 

; dinti ir sumaišyti pasaulio malo
niausią tabako lapą i labiausia pa
tenkinanti Old Gold Cigaretą.
Bet Lorillard kokybės-užtikrini- 
mas eina toliau. Mes įdedame Old

Golds į neperleidžiantį-orą dubel- 
?'tavą Cellophane pakelį, kuris ne- 

perleidžia drėgnumo, sausumo, ir 
|nė jokio kito jūsų cigareto malo- 
įnumo priešo. Išlaukinius Cello

phane užvalkalas atsidaro iš apa- 
Ačios pakelio; dubeltavai užlipytas 
į viršus pakelio, kur paprastas ci
gareto pakelis yra silpnas.

Tačiaus, mes verčiau leisime iš
bandomam pakeliui, Dvigubaį- 

» Švelnių Old Golds plačiau pasaky
ti jums apie save. Mes tikimės, 
kad jus rasite, jog (1) Old Golds 
yra tikriausia iš geresnės tabako 
rūšies, (2) yra VISUOMET ŠVIE
ŽI, (3) taip švelnus ir priimnųs, 

1 kad jus galite juos rūkyti kiek tik 
norite ryte, per pietus ir vakare.
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Aukštą Kraujo 
Spaudimą Mažina— 
Reiškinius Lengvina

Moksliški bandymai parodo, kad 
Aukšto Kraujo Spaudimą galima 
daugel atvejais sumažinti, žemesniu 
palaikyti ir iš to einančius galvos 
gėlos ir svaigulių reiškinius labai 
palengvinti, nuolatos ir reguliariai 
vartojant ALLIMIN, česnakų irPet- 
ruškų esencijos tabletes. Tai grynas 
Česnakų ir Petraškų junginys aptai
sytose tabletėse be skonio—be kva
po—užtikrintas nuo bfle kokių vais
tų pavojaus. Klauskit būtinai tik tų 
tablečių šiuo vardu—-ALLIMIN—ir 
stengkitės gauti tikrąsias. Visose 
vaistinėse vidutinis pakelis 50c. Eko
nomiškas $1.00. Norint DYKAI gau
ti Žymaus gydytojo knygelės, rašyk 
VAN PATTEN CO., 54 W. Illinois 

Street. Chicago.

Išlaukini* Užvalkalas 
Iš "Cellophane'* 

atsidaro Iš APAČIOS

UŽSISTATYKITE Radio i Old 
Gold Hollywood Judžių Na- 
uiienybių Antradienio ir 
Ketvirtadienio vakarais. Co* 
lumbia Network, nuo Kranto 
iki Kranto.

156 kp., Benton, III
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Vidujinis Užvalkalas 
Iš "Cellophane” 

atsidaro iŠ VIRŠAUS

PRYZINIO 
DERLIAUS

WIfh the Amazlng 
"MIRACLE 

TONE CHAMBER*'

Radio programai: WCFL neda
liomis nuo 7:30 v. vak. WAAF 
petnyčiomis ir nedėliomis nuo 
4 v. po piet. ir WHFC ketver- 

gais nuo 7 iki 8 vai. vak.

Another Emerson sensation 
is this beautiful 5-tube

Corp., 1938 
by P. Lorillard Co.,

famous Emerson "MIRACLE 
► TONE CHAMBER" — nat- 

uralizes and egualizes re* 
ception throughout the 

room. See this sėt today.
OTHER EMERSON MODELS— 

$14.9^ to $139.95

Namų Rakandai .— Refri- 
geratoriai — Pečiai 

Skalbyklos
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iįos valstybės galas 
ir kas toliau

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

tai tenka derėtis su Euro
pos fašistais. Italijos ir Vokie
tijos fašistai visa tai gerai nu
jaučia ir tą susidariusią politi
nę situaciją be jokios atodai
ros 
eiti

išnaudoja... Jie užsimoję 
labai toli.

KORESPONDENCIJOS
I .   ■■■■ ■ M " ■        IIH

Žurnalisto J. Paleckio kalba valstybės 
teatre

Tikrai šiandien smagiau jau
sčiausi, jei mano pranašavimai 
nebūtų išsipildę. Jei kas nors 
sekė mano laiškus, tai turi pri
siminti manO stiprias abejones 
dėl Etiopijos karo laimėjimo, 
dėl Austrijos valstybės likimo 
ir dėl Ispanijos vyriausybinin
kų užimto Teruelio išlaikymo, 
Štai šiandien vis tai jau įvykę 
faktai. Nemalonus, skaudus 
faktai, bet tokia gyvenimo tik
rovė.

Šiąnakt, tai yra kovo 11, Eu
ropos visos žymiausios radijo 
stotys pranešė, apie Austrijos 
valstybės likimą. Berlyno fašis
tines gatvės džiūgauja savo at
siekę, nacionalsocializmo dva
sios karingasai ūpas kyla, fa
šizmas triumfuoja...

Vieton teisės įsigali 
geležinis kumštis. Vieton tau
tų solidarumo dygsta jų žiauri 
viena kitos neapykanta. Zoolo
ginis nacionalizmas pradeda vi
same žydėti ir save reikštis.

Kas gi toliau?

Įvykiai žaibo greitumu 
vystosi

Sekti, stebėti Europos valsty
bių tarptautinį gyvenimą ir a- 
pie jį rašyti šiandien tikrai yra 
sunku. Sunku ne dėl to, kad 
jame negalėtum susiorientuoti 

I ir jo tolimesnės raidos dalinai 
todėl sunku,

Vakar “Naujienos” įdėjo du nepaprastai įdomiu 
dokumentu, atėjusiu iš Lietuvos: Šiaulių politinių kali
nių atsišaukimą ir žurnalisto J. Paleckio kalbą, pasaky
tą Valstybės Teatre, Kaune. Apie pirmąjį vakar šioje 
vietoje jau buvo padaryta kai kurios pastabos.

Kai dėl J. Paleckio kalbos, tai ji reikšminga yra, 
visų-pirma, tuo, kad ji buvo pasakyta viešoje vietoje, 
skaitlingai publikai — ir be policijos leidimo. Kalba, 
kaip Kauno laikraščiai praneša, nebuvo pabaigta, nes 
policija kalbėtoją suėmė.

Žurnalistas Paleckis savo kalboje išreiškė tai, ką 
jautė milžiniška dauguma Lietuvos gyventojų, atseit: 
kad.kovai prieš lenkų agresiją turi būt sujungtos visų 
Lietuvos žmonių jėgos. Kalbėtojas nurodė ir, kokiu ke
liu eiti prie tos vienybės. Jisai pareiškė:

“Tautos priešaky pastatyti populiariausius ir 
tautos pasitikėjimą turinčius asmenis be pažiūrų 
skirtumo, sušaukti Lietuvos Tarybą, kuri kure ne-|atsįeti bet 
priklausomą Lietuvą, ir papildyti ją visuomenės at- kad tįe įvykiai taip sparčiai vy- 
stovais, kad tai butų laikinoji tautos atstovybė, ir stosi, tokiu žaibo greitumu vie- 
sušaukti laisvais pagrindais tautos atstovybę — nasvp.° klto sęka» kacl ^ka
štai tautos atsparumo kėlimo artimiausioji progra- rykscia diena jau tampa isto- 

„ rijai skirta ir iki spaudą pasie
kia žinia, o ypač jei ta žinia tu- 

Už šituos žodžius policija tą žurnalistą suareštavo, ri. pasiekti anapus Atlanto van- 
Bet paskui Smetonos tvarkos sargai susisarmatijo ir denyną, tai jau tampa visai pa
kalbėto ją paleido. sei?ru&1’. . . . . .laigi, perdaug nekreipdami 

dėmesio į tos dienos afektus ir 
per daug nesigilindami į jų 
smulkesnį atpasakojimą mėgin
kime stambiais bruožais atspė
ti kas bus toliau, ką rytojaus 
diena siūlo. Paskutiniųjų įvy
kių eigoje Prancūzija pajuto, 

gali 
Lie- 
apie

.... ..............................      ■ ■■■■■ — ■ ■■■»■■ I Iiiuiiiiiwmiig

Apžvalga
ŠTAI KOKIŲ ESAMA LIETU

VOS “PATRIOTŲ”

“Naujienų” specialus kores
pondentas jau minėjo, kad Lie
tuvos tautininkų oficiozas “L. 
Aidas” rašė apie Kauno valdi
ninkus, kurie skubinosi įsira
šyti nariais j lenkų organizaci
jas, kuomet Lenkija įteikė Lie
tuvos vyriausybei ultimatumų. 
Peržiūrėję “Lietuvos Aidų”, iš 
tiesų, suradome jo kovo 21 d. 
laidoje tą vietą, kur kalbama 
apie “dviveidžius ir .nusmuku
sias asmenybes”, štai kas te
nai sakoma:

“—šeštadienio rytą (atsa
kymo į lenkų ultimatumą 
dieną) daug žymių valdinin
ką, lietuvišką įmonių ir lie
tuviškiausių banką tarnau
tojų nubėgo užsirašyti ‘Po- 
chodnios’ nariais. Bet po len
kų užsienių reikalą ministe- 
rio pulk. Becko kalbos, pa
sakytos per radio, Lietuvai 
sutikus su Lenkijos ultima
tumu, ir pakartotos sekma
dienio rytą, tie žmonės ne
bežino, ką daryti: tuoj išsi
brauki! iš narių sąrašo, ar 
dar palaukti, kaip toliau įvy
kiai rutuliuosis
Lietuvos tautiniųkų oficiozas 

sako, kad, nors tai esanti pa
skala, bet joje “labai daug ir 
tiesos”.

Taigi tiesa, kad daug žymių 
valdininkų, lietuviškų įmonių 
ir lietuviškų bankų tarnautojų 
Kaune ėmė rašytis nariais į 
lenkų “Pochodhią”, kai Lenki
ja pastatė Lietuvai ultimatumą 
ir ėmė mobilizuoti armiją prieš

tas tautininkų valdžioje, 
prie progos virsti atvirais 
tuvos priešais. Jisai rašo 
juos:

“Puikiai užsikamufliavę ir 
ilgus metus kamufliažą iš
laikę kai kurie žmonės val
dinėse įstaigose (1 — “N.” 
Red.), bankuose ir įmonėse 
tu Lietuvai neužmirštamų 
48 valandų būvyje iškišo ir 
parodė savo tikrąjį veidą. 
Tatai būtina konstatuoti ir 
nebeužmiršti. Nieko, kad jie 
vėl susiries savo kiaute: ga
li ateiti valanda, kai jie pa
rodys ne tik savo veidą, bet 
ir savo juodais 
reikš.”

Tautininkų oficiozas supran
ta, kad tie veidmainingi “pa
triotai”, turintieji aukštas vie-

darbais pasi-

kad gera turėti patikimus drau
gus, bet užvis tvirčiausia pasi
tikėti savo pajėgomis. Anglijos 
reakciniai konservatoriai pas- . 
kutiniu metu aiškiai Prancuzi- 1 
jai davė suprasti, kad jie už
sienio politikoje, o ypač tenais, 
kur liečia svetimų valstybių vi
daus santvarką nevisuomet 
jiems su prancūzais pekeliui. 
Ypač tai liečia tokias valstybes, 
kaip Italija ir Vokietija. Anglų 
konservatoriai nelinkę tas vals
tybes pastatyti antroje eilėje, 
arba tikriau tarus konservaty- 
viška Anglija nenorėtų, kad 
Europoje galutinai subankru
tuotų tos fašistinės valstybės, ir 
ji nori jų. situaciją galbėti. An
glijos didikai aiškiai mato, kad 
vieton fašizmo Europos vidury
je ir Apenynų pasiasaly kartu 
ir/Pirėnų pasiasaly j e gali) įsiga
lėti radikalusis demokratizmos, 
kuris sieks socialinę dabartinę 
tų valstybių santvarką pakeisti 
kitais pagrindais ir stipriai pa
rausti privataus kapitalo pa
grindus. šiokio nuosaikaus de
mokratizmo dvasia lygiai yra 
stipri ir pačioje Britų imperijo
je, todėl anglų gudrieji diplo
matai konservatizmo šalininkai 
ir pasiryžo fašizmui ištiesti pa
galbos ranką. Jie aiškiai numa
to, kas iš viso to gali išeiti. 
Prancūzija, taip pat negali 
reikšti visiško pasitikėjimo ir 
SSSR, o ypač sąryšyje su pas
kutinėmis Maskvoje einančio
mis bylomis, gurios aiškiai nu
sako, kad tepais esama daug 
privisę jos organizmą pūdan
čių kenksmingų grybelių.

Socialinių konfliktas. 'p
Taipgi, Prancūzijai tenka 

sparčiai -ir stipriai ginkluotis,

Vokietijos apetitai
Vokietijai svarbiausiai reika

linga duona ir žibalas. Visa tai 
ji gali rasti Balkanų pusiau- 
s.alyje ir todėl ji gniuždo Aus
triją, kuri pakelyje yra į Bal
kanus.

