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Lietuva Atmetė Klaipėdos Nacių Reikalavimus
KLAIPĖDOS SEIMELIO REZOLIUCIJA REI
KALAUJA PANAIKINTI KARO PADĖTĮ IR 

PAŠALINTI LIETUVOS APSAUGOS 
POLICIJĄ

Rezoliucija priimta vokiečių nacių 
\ <■ agitacijos pasėkoje

*

/KAUNAS, bal. 13. — Antra
dieni, bal. .12, Klaipėdos kraš-. sybė 
<to seimelis užgyrė skubotą re- diečių 
zoliuciją, kuri reikalauja, kad 
Klaipėdos direktorija panaikin
tų karo padėtį ir pašalintų Lie
tuvos saugumo policiją iš Klai
pėdos. Direktorija tą rezoliuci
ją priėmė.

Rezoliucija Klaipėdos seime
lyje buvo priimta po karštos 
kalbos vokiečių nacių atstovo, 
kuris atakavo Lietuvą ir rei
kalavo pilniausios laisvės nacių 
propagandai vf ryti Klaipėdos 
krašte.

Kompanijų unijos 
kovos Darbo Tary

bos Įsakymą
' CLEVELAND,*OhIor bal'?13.
— šiomis ’ dienomis NacipnąĮė 
Darbo Santykių Taryba išne
šė sprendimą Republic Steel 
Corporation reikaluose.

Sakyta korporacija' pernai
pavasarį sulaužė savo darbiniu- 'kiojimo. .
kų streiką. Kad neduoti C.I.O. I šiuo tikslu planuojama šauk- 
organizacijai įsigalėti, korpora- ti tarptautinė ■ konferencija, 
cija ėmė ugdyti vadinamas kom-1 Jungt. Valstijų užsienio reika-
panijų unijas, štai šias kom- lų sekretoriaus Hull’o praneši- 
panijų unijas Darbo Santykių, mu, daugiau kaip 30 tautų’ko-
Taryba ir įsakė likviduoti. [operuos tikslu užinteresuoti

Bet kompanijų unijų vadų privatų kapitalą suradymui nau-
pareiškimu, išleistu trečiadienį, jų gyvenamų 'vietų pabėgė-
jos kovos Darbo Tarybos įsa
kymą ir darbuosis, kad jos bu
tų pripažintos kaipo vieninte
lės organizacijos Republic kor
poracijos įmonėse darbininkams 
atstovauti.

Kunigas reikalauja 
autonomijos

PRAHA, Čekoslovakija, bal. 
fl.3. — Kunigas Andreas Hlin- 
ka, katalikų slovakų partijos 
vadas Čekoslovakijoje, trečia
dienį išleido manifestą, kuria
me sako, kad slovakams šioje 
šalyje neliko nieko- kito dary
ti, kaip tik kovoti už autono
miją. Bet Hlinkos partija at
stovauja ' tik mažumą slova
kų.

Kartu su Hlinka Čekoslova
kijoje didžiausi autonomijos 
reikalautojai šiuo laiku yra vo
kiečiai hitlerininkai.

Jūsų Gimines 
LIETUVOJE

Dar suspės gauti
JŪSŲ DOVANĄ

VELYKOMS
(arba Atvelykiui)
Jei Siųsit
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Trečiadienį Lietuvos vyriau- 
atsisakė išpildyti klaipe- 

reikalavimą. Vyriausy
bės atstovas, kalbėdamas tuo 
klausimu Lietuvos seime, tarp 
ko kita pareiškė, kad karo pa
dėtis gal bus panaikinta, kad 
,taps išleistas naujas krašto ap
saugos įstatymas.

Klaipėda buvo atskirta nuo 
Vokietijos Versaliaus taikos 
sutartimi. Pradžioje ji pateko 
ambasadorių konferencijos kon- 
Irolėn, o 1923 metais buvo ati
duota Lietuvai.

Planuoja pagalbą 
pabėgėliams nuo 

, nacių
WASHINGTON, D. C., bal. 

13. —- Prezidentas Rooseveltas 
trečiadienį tiffSjoA Iconferenciją 
su aštuoniais ekspertais klau
simu, kaip pagelbėti Austrijos 
pabėgėliams nuo nacių perse-

Jiams.
Trečiadienio konferencijoj su 

prezidentu dalyvavo Rockefeller 
Foundation atstovas Raymond 
B. Fosdick; Bernard Baruch, 
New Yorko pramonininkas; 
Henry Morgenthau, iždo sekre
toriaus tėvas; prof. Chamber- 
lain; James Donald, buvęs 1933- 
35 metais pabėgėlių komisijos 
narys; kunigas Samuel Calvert, 
federalės bažnyčių tarybos sek
retorius; New Orleans arkivy
skupas Joseph F. Rommel, ir 
Lewis Kenedy, nacionalės kata
likų vyrų tarybos prezidentas.

Francuzija pasiliks 
neitrali Ispanijos 

klausimu
PARYŽIUS, Francuzija, bal. 

13. — Vyriausybės atstovai 
trečiadienį pareiškė, kad Fran- 
cuzijos politika Ispanijos linkui 
pasiliks tokia, kokia buvo iki 
šiol, t.y. nesikišimo politika. 

: Kitaip sakant, Francuzijos ru- 
bežiai bus uždaryti gabenimui 

; ginklų į Ispaniją, 
i ___________

Britai nori pirkti 
Amerikoj katro 

lėktuvų
’ LONDONAS, Britanija, , bal. 
18. — Artimoje ateityje j Jun
gtines Valstijas atvyks britų! 
armijos komisija, kuri nori pa-1 
tirti apie galimumus nupirkti; 
Jungt. Valstijose karo lėktuvų 
Britanijos armijai.

FEO.DOR rCHALIAPINAS, garsus rusų>dainininkas, 
kuris mirė Paryžiuje užvakar.

Popiežius kviečia 
Hitlerį atlankyti 

Vatikaną
BERLYNAS, Vokietija, bal. 

13. — Popiežius trečiadienį pa
kvietė Adolfą Hitlerį atlanky
ti Vatikaną, kr i jis atvyks į 
Romą gegužės mėnesį.

Pakvietimą įteikė popiežiaus 
pasiuntinys Berlynui, Cesare 
Orsenigo, kuris atlankė trečia
dienį Vokietijos užsienių rei
kalų ministerį von Ribbentro- 
pą. Orsenigo ir Ribbentrop svar
stė taipgi katalikų bažnyčios 
Austrijoje klausimus.

Suteikė nepaprastos 
galios Francuzijos 

vyriausybei
PARYŽIUS, Francilzija, bal. 

13. — Trečiadiehį Francuzijos 
senatas 288 balsų dauguma 
prieš 1 suteikė Eduardo Dala- 
dier kabinetui galios valdyti ša
lį įsakymais (ažuot kart kar- 
tėmis atsiklausti parlamento) 
iki liepos 31 dienos š.m. Tokį 
pat įgaliojimą pirmiau jau bu
vo suteikęs vyriausybei atsto
vų butas.

Francuzijos vyriausybė gavo 
nepaprastos galios finansinėms 
ir darbo problemoms išrišti.

Giliausias aliejaus 
šaltinis

BAKERSFIELD, Cal., bal. 13. 
— Iš Continental Oil kompani
jos gręžto šaltinio, arti mies
telio Wasco, trečiadienį išsiver
žė aliejus. Kaip manoma, šis 
baltinis yra giliausias pasauly
je. Jo giluma siekia 15,004 pė
dų — kuone tris mylias.

Šaltinį / grežiant, dviejų my
lių gilumoje, karštis pasiekė 
225 laipsnius Fahrenheito.

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

Sukilėliai skelbia 
laimėjimus

HENDAVE, Francuzija, bal. 
13. — Sukilėlių pranešimais, 
jie paėmė miestelį Chert?>» ku
ris randasi 14 mylių atstumoje 
nuo juros. Kariuomenė gen. 
Aranda komandoje užėmė vi
są Sierra Monte dėl Turmell ir 
Sierra de Valdancha — kalno- 
tą apielinkę. Bet tai yra suki
lėlių pranešimai ir pasigirimai.

Madrido gi pranešimai sakė 
trečiadienį, kad /respublikos 
gynėjams pavyko^nustumti at
gal sukilėlių * jėgas Leridos 
fronte.

Pataria palikti tak
sus ant neišdalintų 

pelnų

WASHINGTON, D. C., bal. 
13. — Prezidentas Rooseveltas 
trečirdieni ragino kongresą pa
likti ruošiamame finansų bi- 
iiuje taksus uždėtus ant neiš
dalintų pelnų. Atstovų butas 
savo biliuje paliko tuos tak
sus, o senatas pašalino. Dabar 
derinama senato ir atstovų bu
to biliai, ir prezidentas ragina 
palikti taksus uždedamus kaip 
tik ant tokio turto, kuris leng
viausia gali juos pakelti.

Debesuota; šilto; lengvi ir 
vidutinio stiprumo pietų vakarų 
ir pietų vėjai; saulė teka 5:12, 
leidžiasi 6:28 valandą.

Paskyrė Dubinskį 
svarbios komisijos 

pirmininku
WASHINGTON, D. C., bal. 

13. — Prieš porą dienų spaur 
doje tilpo žinia, buk David Du- 
binsky, International Ladies 
Garment Workers unijos pre
zidentas, rengiasi ištraukti šią 
turinčią 235,000 narių uniją iš 
C.I.O. Dubinsky paneigė žinią, 
bet gandai nesiliovė.

Trečiadienį C.I.O. pirminin
kas John Lewis paskyrė Du
binskį pirmininku nuolatinės 
komisijos namų statybos reika
lais. Paskalai, jogei Dubinsky 
nesutinka su C.I.O. nutilo.

John Lewis, be to, paskyrė 
du C.I.O. pirmininko padėjėju. 
Vienas jų yra Philip Murray, 
plieno darbininkų organizacijos 
viršininkas, o kitas — Sidney 
Hillman, A.C.W.A. preziden
tas, kuris dabar vadovauja ir 
tekstilės organizavimo vajui.

Lewis reikalauja al- 
gų-darbo valandų 

biliui akcijos
WASHINGTON,- D. C., bal. 

13. —. Trečiadienį John Lewis, 
C.I.O.~-’pirmininkas, pareiškė 
reikalavimą, kad vyriausybė 
darytų spaudimą algų-darbo 
valandų biliaus svarstymui šio
je kongreso sesijoje. Lewiso 
pareiškimu jau laikas yra vy
riausybei parodyti vadovavimo 
algų ir darbo valandų reika
lu.

Britanijos ambasa
dorius darbuojasi 
kinų-japonų taikai
SHANGHAI, Kinija, bal. 13. 

— Britų ambasadorius Kini
jai, Sir Archibald Clark Kerr, 
pastaruoju laiku viešai klausi
nėja kinų ir japonų nuomonių 
apie galimumą pradėti kinų- 
japonų taikos derybas. Tatai 
dar nereiškia, kad taika tarp 
kinų ir japonų jau čia pat. Tai 
yra greičiau prisiruošimai, ap
linkumos taikos deryboms su
darymas.

Lenkai neduoda vi
zos Amerikos ko

respondentui
RIGA, Latvija., bal. 13. — 

Lenkų konsulas Rigoje painfor
mavo Donaldą Day, Chicago 
Tribūne dienraščio korespon
dentą Balti j o valstybėse, kad 
Varšuvos vyriausybė panaikino 
jam metinę vizą Lenkijai atlan
kyti. Priežastys tokios lenkų 
akcijos nepaaiškintos.

Lewis kritikuoja val
džios departamentus

WĄSHINGTON~ D. C., bal. 
13. John Lewis, C.I.O. pir
mininkas, trečiadienį nurodė, 
kad įvairus valdžios departa
mentai sabotažuoja Wagnerio 
Darbo Santykių Aktą, pirkda- 

,mi reikmenas iš firmų, .kurios 
nusižengia tam aktui. Gi la
biausia, pasak Lewis, nusižen
gia tuo budu WPA.

IŠ LIETUVOS
ŪKININKAI UŽDARBIAUJA

KAMAJAI. — šios apylinkės 
ūkininkai uždarbiauja veždami 
Kamajų p. p. b-vei malkas iš 
Šimonių girios, esančios už 40 
kilm. ’
, Ūkininkas su arkliu uždirba 
į dieną nuo 8 iki 12 litų. Ka
dangi Rokiškio apskrity malkų 
šią žiemą ypatingai trūksta, tai 
už tat iš taip toli ir reikia mal
kas vežti.

BRANGUS ARKLIAI

KAMAJAI. — čia kiekvie
nais metais kovo mėn. 4 d. yra 
šv. Kazimiero atlaidai, per ku
riuos įvyksta dideli arklių tur
gus. Kaip teko pastebėti, šiemet 
arklui buvo žymiai brangesni, 
kaip praeitais metais. Būtent, 
pernai už blogą arklį buvo mo
kama 60 litų, o šiemet už to
kį pat arklį mokėjo 150 litų. 
Už gerus arklius, už kuriuos 
pernai buvo mokama 400 litų, 
šiemet mokėjo po 600—700 li
tų.

Arklius daugiausia pirko lat
viai ir žydai, kurie siunčia juos 
į užsienį.

, , , r

TRUMPAI Iš ROKIŠKĖNŲ 
MEDŽIOKLĖS

Rokiškio miškų urėdijos ribo
se šios žiemos medžioklės se
zone tenušauta nedaug gyvu
lių, būtent: ožių 11, lapių 80, 
kiškių 677, jerubių 9, barsiu- 
kų 1 ir tetervinų 15. Be to, dar 
pasisekė nušauti ir keletą vil
kų.

Iš leisto pagal taisykles kon
tingento medžiotojai dar ga
lėjo nušauti: ožių 30, kiškių 
1,085, lapių 107 ir barsiukų 
48.

SLA Pildomosios Tarybos 
Rinkimų Rezultatai

68 ių KUOPŲ BENDRI REZULTATAI
(Vakar paskelbta iš 11, 13, 14, 16, 18, 21, 25, 29, 30, 31, 35, 
36, 38, 40, 46, 50, 55, 56, 60, 63, 64, 68, 77, 86, 87, 90, 95, 100, 
104, 105, 109, 122, 125, 129, 131, 135, 136, 139, 148, 152, 156, 
158, 178, 185, 188, 200, 205, 212, 222, 226, 227, 236, 260, 262, 
274, 275, 284, 289, 297, 325, 352, 353, 359 ir 360 kp.)

Naujos Kuopos: 143, Scrtnton, Pa., 301, Cicero, III.; 198, Ak- 
ron, Ohio ir 223, Westville, III.

I PREZIDENTUS
F. J. Bagočius ................................................................... 1680
V.' Laukaitis .................................................................... 694
K. Jurgelionis ....................................................................... 68

Į VICE-PREZIDENTUS
J. K. Mažukna .........................................................   1670
V. Bukšnaitis .................................... ..................................  735

Į SEKRETORIUS
M. J. Vinikas ................................................................... 1045
J. Miliauskas ................................................................... 1165
J. Andziulaitis-Ansell .............................................  166

I IŽDININKUS
K. P. Gugis ...................   1616
A. S. Trečiokas ...................................................................  672
B. Simokaitis ....................    100

I IŽDO GLOBĖJUS
E. Mik^ižiutė ....................................................................... 1585
S. Mockus .........   1020
J. Marcinkevičius ..................... ,..................... ,..................  1071
V. A. Kerševičius „1............................................................. 690
J. K. Urbonas ....................................................................... 138
M. P. Soponis . ..............   76

I DR. KVOTĖJUS
Dr. J. S. Staneslow (Stanislovaitis) ............    1460
Dr. S. BieŽis .....................................................   708
Dr. S. Stanulionis ...............................................................  182

Prezidentas kalbės 
per radiją ketvirta

dienį
WASHINGTON, D. C., bal. 

13. — Radio tinklai NBC, CBS 
ir Mutual buvo paimti prezi
dento kalbos transliavimui ket
virtadienio vakare. Prezidento 
kalba prasidės 9:30 valandą ir 
tęsis 45 minutes.

12 asmenų areštuo
ta Tunisijoj

SUSĄ, Tunisija, balandžio 
13. — Francuzų kariuomenės 
vyriausybei Tunisijoj areštavo 
trečiadienį 12 asmenų (Tunisi- 
jos nacionalistų veikėjų) dėl 
priešingos Francuzijai agitaci
jos.- Visi areštuotieji yra kal
tinami tuo, kad nešiojosi gin
klus neturėdami leidimų.

Pasirašė pagalbos 
bizniui bilių

NVASHINGTON, D. C., bal. 
13. — Prez. Rooseveltas trečia
dienį pasirašė bilių, pagal ku
rį ilekonstruction Finance Cor
poration galės duoti biznio įs
taigoms paskolų viso suma 
tL599,000,000. < v ...