Čia) Vokietija paveiks tiek te
nais esamas valstybes, kad jos 
turės arba sudaryti su ja mili- 
tarines sutartis, arba neišven
giamai eiti į atvirą konfliktą.

Šio savo tikslo Vokietija at
siekusi jau be atodairos pasuks 
per Baltijos valstybes į <-vtus, 
tai yra į SSSR žemes.

Tiesa, pakelyje jai t ėjiką su
sidurti su Čekoslovakija, kurią 
dabar pirmoje eilėje pradės 
pulti ir iš vidaus sprogdinti, 
čia savo įtaką sustiprinusi ji 
veiks Lenkiją, pirmoje eilėje 
iškels Dancigo koridoriaus rei
kalus ir gal jį sutiks sukeisti į 
mainus Liepoj aus ir Rygos uo
stų. Taigi čia tektų palaidoti 
Baltijos valstybių nepriklauso
mybes, arba leisti čia visiškai į- 
sigalėti lenkų įtakai, arba tose 
valstybėse pasidalinti įtakos 
sferomis. Sakysime, Lietuvoje 
mėgins vokiečiai įsigalėti, o ki
tose valstybėse lenkai.

tas, tokioms kombinacijoms 
pasiduos, nes jau dabar jie vie
ši Italijoje ir jų pasiuntiniai I- 
taliją sveikina kaipo imperiją.

Tai trumpai suglaudus tokie 
artimiausi žygiai Vokietijos im
perializmo. Ar šie žygiai iš
šauks atvirą kovą, tai yra Eu
ropoje karą, ar jie baigsis pa
našiai kaip su Austrijos nepri
klausomybe, lai visa pareis 
kiek vidujiniai Prancūzija ga-

PITTSBURGHO DRAUGIJŲ SĄRYŠIO 
REIKALAI

“Naujienų” balandžio 4 die-p 
nos laidoje tilpo truputį keista i 
korespondencija apie Sąryšio < 
komiteto susirinkimą. Kores
pondentas slepiasi, pasirašo X., 
bet kritikuoja mane, įvardin
damas, visą bėdą už susipyki
mus suversdamas ant manęs, 
kad tvarkos nesugebėjęs palai
kyti.

Mano dienotvarkėje buvo: 
pirmiausia išsirinkti komiteto 
valdybą (pirmininką, sekreto
rių, iždininką ir k.). Vienas 
draugas sumanė, kitas parėmė, 
kad pirma apkalbėtume įvai
rius klausimus, o ant galo išsi
rinktume valdybą. Taip ir nu
tarta. Paskui nutarta apsvars
tyti, kaip, kokiais budais orga
nizuoti draugijas į Sąryšį. Dau
gelis kalbėjo, bet ne šitame 
klausime. Pirmininkas bandė 
kalbėtojus įvesti į klausimą, 
bet nepavyko. Vienas pradėjo 
mokinti pirmininką; bet pats 
ne žodžio netarė išaiškinimui, 
kaip organizuot draugijas. Ki
tas pradėjo irgi ne klausime, 
bet rodėsi prieis prie to. Jis 
gestikuliavo į orą durdamas 
pirštu. Kitame stalo gale sėdin
tis draugas užpyko, pakilo ir 

, pavartojo du negražius žodžius. 
• Jis sakė, kad į jį pirštu duria, 
. o pirmininkas leidžia, netvar- 
, ko. Turiu pasakyti, kad parla-

nas kūrėjų jis yra, tuo, kad 
Maskvoje teismas buvo “co
li icdie macabre’, kurios tiks
las buvo išnaikinti Stalino 
konkurentus į valdžią. Bu- 
charinas, vienas žymiausių 
komunizmo teoretikų, Rapo
port įsitikinimu, nebuvo ko
munizmo išdavikas. Išdavi
kai sėdi kitur. Neseniai pa
klaustas, ar jis važiuotų į 
Maskvą, jei butų kviečiamas, 
Rapopdrt atsakė, kad 
jis nebijąs sušaudymo, 
bijąs ‘prisipažinimų’...” 
Korespondentas sako,

visa Francuzijos komunistų 
partija dėl Maskvos bylų per- 

Ąidas” tų įgyvena gilų vidujinį krizį. 
neatidengia, —-—L---------

nes, kaip musų korespondentas “LIETUVOS ŽINIOS” REIKA- 
rašė, jeigu jų vardai butų pa- LAUJA KOALICINĖS 
skelbti, tai visuomenė patirtų, VYRIAUSYBĖS

luotis, tai reiškia ne ką kitą 
kaip žymias pinigų sumas skir
ti, kad kartais visai neišvengia
miems ir būtiniems reikalams, 
bet tokiems reikalams, kurie 
stipriai veikią žmonių socialinę 
padėtį ir iššaukia, ilgainiui, so
cialinius konfliktus 
vidale.

O šie socialiniai 
nevisuomet baigiasi 
sios demokratijos

virai vokiečiams čia pasiprie
šinti.

Tuo pačiu metu Italija spaus 
Anglijos liūtą, pavidale arabų 
sukilimo, nerimavimais Pales-

streikų pa-

konfliktai 
nuosakio- 

įsigalėjimu.

ne: 
bet

kad

Bet “Lietuvos

Taip Anglija, konservatorių 
Anglija nori pašonėje turėti 
taip pat konservątyvę Prancū
ziją ir tik tuomet tokiai Pran
cūzijai Anglija visame padėtų 
ir aiškiu veidu atsistotų prieš 
Vokietiją ir jos besiveržiantį 
militarizmą ir imperializmą. 
Todėl Anglija, ir pasirinko ki
tą kelią. Ji tikisi, kad Prancū
zija besiginkluodama pas save 
viduje susilauks dar aštresnių 
socialinių konfliktų ir jų aki
vaizdoje turės, pasukti Anglijos 
konservatorių pėdomis, o iki

sis iki tol, iki nebus visai atvi
rai paliesti jos imperijos gyvy
biniai interesai. Ir tai galima, 
kad Anglija pradės su Italija 
tartis Prancūzijos sąskaitom

Anglijos gešelftiška politika
Bet štai dar kiti keliai. Labai 

galimas daiktas, kad Anglijoje 
visų šių įvykių eigoje pradės 
stiprėti darbo partija, tai yra 
Anglijos nuosakioji demokrati
ja pradės įsigalėti. Juk dabar 
tenais vidaus pajėgų kova pa
siekė gana aukšto laipsnio. An
glijos demokratijos laimėjimai 
gali labai teigiamai paveikti 
Prancūzijos demokratiją ir tie 
aštrus socialiniai konfliktai 
Prancūzijoje gali sušvelnėti. 
Tuo budu čia nuosakioji demo
kratija gali pasilikti padėties 
Viešpatis.

(Bus daugiau)

kuliacijų nedraudžia, tik bile 
nepalypstai kito draugo.

Pirmininkas neturi teisės rei
kalaut daryli įnešimus, parėmi
mus, arba uždaryt diskusijas. 
Draugai atėjo jau ne upe. Ūpas 
pradėjo pult pradžioj šių metų.

Korespondentas X rašo, kad 
principalių klausimų nesą. Ne
liesa. Nesusipratimai nėra kilę 
dėl asmeninių nesutikimų. Jie 
kilę dėl to, kad musų bendri 
principai pradėjo vieniems vie
naip keistis, o kitiems kitaip. 
Iš to ir taktika ne vienoda. Ir 
čia nesutikimai.

Mes progresyvių srovių as
mens, turime šaltai apsvarsty
ti išnaujo musų pamatinį klau
simą: Kas yra musų bendras 
priešas, prieš kurį mes susidė
jom į bendrą veikimą? Jeigu 
tą išsiaiškinsim patenkinančiai, 
lai tarp mus vėl bus simpatija, 
draugiškumas. Dabar yra ben
dras nepasitenkinimas. Bandy
kim šaltai pasikalbėt, ką kas 
manome, ko norime.

Negalima sakyti, kad minė
tas komiteto susirinkimas nie
ko naudingo nenutarė, kaip X 
rašo. Priimta dvi rezoliucijos, 
kurias atsiuntė Amerikos Lyga 
dėl Taikos ir Demokratybės; 
gerai jos apsvarstytos, visų su
prastos. Jos liečia . darbininkų 
reikalus, surištus su demokra
tybės principais. Va, šitas ben-

dras visų sutikimas, tai didelis 
nu veikimas. Visi išsiskirstė, ro
dos, geresniu upu, negu, kad 
buvo pradėję mitingą. Vadina
si, musų šios progresyvės sro
vės turi dar pajėgų ir reikalų 
bendrai gyvuoti ir organizuoti 
draugijas.

Apie pastarąjį klausimą ne- 
diskusavo, man rodos, dėl to, 
kad savaime suprantama apie 
organizavimą draugijų. Įnešė- 
jas paaiškino trumpai, kad mes 
turime eiti į draugijų mitingus, 
ne tik rašyti joms laiškus ir žo
džiu aiškinti’ šį reikalą. Šitos i- 
dėjos nieks neatmetė ir iš jos 
eis veikimas, jeigu mes norėsi
me bendrai dirbti prieš bendrą 
pavojų.

Sąryšio komitetas susideda iš 
13 narių. Septyni dabar yra iš
rinkti į valdybą. Kai kurie žo
dį “valdyba? kritikuoja. Čia e- 
sąs vien tik\ komitetas. Gerai. 
Galim sakyt,\kad septyni jau 
išrinkti prie 
turi’ gaut darbus. Vienas ar du 
turi būt atstovais Am. Lygos 
susirinkimuose; kiti turi turėt 
kontaktą su unijomis — su G. 
I. O. ir t.t.

Žinoma, darbams reikia kiek 
pinigų. Tiktai organizuokime 
Sąryšio narius (draugijas), o 
jų duoklės ir gal kiti paauka- 
vimai sudarys sąryšio iždą. Ta
da Sąryšis galės būt tikru na
rių Am. Lygos dėl Taikos ir 
Demokratybės ir Amer. Lietu
vių 
nąi

arbo. Dar penki

Kongreso, užsimokėti čio- 
savo narines duokles.

J. Baltrušaitis

Pittsburgh, Pa
Kaip kilo Laukaičio “Heli with 

those Pittsburghers”
Baltimorietis rašė “Naujieno

se” kovo 31 d., kad Lietuvos 
Nepriklausomybės bankiete po
licijos taikos teisėjas vienai 
veiterkai pasakė prieš Pittsbur- 
gho svečius tautininkus: “Heli 
with those Pittsburghers”.

Pittsburghiečiai tautininkai 
parvažiavę iš Baltimores visi 
buvo pailgais gymiais, pikti, 
nenorėjo nieko pasakoti. Paga
lios atsirado pora, kur nepaiso 
tautininkų griežtumo, papasa
kojo, pasijuokė apie tą visą iš
kilmingą pasisvečiavimą. Sako, 
nebuvo ten Baltimorėje jokios 
tvarkos. Suėjom į vidų. Vietos 
ponai jau valgo. Mes stovim, 
stovim ' pas duris, nieks mus 
nesodina. Net nusibodo, iki ant 
galo gavom kur atsisėsti.

Matyti, ta veiterka “džio- 
džiui” Laukaičiui, kaip visuo
tinam bosui, priminė, kad ten 
stovi pittsburghiečiai. Tada tai 
ir gimė iš jo burnos “Heli”.

“patriotizmo” skraiste Lietuvos Kovo 21 d. laidoje, vedamam 
priešų yra tautininkų sąjungos (redakcijos) straipsnyje, “Lie- 
nariai! tuvos žinios”, vai. liaudininkų

x. . , , . , , ... , dienraštis Kaune, pareiškė:Štai kokia yra ta partija, ku
ri šiandie turi valdžios mono-| “Jėgų ir veikimo telkimas 

turi būti juo didžiausios ap
imties. Turi susitelkti visa 
Lietuva, visi lietuviai. Turi 
susitelkti ne vienos kurios 
srovės, bet visų srovių, visų 
pakraipų, visų politinių nu
sistatymų, plačiausia koalici
ja, visų, visų, kam tiktai 
brangi Lietuva, kam brangi 
tauta, kam brangi nepriklau-

PASITRAUKĖ Iš KOMUNISTŲ 
PARTIJOS RAPOPORT

žymiausias Francuzijos ko
munistų teorininkas ir vienas 
jų partijos įsteigėjų, šarl Ra- 
poport pasitraukė iš komunis
tų partijos, negulėdamas pa
kęsti kruvinų Maskvos “bylų”. 
Jisai' buvo ir Maskvos “Izvesti- 
ja” korespondentas Paryžiuje.

“L. Žinių” korespondentas 
Paryžiuje apie tai rašo:

“Šarl Rapoport motyvuo
ja savo pasitraukimą iš ko
munistą partijos, kurios vie-

Tuo laiku Smetonos valdžia 
buvo taip nusigandusi, kad nė 
cenzorius nedrįso išbraukti tą 
liaudininkų laikraščio pareiški
mą, nors jisai yra atkreiptas 
prieš visą tautininkų nusistaty
mą.

■

• '1^'

Paveikslas iš potvynio miestely Whitestone, Georgia. Namas, kurį nuplovė 
vanduo, išsiliejęs iš Talonos upelio. Whitestone prigėrę 13 žmonių.

rr -

SALOJE TARP 
OKEANU

Tokia antrašte balandžio 16 
dieną “Naujienose” pasirodys 
pradžia F. Bulaw’o pasakojimą 
apie Kubą, kur jam teko pra
leisti apie šešerius metus. Pa
sakojimas bus ganą ilgas ir 
palies lietuvių gyvenimą. Pa
skutinėje dalyje bus atpasako
ta, kaip lietuviai ir kiti išeiviai 
visokiais budais bandė iš Ku
bos įsigauti į Jungtines Valsti
jas.

LINAI LAUKUOSE.

Dar vietomisŠIMONYS.
Jenka matyti gubelėmis susta
tytus linus laukuose, kurių lai
ku nespėjo suimti, šie linai 
greičiausiai jau bus sugedę ir 
jų savininkai turės nemažai 
nuostolių.
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TORONTO LIETUVIU VEIKLOS APŽVALGAI”?“';?,^ X
Į tų turėjęs progos ir užgimti.

Komunistiškas trachomas 
M. Guobos akyse

S.L.Ą. 236 kp. balandžio mė- 
ginklų|ne8io 2 d. surengė smagų pro

gramą, kurios pasižiūrėti susi- 
I rinko per 200 žmpnių. Nors

ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN FLIN FLON, MAN mą ir buvo pasirengęs ją kvie
sti iš Lietuvos.

Nevykęs masinis mitingas
TORONTO, ONT. — Kovo 

mėn. 27 d. 6 Denison Avė. bu
vo sušauktas masinis mitingas. 
Tą mitingą* šaukė komunistai 

pastumdėliais, kurie 
dovaują visus Toron-

su s;p
dedasi
to lietuvius, ir save vadina tuo 
patim vardu kaip kad buvo 
prieš sugriovimą to komiteto T.

Nežiūrint, kad momentas bu* 
vo labai svarbus Lietuvos at
žvilgiu (tą liudija kitų koloni
jų buvę toki pat mitingai), bet 
toron t iečiai lietuviai tik po bau
blių koncerto “skanių vaišių” 
iš tų pačių mitingo šaukėjų bu
vo persotinti, ir su širdies 
skausmu mąstė apie Lietuvos 
nepriklausomybės likimą, bet į 
tą mitingą nėjo. Todėl svetainė 
nors mažiukė, bet ir ta toli ne
pilna. Tą nemalonumą komu
nistai gerai nujautė ir sėdėjo it 
po musę nuriję. Kalbėtojais bu
vo anglas Poderis, buvęs Lygos 
Už Taiką ir Demokratiją To
ronto skyriaus sekr., kuriam ir 
buvo priduoti tie $24 aukų, su
rinktų iš pasižadėjusių remti

G. “einąs su Smetona išvien” 
ir tą ėjimą įžiūrėjo iš “N.” įli
pusios kritikos dėl brukliniškių 
komunistų karšto agitavimo, 
kad siųsti Smetonos 
fondui aukas.

Galima prileisti, kad Guoba I i<omunisfaį įsakė savo pasekė- 
greit pradės organizuoti 100% jams boikotuoti visus ne jų 
tautininkų organizaciją, ir ta- piauko parengimus, bet dėl 
da sudarys su ja bendrą fron- žvalgybos buvo atsiuntę kelis 
tą. Toliau po rezoliucijų per- savo peikimus asmenis, kurie 
skaitymo buvo pradėta kolioti išduodami Guobai rapOrtą, ži- 
tie asmenys, kurie nepanešda- noma> turėjo pasakyti teisybę, 
mi komunistų smurto pasitrau- vienok Guoba negi gali rašyti 
kė iš bendradarbiavimo su jais, teisybę. Todėl jis tą skaitlinę 
Bet dabar jau jie nori juos su Į perdirbo ant komunistinio kur- 
prievarta priversti priimti ko- paiįOj ko gavosi tik nuo 35 
munistų daromi jiems prie- 70 žmonių. Be to dar jis su
kaištus, ir tuo patim, kad ji® I sirupino, kodėl jo “mėgiama” 
vėl dirbtų su jais. Bet jiems dainininkė nebuvo programos 
buvo atsakyta. Jei norite ben- Įpiidyme. Taigi, patariu nesirg- 
dradarbiavimo, tai atšaukite Lį svetima liga. Toki Guobos iš- 
tas visas koįiones, o tada mą- vadžiojimai parodo tik tai, kad 
tysiine, kad jus norite bendra- Į komunistams pab?*bti yra kur 
darbiavimo. O kol to jus nepa- kas svarbiau, negu bendradar- 
darysite, tai tos jūsų įlekiama- biavimas su kitų srovių žmo- 
cijos apie norą bendrai veikti nėmis. Jeigu jus taip supratote, 
yia tik žmonėms akių dumi-|kad £ įj, buvo tik tam kvies- 
mas. Toronto Liet. Socialdemo
kratai Lietuvos atžvilgiu pilnai 
solidarizuoja su “Naujienų” pa
reikštomis mintimis.

SLA 236 kp. parengimas f tonis ir J. Jokubynas. Iš šių ke- 
xr turiu turės būti išrinkti du de-

? O1 ’ i ,01_S legatai. Rinkiniai bus ateinantį
praeitą savaitę jau buvo imne-l sifinki kųris jvyks gegu_. 
ta ap>e įvykusi kuopos vakarą 8 (J 2 ya) 949 Dundas 
balandžio 2 dieną, bet dar irLtl yy
aš noriu šiek tiek pridurti. Ben- P
drai paėmus, vakaras buvo Knygininkas A. Frenzelis ra
singus. Programa gana sklan- portavo, kad Tarnas Vaičiūnas 
džiai ėjo, juo labiau, kad prie paaukojo, kuopos knygynui 9 
dažniau musų scenoje pasiro- vertingas knygas, už ką jam 
dąnčių vaidintojų buvo ir nau- buvo išreikšta padėka. Taipgi, 
jpkų, t.y. pirmą kartą tarpe lie- knygius kvietė narius, daugiau 
tuvių pasirodžiusių. Apie juos susidomėti skaitymu knygų, 
tat ir noriu tarti keletą žodžių. Buvo iškeltas vasaros parengi

mų klausimas. Kadangi jau ke- 
Kukliai ii ^bai maloniai pa- hmeįaį piknikams vietų sto- 

sirodė jaunutė šokikė, p-lė Kur- v. pavasarį pradėta
tinaitytė, pas kdama du 8o“kjuo reikalu rūpintis anksčiau. 
kius. Su malonumu reikia kon- s Francas
statuoti jos didelį talentą šoky
je. Ji šoko taip lengvai, tartum 
plunksna švelnaus vėjalio kil
nojama. Publika buvo ja labai

Toronto, Ont

liko
Zlat-
per-

Tose

Velionis Zlatkus liko palai
dotas kovo 20 d. Paliko jis Lie
tuvoje žmoną ir du vaikučius. 
Buvo kilęs iš Skemonių mies
telio, Utenos apskrities.

Mes jo draugai tariame: te

Nelaimingas atsitikimas
Šių metų kovo 17 d. 

sunkiai sužeistas Petras 
kus ir po poros valandų 
sjskyrė su šiuo pasauliu,
mainose jis buvo išdirbęs apie 
šešerius metus. Iš Lietuvos į 
Kanadą jis atvyko 1929 m. Jis b'ul tau būna lengva šios šalies 
dažnai kalbėdavo apie savo šei- žemelė. —A. K.

Balandis yra “Modernizuok Virtuve” Menuo

Patirk Kaip Lengva Išmokt 
Chef-Style virti ant

joje ligoninę, bet jis tų pinigų 
nepridavė ten, kur jie turėjo 
būti perduodami, tai yra komi
tetui, kuris persiuntinėja į Is
paniją surinktas tokias aukas. 
To komiteto pirm, yra Ben 
$pen, kuriam buvo perduoti 
paskutiniai $15.95 po musų ko
miteto griuvimo. Atstovas A. 
Kavaliūnas perduodamas pas
kutiniuosius pinigus pano
ro pasitikrinti, ar pirmiau 
priduoti jjer Pokerį pinigai at
siekė savo tikslą, bet patikri
nus Ben Spen rekordus, pasiro
dė, kad tokių sumų po $12 ar 
bent kartu $24 tokiu vardu, 
koks buvo gauta iš Poderio pa
kvitavimas, nėra įmokėta. Tai
gi tik apie tuos pinigus drg. A. 
Kavaliūnas ir raportavo pasku
tiniame masiniame mitinge, 
bet “L. B.” redaktorius dedasi 
nežinąs apie kokius pinigus bu
vo kalbama. Bet tas pats reika
las buvo pakeltas ir paskutinia
me kom. posėdyje. Vienok “L. 
B.” redakcija kaltę verčia ant 
buvusio ats. A. Kavaliūno. Kaip 
gi kaltinti tą Poderį, kuris tuos 
pinigus priėmė ir neperdavė, o 
jai perdavė tai gal komunistų 
vardu, nes jis pats yra toks. 
Taigi, jeigu “L. B.” redakto
riams buvo svarbu išaiškinti tą 
reikalą, tai buvo auksinė pro
ga, laike to masinio mitingo, 
po Poderio kalbos reikėjo tik 
leisti užduoti paklausimus, ir 
aš pats bučiau jo užklausęs, 

\kur jis tuos pinigus padėjo.
Bet, deja, tps progos nenorėjo 
išnaudoti, bes žinojo, kad jam, 
Porteriui, bus riesta. Taigi, kam 
dar plepėti niekus kaltinant ki
tus. Dėl jo kalbos negalima 
nieko primesti. Bet M. Guobos 
kalba, — tai nepatiko dauge
liui ir konpyiisių simpatikams. 
Tik stebėtis reikia, kad Guoba 
nori lenktyniuotis ne tik mul
kinime žmonių, bet ir “tautiš
kume”. Mėgino įtikinti publiką, 
buk “N.” ir jų redaktorius P.

Komunistai kovoja tik už 
demokratijos likučius

Toronto “L. Mulkinyčia” 218 
nr. antrašte “Kanados Liet. Ko
munistų Kampelis” tarp kitų 
komentarų, sako: “Skirtumas 
tik tas, kad šiandiena reikia 
kovoti jau ne už praplėtimą 
demokratijos, bet už jos liku
čių apgynimą to, kas buvo iš
kovota pei- kraują daug ankš
čiau.”

Žinant, kaip komunistai 
šlykščiai plūsdavo tą pačią de-l 
mokratiją, kuomet ji buvo 
daug geresnė sąlygose, negu 
dabar, ir jeigu jie tuomet ne-* 
butų jos griovę, tai šiandieną 
demokratijai toks pavojus tik
riausiai negrėstų. Tai -kam gi 
kad ne fašizmui komunistai 
pasitarnavo su tokia savo tak
tika?

Dabartiniai S. Rusijos aukšr 
tų valdininkų šaudymai aiškiai 
rodo, kad ten kas nors yra. Ar 
Stalinas pats yra tapęs fašistu 
arlia jo buvę visi bendrai yra 
buvę tokiais, jei tikėti tuo, ką 
tas pats “L. B.” atpasakoja a- 
pie Jagodos ir Bųcharųro, iš
gautus prisipažinimus. Bet kuo
met tą faktą aš aprašiau per! 
“Naujienas”, tai tylas Jurgis 
Pipiras savo mulkinyčioje daro 
išvadžiojimus, argumentuoda
mas, kad fašistai kovoja prieš 
komunizmą, kad komunistai 
netalkiniukauja fašistams. Bet 
Augustinas Voldemaras, regis, 
irgi rengėsi nuversti A. Smeto
nos valdžią, kurią jiedu abudu 
smurto keliu buvo užgrobę. Bet 
nepavykus atsidūrė Smetonos 
belangėj. Tai kuris iš jų dabar 
nefašistas. Juk niekas ir nesa
ko, kad komunistai simpatizuo
ja fašistams. Bet jie dergdami 
socialdemokratų veikėjus, su- 
demorulizavo darbininkų vie
nybę ir pasitikėjimą savo va
dais, iš ko pasinaudojo fašistai.

ta į tą chorą, kad išardyti ben
drą veikimą, tsd juk jums bu
vo labai lengva patylėti ir vis
kas tuo butų pasibaigę. Nebųt 
reikėję ir S.L.A. 236 kp. paren
gimo lankytojų skaitlinę falsi
fikuoti. Su tokiais melais 
apdumti akis tiems, kurie 
dalyvavo tame parengime, 
kaip-gi įtikinsi tuos, kurie
lyvavo minėtame parengime?

Šitaip per akis meluoti — tai 
ir Tysliava neišdrįstų.

Taigi už tokį Guobos “chra- 
brastį” reiktų jį apdovanoti 
melagių čempijono titulu.