20 laivo Washington 
pasažierių sužeista

PLYMOUTH, Anglija, bal. 
13. — Laivas “Washington” 
pasiekė šį uostą 12 valandų vė
liau, negu jam reikėjo pasiek
ti. Suvėlavimas įvyko dėl au
dros juroje. Dvidešimčiai pa
sažierių, nukentėjusių dėl au
dros, teko suteikti daktaro pa
galbos.
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Iš Pietų Amerikos |
B. K. Algimantas

PAŽANGIOJO FRONTO NUSILEIDIMAS 
ARGENTINOJE 

ir - _
(Musų specialaus korespondento Pietų Amerikoje)

F i Demokratinės Lietuviu Pajė
gos Argentinoje Pradėta Ęon- 
soliduoti Prieš PešiuiM Metų

Lietuvos nepriklausomybės 
dvidešimties metų sukaktuvių 
minėjimo proga, atskleidėme 
1928 metų Balso komplektą, kad 
padaryti citatas iš Argentinos 
lietuvių veikimo prieš dešimtį 
metų.

Prieš dešimtį metų čia musų 
balsas buvo dar tik vystykluo
se. Bet jis pasirinko teisingą 
demokratijos kelią ir dėl to 
tril<mfavo. Balsas eina su liau
dimi, o liaudis su Balsu.

Daugiau negu prieš dešimtį 
metų, būtent vasario 3 d. 1928 
dabartinio musų laikraščio ben
dradarbio J. Bukevičiaus reda

guotame Balse sakoma:
“Balsas jungia vienon šeimy-

ųon visus Pietų Amerikoje 
gyveriančius lietuvius.”

y “Jąu gaųnąiųe kelis lietu
viukus laikraščius mainais. 
Tikimės turėti visame pa
saulyje . išeinančius lietuviš
kus laikraščius, Taigi Balso 
skaity|ojai savo laikraštyje 
turės viso lietuviško pasau
lio apžvalgą.”
Tatai jau pasiekta.
Ten pat skaitome B. K. Al- 

’gimanto straipsnį “Istorinis Pa
sikartojimas,” kuriame peikia
mi kraštutiniai fanatikai ir vi
sa Argentinos lietuvių visuo
menė kviečiama eiti demokra
tijos keliu. Lietuvos nepriklau
somybės dešimtmečio sukaktu
vių minėjimo proga Balse prieš 
dešimtį metų pasakyta:

“Dabar Lietuvoje nėra tos

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 iki 9 vai. vakaro, ir nedėliomis nuo 

9 vai. ryto iki 1 vai. popiet.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJA

1739 So. Halsted Street

širdingos nuotaikas, kpkia 
buvę) pįrmaisiais metąis. Is
toriją didelė žaidėja: Šian
dien liūdesio lapas vieniems, 
rytoj kitiems^ Tat šventes 
nuotaikos šie laikini fąktai 
lai nęstelbia.”
Balse iš kovo 2 d., 1928 

skaitome editorialą: Didžiojo 
Ginčo Paslaptis. Ten sakoma:

“Vasario 16, 1918 m. Lietu
vos Valstybės Taryba Vilniu
je paskelbė Lietuvą Ią|sya, 
demokfatipe respųbRRa ... 
Lepkai jsjveržė musų sostį- 
nėn grUocĮžty 31, 1918 ...
Rūpinosi Lietuvos žmonės at
gavimu ir rugsėjo 3, 1920 
yėl mųsų valdžia įėjo į Vil
nių. Suvalkuose spalių 0, 1920 
Lietuvos ir Lenkijos valdžių 
igaliotiniąi padarė geros va
lios sytąrtį. Lenkijos atsto
vas bučiavo Lietuvos delega
tus, o tuom pačiu laiku slap
tai ruošė želigovskijadą ir 
spalių 9, 1920 vėl smurtu už
grobė Vilnių, o už poros metų 
Lietuvos išgama.. Pilsudskis 
įkorporavo jį į Lenkijos kū
ną. Ambasadorių konferenci
ja jo smurtą patvirtino ko
vo 18, 1923. Visai Rytų Eu
ropai ta padėtis vien kibirk
štis naujam karui gamino”.,.
Balso apžvalgoje kovo 9, 

1928 skaitome straipsnį: Visos 
Davatkos Vienodos. Ten cituo
jami iš komunistinio “Ryto
jaus” tų metų vasario 23 d. lai
dos šie žodžiai: >

“’Kodėl mes, komunistai ne
gerbiant Lietuvos himno. Na
gi todėl, kad jis yra bųdėlių, 
fašistų, darbo žmonių engėjų 
ir visų Lietuvos parazitų 
himnas”.

V

Tame pat numeryje cituoja
mi ir klerikališkos davatkos 
kun. B. Bumšos žodžiai, anks
čiau parašyti “Šaltinyje”, ku
rie šitaip “skamba”:

Ar Nori
PINIGŲ?

Pinigų galite pasiskolinti lengvai ir greitai ant pirmų morgičių ant 
jūsų namo Chicagoje 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 AyENUE. Tel. Lafayette 8248
Mes esame po Federalės ir Valstybės valdžios priežiūra, čia jūsų 
pinigai apdrausti iki $5,000.00 per Federai Savings and Loan In
surance Corporation, Washington, D. C.
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“Ką tik Lietuvoje švęsta ne
priklausomybė ir giedotas 
musų himnas, vienintelis, ku
riame nėra Dievo vardo, jei 
neskaityt bolševikų ir prancū
zų reyoliucijos mars^iljezės. 
Dabar mes turime aršiau
sių tikėjimo priešų, lietuviš
kų bedievių seimą. Be galo 
reikia susirūpinti, kad ištikro 
musų nepriklausomybė nevir
stų bažnyčios griovimo, žmo
nių sielų žudymo ir katąli- 
kiškojo darbo centrų ardymo 
įrankių”.
Pacitavęs tas Kremliaus ir 

Vatikano davatkų pliovones, 
Balsas jau prieš dešimtį metų 
pasakė, kad visos davatkos yra 
vienodos, nors jos skirtingu 
“tonu” didžio demokrato, dak
taro Vinco Kudirkos, parašytą 
himną niekina.

Balse iš spalių 27, 1928 San- 
takiškis, aprašydamas laikraš
čio reformas sąko:

“Balsas privalo vykinti rimtą 
kultūros darbą ir reikšti de

mokratinės Lietuvos laisvės 
idėjas. Mes Argentinos lie
tuviui taipgi turime teisę pa
tys organizuotis, kaip ir kiek
vienos Rųltųringos tautos 
žmonės!”
Tame pat Balso numeryje 

aprašomas Mihanovičiaus laivų 
statybos darbininkų streikas ir 
šaukiama:

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI

ETKUS ir EUDEIKI 
——■» ■ gw—Į 
rwv A I KOPLYČIOS VISOSE 
JL>. 1 IXAi CHICAGOS DALYSE.

AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ

Tel. Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

“Lietųyiai! Neikite s|ręik- 
laųžiąųti! Neskriauskit strei
kuojančių sayQ brplių darbi
ninkų ir ųesta|ykite savų gy
vybę pavojun!”
šios trumpos citatos pakan

kamai supažindina su musų dar 
bu prieš dešimtį metų. Ne kas 
kitas, kaip tik rimtas darbas, 
neatiaidi kova, gerbimas demo
kratijos ir smerkimas kraštu
tinumų Argentinos Lietuvių 
Balsui užtikrino garbingą vie
tą pasaulinės, demokratinės lie
tuvių darbininkų spaudos šei
mynoje.

Visoki laikinį dirbtinio pobū
džio “organai”, puolusieji Ar-

imi

REIKIA APSIRŪPINTI

JUOKAI

nuo

8939

ADVOKATAI

Laidotuvių Direktoriai

AKIU SPECIALISTAI
KITATAUČIAI

karšti, atitaiso

Nuo

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

Yąrds 1139
Yards 1138

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

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuviu 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

me-
Tad
už-

Ką tada 
są, duona, 
nenubsįabu 
kietėjimą 
gaunate 
pumas”

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

. T<leph

Jonukas užeina į vaistinę:
—Gal, pone vaistininke, duo

site man skausmą mažinančių 
vaistų. Namuose, mat, man ne
laimė atsitiko, iškūliau langą.

K>ti Lietuviai Daktarai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

PRAKTIŠKAS PATARIMAS

nlevard 2800 
ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone: Republic 9723

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 

Henilock 9252
Patarnauju prie 

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

NENUOSTABU, 
KAD TUHITĘ 

UŽKIETĖJIMĄ!

f f J. LIULĘVICIUS
^348 Sp.iCąlifąrfiia Avenue, Phone Lafayette 3572

Elenut, jei tu sutiktum už 
manęs tekėti, tai aš jausčiaus 
kaip didžiausį loterijos bilietą 
laimėjęs.

—Juozelį, daug geriau butų 
priešingai, kad pirmiau laimė
tum bilietą, o jau tada klaus
tum.

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.

Plaukienė pasamdė naują 
tarnaitę. Pirmą tarnybos, rytą 
ji dulkina kilimą, tačiau taip 
palengva ir atsargiai, tarsi šis 
butų stiklinis.

VISAI PRIEŠINGAI BUTŲ 
GERIAU

Miesto 
Kamb. 
Namu
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 

pagal sutartį.

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

, s. P. MAŽEIKA
3319 Lituanicaį' Avenue

PETKUS IR ĘUPEIKĮS
4704 Sq. Westęrn Avė. > Phone Vįrginia 0883

— Magdut, kodėl taip men
kai tedhužai. Nesuduš, tvok 
stipriau — pastebi ponia.

— Nesuduš, ponia, bijau, 
kad nedulkėtų. '

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

P. ^AJLTJ^fiERAS.

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

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
BjįW Pritaiko Akinius 

. Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė , 
756 West 85th St. 

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

Nedėliomis pagaį sutarti.

gentinos Lietuvių Ęalsą, nusi
leido nuo parnasų,-kapituliavo: 
Vieni visiškai lįjįyięįavosi, kiti 
retkarčiais dar prąbyla sektan
tiškomis gaidomis., Bet visas 
musų kolonijos .tautiniai kul
tūrinio darbo pagrindas yra pa
kartotinai pąbrežtas pavienių 
bendradąrbių ir organizacijų 
atsišaukimais, straipsniais ir 
statutais, kas ir laidavo sa'vy- 
stoviąm Argentinos lietuviu 
balsui aktyvaus veterano pozi
ciją šios šalies lietuviu spaudos 
šeimoje.

Dr. A. J. Shimkus 
GIDITOJAa IR CHIRURGAS 

VaL nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniam ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė. 
'A'eL Lafayette 8016

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

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

—Tėveli, nupirk man dviratį, 
mano draugei jos tėvelis jau 
nupirko,—prašo duktė.

—Ne, ne, mano vaikeli! O 
jei jau taip labai nori ką min
ti, tai aš tau nupirksiu siuva
mąją mašiną!

turite valgyti? Vien 
kiaušinius, bulyes? 
kad turite vidurių 

Tai yra todėl, kad 
gana ‘‘rupumo”. Bet 
dar nereiškia krūvą maisto. 

Tai yra maisto rusi s, nėra kūno su
vartojamas, bet palieka minkšta ‘‘ru
pia” rti^se žarnose, kuri padeda vi
duriams veikti. ■

Jei tai yra ko stokuojąte, tai jū
sų reikalas Kellogg's All-Bran pus
ryčiams kas dieną. < Jis turi jums 
reikiamo ‘‘rupumo” plūs Gamtos di
dį žarnų toniko, vitaminus BĮ.

Valgykit All-Bran kasdien, ger
kit gana vandens įr paimkite nau
ją gyvenimui lysą. Ąll-Bran Kellogg 
in Battle Creek daromas. Visų krau- 
tuvninkų parduodamas.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipcp-ęHltyręs gydytojas chi
rurgas ir Akušeris.

Gydo /staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius mei 
tros prie'

S. M. SKUPĄS
718 18th; Sįręęt_____________Phone Mpnroe 3377

£ada jus
mėn parsimeta, tada pasijuntate 
vargę, pagrimzdę, Visai1 įveiktais 
tai laikas.

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Strec^, T«|. Pullman 1270

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue phone Boulevard 4139

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 aki „ 1.
trumparegystę ir tOliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciale atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDELIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashlaiid Av.

Phone -Boulevard 7589.

WASHINGTON, D. C., bal. 
12. — Pirmadienį Jungt. Val
stijų- senatas 49 balsų daugu
ma prieš 20 priėmė bilių, ku
ris paskiria apie 15,000 šalies 
paštorių į čivilę tarnybą. Iki 
šiol pašto viršininkų darbai 
skaityta geriausiomis dovano
mis, politikieriams. Jei bilių pri
ims atstovų butas ir jei jis taps 
'įstatymu, tai ateityje gal būt 
sumažės dalinimas pašto virši
ninkų vietų politikieriams už 
“pasitarnavimus”.

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

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

Tel. Prospect 1012

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Deąrborn St.
Room 1230

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

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

A. Montvid, M. D
West Town Stato Rauk Biug. 

240(1 VVEbl MAD1SOJN STREJL1 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki d va,

Tel. Seeley 7330
Namų teletonas Hrun8wick 059?

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2511

ANTHONY PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

Ufiso 1'eL Virruua 
Residence Tel. BEVER'

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

—4 ir nuo 6—d vaL vakare
Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT AVfc.
Valandos—9—10 A. M.
Nedčlioj pagal sutartį.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John Eudeikis
SENIAUSI IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
’ DIENA IK NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So, Hermitagę Aye. , 
4447 South Fairfield Avenue

K’unTel. LAFAYETTE 0727

' P. J. RIDIKAS i
8354 So. Halsted Street Boulevard 4089

GYDYTOJAI IR DENT1STAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6681 So. California Avenue 

Telefonai* Reniihlic 7868

K. P. G U G I S
ADVOKATAS

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

dus X-Ray ir kitokius ele- 
ąisus.

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 Centrą! 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros luVos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

10 iki 1? vai. ryto, nuo 2 iki 4 
po piet ir nuo' 7 iki 8:80 vai 

Vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 18 
valandai dieną.

Phoge NĮIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Reg, Telephone PLAZA 2400

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo d iki ir 
vak. Nedėti o j pagal susitanma

- Ofiso Tel.; Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930 * ’’

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’LS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Ofiso TeL Boulevard 6918

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel Kenwood 5107

ia 0036
LY 8244

idurių užkietėjimas
tada pasijuntate

kada savęs kai ko

' ' • : '■ - f'

a
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iCLEVELANDO omo ŽINIOS
“DIDVYRIAI” GAVO ORDINUS. — AKRONO LIETU

VIŲ BENDRAS MASINIS MITINGAS. — SUSI
VIENIJIMO KUOPOS RENGS BENDRĄ PIKNI
KĄ. — SVARBUS KONCERTAS. — DARBAI. — 

RINKIME TIN-NEPATENKINTI DERAIČIU.
RAMUS DELEGATUS l SEIMĄ. — NĖRA PASI
GAILĖJIMO. A

Ordinai ir pagerbimai
Balandžio 3 d. Lietuvių sve

tainėje liko “apordinuoti” dti 
nauji Gedimino kavalieriai. To
kiu budu turėsime visą traicę 
kavalierių, kadangi vienas gavo 
ordiną prieš kelis metus.

Buvo plačiai garsinama, ki^d 
tą dieną atvyks konsulas Dauž-

tų įteikti ordinus. Todėl ir ma
ne paėmė pagunda pažiūrėti, 
kaip visos ceremonijos yra at
liekamos ir kaiįt jausis naujie
ji kavalieriai.

Buvo skelbta, kad ceremoni
jos prasidės pusė po antros. 
Pašfyengiau būti laiku. Nė vie
no žmogaus svetainėje nesura
dau. Vėliau pradėjo rinktis. Ta
čiau smalsuolių vis dėlto 
rado tik kelios dešimtys, 
tikrai maža.

• Programų vede garsus

nosi ir tvirtino, kad' lietuvių 
kalboje jis negalįs žodžių su
rasti, kuriais galėtų tinkamai 
išreikšti savo padėkų Smetonai 
už ordinų. WelL jeigu p. Baniui 
su lietuvių kalba taip striuka, 
tai reikėjo jam savo [ 
pareikšti lenkiškai...

Teikėsi pasakyti “karingų” 
kalbų ir senasis kavalierius Ga
lis. Tai baisiai pasipūtęs vyras. 
Kalba jis dekretais: 
tai, o nedarykite to. 
pasmerkė visus tuos, 
pritaria Smetonai, 
savo sekėjus, kad jie,

atsi-
Tai

atsius-
reiškė,
Girdi,

tam, kad galėtų užprotestuoti 
prieš lenkų įkiši mojimų veržtis 
į Lietuvą. Reikia pagirti akro- 
niečius, kad tokiu svarbiu mo
mentu jie sugebėjo susitarti ir

Apie koncerto programą nė
ra reikalo daug kalbeli: daly 
vaus visi labiausiai musų kolo
nijos pasižymėję dainininkai ir 
muzikai. •

ta.

Musy rlsįikai
šiomis dienomis gavau laiš- 

iš ristiko Juozo Komaro, kuris* 
per paskutinius kelis metus 
spėjo apsukti beveik visų pa
saulį. Dabar jis gyvena Šveica-’ 
rijoje. Iš ten jis siunčia visiems 
savo pažįstamiems ir drau
gams kuo geriausius linkėji
mus. Apie grįžimų Amerikon 
jis nieko nerašo.

Po Europą dabar važinėjasi 
ir Karolis Požėla, kuris dau- 

padėkų 1 giausia ritasi Anglijoje.

to, kad 
dax* ne-

taryba

Bendras piknikas

Iš peties 
kurie ne- 
Graudeno 
gink Die

ve, neapsikrėstų svetimų parti
jų idėjomis. Įspėjo prieš klai
dingus pranašus. Aukas už
draudė duoti kitiems. Aukas 
pasižadėjo pats sutvarkyti: su
rinkti jas ir pasiųsti, “kur rei
kia”.

mo kuopos nutarė šių vasarų 
bendromis pajėgomis surengti 
didelį piknikų. Piknikas numa- 
lonia rengti liepos 31 d. p. Ma- 
chulos darže, kuris yra prie 
Green Road. Vieta netoli mies
to ir visiems gerai žinoma.

Butų gerai, kad kitos orga
nizacijos tą dienų nieko ne
rengtų.

Vis tos pačios bėdos
Darbai musų kolonijoje eina 

vis silpnyn. Mažosios dirbtuvė
les, kurios iki šiol šiaip taip 
krutėjo, pradeda jau atleidinė
ti darbininkus. Jos priverstos 
buvo .tatai padaryti dėl 
stambiosios įmonės vis 
sirengia pradėti darbų.

O tuo tarpu miesto
nusiskundžia, kad bedarbiams 
šelpti fondai jau baigia išsisek- 
li. Vadinasi, bedarbių skaičius 
didėja, o pašalpoms paskirti pi
nigai jau visai baigiasi. Iš vi
so atrodo, kad netrukus mes 
galime susilaukti dar blogesnes 
depresijos, negu pergyvenome^ 
prieš kelis metus.

Kapitalistai spėjo atsipeikėti 
r dabar visais budais priešina

si bent kokionis prezidento 
Roosevelto reformoms, kurios 
galėtų bent šiek tiek palengvin
ai biednuomenės likimų. O juo 
ilgiau kongresas delsia ir nie
ko nedaro, juo biednuomenės 
būklė darosi sunkesnė.

koks

Priminimas
noriu priminti, kad

gegužės 15 d. Lietuvių svetai
nėje yra rengiamas koncertas 
p-iai Wilkelis pagerbti. Koncer
to rengėjai deda visas pastan
gas, kad galėtų kiek galima 
daugiau tikietų iš anksto par
duoti. Tikietai parsiduoda tik

žmogus, tokia ir kalba.

Akroniečiy masinis 
mitingas

AKRON, O. — Visi Akrono
lietuviai buvo bendromis jėgo- po 35 centus. Vadinasi, kaina 
mis surengę masinį mitingų visiems prieinama.

LIETUVOS PRODUKTAI
SALDAINIŲ 
KUMPIŲ 
“PICNIC” KUMPIŲ 
RŪKYTŲ KUMPIŲ
Ateikit į 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. p. RAKŠTIS, 8AV.

“FRANKFURTER8” 
LAŠINIŲ 
BARAVYKŲ 
RAUGINTŲ AGURKŲ

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DEVYNERIUS 
GINTARŲ 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ

itiose kampuose subruzdo agi- džios finansuojama įstaiga pri- 
uoti, kad tik galėtų saviškius 
švinkti. Pažangiemsiems irgi 
•eikia nesnausti: pasistengti į 
seimų pasiųsti kiek galima di
lesnį skaičių saviškių. Tada vi- 
.okiems ^kavalieriams bus su
duotas tokis smūgis, kad jie gal 
>er ilgų laikų nebenorės musų 
organizacijoje ramybės drums

Visur tas ipat
žmonių yra sakoma: kaip 

languje, taip ir ant žemės. Ta
linas!, visur tas pat: kur mes 
dname, visur susiduriame su 
tais pat vargais, su tomis pat 
ledomis.

Štai pas mus federalūs vai-

stale nemažai naujų namų. Bet 
paaiškėjo; jog įsigauti į tuo* 
namus nėra lengva: Nuominin

 

kais yrd\jsilendžiami tik tokie 

 

žmones, kihųc turi pastovų dar

 

bų ir maždaug' nustatytų uždar
bį. šiaip darbininkai, kurių ry
tojus nėra užtikrintas, į tuos 
namus negali įsigauti. /

Maža to, jei nuomininkas 
laiku nesumolui nuomos, tai 
jis be jokios ceremonijos yra 
išmetamas iš tų namų lauk. Su 
keliais jau tatai atsiliko.

Vadinasi, ir iš federalčs val
džios kontroliuojamų namų 
vargšai jokio susimyĮėjimo ne

įgali tikėtis. \
—Jonas Jarus

PRISIRENKITE
VELYKOMS

pirkit pas

S. ME1LACH
2500 W. 63rd Street

(kampas Campbell)

Moterims ir Mergaitėms
DRESfiS, BLIUSKOS, 

SKRYBĖLĖS ir KAPŠELIAL

4

san- 
ėjas, 

p. Praškevičius. Tas ponas daž
nai nelaiku ir nevietoje dedasi 
dideliu džentelmenu. O kur 
mandagumas ir džentelmeniš
kumas tikrai reikalingas, tai 
jis visai chamiškai pasielgia ir 
be jokio reikalo kitus įžeidžia. 
Pristatydamas kalbėtojus, jis 
nei/iš šio nei iš to ima apie sa
vo priešus kalbėti. Tokiu savo 
elgesiu jis lik sukelia pasipikti
nimų.

Kalbėtojų buvo visa virtinė. 
Kai kurie jų pakrėtė ir juokų 
ordinų sąskaitom Adv. Uvįck’as 
iš Detroito pareiškė, jog jis 
nieku bildu negalįs suprasti už 
ką*jam ordinų paskyrė. Sako, 
rodosi, lietuvybės naudai aš 
nieko ypatingo nesu padaręs. 
Bet štai vienų gražių dienų aš 
parėjau namo ir radau 
tų ordinų. Tas ordinas 
jog aš jau kavalierius, 
galimas daiktas, jog
man' paskyrė už tai, kad mano 
širdis yra lietuviška.

Bendrai imant, adv. Uvick’as 
juokaudamas pasakė visai gerų 
kalbų. Ypačiai jis gražiai nu
švietė Amreikos lietuvių jauni
mo klausimų.

Linksmų kalbų pasakė ir p. 
Daužvardis. Juokus krėsdamas, 
jis kalbėjo apie ordinus ir ka
valierius. Užliejo jis ir šalto 
vandenio, kai pareiškė, jog me
daliai nėra duodami tik goriau
siems lietuviams. Girdi, ilgai
niui medaliais bus apdovanoti 
ir didesnis skaičius: susyk vi
sus negalima aprūpinti.

Medalių, pareiškė p. Dauž
vardis, aš galėjau atsivežei vi
sų maišų ir visiems čia susirin
kusiems įteikti. Tačiau tuo at
veju jie butų pasidarę visai pi
gus. Visai kitoks dalykas yra, 
kai medaliai įteikiami tik vie
nam kitam; tąsyk ir ceremoni
jas galima atlikti ir medalių 
gavėjai jaučiasi gerai.

Nežinau kaip kavalieriams, 
bet man ta kalba patiko. Ypa
čiai patiko jos linksmoji dalis.

Pagaliau kalbėjo ir patys or
dinų priėmėjai: pp. P. J. Zuris 
ir A. Banys. Pastarasis jaudi-

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti | tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS”' lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

BREMEN' EUROPA

Į LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS 

Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais:

Greiti traukiniai prie pat laivų 
BREMEN ir EUROPA Bremerhavene 

užtikrina patogių Kelionę į Kauną
» Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS

HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremen ar Hamburgo.

Mes jums pagelbėsim gauti vizitinių ir imi
gracijos vizas jūsų Europos giminėms

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH'GERMAN* LLOYD @

130 W. RANDOLPH ST., CHICAGO

Rengiasi vėl kandidatuoti
Gubernatorius Davey jau pa

darė pareiškimų, jog ir kitais 
rinkimais jis bus kandidatas į 
gubernatorius.

Man rodosi, kad piliečiai tu
rėtų apsižiūrėti. Davey rekor
das toks, kad dėl jo nieku bu
du negalima džiugautis: vis 
daugiau ir daugiau iškeliama 
aikštėn korupcijos tose įstaigo
se, kurias prižiūri gubernato
rius.

O tai rodo, jog Davey nėra 
kompetentiškas gubernatorius, 
jeigu jis savo įstaigas nėsugeba 
tinkamai prižiūrėti.

Jaučiasi nusivylę
A

Šio skyriaus skaitytojai, be 
abejonės, žino, kad Ohio valsti
jos legislaturojeVyra vienas lie
tuvis iš Clevelando. Tai — Jo
nas Deraitis (DeRighter). Le- 
gislątųros nario pareigas jis 
jau eina antrų termirių.

Seniau clevelandiečiai džiau
gėsi tuo, kad valstijos legisla- 
turoję jie turi savo atstovų, at
seit lietuvį. Tačiau dabar jie 
pasijuto lyg ir nusivylę. Daly
kas tokis, kad p. Deraitis le- 
gislaturoje balsavo už tai,, kac 
nepiliečiams nebūtų pašalpa
teikiama.

Visi męs žinome, jog kai ku
rie senesnieji ateiviai nėra pi
liečiai ir negali jais likti, nors 
šiaip kitais atžvilgiais jie yra 
pavyzdingi žmonės. Atimti iš 
tų senelių pašalpų butų nežmo
niška. Štai kodėl, p. Deraičio 
nusistatymu daugelis pasipikti
no.

Klausimas kyla: kodėl jis 
taip balsavo? Juo žygis bando
ma pateisinti tuo, kad jis tai 
padaręs savo partijos spiria
mas. Gal. Bet jeigu partijos va
dovybė viskų tvarko, tai tuo at
veju bet koks rębotas gali le- 
gislaturojė eiti 1 atstovo parei
gas.

Reikia daugiau dėmesio 
atkreipti

SLA nariams reikėtų labiau 
dėmesio atkreipti į tinkamų 
delegatų išrinkimų. Mes juk 
matome, kaip tautininkai vi-

ketvirčiui sv.
MALIORIAU 

MALEVOK

—tenkinasi padėdama jums 
energiją atgauti nusilpimo || 
atsitikime.

VYRAMS ir BERNIUKAMS 
PASIPUOŠIMAI PIGIOMIS 

KAINOMIS

—vertybė (kalorijomis) ly
ginasi trims kiaušiniams ar
ba jautienos

TRILYPE
SVEIKATOS

VERTE —pagelba normaliam nervų 
tonui ir virškinimo siste
mai palaikyti.

Pasidarykit Džiuginančias Naujas 
Sienas į Vieną Dieną su 

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

pasėkas. Pasirinkimas iš 27 
spalvų ir šešėlių.

VISOS SPALVOS C O 7 E 
Už gal............................. f U

Specialė įvadinė auka

ACID TĘST
Greit džiustantis Spar Varnišas 
visokiems išorės ir išlaukęs pa
viršiams <4 Q/| už
tiktai ........... ■ gal.
Turime šimtus naujų IMPERTAL 
PLAUNAMO SIENŲ POPIERIO 
paternų savo naujame parodos 
kambary.
Kainos pritaikomos kiekvieno 

kišenei.
Leiskite mums padėti jūsų deko

racijos problemoms išspręsti

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

Mes pristatome
Tcl. Lawndale 7871

Padeda Jūsų Geram Jausmui 
Palaikyti

;:<:W

Kur jei ne MALVAZ butely galit rast tokią 
sveiką maisto ir jėgos elementų kombinaciją. Tai 
nepriklausomų analytinių chemikų išbandytas ir 
išgarsintas daiktas kaip tai:

“Aukštos kokybės produktas...
“Maistinga kokybė . . . padidinta proteinų ir 

mineralų medžiaga...
“Labai malonus skonis...
“Rekomenduotinas kaip atsakančiai patarnau

jąs savo tikslui.”
Jei dyleriai pasiūlo jums MALVAZ padirbimą, 

neimkit aklai. Kaipo taisyklę jie rūpinasi, gal 
būt, daugiau apie savo pelnus negu jūsų sveika
tą.

Bargenas padirbime gali būt brangus bargenas 
ir be to, kam pirkt daiktus, kurie skelbiami “ge
ras kaip” MALVAZ, kad galima gaut tikro MAL
VAZ? Tik patikrinamos vertybės produktai yra 
pamėgdžiojama.

Tūkstančiai, kurie buvo nusilpę, neurastenikai 
arba gyjantiejV džiaugiasi gaivinančia MALVAZ

• vertybe. Daktarai jį rekomenduoja. Jūsų pačių 
daktaras pasakytų apie jo gaivinančią, akstinan- ‘ 
čią kokybę.

Jei jaučiatės nusilpę, nemokite į tokį stovį. Im
kit žygius tuojau sveikatai palaikyt visais gali
mais budais. Tai gali jūsų sveikatą apsaugot nuo 
rimtų ligų ateityje.

MALVAZ parduodamas jums su besąlygine ga
rantija. Jei nepatenkinti pasekmėmis, išgėrus ke
lis butelius, visą ką busite įmokėję, bus sugrą
žinta. Ar tai nėra teisingas pasiūlymas? Leiskite 
jums pasiųsti MALVAZ kartoną šiandien. •

<24/?-49 OlUcarjCt’ Pitone 6500

Kartonas fe 24 - - $2.75 
50c grąžinama už tuščius

Kartonas fe 12 - - $1,40 
25c grąžinama už tuščius

MAlVaZ daro Monarch Beer aludariai

INSURANCE
(APDRAUDA)

Pilnų apdraudą 
mobil/ams

• Apdraudą 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą

• Apdraudą gyvasties
gausite

namų

auto-

nuo

rakandų
nuo vagiu
langų

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

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

po pietų.

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

INDAMS KUPONAS
TIKTAI IKI BALANDŽIO 16 D.

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

Likusi setui indai eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

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

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois _____

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

Vardas.

Adresas

■t

■J
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NAUIIENOS
The Lithuanlan Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanlan Newa Pub. Co., Ine.

17Š9 Sotath Halsted Street - 
Tefephdne CaRAL 8500

Sabscription Ra tęs s
$8.00 per year in Canada
$5.QQ per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

. 8c 
18c 
75c

Entered as Second Clasė Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
S f Chicago, III. under the act of 

larch 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
iekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
droVi, 1789 S. Halsted SU Chicago, 
IU. Telefonas Canal 8500.

U&akymo kaina t
Chfcągoje—paltu: 

Metams--------------------
Pusei metu _ ____ __ L.
Trims mėnesiams  
Dviem mėnesiams ____
Vienam mėnesiui _____

Chicagoje per išneliotojuš:
Viena kopija_________
Savaitei______________
Mėnesiui______________

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paštu:

Metams --------;— -------------- $5.00
Pusei metų _____  2.75
Trims tnSnešiams... ..............  1.50
Dviems mėnesiams _ ___ 1.00
Vienam mėnesiui____________.75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams --- ------------------------ $8.00
Pusei metų ....._______________4.00
Trims menesiams .------  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Prancūzijos vyriausybė
Francuzijos parlamentas išreiškė beveik visais bal

sais pasitikėjimą naujam ministerių kabinetui, kurio 
priešakyje stovi radikalas Daladier. Taip pat beveik vi
sais balsais parlamentas suteikė vyriausybei nepapras
tas teises krašto apsaugos ir finansų tvarkymo reika-| 
luose. Ši Daladier “diktatūra” tęsis ne ilgiam, kaip iki 
pabaigos liepos mėnesio.

Nadjoji Francuzijos vyriausybė yra ketvirta iš ei
lės nuo to laiko, kai rinkimus į parjamentą laimėjo 
(1936 m.) kairiosios partijos, arba “liaudies frontas”; 
Buvo du kabinetai, vadovaujami socialisto Blum’o; vie
nas — radikalo Chautemps’o, ir dabar vėl — radikalo 
Daladier.

Šiame kabinete nėra nė vieno socialisto, nes socia
listų partija atsisakė dalyvauti valdžioje. Tačiau socia
listai vyriausybę remia. Daladier kabinėtas susideda iš 
vienų tik radikalų, ne^ premjeras negalėjo susitarti nei 
su kairiaisiais, nei su dešiniaisiais. TikrUmoje ši vyriau
sybė yra centro vyriausybė, nors formaliai ją kontro
liuoja “liaudies fronto” partijos, kurios turi daugumą 
atstovų bute.