—Marksistas

gali 
ne- 
Bet 
da-

Trupinėliai
Laimė kad Yla neturi 

ragų...
Skaitau “L. B.” Ylos pasta

bas ir “durnoju”, kodėl niekas 
nesuteikia galios tokiems vy
nams, kaip Yla ir jo draugai: 
[Juk tada ant šios “ašarų pakal
nės” tikrai butų rojus... Tada 
jau “Naujienų” “pisoriai” butų 

| pasiųsti pas Abraomą ir ye- 
I kvaršintų “draugui” Ylai silp
nos galvelės. Bet kolkas tai tie 
“N.” pisoriai sako — Laimė, 
kad tokie sutvėrmiak kaip, Yla, 
ragų neturi} o kitaip tai ne tik 
“NN.” pisoriams, ale ir visiems, 
lietuviams butų labai labai pra
stai

Liaudies Balso redakto-
XT . . , , v. . v . riaus pastabaNeseniai buvo plačiai rašyta

apie Aldutę Paulytę, kaipo apie Nors labai nemalonu, bet 
augančią talentingą šokikę; da- matant perdaug neteisingus pa- 
bar dar labiau džiugu darosi, smeigimus atkreiptus prieš SLA 
kad šokių srityj ir daugiau lie- 236 kuoP3 Toronte iš “liaudie- 
luvaičių atsiranda. Pusės negalima tylėti. Ka

dangi palaikau visuomet lai, 
Antras siurprizas musų sce- kad pašaipiuos draugijos nebu- 

noje, tai buvo jaunas beriliu-Lų veliamos į kerštus ir kito- 
kas J. Talavinskutis, kuris taip kjus purvus, todėl ir šį kartą 
laisvai, tartum toli toli nuo negalima • nepapeikti autorių, 
žmonių, kur nors kalnuose, gi- rašiusių korep. į L. B. apie S. 
tarą į kelią atrėmęs, skambino ą kuopos parengimą, nes tas 
ir dainavo dvi gražias kaubojų žmogus matyt yra linkęs blo- 
dainas. Jo švelnus ir kaipo vai- gaį valiai todėl jam jo “vaiz- 
ko labai gražus balsas, taipgi duotės” ir nedrumsiu. Jo melo 
laisvas scenoje užsilaikymas, Lja jr nepacituosiu, nes labai 
nesugriaunamai liudijo jį talcn- menkos vertės. Bet jau L. B. 
tingą esant. Nedovanai publika redaktoriai tikrai verti papeiki- 
nenorėjo berniuko nuo scenos mOj kad talpino tokią nesamo- 
paleisti. Malonįpi buvo publi- nę liečiančią pašalp. draug. Y- 
kos priimtas ir Miss V. John- pačiai šiais(paskutiniais laikais, 
son dainavimds, vieną solo ir kuomet visur skleidžiate gra- 
kitą duetą su St. Batkiene. žius obalsius, nepritiko taip da- 

Bet palaukit,, dar ne viskas. rXli- Nesuprantu kam šį kartą 
Dar vienas siurprizas, tai Del- norėjote pasitarnauti dėdami į 
hi lietuviai svočiai su savo or- savo laikraštį šlykštų melą? Ar 
kestru, kuris -smagiai groda- tikslu pakenkti SLA kuopai ar 
mas miklino gražų būrį toron- pasitarnauti skaitytojams, ar 

| darbo liaudžiai, iš kurios laik
raštis pasilaiko? Juk jums čia 
pat gyvenant tikrai buvo žino
ma, kad paduota koresponden- 

’Įcija visai neatitiko tiesos. To- 
bent su tais apie 

dviem šimtais žmonių, kurie 
buvo parengime, nežiūrint ko
kių įsitikinimų jie yra, turėjo
te skaitytis. Nes jie turėjo ge
ros progos įsitikinti, kad patar- 
naujat ne tik vienai srovei, bet 
ir kerštingam melui. Šis L. B. 
redakt. pasielgimas tikrai nu
stelbė viltį dar kartą susitikti 
vienoj dirvoj sunkiam bend
ram darbui.

MODERNO AUTOMATIŠKO 
GASO PEČIAUS!

O Per visą balandžio mėn. Pcoples Gas, Chicagos 
departmentinės krautuvės turės specialiai parodai 
išstačiusios naujausius įrankius virtuves darbui nu
šviesti ir kiekvienai šeimininkei padaryti gerą virimą 
lengviu darbu.

3

i

Lankydami savo mė
giamų dylerių krautu
ves per Chicago “Mo
dernizuok Savo Virtu
vę” mėnesį, jus galite 
įsigyti žinių iš moder
no virimo srities, kaip

žinokite viską be “van
dens” virti ... be durnuC 

broilinti . . . automati
nę laikot kontrolę prie 
modernų pečių, kuri pa- 
liuosuoja ištisoms va
landoms nuo virtuves 
darbo, tobulai pietus 
verdant be priežiūros!

Jei niekad nežiūrėjo! 
Moderno Gesinio Pe
čiaus, tai padarykit tai 
dabar kol eina paroda

jūsų mėgiamose krau
tuvėse.

“Liaudies 
Jie, kaip, 
be “ta r-

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY i
P H O N E W A B A S H 6000 '■'■?

Į parengimą atsilankė per 
200 žmonių (neskaitant vaikų) 
ir kuopai liko gražaus pelno 
Kaipo SLA 236 kp. narė, jau-l^ bu(Ju 
čiu už pareigą1 sau tarti širdin
gą ačių Delhi lietuviams už at
silankymą ir gražų progranio 
paįvairinimą. Ypač p.p. Trei-' 
giams už jų pastangas tą žygį! 
įvykinti.

Gamtos šposai
Balandžio 8 dieną Toronte ir 

apylinkėj siautė biauri šlapio 
sniego pūga. Per * visą mielą 
dienelę ir vėlai vakare, o ma
garyčioms tuojau po 5 vai, po-l Serga O. Dagilienė 
piet sustojo elektros srovė vei- š|,>mis dicnomls 
kusi ir gatvekariai sustojo SLA 23(. k 
transportavę; be to, 500 taxi žmona Alsikreipč 
draivenų išėję l streiką, žodžiu, L* nįeko ating0 nerasta, vie. 
viskas sustreikavo kartu >r mi-1 k ,(a dabolis ir net gulg. 
mos darbininkų, nenorėdami L. Bct šialldien leko tb,ti iš 
bristi iki kulnų vandeniu pa- y Dagilio,V kad jaučiasi 
virtusiu sniegu, stupulėjo prieI ( bl iau Nors Oa„iheng 
kiekvieno galvekarių stulpo, nepriklaus(, pric pašaIpos sky. 
au << ami, <a< a piacčs gatve- riaus ir kuopa lankytojų negali 
raliai eiti, jiams tai ar pu- skjj.įj vienok visos moterys pa
se bėdos, bet moterys, esant (Ianlos Iigon allpllkykime 
šiltam orui is ryto, dėvėjo tik N __q j
lengvais bateliais, kurie per? u 
įmirkdavo tik į gatvę išėjus. 
Gamta kartais būna tikrai špo- 
isininkė; kovo mėnesį bu<o taip 
šilta, kad madų entuziastai 
pradėjo vasarinius kostiumus 
(dėvėti, o štai balandžiui atėjus 
reikia nuo šalčio drebėti.

’ Iš SLA 236 kp. susirinkimo
Balandžio 10 d. įvyko mėne

sinis susirinkimas, kuriame, be 
nuolatinių reikalų, buvo ir de
legatų į seimą nominaviinas. 
Nominuoti šie asmenys. Ant. 
Balkus, St. Batkienė, J. Berną-.

FRANK MICKAS
KUBU KRAUTUVE IR SIUVYKLA

su negalėj o 
pirmininko 
į daktarą,

4146 Archer Avenue

Didelis 
siutų, marškinių, svederių, 
kojinių, kaklaraiščių ir t.t.

Daug metų gerai patyręs lietu
vis siuvėjas. Siuvame naujus 

siutus už prieinamą kainą.
Išvalome ir sutaisome vyriškus 

ir moteriškus rubus.

K

Slifuoty AIįšpardavimas|
Atsišaukimas

Prieš kiek laiko išvyko iš 
Toronto SLA 236 kuopos narys 
P. Rušinskas ir apsigyveno sa
vo tabako ūkyje. Matyti, pa
miršo priduoti savo adresą 
kuopai, todėl labai prašau gerb. 
P. Rušinską nevilkinant prisių
sti savo adresą, kuriam nors 
kuopos valdybos nariui ar kam 
kitam, kad perduotų valdybai, 
nes, turime šios kuopos vardu 
reikalų, kuriais būtina su Tam
sta susirašyti.

‘ O. Indrilienė,
26 Palmerslon Avė., Toronto.

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

Dr, G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė.
756 West 35th Street

Kanados lietuviai 
nebadauja

Labai dažnai “L. B.” gali ra
sti raštų apie skurdų Kanados 
lietuvių gyvenimą. Bet didžiai!-, 
si skurdžiai — tai 
Balso” štabo nariai! 
tie Lietuvos ubagai,
bos” nė žingsnio. Jie per tą sa- 
\’O. laikraštuką nuolat šaukia 
aukų ir dar kartą aukų. O. jei
gu suvargę žmoneliai nustoja 
siuntę aukas, tai tuomet štabo 
nariai dar smarkiau sušunka 
pridėdami, kad jei neduosite 
aukų, tai mes duosim valią fa- 

.šistams užsirioglint ant jūsų
Jei komunistai nebūtų suskaldę ndo> 0 tada bUs dar pras.

. čiau. Na, ir vargšai žmoneliaį. 
siunčia savo sunkiai uždirbtus 

I centus, o “L. B.” štabas nariais, 
auga. Iš to matyt, kad Kanados 
lietuviai dar nebadauja ir dar 
turi iš ko aukoti. Bet Kanados, 
lietuviai darbininkai turi įsidė-’ 

i meti vieną dalyką, būtent — 
kaip kiauro maišo niekuomet 
nepripilsi, taip lygiai ir “L. B.” 
— kol jis eis, tol jis pinigus 
nuo darbininkų vilios, nes tas 
laikraštis ant tokių pagrindų 
pastatytas. Akciniais pagrin
dais komunistai nenorėjo laik
raštį išleisti, nes butų reikėję 

I šėripinkams duoti atskaitomy
bę, ko komunistai labiausiai ir

& T

KANADIEGIAl
Gali nusipirkti NAUJIENAS atskirais nume- 

meriais sekamose vietose:
TORONTO:
~ II ——

PIETRASZKO MUSIC STORE, 
Bunk 31 Terminai A 

UKRAINIAN BOOKSELLERS 
“PR VITA”, 324 Quccn St. W.

MON
p. J. SCHNĖIDER, 

2112 St. Lawrence Blvd.
bijo, o auką bile tik pagavai, 
tai visokios atskaitos tada baig
tos... i —Stupakas Garsinkitės “N-nose”

Patenkinimas Garantuotas.
Telefonas Yards 1829
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Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago  je)

Lester ..Eiserman, 21, su
Florence Kotas, 20

Anthony Stulga, 43, su Fran- 
ces Stogi& 30
< Edward Yuktonis 24, su Mil- 
dred Brandt, 20

Albert Kasluga, 28, su Flo
rence Zumda

Reikalauja
Perskyrų

Dominic Dubinskas nuo E-
\ velyn Dubinskas
K^Marie Pocius nuo John Po

cius

Gavo
Perskiras

Nettie Norkus nuo Joseph 
Norkus

Uždarė Lietuvę 
Proto Ligų 
Ligoninėje

Apskričio proto ligų ligoninė
je, Wood ir Harrison, šiomis 
dienomis buvo uždaryta. Chica- 
gos lietuvė Mrs. Šokas. Ji yra 
vedusi moteriškė, turinti sūnų 
ir dukterę, kuri yra žinoma 
kaipo talentinga pianistė. Ji bu
vo atiduota ligoninei observa-’ 
cijai.

• PABUDO PO TRIJŲ SA
VAIČIŲ MIEGO — South Shore 
ligoninėje pabudo 4 metų kū
dikis Barbara Herpich, kuri 
m egojo tris savaites laiko, su- 
s'rgusi čymais.

Paaukavo $5.00 
Pirmyn Choro 
Kelionei Lietuvon

Iš Joniškiečių Susirinkimo 
Kliubos

Pereitą sekmadienį, iš po au
drų ir pūgų, kurios užvertė Chi
cago sniegu, pasirodė labai 
graži ir s; ulėta dienelė. Snie
gas baltuoja, medeliai — žali 
žaliuoja. Dvigubos vaizdos ne
paprastą darė, įspūdį.

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliubas tą dieną k i- 
kydamos susirinkimą, Yuškos 
salėj, Brighton Parke, irgi gra
žiai pasielgė ir puikius tarimus 
nusvarstė.

Štai jie. Pagerbia mirusį na
rį Vaičiekauską. Priėmė jau
nuolį Karolį Vričiekauską, mi
rusio p. Vaičiekausko sūnų.