Pamatinis Francuzijos valdžios keblumas yra tas, 
kad kapitalistai turi finansinę ir ekonominę galią, tuo 
tarpu kai darbininkai, valstiečiai ir smulkieji biznieriai 
turi daugumą atstovų tik vienuose, parlamento rūmuo
se. Kapitalistai neturi politinės galios, bet, vartodami 
savo finansinę ir ekonominę jėgą jie neduoda valdyti 
ir “liaudies frontui”.

šitokiose sąlygose' paprastai iškyla diktatūros gar
bintojai. Bet reikia tikėtis, kad francuzai išvengs fašiz
mo, nes jie perdaug myli laisvę, kad sutiktų kišti savo 
sprandus po diktatūros jungu.

lietuvių organizaciją | Smeto
nos kontrolę ir paversti jos or
ganą “Tėvynę” fašizmo orga
nu.

Kai šitie faktai iškilo aikš
tėn, tai socialistai atsisakė rem
ti Viniką, kuris dalyvauja ta
me smetohininkų sąmoksle, ir 
patarė nariams rinkti jo Vieton 
ką kitą. Kai kurie socialistai 
remia adv. Andziulaitį, o kiti 
— J. Miliauską. Kadangi An
dziulaitis dar yfa Susivieniji
me nedaug žinomas, tai daugu
mą balsuoja už Miliauską.

Tai tokią yra padėtis.
Be reikalo tas “Vien.” ben

dradarbis gąsdina SLA; narius 
bolševikais. Iš jų pusės Susi
vienijimui šiandie pavojaus nė
ra. Jeigu jie padarytų tokią 
žioplystę, kad imtų Susivieniji
me vykinti komunistų “centro 
biuro” politiką, tai SLA. na
riai kaip ybematantv parodytų 
jiems, kur jų vieta.

Bet iš smetoninių fašistų pu
sės pavojus yra: Jie ne .tik pa
sikinkė į savo vežimėlį tokį be

principų politikierių; kaip adv. 
Laukaitis (kuris anąmet flirta
vo su komunistais, o SLA, la
bui dar niekuomet nėra piršto 
pajudinęs), bet ir visiškai su- 
demoralizavo medaliais ir įvai
rių “loškų” pasiūlymais sanda- 
riečias. Jie smurtu Veržiasi į 
SLA. vadovybę, Vesdami begė
dišką agitaciją Spaudoje ir laiš
kais ir nesigailėdami šitam 
tikslui pinigų, ir jiems šitose 
jų pastangose padeda du as
mens, kurie užima atsakomin-* 
gas vietas Susivienijime: sekre
torius Vinikas ir “Tėv.” redak
torius Vitaitis.

Taigi pavojus iš Smetoninio 
fašizrtib puses yra visai rinitas, 
ir jeigu ŠLA. dariai irebutų su
judę kovoti prieš jį, tai SLA. 
būtų pdtekęs į fašistų nagds. 
Dabar; kdip matyt, tas įiavb- 
juš bus atreintds. Bet, apgynę 
SLA. nuo smėtohlaižių, SUši- 
pratusieji nariai beatiduos jo 
nei “Maskvdi’\ bei kam kitam.

Taigi p. K; I>. J. ašaros be
reikalingos.

r kuriais keliais privalome ei
ti;

Ar šiandien Austrija butų su
silaukusi tokio likimo, jei anais 
metais Italijai padedant nebūtų 
gyvendintas krašte monopoli
nis gyvenimas.

Joje Austrijai tragingoje va

jus: Mikužiutė 43, Mockus 42, 
Kerševičius 36, Marcinkevičius 
32, UfbdhUs 4, Soponis 5; į 
daklarūs kvdt.: Staneslow 47, 
Biežis Ši, Štanūlis 4. Taigi, 
Pildomosios Tarybos balsavi
muose kryžiukai suardė sargy
bos tokšto jėgas. Bet į seimą 

landoje nebuvo kas brutaliai I delegatų ririkime sargybtoinkų 
jėgai pasipriešina; kad organi- vajnikas višai sumintas. Trūfi- 
zaciniai visas Austrijos gyveni- ko Vadai Siūlo 4 delegatus į 
mas buvo sutramdytas ir pas- seimų, d progresyviai 6. PrO- 
kutinę jos gyvenimo valandą, grėšyviai laimi. Kelionės lę- 
nors Spėjo demokratija viešai šoms šargybininkai siūlo $30, 
savo žodį tarti, bet nespėjo tiek progresyviai $25. Progresyviai 
susiorganizuoti, kad butų gale- laimi. Čia jau lengva įspėti, 
jusi atsispirti. kas būs toliau. Ttafikaš stalo

Tai ryškus pavyzdys. 7 savo kandidatus į seimo de- 
Tai pavyzdys, kuris; visais 1'ėgatŪš, pr'ogtėšyviai 6. Balša- 

atvejais, nėra sektinas. Liūdnas vimo pasėktoeš: pirmahiė bal- 
laUkia likimas tų kraštų, kurie šavinle progresyviai galina dvi 
pasiduodą tik tariamų vadų vi- Vi’ėldš, trafikaŠ vieną rūtų (0). 
siškai validi, o patys tuno sau Ahtrdme balsavime trafikas iš-

nuplėšta. Draugė Tiškevičienė, 
šešta progresyvių kandidate, • 
laimi. Trdfikds gdvb tris rdtus. 
Na, it kbr tu, pbnuli, ddbar 
hūvažiūdši su tri&iš ratais?

Visi žinome, kad SLA sei
mas įvyks kalnotojė valstijoje 
ir sargybos bokštui ant trijų 
ratų nėbus galima į kalhuslip* 
Ii. tad jų vieta pasilieka na
mai. Gaila man jus, manb bro
liai tautininkai, bet vfel jus jau 
seniai esatė to užsitarnavę. Ju? 
sų praeities darbų sąskaita to< 
kia nešvari, kad jus patys ta
me diimblyne žūsite. Taigi, čia 
niekas nėra kaltas, kaip tik 
jus patys; šitas SLA 38 kuopos 
susirinkimas buvo vienas iŠ 
rimčiausių, taip ir reikia.

Lai mano brolis taUtininkaš 
nemano; kad aš čia iš jo špo
sus krečiu; kuomet aš sakau,

ir dairosi ir klauso-, kiį vadas trauke 2 kdhdidatUš, kad sli- kad man gaila jūsų pralairtie-
stiprintų savo jėgas. Antro bal- 

: progresy
viai gauna tris vietas, trafikas 

, Trečias 
Trafikas palieka

&

MM
Mm

BEREIKALINGAS 
GĄSblNiMAŠ

redaktorius 
komunistds

pusės tas 
sako pami
nu visu so-

,,

Vienas asmuo, paširašęs K. 
P. J., bando “Vienybėje” nu
gąsdinti SLA. narius, kad Su
sivienijimas Lietuvių Ameriko
je esąs “pavedamas bolševi
kams”. O tą “pavedimą bolše
vikams” atlieką — socialistai 
ir net “Naujienų” 
P. Grigaitis, kuris 
dažnai kritikuoja.

“Bet iš antros 
patš Grigaitis”, 
nėtasai K. P. J.;
cializmu tarnauja (? — “N 
Red.) komunistų interesams. 
Ne tik juos paglosto ir pd- 
glamonėja, bet ir didelį krai
tį jiems brūka. Turiu min
tyje socialistų statomą kan
didatą į SLA. sekretoriaus 
tarhybą, J; Miliauską...”
Tas “Vifehybėš” bėndrdddi-bis 

paša ko j d niekūs. Grigaitis hiū- 
kuomet nfebriiko J. MiliūUskb 
į SLA. sekretoriaus vietą.

Kartu SU SLA. Vakarų Ko
mitetu, P. Grigaitis siUlė Pil
domos Tarybbs hdminacijdsfe 
indorsuoti visds šertuosius vir- 
šinirikūs, kad per riiikhnus be
būtų partinių varžytinių ir kad 
delegatai, susirinėię į seimų 
Scrahtdne; butų pasiryžę ne 
peštis, bet dirbti konstruktyvį 
darbą.

Bet
ir “Vienybes* 
iždidžiai 
išplūdo, 
priėmė ir sandariečiai.

To ne gana. Tautininkams 
ir sandariečiams sudarius “tau-

tautininkai iš “Dirvos” 
šitų pasiūlymą 

almėto ir socialistus 
Tautininkų poziciją

Austrijos valstybės galas 
ir kas toliau

(Mušų specialaus korfespondento Lietuvoje)

jus kovos lauke.
Aš iš tikro gerbiu jus kaipo 

lietuvius, bet aš negerbiu jūsų 
praeities darbų. Jus esate labai 
prasti politikieriai ir didžiausi 
demagogai bei* savimylos. Jei
gu laikas ir aplinkybės leis, tai 
aš jums pasakysiu ir sekretą, 
kas jumis privedė prie tokio 
didelio pralaimėjimo.

Viso labo. Rytietis.

1

tišką frontą” Susivienijime, 
jiems atėjo į talką ir Kauno 
smetonininkai. Juk kuriuo tiks
lu “tautos Vadas” atsiuntė visą 
bušelį medalių taūttoirtkų “Sar
gybos” kandidatams ir sanda- 
riečių šulams; kurie suka “Sar
gybos” mašiną Sūšiviehijime, 
jeigu tie tam, kad “tautiškas 
frontas” butų geriau sucemen
tuotas ir užkariautų Susivieni
jimų?

Po to medalių paskyrimo ka
valierius Gegužis tuojaus su
šaukė Slaptą “tautiškų” konle- 
rehciją New Yorke, kur daly
vavo aiškus fašistai ir dagi ne 
SLA. dariai (tokie, kaip B. 
Jufgela) kartu su ŠlA. sekre
torium M. j. Viniku ir “Tėvy- 
nėš” rbdaktorium B. Ė. Vitai- 
čiu, ir toje konferencijoje buvo 
padarytas planas, kaip tauti- 
nihkains užvaldyti SLA., it bu-| 
vo x išrinkta finansų komisija I 
sukelti fbndų “tūūliškiėtos” de
legatams gabėnli į Šcbanidhą. 
Priėtousi šitą planą, konferen-| 
cija pasiuntė sveikinimo tele-j 
gramą Smetonai!

Už ką gi Vinikas, kuris bu
vo tautininkų pašalintas iš Lie
tuvos diplomatinės tarnybos, 
gavo medalių? Už ką "Smeto
na apdovanojo medaliu Vitaitį, 
kuris “Tėvynėje” rdšydaVo dpiė 
Lietuvos tautininkus, kaip apie 
“smurtininkus**?

Kodėl į SLA. rfeikalūš kiša 
savo’ nešvarų snapą Smetonos 
šmeruojamos “Vienybės” šta
bas?

Tik maži vaikai gali nesu
prasti, kad čia yra sąmokslas 
paimti didžiausiąją Amerikos

(Tęsinys)
Komunistų nusistatymas
čia ddug kas priklauso nuo 

komuhistų laikysenos. Atvirai 
ir visai tvirtai reikia viena sa
kyti, kad SSSR šių dienų teis
mai tik Europoje reakcijos su
stiprėjimui padeda. Lygiai taip 
pdt ir komunistai svetur, kurie 
visiškam Maskvos dirigavimui 
pasiduoda tuose kraštuose, ku
riuose jie darbininkų tarpe turi 
įtakos tik stiprina reakciją. 
Taigi, pačioje Prancūzijoje la
bai daug priklauso nuo komu
nistų laikysenos. Jei jie čia ne
aštrins sociajiūių konfliktu, jei 
jie dėka sUšIrdhr?usibs situaci
jos nemėgins varyti demagogi
jos ir elgtis visai beprincipiai, 
tai /PraŪcuzijoje demokratija 
išeis laimėtoja ir tuomet vist 
mussoliniškii ir hitleriški planai 
tvarkyti pasaulį — nueis vel- 

I hiop.
Lygiai taip gali pasidaryti, 

kaip ir didžiojo karo metu, ku
rio visą laiką laimėjimus veik 
išimtinai turėjo tik Vokietija, 
bet paskutinę valandą ji visiš
kai sugniužo ir turėjo pasiduo
ti prancūzų generalinio štabo 
diktatui. Ir jei dar Vokietija iš 
to kafo išliko kaipo valstybė 
sVėika, tdi tik Amerikos dėka. 
Kitaip šiandien Vokietiją mes 
turėtume išdalintų tarp dauge
lio kitų tautų ir fhšlU. Bebūtų 
pasilikusi tik mažūtėtė antraei
lė valstybėle. Gdl tai butų bu
vę pasauliui gefiaŪ; tdtoiau ir 
saugiam

Taigi Visų šių hkllį- akivaiz
doje aiškiai riūtodtbtoū, kiek 
Lietuvos valstybės Užsibūto po
litika tūri būti laiiksti ir apdai
ri. KŪrtŪ taib pat fehkd Idbkti, 
kad į jbS Viaūūs gyvėhitoą mė
gins Veikti bėriyūiški vėjai, o 
ypač turiūt gaivoje šių metų 
Klaipėdos krašto sėiftielib rin
kimus.
Kurybittiū Pajėgų kbhcen- 

iHvitoas
DaUg kas iš tautų sunkioje 

savos valstybės būklėje moka 
ir sugeba vist) krašto kUbybP 
nes pdjėgas įkiiikytl į ddrbų if 
jas įkinkyti į vlšifetoS ki’UŠto 
bendrūs rfeikdlUSil

Tokių pavyzdžių heii|aža tu
rime SkaddiiiaVų Valstybėse; if 
šjtai ddbar iMtoėŪžijdjė. Tik 
trumparegiai puiltikai šiokiose 
valandose dab labiaū toėglhd 
krašte visokius kbilfiiktūS di
dinti.

Iš to kas čia pasakyta aiški 
išvada prašosi, kad LibtuVa 
dabar labiau nbgU kada nbrs y- 
ra reikalinga VidaŪS darni po
litika, pajėgų derinimas, o šita 
galima atsiekti, tik leidus kfra-

šte visoms toms pajėgoms pa
sireikšti. Visi tiek politiniai, 
tiek visuomeniniai monopoliai 
turi būti panaikinti.

Pajėgų; kūrybinių pajėgų 
derinimas turi išeiti iš tų pd- 
čių pajėgų getų notų ir geros 
valios, šešioliktojo Vasario ne
priklausomybės paskelbimo ak
to dvasia turi visame pasireikš
ti. Reikia visiškai pasitikėti sa
vo krašto žtoonių gera valia. O 
toji gera valia gali paširbikšti 
tik tuomet, jei būš jdi leista 
pasireikšti. Ir toji išmintis jau 
pati savaime storas budus ir 
priemones neklaužadas sudrau
sti. ,

» š* i 1

Hitleriška dvasia
Taip, yra dėlko sūširiipinti, 

yra dėlko galvą šlikti. Jei vo
kiška hitleriška dvdsid dabar 
dėka tarpiau tiiiėš šilūacijos 
Lietuvoje įsigalėtų; tai toeš iie 
tik skaudžiai iiUk’eūlėtUniė kai
po valstybė, o gal ir Ūepriklati- 
sdtoybę ptai’dštūmb, bbt škdū- 
džiai nUkentėtutob ir kaipb tau
ta. Muš Vėl gal kellėhiš am
žiams nustūtotų atgal; kdš jdū 
vieną kartą musų tautos istori
joje yra įvykę; tdi šių kldidų 
akivaizdoje jų nelėktų daūgiaū 
kartoti.

Juk ištisus penkis šimtus me
tų škurdome savo nėprikldušo- 
mybę praradę. Juk musų tauta 
kitų buvo traktuojama, kaipo 
medžiaga, kaipo istorinė, mu
ziejinė liekana. Betgi musų 
tduta atsikėlė veik iš numiru
sių, taigi nereiktų ir dabar 
laukti1 iki ateis duobkasiai. Juk 
jie laukia, laukia nekanlrauda-

pasakys. * i
Jūk taip, d ne kitaip įvyko savimo pasekmės:

AųslrijOjė. ’ ~
Viena ir visada žinokime, gdūna kitą ratą (0). 

kad mažų tautų išganymas tik baisaviinas.
demokratijoje, tik demokratija tik vieną kandidatą poną Bui- 
ioms valstybėms laiduoja ne- vydą, progresyvių iš šešių kan- 
priklaūsdmą gyvenimą. didatų liko tik viena draugė

Žinokime, kad Europoje pa- Tiškevičienė. Oje, tu šventas 
laidojus demokratiją to’es kar- JackaU; pakilo šturmas ir sar
tu palaidositoe ir savo nepri- gybos bokšto juodoji vėliava 
klausomybę. ■ ' • ' ■■ ■ ■ •

Hitleris, nei Mussolini pareiškę, SU PILDOMOSIOS TARYBOS RINKIMŲ
REZULTATAI KUOPOMIS

viduje būsime gerai organizuo
ti ir jbi darniai, be monopolių 
eis musų gyvenimas, lai galime 
dar daugiau laimuti ir savo sie
nas, savo valstybės siėbaš su
tvarkyti, taip kaip dera jas tu
rėti. Europoje mes dabar gyve
name lemiamą momentą.

EurOpbje šėlštaiiti rėhk’čija 
dūksta ir atrodytų, kūd ji dūk
sta prieš savo galą. Tad reiktų 
dėti visas pastangas; kau mes 
nebūtume reakcinių pajėgų pa
laikytojai ir rėmėjai; nes joms 
ŽUVUS; kariu su jais if mes ga* 
iimė dingti.

Mažų tautų išganymas
MčS begalime būti 

gyVehimo įkvėpėjais ir 
gas pas save ir kilūs 
leisti joins pasireikšti.

Aišku, reikalingas
mas, bet tas lankstumas turi iš
eiti iš viso krašto pajėgų subū
rimo, viso krašto gyventojų 
pritūrimo, kad jiė žinotų, ko 
toes norime; ko mės trokštame

reakcinio 
tas pajė- 
ugdyti ir

lankštu-

kad jie garantuoja Baltijos val
stybių hėpriklausomybę! Ant
raip, mes tik girdime iš jų grą- 
sihimūš ir ine tik grąsinimus, 
6ėt ir konkrečius žygius.

šiai Etiopijos likimas, štai 
Ispanijos vidaus kovos, ar tai 
nė tų vadų darbas, ar tai ne jų 
žygiai!

Budėk Lietuva! Budėk Lietu-
♦ • ■»

vos darbo žmogau!
—Para Bellum

(gAlas)

(Bendrų Rezultatų Lentelė 
Telpa Pirmam Puslapyje).
Iš 143-čioš Kp. Scranton, Pa.
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Skituia&Oltotai iš sLa žbi Kuopos, 
Brbbkiyhb šai’gybiiiiiikūš; tdi 
mano širdis pradeda kažką 
šokti iš baimės. Mat, nito tb | Į 
laiko, kuomet “Tėvynės” re
daktorius pbr sdvb sargybos 
gažibtų iiidhė škūtodžiai išbarė 
už tautininkų peizojimų mano 
širdiš neteko dfUsb§; Bet 6ū- 
bar, kada visa gamta pradeda 
atgyti it Viskdš pfadedŪ kėištiš, 
tai if toaiib dtųsa atgyja. Ir 
štai vŪ: ihdn be gato gaild 
Brooklyhd SLA satgybiūirikų; 
kad jiems taip skaudžiai nepa
vyko tiek baišdVilfltto'šb Už 
SLA centro viršininkus, liek į 
seinią delegatų Hilkltob^ Šdfgy- 
bininkai beveik buvo tikri, kad 
visaš “tfdfikds” atidarąs tie
siai po dešinei, ir kad trafiko 
linija yra atidara į SLA seimą.

Visibnlš ybd žiilotod; kdd 
Brooklyiid didžiulė 38 kūbpa 
visudbiėt šiųšddvO į šeinius lik 
patentuotus tautininkus; Bet 
šiais toėlais ar tai per jų žiop
lumų, df tai pėr didėlį šdviih 
pasitikėjitoų kdžkokia nėšū- 
prantama galia stojo skersai 
sėHtj iFanim imijų if patvarky
mas išėjo kaip lik priėš šargy- 
bihiūkų itotų: į<a;4r kdš pėr 
kipšdš tų Viską — tą trafiką 
pasūkb kiton pūsėh?

Tai Skaudūs štougls. Kaip 
dabar gali1 i&itsliš if pats trafi- 
kb lėišėjas? Čia aš įdedu bal
savimo pasėktoėš. Į ŠLA ptėzi- 
dęUtūš: Bagočius 44, LUŪkaitiš 
89, Jurgelionis 1 (čia dar ne
bloga) ; į yice-prezidėntuš: Ma- 
žūkila 50, Būkšnaitis 35; j sek- 
feloriits: Vinikas 85, Miliaus
kas 88; AhdžiūlditiS 17; į iždi- 
Utokiiš: Ghgiš 44; Tfėčiokds 
88, Šitobkaitiš 3; į iždo globė-

KORĖSPONDENCIJAL
Brooklytt, N. Y.

K SLA 3S kuuims 
susirinkimo

šėmai tešlai^ į utejife- 
ndš“ apie šios l__________
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Laukia gero kviečių 
derliaus

nho 
kad
nuo

WASHINGTON, b. C., bal. 
12. — Jūngt. Valstijų žemdir
bystes departamento apskaičia
vimu šiemet galima laiikti d i-, 
džiadsio kviečių derliaus 
1931 mėtų. Nužiūrima, 
šiemet kviečių Užderės
£00,000,000 iki 1,000,000,901) 
bušelių. " *

Pasak žemdirbystės sekyeto- 
riads Wallace, šitoks derlius ga
li pastatyt ūkininkus keblioje 
padėtyje konkurencijos atžvil
giu, nes šiemet naujo farmų 
produktų reguliavimo dar nega
lima vykdyti.

SALOJE TARP 
OKEANŲ

Tokia antraštė balandžio 16 
diehų “Naiijteho’seH pddifbdyš 
prddŽia 1F. Bulaw*o pasakojiidb 
itĮJte KUBU, kur jam teko pra
leisti apie šešerius metus. Pat 
šakojimas bus gana ilgas ir 
palies lietuvių gyveiiithą. Pa- 
škutiiiėje dalyje bus atpasako
ta, kaip lietusiai Ir kiti išeiviai 
Visokiais budais bandė iŠ KU-9

82 bos įsigauti į Jungtines Valsil- 
. 2 Jas.
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Ketvirtadienis, bal. 14, 1938 NAUJIENOS, Chieagb, UI.

MAN 
PRIMENA
J Palei mano langą triukšmin- 
gas juokas nuaidėjo.

Aš pakėliau galvą. Stebiu — 
būrys driskių, per žiemą patil
tėj gyvenę, kvatoja pasauliui. 
Jie linksmi, jie natūraliai iššie
pę lupas, tai kodėl rtiaho vei
das apsiniaukęs? O po ryt jari 
Velykos. Poryt Gamtos Atgiji
mo šventė . . .

Mano artimieji savotiškai sd- 
pranta' mano liūdesį. Jie, mat, 
žino, kad per vienas Velykas aš 
duonds kąsnielio neturėjau. Jie 
žino; kad per vienas Velykas 
mano tėvas mirė. Jie žino . . . 
Jie mano hiane liudiht, praei
ties vaizdams man į akis leri- 
dant. Jie hriano mahe apver
kiant Savo audringąjį gyveni
mą. — Aš tyliu. Kas šiandieh 
mario viduje dedasi, aš nemo
ku žodžiais išreikšti.

"Tųip, praeitis hian prisime
na. Neužmirštu ir tų Velykų, 
kuomet su tėvais badavome. 
Tik tas mari primena, kad ir 
šiandien milijohams žiūrinių 
bado šmėkla vaidenasi. Tas 
man primena; kad ir šiandieh 
brolis prifeŠ brolį galanda kala
viją ir ruošiasi mirčiai; Ir tė
vynė, toji, kuriai mes dirbame, 
kuriai mes aukojame gražiau
sius jausmus, šiandien gėdos 
skraiste susisupusi verkia. Į ją 
groboniškos rankos ištiestos; 
nors tuo pačiu laiku jai siun
čiama ir nuduota broliška šyp
sena... Musų ^iiiitbji‘Šalis dre
ba, kaip dreba margaitė patek
dami berrio glėby, Ji gi tebėra 
jauna; tiek dab iridža patybuši, 
riors amžiai ir mini jos vardą. 
Kas gali žinoti to pasėkas? Ir 
mano motinėlė; pergyvenusi di
džiojo karo baisiąją audrą, vėl 
greit gili tokioj, pat padėty at
sirasti. Skirtumas tik tas, kad 
tuomet jos vaikai dar kūdikiais 
žaidę dabar statytų savo krūti
nes kulkai. Ir veltui mes ban
dymine tą sengalvėlę suramin

ti; veltui mes bandytume ją pa
guosti, — ji kristų drriug su sū
numis.

Ir trykšta ihari ašara. Prieš 
mano norą, prieš mario valią; 
Juk argi ašarose palaima?!

Neužmirštu aš ir tų Velykų; 
kuomet* mano tėvas mirė. Mirė 
tėvas, palikdamas mbtiną su 
buriu mažų vaikų. Kuortiet jo 
kuriris^ gulejb aiit lentos; aš ne
verkiau draug su broliukais, 
neištraukė man ašaros ir mo
tinos be paliovos ktikčirijimriš, 
— aš jau triomet mdkėjrih gal
voti apie amžiną gyvenimą ; ; . 
Mano dėdės, mano tetos stebė
josi: “Kietaširdis vaikas — le
vas mirė, o ji ir ašaros neišme
ta”. Jie nesuprato, kad tas vai
kas plahavo dtfeitį, galvojo, 
kaip padėti motinai išaugiriti 
mažesniuosius.

Tai buvo baisiai liūdnos Ve
lykos. Tik šiandien mari jos te
primena, kad ir kasdien milijo
nai našlaičiais lieka. Jei verkti 
dėl kokių priežasčių, reikėtų 
verkti kasdien; Kuriuose sįžine 
nėapmiruSi, turėtume verkti 
kasdien, jei ašarose galėtume 
matyti palaimą. Bet ašaros te
tinka kūdikiui, kol jis vystyk
luose guli; tik kbl jis ihbtihoš 
krūtimis rriaitihasi.

Taigi šalin liūdnos friihtyš! 
Šalin, gyveriirtib tikrovė! Temi
na šiandien džlaugšriib tfiėhd i 
Juk Velykos... Šidridiėn šypso 
ir vrii’gšai, kurie išmatomis gy
vena. Jie linkSihi, ries geroji 
Prigihitiš vėl j UOS ptiglatidžia 
šiltoj pašpdrriėlėj. Jie linksmi’, 
kad rečidri girdės Šiurkštų Idi- 
mingesnio žėihės Vaiko balsą; 
prašant jlėrii šilto kąšrielio...

Neverkiu ir aš. Tik . . ; ne
galiu su ta džiugaujaričia mi
nia ir džiaugsimu kfy.kštariti. 
Perdaug jaučiu, perdaug iriai! 
visa tai primena... JĖt VE
LYKOMIS IR ŽMONIŲ ŠIRDY
SE GALĖTŲ ĮVYKTI PRlbfM- 
člAI LYGI ATMAINA, tlK 
TUOMET aš galėčiau šaukti A- 
leliuja. Tuoihet butų TlkftbS 
V'ėiykbS; Pr; Lapienė

Visoms 'Šio Skyriaus Skaitytojoms, Bendtad&rbSms ii* 
Draugėms—

Linksmų Pavasario — Velykų švenčių!

». . . ■ V. •.. toia'i..... .i '.ti
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Tėvų skundai, II j 
(žiūrėk kėtv., bal. 7 d. huinėtį)

Ahtrdš tėvas, kuris atėjo į 
mokyklą su nusiskundimu apie 
savo ddkters elgesį. Rodosi kad 
tiesiog iš desperacijos prašė 
mokyklos pakilti irietgaitę nuo 
jo rankų ir nusiųsti’ jį į tam 
tikrą įstaigą.

Šios mergaitės keblus padėji
mas parodo didelį pavojų Vai
kams, kada šeimyninis gyveni
mas yra hepdštovbs ir kada tė
vai yra persiskyrę.

Per du bertainiu, mokykla 
siuntė namo žinias, kad mergai
tė rtešilarikb reguliariai. Tėvai 
neatsišaukė į mokyklos ptarie- 
šiniUs.

Mokytoja daugelį sykių 
skambino namus ypatiškai su- 
sikdlbėti, su tėvais. Tik vieną 
Sykį atsiliepė močiute, kuri nu
sistebėjo pranešimu, kad mer
gaitė nėra mokykloj. Ji Atsilie
pė, kad mergaitė išėiha Į hio- 
kyklą1 kasdieną. Mokytoja atsa
kė, kad mergaitė atsilanko la
bai retai.

Tada mokytoja sužinojo, kad 
tėvai yra pėrsiskyrę, ir kad jie 
atsideda vlen ant kito mergaitę 
su valdyti^--- taip kdd ilė vienas 
još nesuvaldo.

Tėvams neateinant į mokyk
lą dukters reikale, tai mokyk
la nusiuntė keletą sykių poli- 
cistą į namus mergaitę atsives
ti. Bet nieko nebuvo namie, vi
si namiškiai tada buvo darbfe;

Vis ti’ėk, iiiokytbja nedusto
jo siųsti į namus žinias per pa
štą, kad mergaitė driF iiera grį
žus į mokyklą. Galų, gale j tik 
atsakomumas yra tėvų.

BČt vienį diedą lėtas ritėjo 
į mokyklą prašydamas atimti 
riuo jo dukterį, nes jau jis ne
galįs nieko su ja padaryti;

Po pasikalbėjimo su tėvu, 
štai kas pasirodė. Per metus ar 
ilgiau, šita mergaitė dažnai ne
pareidavo namo naktimis. Tė
vai sužinojo kur ji budrivb iF 
visados nueidavo ją atgal par
vesti namo.

Bet dabai* šitokie įvykiai taip 
dažnai kartojasi, Rad tėvai ne
žino ką daryti. Mergaitė net 
vagia pinigus nuo tėvų, kad ga
lėtų nusipirkti daugiau nuodų.

Mat šita mergaitė tik 16 mė
tį amžiaus, ruko “marijuana” 
poperosus ir lanko su kitais 
vaikais tam tikras vietas pa
skirtas dėl tokio rūkymo. Ma
rijuana nuodai yrą labai pavo
jingi-

(Bus daugiau)

Iridei Vieni trinka; kiti nežid- 
rihi kibk daug valgo, \ • • 

lieka liesi?
Valais šrišidėda, chemiškrii 

škailaht;> iš trijį rusių. .
1; iJallyiriris. Jis randamas 

iiriušihiUdše, riiėsose, piene, žū- 
vyše; Baitynio reikia augari- 
ieffiš ir šiirikų darbą dirbari- 
tieiris, hes jis atgaivinri nuvar- 
giišiilŠ taiiinėriiš? ;

Ž. MtifrlšZ krąkmblinis,! cū- 
crihiš ihaisliis yra: bulvėse, pd- 
JOse, saldainiuose, duonoj, py
ragaičiuose ii* 1.1, šios rūšies 
iririistas muiris teikia stiprumo, 
šilliriiOs, energijos, jėgos, krii 
mes dirbame, šis maistas yra 
taip kaip prieiti j e kuras. Jei kū
nas tos rūšies maisto nesudegi
na; tada jis virsta į riebalus, iš
sidalina po visą kūną ir nusi
stota kaip tik negeistinose vie
tose, kaip kakle, pilve, liemė- 
ny. Toks maistas vienuose sd- 
naudojamriš ktihlii palaikyti, 
kituose virsta Į JpbF leki 1 riliš rie
balus.

3. Riebriidi rįii'ddihi riiešosė, 
svieste, grietinėj; aliejuj ir t.t. 
Riebalai padeda krakmoliniam; 
ėuki’iniam valgiui, energiją, jė
gą, stiprumą, o ypatingai šild- 
riią palaikyti kai dirbame, žai
džiame.

valgo daug cukraus, labai sto- 
rčja. Kaip storėja žmogus, pa
lyginus su kitomis kūno dali- 
hiis, rankos ir kojos lieka ma
žos.

Tėvai liirėtų iš pat mažens 
vaikus auklėti kaip reikia savo 
svorį palaikyti sulig amžiaus ir 
ūgio. įteikia surasti ko kunui 
iš maisto reikia. Reikia žinoti 
koks maistas yra naudingiau
sias ir valgyti su saiku.

(Bus daugiau)
uv'.7.r-.__ '

Bu k i m 
G r a ž i o s 
Rašo Mariame X.

GRAŽI EISENA

PAVASARIS
Rašb Oria B. Kubiliėriė

“l^VaSai’iš prikelia viską iš 
mifegb it* džirilifcšmu pripildo

Kodėl niažai valgą pasunkėja?
krii kurie niažai valgo, o jų 

svoris auga. Kodėl? Šiai, dėl 
ko. Tai pareina nuo liaukų vei
kimo. Palikta, kad smegenyse 
yra centras, kuris valdo liaukų 
veiki irią-, ypatingai veikia liau
kas kaklo priešaky, vadinamris 
skydine (lliyroid).