Sugrįžo senieji nariai į Jo
niškiečių kliubą, Jurgis Petru- 
tis, Rokas šniukas. Darbščio
ji komisija — Mieravičienė, 
Klevinskienė, Povilaitienč iš
davė džiuginantį raportą iš 
Bunco vakarėlio, kurs davė 
$40 pelno, ^kritytss p. Vai- 
čiekauskienės padėkos laišku
tis, kuriame dėkoja Joniškiečių 
kliubui už mandagų patarnavi
mą jos vyro laidotuvėse. Skai
tytas laiškas Pirmyn choro pa-! 
rėmimui jo kelionės į Lietuva. 
Vienu balsu priimt: s ir iš iždo 
paskyrė penkis dolerius. Kliu
bas taippat rems Pirmyn choro 
busiančius parengimus, nusi
pirkdami ženklelius.

Visa valdyba apsiėmė sureng
ti pagerbimui narių įvairų va
karėlį su užkandžiais ir links
mybėms. Įžanga veltui, tik ne- 
nariams truputį reiks primokė
ti. Prie to, tai skaitysis kaip 
ir išlydėjimas j Lietuvą p-lės 
Žemokslaitės.

>■-

[sos Amerikos, ypatingai pieti- (namas Ch i eigoje per dvi savai-1
• _ 1 _ j*’ __ _ _______ 1 _ 1___ ~Z Z ~ IaaL a i 1 r tfi 1 n cBntn TPzy/1 zy _nių valstijų negrų klausimais
“Big White Fog” bus vaidi- lis (WPA) teatras.

Budriko Radio Programas
Pereitą septintadienį, kaip 

ir visada, buvo gražus Budriko 
Raido Progrt mas iš Stoties 
WCFL, kurį išpildė orkestrą, 
{ikordionistai ir scenos grupė 
Makalai. Besiklausydamas pro- 
gramo, nei nepasijutau, 
pusė valandos prt bėgo. 
man geriausiai patiko 
orkestrą. t

Kiti Budriko Radio 
mai būna
Stoties WHFC nuo 7 
vakaro pr.gal Central 
laiką.

Budriko Didžiule
ir Radio Krautuvė daro dideles 
nuolaidas pirkėjams ir duoda 
prieinamas sąlygas visiems.

Pasikk usykite Budriko pra
nešimų jo Radio Programuose 
o išgirsite daug ko gero. R.

•tęs laiko. Veikalą stato Federa-'

Velvku UKIER|iBViyRU SPECIALAI

kaip 
Šį kartą 
didžiulė

progra-, 
ketvirtadieniais iš 

iki 8 vai. 
Standard

Rakandų

Vienas iš Cole Brothers cir
ko juokdarių, kuris krės špo
sus Stadiume penktadienį, ba
landžio 15 d.

Įdomus Veikalas 
Apie Negrus

SUSIRINKIMAI
M—«—————l■ "i -’r "

Bridgeporto Dr-slės Palaimintos Lietuvos susirinkimas įvyks 
balandžio 13 d. 8 val./^ak. Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 
Prašome pribūti laiku, nes yra daug svarbių reikalų aptar
ti. —Valdyba.

Lietuviška Teatrališka Draugystė Rūta No. 1 laikys savo mė
nesinį susirinkimą trečiadienį, balandžio 13 d. 7:30 vai. va
kare, Juškos svetainėj (Hollywood Inu), 2417 W. 4.1 S t. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti. —J. Aušra, rašt.

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS. NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI W()0D ST.)

LIETUVOS PRODUKTAI
SALDAINIŲ
KUMPIU 
“PICNIC” KUMPIŲ 
RŪKYTŲ KUMPIŲ

"FRANKFURTER8” 
LAŠINIŲ 
BARAVYKŲ 
RAUGINTŲ AGURKŲ

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DEVYNERIOS 
GINTARŲ 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ

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

PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

805 W. 19th St. Tel. Haymarket 3555
CHICAGO. ILL. J. P. RAKŠTIS. SAV.

SAVĘS WORK!
PILSEN

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

CLUB AL. J.
8328 Kean Avenue

Pirma vieta į pietus nuo Tautiškų Kapinių
Mes užlaikom modernišką Taverną, taipgi turime daržą piknikams. 
Yra pilnai įrengta virtuvė ir šokiafn platforma. Daržas dėl drau
gijų ir kliubų yra duodamas dykai. Norintys turėti parengimus, 
turite p:rma užsiregistruoti kuria dieną norėsite. Dar yra daug 
liuosų dienų nepaimta. Mes parūpiname valgius ir gėrimus pagal 
užsakymą.

Rašykit arba atvažiuokite užsiregistruoti savo dieną.
Mrs. Wm. Jarsombeck (Atkočaitytė) 

8328 Kean Avenue Willow Springs.

1 Metų Sena Straight 
WHISKEY A
Švelni ii- atsakan- B M v 
čiai sendinta me- 
dyje.

Kvorta

PORT WINE 
MUSCATEL

Grynas CaliforniaCJ4 
pilnai stiprus vy-^ H ■ 
nas. šventėms spe- t 
cialiai įkainuotas. E9

DYKAI 
PRISTATYMAS

Gal.

ALUS KEISAIS
;$1.09

Kels, 
iš 24

Aukštos Rųšies sta
lo alus stein bu
teliuose. Niekad 
pirm tai taip pigiai 
neparduota. Vely- 
koms tiktai._____

4 Metų Senas 
COGNAC BRANDY 
90 proof grynas

California Cognac 
Brandy. Specialiai 
Velykoms 
šventėms malones- 
nioms padaryti.

u

ESTABLI5HED l,O<

jūsų
.19
Penk

tu tada-

Telefonas

tada 
lis.

; (WEXBERG_ A-ivoJlIlįUORSį canal4738

WEXBERG’S
1908 SOUTH HALSTED STREET

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. Ve
žam į formas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga- 
a n tuo tas. Taipgi pristatėm 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 Run $7.50 
(Screened) .................. tonas
SMULKESNĖS $7.25
Fonas .....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

TAISOME VISO
KIUS RADIOS 

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

Marquette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Kemlock 2343

Kliubo darbuotojai Joniš- 
kietei ir dainininkei p-lei A. 
Ončiutei Joniškiečių L. K. 
kliubas nutarė bendrai su Chi
cagos k tvių organizacija ir di
deliu buriu jos draugų sureng
ei gražią puotą, su muzikaliu 
programų. P-lė Ančiutė, regis, 
gegužės 14 d. išplauks Lietu
von pas savo mamytę.

R. š.

Nuteisė Keturis T. of
Lake Jaunuolius
Kaleiiman

V

Du — iki 20 metų; kiti du — 
metams

Kriminalio teismo vyriausias 
te-sėjas Cornelius J. Harring- 
ton nuteisė keturis Town of 
Lake kolonijos jaunuolius . k. - 
•ėjiman, — už apiplėšimus.

Jaunuoliai prisipažino prak
tikavę apiplėšimus McKinley 
Parke, prie 39th ir Western 
bulvaro, kur vakarais suvažiuo
ja j. unos poros “spuninti”. Jau
nuoliai prisipažino, policijos ne
tikėtai suimti kamantinėjimui 
apie policisto Martin Wolski nu
žudymą.

Nuo vienų iki dvidešimts me
tų terminui teisėjas Harrington 
nuteisė Viktorą Labueką, 19 
metų .amžiaus, nuo 4605 Soiuth 
Paulina, ir Bruno Murzydlo, 17, 
nuo 4338 South Hermitage.

metus kalėjime gr.vo 
Panavas, 18 metų am- 
nuo 4411 South Wood 
Feliksas Lauraitis, 18,

Bruno 
žiaus, 
st.,- ir 
nuo 4302 S. Wood street.

Moterys Įsigykit 
Gražy Sidabrinį 
Setą

ku-

sriu- 
salo- 

šauk- 
kitas 
šmo-

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

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent:, šakutė, 
bai šaukštas, videlčius, 
toms šakutė ir du maži 
štukai, vienas kavai, o 
dezertui valgyti, šie šeši

{tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink- 
sit gražų setą. Tie setai yra 
)Rogers sidabro ir , garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip p«- 
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne 
praleiskit šios progos.

Teatre, 
netoli 

vaidina-

apie
gyvenimą Chicagoje.

Chicrgo Northern 
prie Jackson bulvaro, 
Dearborn, dabar yra 
mas labai įdomus scenos, vei
kalas “Big White Fog 
negrų
Veikalo autorius yra Theodore 
Ward, žymus dramaturgas, ku
ris yra giliai susipažinęs su vi-

Chicago STADIUM
West Madison Street

Pradedant

PENKTADIENY, 
BALANDŽIO 15
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METINES TRUPĖS 
Pavasarinė Eilė

Šiais metais bus daugiau žvaig
ždžių ir daugiau savybių negu 

visais kitais kartu.
Jaudinanti AURELIA TRUPĖ ir 
ZAVATTA ŠEIMA be balno jo

dinėjimo įvairenybės.
DOROTHY HERBERT drąsus ir 
nieko nepaisantis važinėjimas. 
Šimtai tarptautiniai garsių cir
ko žvaigždžių—klaunų armija— 
mamutų žvėrynas — 4 dramblių 
kaimenės—500 arklių—27 šėtros.
DU PERSTATYMAI KASDIEN 

nuo 2:00 iki 8:00 P. M. 
Atdara 1 ir 7 P. M.

Kainos 40c—75c—$1.10—$1.65
400 sėdynės po 40c išpardavimui 
dabar prie Bond’s 65 W. Madi- 

son ir Stadium Grill.

INSURANCE
(APDRAUDA)

Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą

Apdraudą

namų nuo

rakandų 
nuo vagir
langų
gyvasties 

gausite

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

GERA PROGA ĮSIGYT 
logers Sidabrinius Setus 

Servizas 
Vienam 
Žmogui

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuviu Krautuvė

Šmotu

sc(as99c

“Faun” 
Design

Vertė
$2-50

Su 8 Kuponais
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

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

Tiktai po 99^ už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

6

6
6

LOANS & INSURANCE-
IN ALL ITS BRANCIIES

Building Management
JOHN P. EWALI)
REALTY COMPANY, Ine. ;

i 3236 S. Halsted St. 1
Phone CALUMET 4118

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BŪTI.

DAILY

BUSINESS
DIRECTORY

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS
$1.49
1.19

1.19
790
1.19

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

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

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

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

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

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

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

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

FOTOGRAFAS'
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies sux mo
demiškomis užlaido
mis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

LIGONINES— 
HOSPITALS

kuponus. Taipgi pinigaisSiunčiu

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas

RĘSTA FRANTAI

Valstija

Balandžio 13 d.

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičlų

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

po pietų

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI Sjg-SO
GYDYMAS........................ŠKA.OO
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje . $15-00
RAUMATIZMAS $9.00

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

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

Tel. Lavndale 5727.

Kupono No. 109

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIU VALGYLA 

7S0 West Slst Street 
A. A. NORKUS, Savininkas 

TeL VICTORY 9670.



Trečiadienis, balan. 13,1938

Organizuoja Darbo 
Partiją Chicagoje

Iš Chicagos Darbo Partijos Masinio 
Susirinkimo

Pirmadienį, balandžio 4 d., 
Chicagos vidurmiestyj, Steuben 
klube, įvyko Chicagos Darbo 
Partijos masinis susirinkimas.

Šio susirinkimuo tikslas su
organizuoti galingą darbo 
partiją visoj Illinojaus valsti
joj. Panašios darbo partijos jau 
veikia daugelyj valstijų ir jau 
kai kur kapitalistinės partijos 
susidėję j daiktą nepajėgia dar
bo partijos nugalėti.
\ Dabar, kuomet New Yorko 
didmiestis parode, kad darbi
ninkai norėdami—gali sukurti 
savo politinį organizaciją, tai 
imamasi ir antrame S. V. 
eįidmiestyj, Chicago, tokią or
ganizaciją įsteigti.

K^ip matėsi ir iš šio susirin
kimo,^ tai suorganizavimu Dar-

Valstijose rūpinasi organizuo
ti darbininkai, tai yra įvairios 
unijos, kaip CIO, taip ir AF of

Jau Chicagoj į Darbo Partijų 
priklauso apie 50 įvairių unijų. 
Kaip matosi, jau Amerikos dar
bininkai nepasitenkina Greeno 
politiką sekti paskui kapitalisti
nes partijas, o kuomet organi
zuoti darbininkai ekonominiai 
pradeda organizuoti savo poli
tinę partiją, tai nėra abejonės, 
kad jiems pavyks.

Šiame ChciAgos Darbo Parti
jos susirinkime be apie tūks
tančio chicagiėčių dalyvavo:— 
Mikvaukee, Wisconsin majoras 
Daniel Hoan, New York darbo 
partijos tarybos narys/ Maxi 
Lewis, automobilių darbininkų 
unijos prezidentas Homer Mar-; 
tin ir Chicagos universiteto ek
onomijos profesorius Maynard 
Krueger. Pirmininkavo garve- 
šių mašinistų ir pečkurių broli
jos narys George Meade.

Majoro Hoan Kalba
Meade atidarė susirinkimą 

pasakęs trumpą įžanginę kalba 
pirmu kalbėtojų perstatė Mil- 
waukee majorą Hoan.

Hoan kalba gyvai, energin
gai. Kiekvienas jo žodį skverb- 
te sverbiasi į klausytojų min
tis, bet, kaipo patyręs veikėjas 
ir politikas, jis neužgauna ir 
kitų partijų. Kalbėdamas apie 
praeityj pergyventas darbinin
kų skriaudas ir apie reikalingu
mą darbo partijos, jis paste
bėjo, kad darbininkai bereika
lingai kalba, kad išrinkto de
mokratų ar republikonų parti
jos atstovai nepildys savo pa
žadėjimų ir yra vadinami ne
teisingais (dishonest). Hoan 
sako, tie atstovai nėra neteisin
gi (dishonest), jie dirba teisin-

gai toms partijoms, kurtoms 
jie priklauso, o jei darbininkai 
nori, kad jų reikalai butų tei
singai atstovaujami, tai jie tu
ri ir savo atstovus išrinkti.

O tokius atstovus darbininkai 
gali išsirinkti tik susiorganiza-i 
vę j stiprią Darbo Partiją.

Po Milvvaukee majoro D. 
Hoan, perstatomas New Yor- 
kietis Max Lewis. Lewis papa
sakojo apie New Yorko darbo 
partijos susiorganizavimą iri 
veikimą ir ragina' chicagiečius! 
nesnausti, o imtis už darbo to-į 
kios pat partijos suorganizavi-i 
mui. Lewis kalba aiškiai bet 
greit, be jokios pertraukos ir 
balso permainymo, tarsi už
sukta mašina, ir kad jį gerai 
suprasti, tai - reikia labai aty- 
džiai sėkti jo kalbą.

Po M. Lewis perstatomas 
kalbėti Chicagos universiteto 
ekonomijos profesorius May
nard Kruegėr. Profesorius 
Krueger mažai kalba apie par
tijos reikalą ir tuo imasi už 
agitacijos sukėlimo pinigų par
tijos organizavimo reikalams.

Pirmiausiai pasirodo kelios 
dešimtinės unijų lokalų, jų tar
pe, moterų rūbų siuvėjų unijos 
lokalas, moterų rankinių krepšių 
darbininkės, moterų skrybėlių 

darbininkės (lokalų numerių 
gerai nenugirdau) ir keli kiti. 
Išviso surinkta virš $200.00. 
Svetainės įėjime visą laiką du 
vyrai dalina ir pildo narines ap
likacijas. Įstojimas ir narinė 
mokestis $1.00 į metus ir, kiek 
teko pastebėti, šis susirinkimas 
davė kelis šimtus naujų narių 
Chicagos Darbo Partija.

H. Martn Kalba
»

Po prof. M. Krueger pasku- 
tnuoju kalbėtoju perstatomas 
automobilių darbininkų unijos 
prez/dentas Homer Martin. Tuoj 
iš kelių žodžių matosi, kad šis 

>rgiją ir 
bo žmor

NAUJIENOS, Chicago, jfl. J_______________
jos ateitis yra užtikrinta.

£

■4711

1 ................... Įinimjn m
SKUĘŲS FONDAI 

LAIDOTUVĖMS
Ar reikią jums pinigų dabar? 

IMKIT ŠIANDIEN!
Pinigai duodami tuojau, išaųks 
to, belaukiant apdraudos išmo
kėjimo. Skubus fondąi dėl dra
bužių, bažnyčios patarnavimui, 
trangpbrtacijai, kapinių totams 
ir t. t. Smulkmenas sutvarkys 
jūsų laidotuvių direktorius^ o 
jus pinigus gaūšite tuėjau. Tik 
klausk jo apie Ellis planą.

L. T., ELMS COMFANY.
33 N. La Šalie St. Franklin 1593

* f. _________ • \ . r 1________ * : • r ’ t ■

K

4692

ELEGANTIŠKOS VASARINĖS SUKNELĖS
No. 4711 ir 4692—Lengvos, švelnios ir gražios suknelės. Sukirptos 

mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, ir 40 colių per krutinę.

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

ARAS BOGURSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 10 <Į., 1:30 valandą 
po piet, 1938 m.,,sulaukęs pu
sės amž:, gimęs Vartų kaime,

• Bartniąkų parap., Mariampo- 
lės apskr.

Amerikoj išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį, Stefaniją, po tėvąis 
Pajaujis; 2 sūnus Joną, mar
čią Petronėlę ir sūnų Vinceht, 
5 dukteris Helęn Bręyeckis, 
žentą Joną, Margaret Bachu- 
nasK žęntą Jctfią, Agnės War- 
densciuvz, žentą Victor, Mary 
Kontrimas, žentą Stanley, 
Constance Stašaitis, žentą Jo
ną, 0 anūkus ir vieną pro- 
anuką ir gi/nines ir draugus.

Kūnas, pašarvotas 1418 So. 
49th Avė., Cicero, 111. .

Laidotuvės įvyks Ketvirta
dienį, Balandžio 14 d., 10:00 
Vai. ryto. Jš namų bus nuly
dėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Bogurs- 
kio giminė?,( draugai' ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Dukterys, 

Marčios, Žentai įr Giminės.
• Laid. Direktorius Antanas 
Pętkųg, ffel, CICERO 2109.

ni^ priešus. Kalba retai, sū^to- jos ateitis yra užtikrinta, 
damas, tarsi ' duodamas kibk- Ir ištikrųjų, jei apie 40 mi- 
viėnam apsvarstyti ištartų žo
džių svarbą, bet Vos nutyla vįę- 
naš aidas, kuris tankiai palydi
mas sū griausmingais aplddib-i 
mantais kaip tuoj išbifiejk ki-: 
taš. Pibčfąi kalba ūple Michi- 
gan darbininkų, o ypač ūutorho- 
bilių industrijoš veikimą. H. 
Mantija SūkČ:—^Kuomet meši 
pradėjom organizuoti aūtomū- 
bilių industrijos danbininkuš, 
tai pas mūne atsilūnkė repor
teriai ir su ironišku šypsena, 
užklausė, ar jus maitot, kAd ..
ju$ galėst šūOrganižuoti Aūto- tėtis šį kartą ji nuveiks savo 
mobilių industrijos darbinin
kus? Aš jiemš atšakiau nė, 
mes nemanom, mes žinom, kad 
suorganizuošim. Ar jus manot, 
kad Geheral Motors Cor’p. pasi
rašys su jumis kontraktą? Ne, 
mbs nemanom, mes žinom, kM 
paširašys. Ar jus manot, kad 
jus suorganizuosit Fordo ‘ dar
bininkus? Ne, mes nemanom, 
mes žinom, kad suorganizUošim.

Ir jei kas mus užklausė 
ar jus manot, kad jus suorga
nizuosit Darbo Partija Suvieny
tose Valstijose, mes atsakom 
ne, mes nemanom, bet mes ži
nom, kad suorganizuosim.

Kaip prof. M. Krueger, taip 
ir pirmininkas Meade, kvietę vi
sus pritariančius darbo partijai 
susilaikyti nuo šių “praimery” 
balsavimų, nes darbo partija da
bar dar neturi savo kandidatų, 

 

bet juos tikrai turės Ttteįnan 
tiems rinkimams.

Užsibaigus prakalboms dar 
pirmininkas ką tai pasakojo,' bet 
jau buvo gana 'vėlus laikas'ir 
visi skubinosi., išeiti, tad Sunku 
būva kas nugirsti.

Jau pažahgibji lietuvių visuo
menė seniaifSfatė reikalą suor- 
ganizūoti S. V. Darbo Partiją, 
ypač dabar, kaip ir vėl suskilo 
Amerikos Socialistų Partija. Pa
vesti darbiniiOų Veikalus kapi
talistinių partijt^ktstoVhmš, taft; 
vis vien, kaip ūkininkui pavesti 
savo avis vilkui ganyti. Juk al
kanas nebus, JiUbmet tiek mai
sto apie jį gal

Jaunintais^ 
■ X i

Dabar, kuomet ištikrO pradėjo 
Amerikos darbininkai organi
zuoti savo politinę Darbo Parti
ją, tai ir lietuviams bus kas ■ vei
kti, nes ligšiol Amerikos darbi
ninkų politinėms partijoms vis 
draskantis, didėlė didžiuma pa
žangios lietuvių visuomenės vi
sai buvo nustoję veikti. Nors tie
sa, lietuviai nesnaudė. Jie per 
tą laiką organizavo savo kul- 
turi’ries ir pašalpines draugijas. 
Reikia patėmyti, kad šiame 
Chicagos Darbo Partijos susi
rinkime labai daug teko ma
tyti jaunuomenės, kaip vyrų, itad svečiams buvo 
taip ir merginų. Kiti atėję tie* 
sei Iš mokyklų su savo visomis 
knygomis. Ir .'jei jaunuomenė 
laiku pradeda < rūpintis savo 
kliašos ekonominiais ir politi
niais reikalais,, tai nėra abejo
nės, kad Amerikos darbo parti-

lionų darbininkų S. V. nepajė
gia suorganizuoti savo politi
kę Darbo Partiją tai daugiau 
nei gėda.

DAr čia tūriu patėmyti vieną 
MilWAukeė mAjoro pAsakytną.

HoAh šakė: “gal iškarto Dar- 
bo Partija ir nebuš labai dide
lė, bet to ir nereikia. Jis sako, 
kAd daug yra sveikiau kuomet 
partija laipsniškai išauga į mil
žiną.

Kaip matosi, Amerikos darbo 
žmonija atsibunda ir reikia tį-

amerikoniškas ambicijas, kurio
mis jie vadUodamėsi, ėjo pas
kui kapitalistines partijas, ma
nydami, kad visi galės pasilik
ti kapitalistais.

Bet gyvenimas parodė visai 
M kitą, besivaikydami kapita
listus, paliko elgetomis ir dabar 
milionams reikia iš kitų meila- 

’širdystės gyventi. Laikas ge
riausia mokykla.

Jonas A-lIa.
;, y. .

Pasekminga Lietu
vių Diena Chicagos 
Lenkų Distrikte

Dau-

vesti darbiniii

terėšuojasi

CLASSIFIED ADS
HELP VVANTED—FEMALE

Dar^ _______
REIKIA PATYRUSIOS MERGI

NOS padėti prie biznio nuo 5 vak. 
iki uždarant, geras mokestis.

3416 So. Wallace St.

REIKIA PATYRUSIOS MERGI
NOS bendram namų darbui, pri
žiūrėti (kūdikį; nėra skalbimo; būti; 
$8.00. Radcliffe 5494.

REIKIA patyrusios MERGINOS 
ar moters lengvam namų darbui; 
vaikas; būti; geri namai; $5.00. 
Crones, 617 West 73rd St. Aberdeen 
7476.

RĘAL ESTATE FOR SALE 
Pardavimui

KAS IEŠKOTE TOKIO NAMO, 
kurį reikia biskį pataisyti. JeiAaip, 
tai nupirksite už pusę kainos, 2 
flatų, didelis skiepas, geroj vietoj, • 
kaina tik $1950. Galite pirkti su 
mažu įmokė j imu.

NAMON REALTY CO. 
6755 So. Western Avenue 

Tel. Grovehill 1038

HELP VVANTED—MALE 
Darbininkų Reikia

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)

BRIGHTON PARKE
Ant 39 St. prie Archer Avė. — 

2 fletų po 4 amb.—visi įtaisymai. 
Aukštas cementuotas beismentaš— 
furnace šildomas—garažas. Kaina 
$3500. Mažas įmokė j imas. Turime 
visokių kitokių bargenų. Taipgi 
mainų.

C. P. SUROMSKIS, 
2502 W. 69th St. Tel. Grovehill 0306

REIKALINGA BARBERIO vaka
rais — nuolatinis darbas.

1614 West 46th St.

7 KAMBARIŲ PLYTINĖ rezi
dencija, 60x125, karšto vandens 
šildymas, garažas, gera transporta- 
cija, mokyklos, pietų vakarų pusė
je. Beverly 3730.

reikalingas DUONKEPIS 
prie baltos ir juodos duonos. Krei
pkitės 2306 West 24th St.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai-Įtaisai

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, Ilk 

čia įdedu 15 centų it prašau

atsiųsti man pavyzdį NoL..______

Mieros ...................... per krutinę

IflVFIKIŠ “muTI L ll f LIM V Visas Pasaulio
- . , . Dalis. B
KVIETKININKAS

■ Gėlės Vestuvėms, Banldetams 
.ir Pagfabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7314

iii — i ■ B —5

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija) ♦

I N 1*1JA Gėlės Mylintiems
I I U A Vestuvėms, Ban- 

11110 kietams, Laido- 
tuvėmą,Papuoši
mams. ,.

gėlininkas
4180 Archėr Aveinte
.pilone LAFAYETTE 5800

SIMONAS J. DELKUS
Gyveno po Ūr. 2J124. W. 24th 

St, Tel. Seeley 7868
. Persiskyrė su šiuo pasaulių - 
Balandžio 11 d. 1938 m., su- j 
ląukęp 3? rn. amž., gimęs 
Wąūkegan, III. ,

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Adelę po tėvais Lat- 
vėitis, tėvą Simoną, 4. seseris 
Marijoną, Be'atrice, Antaniną 
ir Aleną, žentą Juozapą 
Brdm, motutę Antaniną. Lat- 
vaitįęnę, dėdę Joną Latvaitį 
ir daug kitų giminių...