Taigi, tokiu atveju tukimris 
pareina ne nuo persivalgymo, 
bet nuo liaukų nenormalads 
Vėikiriio. Šido iitv’ejti tik gydy
tojas gali nustatyti priežastį ir 
tik jis gali paskirti maistą,, nd- 
statyli liaukoms veikti ir sure
guliuoti svorį.

būt visliėk didžiarisla hutd- 
kimo priekastis yra persivalgy- 
ihas. Ahi'ėrikoj pdškūtihiaih 
šimtmety vartojama labai driuį 
cukFatls. Prigril štritistiką, per 
metus kiekvienas asmuo sd- 
naudoja po 100 svarų cukrauš. 
Cukrus lengvai gaunamas. Kai
po valgis yra skanus, pri trau
kiantis, dėl to jo norisi daug 
valgyti. Valgydamas cukrų 
žmogus jaučiasi sotus, stiprus, 
bet kūno nemaitina, kaip bal
tymas. Cukrus kūne nesudegiri- 
tas, pavirsta Riebalais. Ir ne
kartą turime tokį vaizdą: kas

Ne ta moteris' graži, kuri tu
ri gražias akis, plaukus ir lu
pas, bet ta, kuri švariai save 
užlaiko; kuri su skoniu sušu
kuoja savo plaukus, neperdatig 
ištepa akis; skruostus ar išsi- 
baltina pudra. Vienu žodžiu, ji 
turi išrodyti natūrali. Ji turi 
būt mandagi kaip kalboje taiji 
ir užsilaikyme, o Svarbiausia; 
ji turi turėti; gražią eiseną.

Tas nesunku atsiekti, jei at
kreipsi t daugiau domės į tai; 
kaip Stovėt ir kaip vaikščiot.

Pradžiai pabandykit atsisto
ti prie sienos. Tegul jūsų nuga
ra, prišiglaudžiri prie sienos, į- 
traukit pilvą, ištieskit pečius ir 
išsitempkit. Darykit tą kas rytą 
ir kas vrikarą. O kai priprasi t; 
nusištebėsit kaip jūsų figūra 
pasitaisys, kaip jums lehgva 
bus paskui vaikščioti ir krii]5 
gražiai atrddysi't. Nieko nėra 
biahrešHid, kaip apskriti htiga- 
rri ir išsikišąs pilvas. Atsimin
kit tai, ir rietingėkit; už savai
tės — kitb's, nebepažihsit Savę£

ŠEUMNiJfKES

Mėsos Taryba šią savaitę re
komenduoja skanius kumpius; 
kurius galit išvirti arba iškep
ti. Perskaitykit mūšų receptą, 
kuris telpa viršui.

Taipgi nebrangiai galėsit nu
sipirkti nerūkytą kiaulieną, ku
rią galima kepti šu bulvėmis ir 
daržovėmis arba tušinti, o pris
kiri paduoti su tušįntaiš kopūs
tais ir bulvėm.
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I KINO TEATRAS I
I (MGVIES)
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“Mad About MiiSic”
Drainatiškai—komiškas vaiz

das, su jaunute 15 metų Dean- 
na Durbin, Hėrberl Marshal ir 
Griil Pritrick. Šis kurihyš dud- 
da daug progų, jahhai Dean- 
nai parO'dyt SriVb nepaprastą 
talentą, ne tik kaipo daininin
kė, bet ir kaipo vaidintoja. Ir 
ji tikrai yra žavėtina, savo dar 
vaikiškam paprastume, o jau 
turinti Švelnutį siekimą roman
so lihk. Pasaka turi gražų tu
rinį, gerą sąstatą, ir keletą la
bai gražių muzikalių numerių, 
O ypač “Avė Maria”, kurią 
Deanna gieda pritariant vaiku
čių chorui.

Kūrinys vertas matyti visai 
šeimyiiai. Pradedant penktadie
nį, bus rodoma Palace Teatre.

“Arsene Lupih Rettiirns”
Labai gyvas, lengvo būdo, 

gerai suvaidintas kūrinys. Pa
sakos turinys, be abejo shkaši 
apie labai gabų ir nepapraštai 
įdomų, aristokratiškos kilmės 
vagilių “Arsene Lupin”, jaunį 
grakščią tituluotą panelę. JoS 
labai brangius brilijantus ir jų 
prapuolimą, ir buvusį ameriko
nišką “G-man”. Minėtas roles 
vaidina Melvyn Douglas, Virgi- 
nia Bruce ir Warren William. 
Vaidinimo ir fotografišku at
žvilgiu pirmos rūšies. Kam tin
ka tokia turinio pasakos, ma
tyki!, tikiu kad patiks.

Rodoma Apollo Teatre.
I - - - - - - -
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Vienoj madų parodoj pilka 
Spalva buvo išiiritlnai naudoja
ma dėl visų Lūšių suknių ir 
siutų, nuo blednai pilkos spal
vos dėl vakari'nių sųkiiiį iki 
tamširii pilkos (gurimbtal) spal
vos dėl paltų.

Pagrąžinimrii ir priedai buvo 
arbd balti ar geltoni.

Skrybėlės pasiūtos vien iš 
baltų gėlių “piIB'Ox” Styliūje 
bUVo plačiai rtriūdbjariibs prie 
gatvės siutų ar kostiumį.

Beveik visose krautuvėse da
bar galima rasti didžiausio pa
sirinkimo nertų suknių (knėts) 
ddžytų gražiaUSibihis (paštel) 
Spalvomis.

Verta kibkViėiiai irioteriai tu
rėti nors vieną nertine suknią, 
kadaūgi šibš rušibš suknelės la
bai' gerai nešiojasi ir iieSiraukŠ- 
lėja ypač kelionėje. Kainos la
bai prieinamos.

širdį kiekvieno gyvūno”, Taip 
ifeii’ėiškė grit’sriš ąrigltį poetas 
John kieran, kai jis vaikštinėjo 
po ką tik pradedančias žaliuo
ti pavasario pievas.

Iš tikrųjų, kaip yra malonu 
ir smagu pavasarį išvažiuoti į 
laukus; UkiUš, miškus — žmo
gus jaUlibsi, kad išnriūjo atgi
męs. Pamatyti tikrenybėje pa
vasario prisikėlimą, Žriipgūs 
būtinai turi išvažiuoti į ūkį ar
ba kur nors į mišką — čia pa
jusi, kad kas nors pakelia ta
vo sielą į padanges; čia rdsi 
džiriugšnią, čia rasi nekaltą gė
lelę kišant savo gražią galvu
tę iš žemes ir gražiai šypsan
čią į motiną-saulę, čia galėsi 
juoktis, čia galėsi verkti, čia 
tau širdį kutens gamtos grožis 
ir jos paslaptys. Nors bUsi ir 
nuvargęs nuo kasdieninio dar
bo — jausies laimingu, ries čia 
tavo Siela algyš kaip ta gėlelė 
iš po ilgo žiemos miego.

Kiekvienas žmogus, kuris gy
vena mieste, turėtų dėti visas

pastangas išvažiuoti nors šveri- 
tadieniais kur nors į laukus — 
miškus — ukiūs. Jbk yrri daug 
švėlkiriu ir mriloniriu pbdrėišli 
liuosą laiką tyrame ote, negU 
kur nOrs hamie girlūdkliauli 
arba leisti laiką veltui apie ki
tus kalbant.

Su pavasario grožiu ateina ik* 
pirma pavasario šveilte taip va- 
diririmri RavasdHo ir SVifesos 
Dievaitė — VEtYkOS — Pri
sikėlimas visos gamtos, kiek 
daug džiaugsmo tiems, kurife 
yra sveiki ir laimingai štilį ūky 
šios pavasario šventės, ir kiek 
daug skaUsihb tiems, ktirife nė- 
krillai kraują lieja už tiesą ir 
savo įsitikinimus. Pavasaris ir 
Velykos turėtų nušiaušti kiek
vieno žmogaus neapykantos ap
siaustą, ir įkvėpti jam daugidU 
irieiles ir žmoniškumo savo ar
timui. a 
Prisikėlė Garbingas, Aleliuja! 
Gamtos grožis žavingas Aleliu

ja!
Kas į Gamtą įlikesr?Aleliūja! 
Netrokš tas sau gjtfEes, Aleliu

ja!
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|i-: MAISTAS
Veda Dora Vilkienė

kUMpis
Vfelykbs hebtis Vdykos, jei neturė

sit kuhipid.
Štai kaip rfeikia prirengti ypatingai 

skihų kumpį. Nusipirkit gerą, sultingą 
kuinpį. Jei tudt pakankamai pinigų, tai 
paiinkit iš Lietuvės importuotą kumjiį. 
Tas kumpis jau išvirtas, todėl jo vir
ti nereikia. IŠiitikit jį iš blėkines, nu
imkit želę it liUpiauštykit riebumus. O 
jei riebuniai patinka, galit juos palikti. 
Padėkit kumpį į gilesnį indą. Įsmeigkit 
kokius 18 gvazdikėliip įdėkit 3-4 šauk
štus medaus ir užpilkit 2 stiklus Tokay 
vyno. Kepkit karštame pečiuje apie 1 
valabdlf. Gan tarikiai aplaistyki't. Pa
duokit karštą arba šaltą. Skdnesrtib 
kumpio vargiai kur rasit.

BABKA
puoduko sviesto

% puoduko cukraus
2 kiaušinių trynius ir vieno kiau

šinio baltymus.
1 arbatinis šįtukštukds druskos
3 puodukai miltų
1 uncija mielių
1 puodukas šilto pieno
1 citrina, nutarkuok viršų ir iš- 

spausk sunką
Sutrupinki mielius,, įpilk Šiltą pie

ną ir 1 puddiiką miltų.
Viską kartu išmaišyk ir padėk į šil

tą ViŪ|, kad pakiltų.
išttlhk ŠViėštf, pridėk cukrų, kiau

šiniu ItyniUš ir citrinos. nutarkuotą 
luobtlf ir slinkį. Sildėk likusius mil
tus pAbiilriiht .sti pakilusia tešla, vėl 
iŠffiatšyk, pašktil siidėk , išplaktą 
kiaiiŠihib riiltyrtią ir HžinkaS (jei norit). 
Gali taipgi, pridėt smulkiai sukapotų 
saidžiiĮ migdbllį. Tešlą gerii iŠibinkyk ii 
padėk į Šiltą vietą; t kad pakiltų. aKi 
pakils sudėk i {sšViestUbtą blėtę ir duok 
dar šjikĮ pakilti, paskui kepk pečiuje.

Tortas
I puodukas cukraus
1 puodukas saldaus sviesto arba 

taukų
3 kiaušiniai, atskirkit baltymus.
% sv. smulkiai sukapotų saldžių 

migdolų.
2 uncijas karčiųjų migdolų (suka- 

pokit).
1 citriną, sutarkuokit luobą ir iš- 

spauskit sunką.
2 puodukų miltų, persijokit keletą 

sykių per sietą.
1 stiklinė virtų uogų konfitūrų.
Gerai ištrinkit sviestą arba taukds 

su cukrum. Pridėkit 3 kiaušinių try
nius, migdolus, miltus, o paskui iš
plaktas baltymui. IšmaiŠykit. Išklokit 
blėtę iii tešla, Vidurį Storiau negu 
kraštus. Ant viršaus uždekit virtis 
Uogas,—^-konfitūras. Dalį tešlbs iško- 
Čiokit į plonus kokio Va colio sto
rumo ir siaurumo šmotus, ir išstri- 
žai uždekit ant konfitūrų. Kepkit 

nelabai karštame pečiuje. Prieš paduo
dant, uždekit į tarpus daugiau konfi
tūrų ir jei patinka—dar uždekit iš
plaktos saldžios grietinės.

Vaisiiį Balutei
Supiaustykit bananus, orandžius, 

pybes obuolius arba kokius tik 
norit valsiūs. Sumaišyki! ii? pridė
kit mayonnaise dažalo. Jei mayon- 
naise nepatinka, apiberkit čukrtŪn. 
Kai pastovės, galėsit valgyti.• • • 9 t * •• • • * •• "■'* • • 9 ’

Prikimštos Tomatės
Gražiai išpiaiikit ir su šaukštu 

išimkit viską kas randasi tomatėsė. 
Nupiaukit žievelę Ir smulkiai sd- 
kapokit. Paskui paimkit selerų, 
ridikėlių, svogūnų, virtų kiaušinių, 
sumaišykit sU mayonnaise dažalu 
ir sudėkit atgal į tomates. Toma
tės padėkit ant lėkštės išklotos sa
lotom. Valgykit su krekesais arba 
pakepinta balta duona.

Vietoj kiaušinių galit vartoti 
vėžius arba keptą Šaltą tnėsą.

Maišytės Salbtoš
Smulkiai supiaustylų ridikėlių, 

žalią svogūnų Ir agurkų. Galit pri
dėti salotų lapų ir sumaišyt su rūgš
čia šnietona arba prancūzišku dd- 
žalu. 9* 9 -9 t r • r* 99 » 9 9 9 9 9 9 9 • » . • • *>

Velykos Be Kumpio—Ne Velykos



NAUJIENOSf Čiiicago, III Ketvirtadienis, bal. 14, 193?

15 Wardo Lietuvių Demokratų Kliubas laikys mėnesinį susi
rinkimų penktadienį, balandžio 15 d., vietinėj bažnytinėje 
auditorijoje, 7:30 v. vakare. Visi nariai kviečiami daly
vauti ir apielinkės lietuviai nepiliečiai. Visi gausite pata
rimų ir knygučių (lessons in citizenship for naturaliza- 
tion) veltui. —M. C. R.

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikinį Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utarninkais.

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

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
Me^ užlaikom modernišką Taverną, taipgi turime daržą piknikams. 
Yra pilnai įrengta virtuvė ir šokiam platforma. Daržas dėl drau
gijų ir kliubų yra duodamas dykai. Norintys turėti parengimus, 
turite pirma užsiregistruoti kurią 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.

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

GERKIT tik GERA ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
nį alų, kur; užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

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

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock 6240

Užeikit
Šiandien į

KOZICKI'S
Delicafessen

Diena 1$ Dienos
apie valdžios darbus bei politi
kę. Jeigu su syk lietuviams bu
tų pavesta Chicagos miestų val
dyti, tai iš to nieko neišeitų, 
nes mes neturėtume išlavintų Velykų

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Louis Statkus, 31, su Harriet
Strumil, 24

Vincent Gregorius, 22, su Vio
la Havel, 18

žmonių. Net ir lenkai vieni to 
negalėtų padaryti, nes ir pas 
juos pritruktų žinovų. Lenkų 
gi Chicagoje yra penkis syk 
daugiau negu lietuvių.

LIKIERIŲ
S PECIALAI

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Tūkstančiai Vyrams 
Siutų Velykoms 
Pirkit Dabar

The Bridgeport Clothing Co., 
Petrausko rūbų krautuvė, 3312 
S. Hrlsted St. Tai yra žinoma 
lietuvių vyrų rūbų krautuvė 
Bridgeporte.

Vyrai ir berniukai, dabar at
silankę į Petrausko krautuvę, 
ras tūkstančius puikiausių siu
tų pasirinkimui. Velykoms kiek 
vienas vyras nori būti gražiai 
r psirengęs. Petrauskas turi pui
kiausi Velykoms siutų. Kainos 
tų siutų nebrangios.

Kas nori įsigyti Velykoms 
gera ir nebrangų siutų, lai atsi
lanko x į Petrausko krautuvę. 
•Nusipirkęs šioj krautuvėj siu
tų, kiekvienas bus tikrai užga
nėdintas. —Susiedas

Kozickio Delikatesų
Krautuvė

Kozickio delikatesų krautu
vė pasiūlo specialius velyki
nius bargenus. Turi visokios 
rūšies kumpių ir dešrų. Turi 
šviežių ir rūkytų, o. taip pat 
ir lašinių bei butt'šii. Gi su 

| kiekvienu pirkiniu duoda vai- 
jkams čokoladinių kiaušinių 
(dykai.

Krautuvės antrašas yra 4166 
Archer Avenue. Tel. Virginia 

į 1180. Nepamirškite prie pro- 
1 gos apsilankyti. —Skelb.

Politikoje
i Lietuviams reikia 
dėtis su kitais 
ateiviais

Ir Namų Darbo Dešrų Krautuvę
Palikit Savo Užsakymų

Mes laikome isų eilę Namų Sugar-Cured Kumpių ir im
portuotų Kumpių. Taipgi ir specialių Velykinių Dešrų, La

šinių, Šviežių ir Rūkytų Butts ir Lašinių.

Velykų Kumpiai Dabar!
Išverdame > 
Kumpius

DYKAI
IŠKEPAME 
KUMPIUS

Su visais trimingais f 
®xtra . JuC Tiktai .............  WV

Duodame šokolado kiaušinių vaikams su kiekvienu pirkiniu

KOZICKI'S DELICATESSEN
Ir Namų Darbo Dešrų Krautuvė

4166 ARCHER AVĖ. Tel. VIRginia 1180

Amerikos politikoje rodos 
yra nepraktiška perdaug tauty
bę akcentuoti. Ištiktųjų tauty
bė čia daug nei nereiškia. Tau
tos čia nėra persekiojamos. 
Specifiškai tautinių reikalų po- 
litikon įnešti nėra daug. Ta
čiau visi ateiviai, kaipo atei
viai, ir jų vaikai turi kuo rū
pintis. Jie tikrai čia yra skriau
džiami, dažnai niekinami, ir ži
noma sužiniai neprileidžiami 
prie valdžios darbų. Ateiviams 
net ir WPA darbų bei pašal
pos yra sunkiau gauti negu se
niems amerikiečiams. Tai be 
tautų skirtumo.