Kūnas. pašarVotag Lachavi- 
čiąus kopi., 2$14 W. 23rd PĮ.

Laidotuvės įvyks Ketvirtad. 
Bal. 14 d. 9:00 v. ryto iš kop
lyčios bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a.. Simono J. Del
kaus giminės, draugai ir pą- 
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti; laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar- 
navifną ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, tėvas, seserys ir 

kitos giminės.
Laid. Direktorius Lachavvicz :| 
ir Sunąi, CANAL 2515. j

Susirinko Daug Publikos, 
giausiai Lenkų

Pereito šeštadienio vakare, 
Blackhawk Parke, kuris randa
si toli šiaur-vakariuose, (len
kų distrikte) Lietuvių Jaunimo 
Draugija (LYS) surengė penkt- 
metinę Lietuvių Dienų.

šįmet Lietuviška Diena bu
vo ypatingai marga ir netikė
tai didele minia žmonių Susi
rinko. Tarp svečių buvo ne- 
vien tik jaunuolių, kaip pa
prastai būna, bet ir gražus 
būrys suaugusių. Net ir lietu
viai šįmet aplankė Lietuvių 
Dieną, šios Lietuviškos Dienos 
rengiami kh^net ’ svetimtaučių 
apylinkėse tikslu supažindinti 
<ų jaunimą su lietuviais ir jų 
papročiais. Žinoma, tie kurie 
atsilanko veik visi Svetimtau
čiai. Gal • dėlto kad Lietuva ir 
Lenkija susitaikė, Lenkų jau
nimo buvo daugiausia susirin
kusių.

Lietuviškų Valgių Pietus
Vakaras susidėjo iš maudy

nių Parko tvenkinyje, vanile- 
nihio baletas po vadovyste pa- 
helėš. Schill, kuri yra lietuvė. 
Tai buvo jos pirma proga ma
tyti liėtuvius ir jų šokius. Iš 
džiaugsmo ji tuoj aus pašaūkč 
telefonu savo tėvus, kad atsi
lankytų praleisti laiką tarp sa
vo tautiečių. Po maudynių, ži
noma, visi buvo labai alkani, 

i paruošta 
skūni vakarienė: pilna lėkštė 
namie gamintos dešros, kurią 
sUgamino Rudauskienė, kopūs
tų, daržovių, lietuviška ruginė 
duona, grūzdų ir kavos. Vien 
yakariehei buvo verta “pus-rub- 
tio”', bet čia ne tik valgė, bet 
ir maudėsi, šoko ir matė pro
gramą, vandenyj ir sausomoj, ir 
už tą viską mokėjo tik trisde
šimts penkis centus. Nors tiks
las buvo nepasipinigauti, bet 
žmohiiį buvo tiek daug, kad nė 
kąsnio nebeliko ir Įplaukos pl- 
nigiškai pasidarė gana didelės. 
Tie pinigai bus vartuojami LYS 
šokikų grupės važiavimui į 
Washingtoną dalyvauti Visos 
Amerikos Tautiškoj šventėj ir 
reprezentuoti lietuvius.

LYS ypatingai dėkinga po- 
hiai Rudauskieniai, kuriai teko 

| sunkiausia dirbti ne vien ga
ji minant valgus, bet r dirbant 

visą vakarą virtuvėj, ir p. Du- 
li’nskienei, kuri atvažiavo pa
matyti programos, bet kuriai 
teko dirbti prie maisto rengimo.

*

f 
s

• MIRS UŽVALGĘS NUO
DU ŽIURKĖMS — Ledo išve- 
žiotojas Alfred Newgard, 7*631 
Indiana avenue, mirė užvakar,

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. Pamėtykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

BUSINESS SERVICE 
BiznioPatarnavimas

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted. Street.

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

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

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 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, 
iki

Ofiso valandos 7 vai. ryto 
10:30 vakare.

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

$175
FINANCIAL 

Ęinansai-Paskolos

Pasisekė “Grinorių” 
“Avinėlis Nekalta
sis”

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

Jaunimo Sek-

mėn.
Lietuviu v

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

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

Ratelio Vakaras 
madienį

Sekmadieni, balandžio 
10 dieną, Chicagos
Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St., Lietuvių Jaunimo Kultūros 
Ratelis surengė šokius su pro
gramų.

Veikalas “Avinėlis Nekalta
sis” labai patiko publikai. Bu
vo juokų iki soties. Veikalui 
pasibaigus įteikta rožių bukie
tas panelei Bronei Sekytei.

Po programo įvyko šokiai. 
Orkestrai nutilus aidėjo lietu
viškos liaudies dainos, o tų dai
nų, nariai LJKR tai žino viso
kių visokiausių.

žmones labai gėrėjosi iš tų, 
taip sakant, “grinorių”, kad 
jie taip tvarkingai vedė savo 
vakarą.

. Taigi, 'vakaras pasisekė, pu
blika patenkinta, veikalas pa
sisekė labai gerai, kaip žmones 
sako; naujų narių prisirašė pu
sėtinai, na, kad taip viskas pa
sisekė ir publika patenkin>7, 
taigi 'ateity, pasirupinsim dar 
geriau nuveikti ką nors.

Nauji Lietuvių Jaunimo Kul
tūros ratelio nariai nepamirŠ- 
ikit, kad ateinantis mitingas 
įvyks gegužes mėn. 6 dieną Mil
dos svetainėj, 3142 So. Halsted 
St. 8 vai. vakare.

SKOLINAM PINIGUS
Ant Automobilių, Namų ir ki

tiems reikalams. Perkame morgi- 
čius, Judgement Notas, išmainom, 
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

COAL—W00D—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos
$5.75
$6,00
$6.00

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

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

JUS GALIT
PELNINGIAU
PARDUOTI

4547 
atėjo

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

Tai Štai Kaip 
Town of Lake 
Balsuoja!

Ed. Uzemack, nuo 
South Hermitage avė.,
balsuoti į precinkto stotį ties 
46-ta ir Paulina. Tai yra 14- 
tam warde, pirmam precinkte. 
Gretimoje budelėje nežinomas 
town of lakietis balsavo skai
čiuodamas “Eenie, meenie, mi- 
ney mo...” Uzemack pabaigė 
balsuoti, o nežinomasai vis te- 
beskaitė “Eenie, meenie...” Ku-

pereitą šeštadienį suvalgęs žu- riems laimingiems kandidatams 
vieš, kuri buvo sumaišyta su pasisekė gauti to balsuotojo 
nuodais žiurkėms. balsus, nežinia.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimu kainote 
prietnamds. Ui pakartoji
mus duodame ger* nuo
laidu
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1G0E PRIEŠAKY CHICAGOJ, LUCAS
PROVINCIJOJ

Daug republikonų persimetė Į 
demokratų pusę

(Tęsinys iš 1 pusi.)
Beveik be opozicijos arba 

visai be opozicijos demokratų 
nominacij^-Gook County urė
dams laimėjo šie kandidatai:

Michael J. Flynn — County 
Clerk

John Toman—County Trea- 
surer

Mitchell C. Robin — Clerk 
Probate Court

Th. J. Bowler — Clerk, Cri- 
\ minai Court

John S. Clark — Assesoor.
Clayton F. Smith — Presi- 

dent, County Commissioners.
Sheldon W. Govier — Clerk, 

Appellate Court.
Republikonų partijos nomi

naciją į U. S. senatorius laimė
jo, kaip rodė ankstyvi rezulta
tai —KĘichard J. Lyons.

Pirmi balsavimų rezultatai 
iš Cook apskričio lėmė perga
lę Jareckiui, kandidatui į ap
skričio teisėjus. Balsai iš 500 
precinktų pasidalino sekamai:

Jarecki — 60,736
Prystalski — 57,284
Balsai iš 400 Cook apskričio 

precinktų už kandidatą į 
mokratų senatorius buvo 
kami:

M. Igoe — 52,281
S. Lucas
Balsai

Lucas’o naudai. Iš 41 precink
tų įvairiose valstijos dalyse re
zultatai buvo sekami:

Igoe — 1,566
Lucas — 2,776
Cook apskritis yra

Nash “mašinos

i —- 34,788 
iš provincijos

de-
se-

linko

Kelly- 
tvirtovė, o 

provincijoje gub. Horneris yra 
labai įtakingas. Jo parama ap
skričio teisėjui Jareckiui buvo 
bandymas nusilpninti Kelly- 
Nash įtaką Cook apskrityje. 
Jareckio-Prystalskio kova lietė 
tik Cook apskritį.
Republikonai už Demąkratus
Suvirs visų balsuotojų 

balsavo už demokratų partiją. 
Paprastai Chicagoje balsų pa
sidalinimas primary rinki
muose tarp demokratų ir re
publikonų yra 70%-30%, bet 
šį kartą daug republikonų per
simetė į demokratų pusę dėl 
karštos kovos tarp tos partijos 
dviejų frakcijų. Spėjama, kad 
tokių republikonų balsai nu
ėjo apskričio teisėjo Jareckio 
naudai, kuris šaukėsi j repYib- 
likonus keliais atvejais užmir
šti savo partiją ir balsuoti de
mokratiškai, kad išgelbėti 
apskričio teisėjo urėdą nuo 
Kelly-Nash mašinos.

“Mašinos” lyderiai apeliavo 
į republikonus pasilikti savo 
partijoje, kadangi įstatymai 
neleidžia dabar partiją mainy
ti. Bet, kaip vakar atrodė, tes 
perspėjimas republikonų nesu
laikė. Jie ėjo balsuoti už demo
kratus, veikiausiai už Jareckį 
ir kitus opozicijos kandidatus.

Iki vienuoliktos 
ryto balsavo 627,966 
piliečiai, iš 1,688,835 
teisę balsuoti. Iš to
551,505 balsavo už demokratus, 
o 76,462 už republikonus.

Stotys buvo atdaros nuo 
ryto iki 5 vakare.

Nemažai Neramumų
Rinkimai nepriėjo be nera

mumų. Tarp Hornerio-Jarec
kio “šleito” šalininkų ir Kelly- 
Nash mašinos darbuotojų įvy
ko smarkus ginčai, muštynės. 
Ties 336 E. 43rd Street miesto 
tarnautojas Clarence Smith, po 
karšto politinio * ginčo, nušovė 
34 metų negrą Babe Perry, nuo 
4125 Calumet avenue.

Thomrs Panisey, Jareckio 
precinkto kapitonas 43-Čiam
warde, buvo pagrobtas nuo bal- suvirš 6,000. 
savimo stoties ties 1947 Shef- Naujos sąjungos viršininkais Barnas, 22, nuo 843 N. Ash- 
filed, ir išvežtas nežinia kur. _ yra sekami asmenys: land.

Precinkto No. 57, wardo 29 
balsavimo stotyje būrys jaunų 
vyrų sumušė Ralph Sibilio, 
Horner-Jareckio precinkto kapi
toną ir ipmušė jo žmoną ir ki
tus Jareckio šalininkus, buvu
sius stotyje.

Kivirčai tarp Policijų
Panašus neramumai kartojo

si įvairiose miesto dalyse ir po- 
licistai visur turėjo nemažai 
darbo vienus ramindami, kitus 
tempdemi kalėjiman. Kai ku
riais atvejais reikėjo malšinti 
ir policistus. Mat, buvo dvi jų 
grupės: reguliarė miesto poli
cija, kurią kontroliuoja Kelly- 
Nash mašina, ir prokuratūros 
specialė policija, kurią rinki
mams suorganizavo prokurores 
Thomas J. Courtney. Jis yra 
Jareckio šalininkas. Courtney 
policija buvo mažumoje, tik 150 
prieš kelis tūkstančius miesto 
policijos.

Nužiūrėdamas, kad miesto po
licija palaikys “savotišką” tvar
ką Kelly-Nash šalininkų ir kan
didatų naudai, Courtney įsake 
savo policijai važinėti per bal
savimo stotis, kad Jareckio ir 
kitų Hornerio kandidatų reika
lu butų apsaugoti. Abiejoms 
frakcijoms susidūrus, pasipil
davo karšti žodžiai, p du Court
ney policistai net buvo užda
ryti kalėjime. Išsėdėjus nelais
vėje dvi valandas, jie buvo pa
leisti, kai prokuratūra ėmė pro
testuoti miesto policijos virši
ninkui Allmanui.

Orį s balsavimams pasitaikė 
kuo geriausias. Beveik per visą 
dieną buvo giedra. Pradėjo 
niauktis į pavakarį, bet lietaus 
nebuvo. R.