Tokiu budu ateiviai su jų 
vaikais turi interesų bendrumų 
kaipo naujieji amerikiečiai. 
Pasiskaldę į tautines grupes, 
jie savo interesų visai negali 
apginti.

Todėl visoms mažesnėms

1 Metų* Sena Straight 
WHISKEY r
švelni ir atsakan- |L|| ■ n v 
čiai sendinta me- 
dyje. ’ V V

Kvorta

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

.09
Keis, 
iš 24

j Z————————’ 
Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

Šaukit Tel. YARDS 3408

PORT WINE
MUSCATEL

Grynas California^4 • OI 
pilnai stiprus vy-^p H 
nas. šventėms spe- H Gal. 
daliai įkainuotas. H

4 Metui Senas 
COGNAC BRANDY
90 proof grynas

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

DYKAI 
PRISTATYMAS

Telefonas

$ .19
Penk
tada
lis.

CANAL 4738

WEXBERG’S
1908 SOUTH HALSTED STREET

GARSINTOS “NAUJIENOSE”

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Screened) .................. tunas

j SMULKESNĖS $7.25
' Tonas _____-_____ _______

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

TAISOME VISO
KIUS RADIOS 

Eksperto radio taisymas—dykai 
apskaičiavimas — atliekama jtisą 
namuose—visas darhas užtikrin 
tas vieniems metams.

Marųuette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

tautoms reikėtų dėtis į krūvų 
ir veikti išvieno, kaipo Ameri
kos piliečiams ateiviams. Skait- 
lingesnės tautos, kaip vokiečiai, 
lenkai, italai, švedai ir žydai, 
rodos yra perdaug pasikėlusios 
savo tautinėje ambicijoje. Gal 
tos ambitingos tautos tuojau 
nesidėtų su mažesnėmis. Bet 
jeigu susidėtų tik mažiau skait
lingos tautos, tai ir iš jų tuo
jau susidarytų stambi politinė 
spėka Illinois valstijoj. Mažes
nės tautos su lietuviais prieša
ky Illinois valstijoj turi apie 
800,000 balsuotojui

Ateiviai turi "širvo politinius 
reikalus ir reikalavimus. Jų 
politinė progfama turi jiems 
patiems paaiškėti. Pirmoj vie
loj šioj programoj turi stovėti 
šie punktai: ’

1. Lygios „..teisėk. ir privilegi
jos ateiviams amerikiečiams, 
kaip ir seniems amerikiečiams.

2. Teisė turėti atstovybę ma
žumoms.

I3. Proporciniai)rinkimai.
4. Chicagoj partijų precink-

ių kapitonai turi būti žmonių 
renkami, kaip tai yra visur ki
tur Illinois valstijoj. r

5. Proga ateiviams amerikie
čiams turėti tiek pat valdžios 
darbų, kiek jų proporciniai tu
ri senieji amerikiečiai.

Šitiems programos punktams 
turės pritarti ir skaitlingesnės

Lietuvių piliečių Chicagoje ir 
visoje Illinois valstijoj yra ne 
kų mažiau negu čechų. Vienok 
politikoje lietuviai nieko ne
reiškia, tuo tarpu kada čechai 
turi ir savo atstovų ir daugybę 
valdžios darbų.

Taip yra daugiausia todėl, 
kad čechai gyvena susispietę 
poroj Chicagos wardų ir Cice
ro miestely. Ten jie sudaro di
džiumų.

Atstovybė Amerikoj yra duo
dama ne pagal tautų, bet pagal 
žemės sklypų.

Nei viename distrikte Chica
goj lietuviai nesudaro didžiu
mos, o todėl jie negali atsiekti 
atstovybės.

Čechai valdo porų sklypų ir 
todėl jie turi atstovybę.

Tai veikiausia yra tik pri
puolamas dalykas. Iš to negali
ma daryti išvedimo, kad lietu
viams reikėtų spiestis gyventi 
vienoj krūvoj. Daug kitų ma
žų tautų gyvena čia išsisklais
tę po visų Chicagos miestų. Pa
vyzdžiui, graikai, hungarai, 
slavokai. Jeigu yra jų tirštes
nių kolonijų, tai visur, kaip ir 

• lietuvių, jos yra permažos, kad 
j sudaryti didžiumų vienoj war- 
doj. Kaip ir lietuviai, taip pat 
ir graikai, hungarai, slavokai 
ir rumunai neturi politinės at
stovybės ir politiškai nieko ne
reiškia.

Kadangi visos šios tautos ne
prieina prie valdžios, tai žino- 
ma tarp jų neiŠsikelia nei žmo
nių, kurie gėjai nusimanytų

tautos. Ir joms juk to pačio 
reikia. —Adv. KL Jurgelionis.

• PAVASARIS JAU TIK
RAI ČIA — Vakar Chicagon 
tikrai atėjo pavasaris. Nevien 
temperatūra pašoko iki 67 laip
snių, bet į miestų atvažiavo ir 
cirkas (Cole Brothers, su klou
nais," žvėrimis ir akrobatais. 
Cirkas tai 'tikrasis pavasario 
penkias.
- ■— ■ —..............    -v --------- *

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setų

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

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakute, sriu
bai šaukštas, videlčius, salo
toms šakutė ir du maži šauk
štukai, vienas kavai, o kitas 
dezertui valgyti, šie šeši šmo
tai kaįnuoja 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 setų. Tie setai yra 
Rogers sidabro ’ ir< garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gių skainų niekur negausit. Nau-^ 
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos.

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

Su 6 Kuponais ....99c
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

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

Tiktai po 990 už 
kiekvienų setų 
su 6 kuponais

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS
6 didelius peilius už .............................  $1.49
6 didelės šakutės už ................................. 1.19
6 sriubos šaukštus už .............   1.19
G salotom šakutes už ..........  1.19
G arbat. šaukštukus už ..........  790
G Ice Tea šaukštai už ................................. 1.19

Per paštų 15 centų extra už persiuntimų.

Deže Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą
ISITfiMYKIT! 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.

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

Atsiųskit man ............................................ ................. —.......................

Vardas ......................  —

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

Miestas ......................   Valstija ........................—

Kupono No. 110 Balandžio 14 d.

Y A N A S 
GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 

VŲ KRAUTUVĖ
Maliavos, yvarnišius, Geležies iš
dirbiniai; plumbingo reikmens, 

y/ Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street
7 Phoite PROSPECT 1297

< Lietuviu Krautuvė

LOANS & INSURANCE 
IN ALL ITS BJČANCHES , 

Building Management
JOHN P. EWALD 
REALTY COMPANY, Ine. 

3236 S. Halsted St.
Phone CALUMET 4118 ;

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

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

L SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $J£.5O
GYDYMAS.......................SCn.OO
LIGONINĖJE .................. vU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . $15.00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama .......
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■ 9

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

Tel. Lavmdale 5727.

• Rl^TAURANTAT
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIU VALGYLA 

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

TeL VICTORY 9070.
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Nominacijų Rezultatai
Smūgis Kelly ir Nash mašinai

Chicagos demokratų poli
tiški bosai Kelly ir Nash no
minacijose gavo antausį nuo 
balsuotojų. Bosų mašina tuo 
dar netapo sumušta. Ji dar 
pasiliko pilnoj galėję Chica- 
goje ir pavietė. Net ir legisla- 
turoj jos galybė nedaug bus

JOSEPHINE INTAS
Persiskyrė su šiuo pasau

liu bal. 13 dieną, 5:30 vai. ry
tą, 1938 m., sulaukus 16 me
tų amžiaus, gimus Chicago,

Paliko dideliame nuliūdi
me motiną Marcijoną po tė- 

< vais Dublaite, tėvą Antaną, 
i seserį Bronislavą, brolį Izaby 

kitas gimines.
Kūnas pašarvotas randasi 

7201 S. Talman avė.
Laidotuvės įvyks šešt., bal. 

16 dieną, 1:30 vai. po piet iš 
namų bus nulydėta į Tautiš

kas kapines.
Visi A. A. Josephine Intas 

giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiame da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, >
Tėvai, sesuo brolis ir 

kitos gim.
Laid. Direk. Anthony Pet
kus. Tel. Grovehill 0142.

MADOS

No. 4638 — Praktiška ir graži sporto suknelė. Gražiau išro- 
dys jeigu pasisiusit ją iš vienos spalvos materiolo. Sukirptos 
mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, ir 40 colių per 
krutinę.
Noęint gauti vieną ar dau

giau virš nurodytu pavyzdžių 
prašome iškirpti pačiuotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, 1111 

sumažėjus. Vienok taip aiš
kiai išreikštas žmonių pro
testas prieš mašiną parodo, 
kad mašinos dienos suskaity
tos. Kitais metais bus renka
mas Chicagos majoras. Majo
rui Kelly vargiai bepasiseks 
pasilikti majoru. Priešingu

A. t A.
Motiejus Svaranavičius

Persiskyrė su šiuo pasau
liu bal. 13 d., 11:30 vai. ry
te, 1938 m., sulaukęs senat
vės, gimęs Panevėžio apsk., 
Ramygalos parap., Jotainių 
kaime.’

Amerikoj išgyveno 55 m.
Paliko dideliame nuliūdi

me moterį Antaniną po tė
vais Vertelkaitę, 3 sunūs A- 
leksandrą, Joną ir Feliksą, 
marčią ir anūką, brolį Kazi
mierą Sheboygan, Wis. Sesers 
sūnų, Juozapą Glutauską ir 
kitus gimines.

Priklausė Organizacijose 
Liet. Pil. Darb. Pas. Klubo ir 
Aušros Vartų Saldžiausios šir
dies ir Simano Daukanto 
Draugijas.

Kūnas pašarvotas randasi 
Lachavičiaus koplyčioj, 2314 
W. 23rd pi.

Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, bal. 16 dieną, 9 vai. ryte 
iš koplyčios bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Motiejaus Sva- 
ranausko giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, sūnūs, marti, anū

kas ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja Lai

dotuvių Direktorius Lachavi- 
čia ir sunai. Tel. Can. 2515

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicągo, 11L 

čia įdedu ,15 centų ir prašau 
I

atsiųsti man pavyzdį No......... .....
Mieros .................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija) 
■■ ........ 

jam. kandidatu matyt bus da
bartinis prokuroras Courtney. 
ir jeigu žmonių nuomonė ne-j 
atsimainys, jis veikiausia bus 
išrinktas į majojrus.

Teisėjas Edmund K. Jarec- 
ki atsiekė reikšmingiausios 
pergalės, nes jis vienas laimė
jo Cook paviete, kur Kelly ir 
Nash mašina yrą galingiausia* 
Kiti vyresnieji Hornerio kandi
datai Cook paviete pralaimė
jo. Jie gavo čia nemažai bal
sų tik ačių JarecĮdųi. Visoj 
valstijoj Hornerio kandidatai 
gavo didelę didžiumą balsų, 
betxtos didžiumos nebūtų už
tekę, jeigu Chicagoj jie butų 
mažai gavę. Chicagos žmonės 
sujudo balsuoti už Jareckį, 
kaipo ~ teisingą teisėją, kurs 
saugojo žųionių balsavimo tei
sę ir kurį norėjo pastumti į 
šalį demokratų bosai. Balsuo
dami už Jareckį, labai dauge
lis balsavo ir už kitus kandi
datus, kurie su juo ėjo.

Chicagoj teisėjas Jarecki iŠ 
50 wardų pilnai laimėjo 28- 
sė, gavo kone lygiai balsų su 
Prystalskiu 11-je wardų ir ma
žiau už Prystalskį balsų gavo 
irgi 11-je. Iš lietuvių apgyven
tų wardų Jareckis laimėjo 91- 
toj, 10-toj ir 12-toj. Kone ly
giai su Prystalskiu gavo bal
sų 11-toj ir 13-toj w ardoj. Tuo 
tarpu Lucas visose lietuviško
se wardose pralaimėjo, o lai
mėjo 29-toj, 35-toj ir 49-toj.

Illinois lėgislaturon iš Chi
cagos tapo nominuoti du geri 
gub. Hornerio rėmėjai Ben S. 
Adamowski ir profesorius 
James W. Linu.

Į Suvienytųjų Valstijų se
natorius gub. Horneris turės 
kandidatu . savo žmogų Scott 
W. Lucas. Iš repųbli'konų pu-

ANDRIEJUS RASIMĄYIČIUS
Persiskyrė . pasau-

Ifū bal.’ WM -15:40 vai. 
vak., sulaukęs puš amžiaus, 
gimęs ’Vilkąviškių apskr., Viš
tyčių kaį*116-

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliapie nųlįudime 

mylimą moterį Oną, po tė
vais Radorhskaitė, 4 dukteres 
Mąry, Apele, Margaret ir 
Ona, 2 sunuš Antaną ir Jur
gį, 4 žentus A. Lenpe, V. A- 
liskį, J. Kasmauskį, J, Miką- 
laitį, 2 marčias, Josephine ir 
Minnie, 4 anukus ir daug ki
tų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
3546 So. Union avė. Tel. 
Yards 4528.

Laidotuvės įvyks penkt., 
bal. 15 dieną, 9:QP vai. rytą išx 
namų į šv. Kryžihus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už yė- 
lionio sielą, o iš tėn bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes. ■ '

Visi 'A. A. Andriejaus Rasi- 
mavičiaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, dukterys, sunai ir 

kitos gim.
Laidotuvėse patarnauja Lai

dotuvių Direktorius J. F. Eu- 
deikis. Tel Yards - 1741

j

BOLESLOVAS

seseris

Persiskyrė su šiuo pasauliu Ba
landžio 13 d., 2:45 valandą ryto, 
1938 m., sulaukės pusės amž., gi
męs Tirkšlių ' parap., Mažeikių 
apskrity.

Paliko dideliame nuliudime mo
terį Mortą, posuųį Juozapą, 5 pus
brolius, Viktorą, James, Vaclovą 
Navickius, Kastantą' ir Ignacą Pi
kelius, brolienę Oną Navickienę, 
sesers vaikus: Bronislavą, Ste- 
phania, Kazirpierą Įr Philip ir gi
mines, o Lietuvoje — 2 ----- ’~
Bronislayą ir Idą.

Kunžts pašarvotas J. F. Rad- 
žiaus koplyčioje 668 18th St.

Laido,tuvės įvyks Pirmadienį, 
Balandžio 18 d., 8:30 valandą ry
to, iš koplyčios į Dievo Apveiz- 
dos parapijps bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o'iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Boleslovo Navicko giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. v

Nuliūdę liekame: ' \
Moteris, Posunįs, Pusbroliai, Brolienė, Sesers ir Giminės. ,

Laid. Direktorius J. F. Radžius, Tel. CANAL 6174.
' • • ■ t ’ ■ . - J < i

sės į tą vietą tapo 'nominuotas 
RichąT^ J- tyons.

Ęornerio kandidatas 
profesorius T. V. Sripuį roclos
laiipęjo nominaciją į kongres- 
mąųųą nuo visos Valstijos, ta
čiau antrojo kongręsmano yię-. 
toi^ kąųdidatu bus J^eĮIy ir 
Naąli c-

Bąlsąį už dęmokratų 
kąndidąįus į 
senatorius

7,407 pęęcįnktai iš visos Illi
nois valstijos 8,28č .precįnktų 
davę balsų

Lucąs >098,808 
Už Igoe 659,69.3

Balsai už ĮcaiiįĮįdatųs į pavieto

4097 pręcinktąį iš Pook pa
vieto 4377 pręciųktaį davę bal
sų: m

Už Jareckį 476,349
UŽ Prystalskį 441,997

Balsai už 
kopgresmanųs

Ketvirtaine distrikte:
Beam —’ 29,133
Basinskį 14,433 

šeštame distrikte
Maciejewski 72,002
Cullerton 5052 
Graham 24409.

• ĮSIKALBĖJO KALĖJI- 
MAN — John Galis, 28 metų 
brightonparkietis nuo 4100 W. 
47th Street, atėjo balsavimų 
stotin ties 4758 S. Komensky 
avenue. Buvo labai kalbus ir. 
darė . įvairias sarkastiškas pa
stabas tos stoties balsų skaity
tojams. DabąpiGalis daro sar
kastiškas pastabas pats sau.
Sėdi už grotų* Brighton Parko 
nuovadoje. ;.j ■ -
-----------------—----------rr------------------------------------- -

■ • a.<
A. A. BrofaislaVd“Niemčau- 

skaitė, po patėviu Raųski- 
niutė, kuri mirė 2 dieną bąl. 
ir palaidota-tapo bal? 5 d. o 
dabar ilsis Šv. Kazimiero ka
pinėse, amžinai nutilus ir ne
galėdami ‘ < itsidėkavot tiems, 
kurie jai.Įsųteįkę paskutinį 
patarnavimą .ir palydėjo ją į 
tą neišvengiamą amžinybės 
vietą. , ,$

Mes atmindami ir° apgailė
dami jos prasišalinimą įš nh.u-' 
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms įr suteiku
siems vainikus draugams.