Naujienų Ekskursija 
i Lietuva
Šia Vasarą

C v

Lietuvių Precenk 
tuose Vakar 1 
Vai. Popiet

valandos
Chicagos 
turinčių 

skaičiaus

iš New Yorko be persėdimo į 
Klaipėdą; išplauks gegužės 
28 dieną

Balsavimas Netirščiausias

Mažosios plieno 
kompanijos tęsia 
kova prieš uniją

Inland Plieno Bendrovė 
Eina Į Teismą

Pereitą savaitę nacionalė 
darbo santykių taryba' išnešė 
nuosprendį, kad Inland Steel 
kompanija privalo pasirašyti 
sutartį su unija, kuri yra C.I.O. 
dalis.

Inland Steel kompanija da
bar pranešė tarybai, kad jos 
nuosprendžio neklausys, bet 
paduos apelaciją į Suvienytų 
Valstijų i.pelacijų teismą.

Inland Steel kompanija 
susirišusi su keliom kitom 
žom plienu-kompanijom,
tent, Republic, Bethlehem ir 
Youngstown Sheet and Tube 
Co. Jos sudaro “mažąjį” plie
no trustą. Inland Steel kom
panijos elgesys parodo, kad tas 
“mažasis” trustas yra pasiry
žęs iki paskutiniųjų kovoti prieš 
uniją, tvirtinant, kad Wagne- 
rio aktas neverčia kompanijų 
daryti rašytas sutartis su uni
jomis.

yra 
ma- 
bu-

6
Suorganizavo 
Lietuvos Žydų 
Sąjungą
Teiks Paramą Lietuvai 
dams Gyvenantiems Lietuvoje

šiomis dienomis Chicagoje 
susiorganizavo Lietuvos žydų 
Sąjunga, kuri rūpinsis teikimu 
piniginės, moralės ir kitos pa
galbos Lietuvos žydams, taip
gi Lietuvai.

Sąjunga sudaro 26-šios Chi
cagos žydų organizacijos, kurių 
bendras nerių skaičius siekia

Ir žy-

lACME-NAUJIENŲ Foto]

Scott W. Lucas kandidatas j Suvienytų Valstijų se
natorius, išrodo truputį susirūpinęs, klausydamasis per

Mani zi:s, įsrocio gaunąs per icieioną

[ ACME-NAUJIENŲ Foto]
Teisėjas Jonas Prystalski su cigaru rankoj nori ką

i '.uBU.

Lietuvos-Lenkijos 
ginčams, Čikagos ir jos apie- 
inkės lietuviai ir vėl pradėjo 
teirautis apie musų ekskursi
jas į Lietuvą. Atrodo, kad tu
rizmo į Lietuvą judėjimas 
ta atgal į normales vėžes, 
tingai pažymėtina, kad 
daug registruojasi į muf^ų 
SIOGINĘ EKSKURSIJĄ Į 
TUVĄ, būtent gegužės 28 d., 
kuri išplauks švedų Amerikos 
Linijos moderniškuoju motor
laiviu “GBIPSHOLM” iš New 
Yorko nepersėdant į Klaipėdą. 
Pirmas sustojimas iš New Yor
ko išplaukus bus Gothenbur- 
gas, kur bus iškeldinti keleiviai 
vykstantieji į Švediją, iš Go- 
thenburgo ekskursantai iš
plauks birželio 7 d. vakare apie 
9 vai. ir pasieks Klaipėdą bir
želio 9 d. ryte. Kada laivas su
stos Gothenburge, keleiviai sa
vo valia, kurie įdomaus pama
tyti miestą, galės apleisti laivą 
ir padaryti po miestą ekskursi
ją. Kada laivas atplaukia į uos
tą keleivius pasitinka patyrę 
turizmo srity ekskursijų paly
dovai, kalbanti anglų, vokiečių 
ir kit. kalbas ir interesuojan
tiems suteiks pilnas informaci
jas, kur ką galima bus pama
tyti. Gothenburgas ir Stock- 
holmas turistų yra labai mė
giami miestai, juose yra dau
gelis muziejų, knygynų, parkų, 
bažnyčių, pasilinksminimo par
kų, atviram ore restoramį-val
gyklų ir t. t. (sezone), viešbu
čių, pašto ir telegrafo agentū
rų, bankų ir t. t. Gothenburgą 
galima aplankyti vykstant j 
Lietuvą ir iš Lietuvos, nes iš 
čia laivai išplaukia ir čia at
plaukia. Slockholmą, Švedijos 
sostinę galima matyti grįžtant 
atgal, nes iš Klaipėdos laivas 
S. S. “Marieholin” plaukia į 
Stockhohną, iš čia 6‘ valandas 
skersai Švediją elėktrikiniu 
traukiniu į Gothenburgą. Per
važiuojant iš vieno uosto į ki
tą, skersai Švediją, pamatoma 
puikius gražiosios ir 
draugingos Švedijos 
ūkio

Balsavimas lietuvių precink- 
tuose iki 1 vai. po piet neišrodė 
tirščiausias. Visur mažiau kaip 
pusė balsuotojų buvo balsavę. 
Pusė tiek galima buvo laukti, 
kad dar ateis balsuoti.

mus, nešdami suvenirų pobū
džio laiškus iš įvairių Jungti
nių Valstijų dalių į Kitty 
Hawk, North Carolina, kur 
buvo padarytas pirmas pasek
mingas bandymas skristi lėk
tuvu.

Mokyklose bus rengiami 
plakatų ir straipsnių konkur
sai, už kuriuos laimėtojai gaus 
stambias dovanas.

Organizavimu “Oro Pašto 
Savaitės” Chicagoje rūpinasi 
vietos pašto viršininkas Ernest 
J. Kruetgcn. (sp.)

grjz- 
Ypa- 
labai 
TIE- 
LIE-

Prie visų precinktų balsavi
mo vietų stovėjo dideli būriai 
Kelly-Nash mašinos “darbinin
kų”. Kaikuriose vietose jų bu
vo taip daug, kad išrodė kaip 
armija. Tai vis nupirktų balsų 
atstovi.!.

Bridgeporte labai daug lie
tuvių balsavo už Antoniną Nau
sėdienę, kandidatę į senatorius. 
Vienok buvo matyt daug lietu
vių pasamdytų darbuotis už 
Daley.

Brighton parke balsuotojų 
irgi neperdaug buvo buvę iki 
1 vai. po piet. Lietuviai ne labai 
skubino.

Tik Marųuette parko apielin- 
kės lietuviai išrodė labiausia 
suinteresuoti rinkimais. Čia iki 
1 vai. po pet lietuvių precink- 
tuose pusė ir daugiau kaip pusė 
balsuotojų 
balsus.

Iš tokio
Įima buvo
Nash mašina lietuvių precink- 
tuose turėjo persvarą, išskyrus 
Marųuette parką, kur išrodė, 
kad mašina yra sumušta.

Diskusijos Chicagos 
Jaunimo Samdos 
Reikalais

Balandžio 18-25 “Jaunimo 
Savaitė”

Savaite nuo balandžio 18 iki 
25 d., yra pašvęsta jaunimui. 
Tai “Jaunimo Savaitė”. Per 
tą laiką įvairios organizacijos 
ruoš jaunimo parengimus, kon
ferencijas jaunimo reikalais, 
etc.

Federalė valdžios įstaiga Na
tional Youth Administration 
(NYA) tos savaitės proga ren
gia svarbias diskusijas Jauni
mo Samdos klausimais. Disku
sijos įvyks antradienį, balan
džio 20 d., La Šalie viešbutyje. 
Dalyvaus kalbėtojai Paul Hunt 
iš Chicagos Universiteto; Mrs. 
Corinne Goldsmith, Illinois 
State Employment Service at
stovė, ir Miss Anne Dabis, at
stovė iš federalio Darbo De- 
partmento. Klausimai, kurduos 
jie bandys išrišti yra, kaip pa
didinti jaunimo samdą pramo
nėje, kaip jaunimą priruošti dar 
bui pramonėje, ir, bendrai, kas 
reikia daryti, kad sumažinti be
darbę tarp Chicagos jaunų vai
kinų ir mergaičių.

NYA yra įstaiga, kuri tei- 
kla Paginę paramą neturtin- 

i &iems mokiniams, samdo juos
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su oro pašto veikimu Ameri- ,iširiems viešiems kultūriniams 
koje. Tam tikslui gegužės' darbi ms (porai valandų, dau- 
mėnesio savaitė nuo 15 d., iki &iau i dieną), veda specialius 
21 d., bus paskirta “Oro Pašto1 jaunimui pritaikintus praktiš- 
Savaitė” ir per tą laiką įvyks Rus kursus, etc. NYA virši- 
įvairios parodos, iškilmės, etc. ninku Illinois valstijai yra Wil- 

Per tą savaitę pašto lėktu
vai darys specialius skridi-

buvo padavė savo

budo balsavimo ga- 
spręsti, kad Kelly-

Organizuoja Oro 
Pašto Propagandos 
Savaitę

GEGUŽES 15—21
S. Pašto Departamentas'U.

organizuoja propagandos ma-| 
šineriją supažinimui

liam J. Campbell. Įstaigos cen
tras yra Washingtone. (Sp.)

TAUPYKIT KUPONUS

Lietuvai 
vaizdus, 

tobulumus ir Švedijos 
|. Neveltui turistai kas

iriet iš Amerikos vis daugiau 
ir daugiau lanko Skandinavijos 
šalis. Tai yra ramus, lyg nau
jas Europoje kontinentas, ku
riame nei karas, nei nedarbas, 
nei kiti politiški manevrai ne
rupi. Pakeliui į Lietuvą tą ra
mų kampelį Europoje perva
žiuojama, vykstant švedų Ame-

UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽU IR 
BRANGU INDU 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

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

A. Goldman, prezidentas;
I. Cohen, vice prezidentas;
L. Vickar, generalis sekre

torius ;
M. Ruttenberg, iždininkas, ir
D. S. Levin, finansinis sek

retorius. R.

Ką praneš Kerenskis 
atvykęs Chicagon

Mes dar turime užsirezerva
vę geresnių kambarių, kuriuos 
norėtume kad gautų lietuviai. 
Neatidėliojant kreipkitės į mu
sų laivakorčių skyrių, sumokė
ję mažą sumą depozito busite 
užtikrintas geresniu kambariu. 
Kodėl neužsisakyti vietas laive 
anksčiau? Tą darant nei kiek 
nebrangiau laivakortė kainuos, 
o laive užsisakydamas vietą 
anksčiau, gaunamas patogesnis 
kambarys. Svetimtaučiai, tą pa
tyrę praktikuoja, kodėl mums

Rusai ir lietuviai Chicagoje 
yra susidomėję A. F. Keren
skio, buvusiu Rusijos demokra- 
tijos vadu, kurs čia atvyksta j‘į“atsilikti.“’ j‘ei“šūmokSję

• MEDINIS PIŠTALIETAS 
EFEKTINGAS — Miesto Mito- 
mobilių teismas vakar atidavė 
kriminaliam teismui keturis 
Jaunuolius, kurie papildė 50 
vagysčių ir pavogė 15 automo
bilių — apsiginklavę mediniu 
pištalietu. Jaunuoliai yra Stan
ley Chlopek, 18, nuo 1261 Ma- 
rion Court, Edward Szczer- 
wiec, 18, nuo 1341 Huron st., 
Edward Gaffron, 18, nuo 853 
N. Marshfield avė., ir Joseph

'su paskaita apie Rusiją

Kerenskio 
bus “i 
bartinė Rusija.” Ęadangi dau
gybė žmonių nori Kerenskio

depozitą dėl kokios nors prie-
paskaitos tema žasties negalėtumėt vykti, pini- 

Stclino diktatūra ir da-'gus gausite atgal.
Spaudoje jau buvo skelbta 

apie šios vasaros iškilmes Lie-

land

kalbą išgirsti, tai tam tikslui |UVpje> įa ppOga spėjama, kad 
yra. paimta didžiulė Ashland §jajs metais sąryšy su Lietuvos 
auditorija, kur gali tilpti apie nepi4kiausorny]jeS dvidešimtme- 
4,000* žmonių. |^|o painjnėjimu> Lietuvoje lan-

Kerenskio paskaita bus atei- kysis daugelis Lietuvos išeivi-
nantį sekmadienį ir prasidės 3 jos< —Naujienų Laivakorčių 
vai. po piet. I,:>

Savo paskaitoj Kerenskis pa- ======
lies opiausius dabartinės Rusi- dėtį bolševikų partijoj, apie 
jos klausimus ir suteiks ma- Rusijos ūkininkus ir apie da* 
žai k&m žinomų žinių apie pa- bartinę Rusijos jaunuomenę.

Skyrius.

r

Jūsų Pavasario' Švenčių
VELYKŲ 

PASVEIKINIMAI
NAUJIENOSE

PASIEKS VISUS JŪSŲ

• GIMINES
• DRAUGUS IR
• KOSTUMERIUS

Nes Visi Jie Skaito Naujienas
Pasveikinimai tilps Dideliame Naujienų 
Velykiniame Numeryje, kuris Išeis 
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