Dėka vo j ame musų dvasiš
kam tėvui, Kun. Batučiųi 
Gim. Pan. v. ŠParap. bažny
čios, kurs atlaikė įspūdingas 
pamaldas už jos sielą; deka- 
vojame graboriųi Antanui 
Petkui, kuris savu geru ir 
mandagiu patarųayimu gar
bingai nulydėjo ją į amzin- 
astį, o mums palengvino per- 
kęsti nuliūdimą ir rūpesčius, 
dėkavojame grabnešiams, gi
minėms ir visiems draugams 
už gėlių vainikus ir šv. Mi
šios ir pagalios dėkavojame 
visiems dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms; o tau musų 
mylima dukrele ir sesute sa
kome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę Lieka
Motina, Sesuo ir Patėvis 

Dominikas Rauskinas• • . -' - • • » « ■ • •, ■ » « •> * **

NAVICKIS

NOMINACIJŲ 
ATGARSIAI

CLASSIFIED ADS,
FARMS FOR SALE

_______ Ūkiai PardayĮmui_______
PARSIDUODA labai pigiai, pasi

rink vieną iš dviejų nedidelių far- 
mu: vienoj 20 akrų žemės, štoras, 
troba, 9 trobelės nakvynininkams, 
gasolino stotis. Gera vieta, kas ži
no kaip biznį varyti; antroj 5 ak
rai žemės, gasolino stotis, štoras, 
virš 100 vaismedžių, visi su vai
siais. Antrašas Kenosha County 31 
road, buvęs 41 road. Martin Zo- 
remsky, R. 1, Box 208, Kenosha, 
iWs. J

f Chicagos miesto valdyba 
ruošiasi atimti nuo prokuroro 
Thomąs J. Coųrtnęy 100 mies
to policistų, kurie buvo pa
skirti tarnybai , prokųroturo- 
ję. Chicagos policiją kontro
liuoja Kelly-Nąsh grupė, o Cour 
tney antrądienio nominacijose 
rėmė Hornerio-Jaręckio frakci
ją, kuri poiniųącijas laimėjo.

• Apie 11 valandą antradie
nį naktį, yiaiems nominacijų 
rezultatams dar nespėjus, Mi- 
ęhąel Įgoe padare pareiškimą 
per radio, kad jis ir jo kole
gos Ęelly-Nash sąraše laimėjo. 
Ųž valandos laiko pasirodė, kad 
nej Igoe pęlaimėjo nominacijos 
į Ų, S. senatorius, nei didžiu
ma Hjtų Kelly-Nash kandida
tų valstijos urėdams. Kelly- 
Nąsh kąndidataį gavo didelę 
daugumą balsų Chicagoje, bet 
jįjorpęr^P ^aijidid^tąi tą skirtu
mą išlygino pušluodami dide
lė didžiumą balsų provincijo
je.

4 Hornerio frakcija laimėjo 
dvi svarbias pozicijas Cook ap
skričio legislaturos atstovų no
minacijose. Benjamin Adam- 
owski, Hornerio šalininkas ga
vo nominaciją 25-tam senato- 
rialiam distrikte, Northsidčje 
į atstovų buto narius, o profe
sorius James Weber Linn lai
mėjo tai pačiai vietai 51tame 
distrikte. Prieš abu Kelly-Nash 
grupe buvo griežtai nusistačiu
si. Penki kiti Hornerio kandi
datai į valstijos senatą pralai
mėjo.

• Peiyidirbęs pntradienio 
nominacijose, Jareckio šali

ninkas Carl Platt, 38, nuo 6625 
Perry avenue, parėjo namo iš 
balsavimo stoties ir krito ne-
(gyvas.

G Visli demokratų kandida
tai į municipialius teisėjus yra 
Kelly-Nash grupes nariai. Jie 
beveik neturėję opozicijos. Hor- ♦ > t < ■1 t LJ * * * fner-Jareckio frakcija kandidatų 
nestatė.

• štai precinktas, kuris bal
savo vienbalsiai ųž Kelly-Nash 
kandidatus. Tai 51-mas precink
tas 204ame warde. Precinkte 
gyvena tik viena balsuotoja, 
(Mrs. Ęileen Polacek, 1210 
Roipsevelt Road.

£ Rėmusi Horner-Jareckio 
sąrašą, Įpet neturėjusi jų para
mos, lietuve kandidatė i 9-to 
distrikto senatores legislaturo- 
je Antoinette Nausėdienė gavo 
726 balsus 109-iuose distrikto 
precinktuose. Laimėjo Daley su 
44,000 balsais.

• NUSIŽUDĖ PER KLAI
DĄ — Įsitikinęs, kacį jis nu
žudė savo žmoną, ties Maho- 
met, Ill.j nusižudė 37 metų 
chicagietis, Harry Clark, 1209 
S. Ashland avenue, Evanston. 
Pereitą penktadienį jis sumušė 
žmoną, kai ji pareikalavo di- 
vorso, ir pabėgo, žmona sveik
sta..

SKUBUS FONDAI 
LAIDOTUVĖMS

Ar reikia jums pinigų dabar? 
IMKIT ŠIANDIEN!

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

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

I OVFIKI^ Telegramų į L U V LI Iii U Visas Pasaulin 
"' * ’ Dalis.

KVIĘTKINĮNKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

Gėlėš Mylintiems1 
Vestuvėms, pan- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

GALININKAS 
4180 Archer Avenue 

Phone 4/AFAYĘTTE 5860

HELP WANTED—FEMALE

REIKIA MOTERS skudurams sor- 
tuoti, patyrusios. J. & H. JUNK 
SHOP. 1500 So. Blue Island Avė.

REIKALINGA MOTERS pagel
bėti kuknioj Lunchruimy ir mergi
na dėl veiterkos. Valgis guolis ir 
mokestis.

WILLOW SPRINGS 72.

REIKIA VEITERKOS Restauran- 
tui. Kambarys ir valgis.

3740 So. Halsted St.

HELP WANTED—MALĖ 
DarbininkųReikia

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)

FURNITURE AND FJXTURES
______

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

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

CALumet 5269.

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

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE
5746 So. Ashland Avė.

ALIEJAUS ŠILDYTUVAS, nau
jas, degytas enamelio nubaigimas; 
niekad nekrinta iš gurbo; pirmyk
štė pardavimo kaina $89.50; sezoną 
uždarant $25.00; veik greitai. 
ARROW OIL BURNER COMPANY 

505 Lake St., Oak Park, Illinois.
Phone Austin 4300.

REAL ESTATE FOR SALE 
Naii^i-Žemė^Pardavimui

KAS IEŠKOTE TOKIO NAMO, 
kurį reikia biskį pataisyti. Jei taip, 
tai nupirksite' už pusę kainos, 2 
flatų, didelis skiepas, geroj vietoj, 
kaina tik $1950. Galite pirkti su 
mažu i^okėjųnu. * ‘I

‘ NAMON REALTY CO.
6755 So. Western Avenue 

Tel. Grovehill 1038

TIKRAS bargenas, puikus P/2 
aukšto freiminis namas ant 50 pė
dų loto; 2453 West 45th Street ar
ti lietuvių bažnyčios; 2 puikus 
mėgkambariai, didelė virtuvė, di
delis gyvenamasis kambarys, 3 
kambarių flatas beismente, viškus 
ir 3 karų garažas, geros sąlygos. 
Pilna kaina $3,000. Norman Geyer 
and Co., Ine., 4801 South Ashland 
Avenue, Boulevard 7700.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDUODAMA ar MAINOMA į 
Chicagos nuosavybę 40 akrų Mi- 
chigan farma 7 kambarių namas, 
-----gera vieta ir budinkai — lie
tuvių apylinkė. Pasimatykit su sa
vininku. JOHN WEBER, 

1518 East 63rd Place.
Hyde Park 7016.

Įdomus Radio 
Vakaras Velykų 
Dieną

Ruoših Sophie Barčus.
Programų dalyviai

Velykų dieną, balandžio 27, 
Chicagos Sokolų salėje, 2315 
South Kedzic avenue, įvyks 
įdomus Radio Vakaras, kurį 
ruošia Sophie Barčus, lietuviš
kų radio programų vedėja, ir 
tų programų dalyviai.

Parengimas užvardintas “Lie
tuviškų Vakaruškų” —“Lith- 
ųanian Barn Dence” Vakaru. 
Jame dalyvaus Roselando Mo
terų šakar-Makar choras, Gre
nadierių Trio, ir Radio Vaka
ruškų Vaidintojai: Tačkunas, 
Tamošius, Mykolas, A. Ambroz 
ir Pipirnickas."

Bilietai yra po 50 centų. Lai
mingieji dalyviai gaus gražias 
dovanas, kaip vyrišką paltą, 
moterišką pavasarinį paltą, 
minkštą kėdę, ir kitas, kurias 
suaukavo įvairus biznieriai.

Po programo įvyks šokiai. 
Pradžia 5 v. v. —V.

• MIRTINAI NUSIPLIKI- 
NO — 2 metų mergaitė Dolo- 
res Matusek, 2728 S. Sacra- 
mento avenue mirė įkritusi į 
kibirą karšto vandens namie.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLfiKOS 

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.

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynų specialiai sumaišy
tas su durpėms ir trąšomis. Parduo
dam bušeliais arba vežimais. 1 bu
šelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 buše
lių $2.50. Jei pirksite daugiau kaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vai. ryto 
iki 10:30 vakare.

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

9x12 NAMINIŲ KILIMŲ valy
mas $1.75. Plaunama abi pusės — 
darbas užtikrintas.

MIDWAY RUG & CARPET 
CLEANERS 
Drexel 5678.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengė jas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

TURIME $10,000.00 ant ran
kų, kuriuos išduosime ant pir
mo morgiČiaus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės’ į Naujie
nų Spulką, 1739 So. Halsted 
'ŠMJė.'J Z'*1'“ ■” '

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

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

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 Chicago j e ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

COAL—WOOĮ>—OIL 
Anglys—Malk<»—Aliejus

Kainos Numažintos
ANGLYS 1

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

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

I JEI TURIT
I KĄ PARDUOT
Į PAGARSJNKIT

NAUJIENOSE

I JEI IEŠKOT
į BARGENŲ
I SKAITYKIT
| NAUJIENAS

I NELAUKIT
I ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą.
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J Nominacijų 
Laimėtojai

/

Urėdas
U. S. Senator

ILLINOIS VALSTIJOJ
Demokratai 

Scott W. Lucas
Republikonai 

Richard J. Lyons

State Treasurer Louie E. Lewis Wm. R. McCauley

Supt, of Public 
Instruction

Supreme Court
Clerk

Congressman-at- 
Large

John A. Wieland WiJey B. Garvin

Adam F. Bloch

John C. Martin 
T. V. Smith

Geo. E. Lambur, Jr.

Simon E. Lantz 
F. A. Virkus

Appellate Court 
Clerk, Ist Dist. Sheldon W. Govier Felix F. Kucharski

COOK APSKRITYJE
Koįigresmanai

Ist District Arthur W. Mitchell William L. Dawson

2nd District 
3rd 
4th 
5th 
6th 
7th 
8th 
9th 

lOth

District 
District 
District 
District 
District 
District 
District 
District

Raymond S. McKeoughNoble W. Lee 
Edward A. Kelly 
Harry P. Beam 
Adolph J. Sabath 
A. F. Maciejewski
Leonard W. Schuetz James C. Moreland 
Leo Kocialkowski 
James McAndrews 
Joseph F. Elward

Goodwin L. Dosland 
Dominic M. Janec Jr. 
Max Price 
Robert I. Randolph

lACME-NAUJIENŲ KotoJ

SCOTT W. LUCAS—Hornerio frakcijos kandida
tas, kuris laimėjo nominacijas į U. S. senatorius nuo 
Illinois valstijos.

šiandien Prez.
Rooseveltas Kalbės
Per Radio
11 vai. Ryto ir 9:30 vakare, 
phieagos laiku per NBC, CBS ir 

MBS Stotis

Sanitary District
Trustees

Clerk
Judge 
Sheriff 
Treasurer

Rena E. Pikiel 
Charles S. Dewey 
Ralph E. Church

Prezidentas Rooseveltas šian
dien pasakys dvi kalbas per ra
dio. Pirmoji kalba bus transliu- 
jama 11 valandą ryto, antroji 
9:30 valandą vakare. Pirmoji 
kalba, kuri užtruks 15 minučių, 
bus pašvęsta Pan-American Są
jungos iškilmių paminėjimui. 
Prezidentes ją sakys iš Pan- 
American rūmų Washingtone, 
aiškindamas Jungtinių Valsti
jų ir Pietų Amerikos valstybių 
santykius. ,. .

Antrąją kalba, transliuoja
ma nuo 9:30 valandos iki <10:15 
prezidentas Rooseveltas pašven
čia J. V. ekonominės padėties 
aiškinimui, Prezidentas kreip
sis į mases prašydamas para
mos savo projektams kovai su 
bedarbe ir biznio apmirimu, 
nuo kurio kraštas dabar kenčia.

Chicagoje abi kalbas, trans
liuoja stotys WMAQ, WGN, 
WBBM, WLS, ir WCFL.

John J. Touhy
J. L. Friedman

. I^ųssA. Woodhull

Letcher Lusby 
Jacob R. Tipper
George O. Lehr

BUTO NARIAI:

Žuris pralaimėjo 
savo wardoj

Demokratai—

Reguliario Sąrašo 
Kandidatai 
Laimėjo Ciceroj

Gub. Horner Ruošia 
si Šaukti Specialę

Paves Svarstyti Bedarbių šel
pimo Klausimus

Maci e j e iv skini K ongresmono 
Kandidatūrą Pralaimėjo Ri-

Nors Hornerio-Jareckio frak
cijos kandidatai laimėjo be
veik visus valstijos valdžios 
urėdus ir Cook apskričio tei
sėjo vietą, vienok Ciccroje vi
sas stambiąsias vietas nusi
nešė Kelly-Nash grupės šali
ninkai.

Į šešto distriktO' (Cicero) U. 
S. kongresmanus demokratų 
kandidatu išėjo Anton Macic- 
jewski. Jis didele didžiuma 
balsų sumušė Ricbey V. Gra
bam,1 kurį rėmė Hornerio pu
sė. ;

Į kandidatus apskričio ko- 
misionieriaus vietai išėjo du 
reguliariai Cicero demokratai 
Nichplas Hendriksas ir William 
J. Kriz.

Kandidatu į Cicero Town- 
ship (valščiaus) valdybą pali
ko Anthony Krupicka.

Tuos kandidatus rėmė 
veik visi Cicero lietuviai.

du

be-

Artimi gubernatoriui Horne- 
riui šaltiniai praneša, kad jis 
netrukus sušauks Illinois val
stijos legislaturą į specialę se
siją. Ji prasidėsianti šio mė
nesio pabaigoje arba gegužės 
pradžioje.

Sesijos užduotis bus išrišti 
Illinois valstijos bedarbių šel- ’ 
pimo klausimus. Provincijoje 
šelpimo darbas eina daug-maž 
sklandžiai. Bet Chicagos mies
tas beveik kas mėnesį jaučia 
pinigų trukumą. Dabartiniai 
pinigai užsibaigs su balandžio 
pabaiga.

Kas mėnesį Chicagos bedar
bių šelpimo administracija 
praleidžia apie $3,000,000. Iš 
tos sumos valstija parūpina 
pusę, o miestas—kitą pusę. Bet 
gegužės mėnesiui miestas pi
nigų neturi. Legislaturos sesi
ja žiūrės kaip galima Chica- 
gai pagelbėti.

Michael J. Flynn 
Edmund K. Jareckį 
Thos. J. O’Brien 
John Toman 
John F. O’Connell 

obin
7 Bowler 

Noble J. Puffer

County 
County 
County 
County
Probate Judge 
Probate Court ClerkMitchell C. 
Criminal Court ClerkThomas 
County Supt, of 

Schools
County 'Assessor 
Board of Appeals

John S. Clark
Pa|hl Drymalski 
Emmett Whealan

County Boaijl 
President Clayton F. Smith

- r ' : ’ 1 ■
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♦žvaigždės parodo dabartinius legislaturos narius.

Teisėjo Žiurio wardoj nei lie-» 
tuviai, nei kitataučiai visai ne
klausė Žiurio, ir nebalsavo už 
Prystalskį. Visa dvyliktoji war- 
da padavė didelę didžiumą bal
sų už teisėją Jareckį. Visi lie
tuvių precinktai neatsiliko nuo 
kitų ir nuėjo 
pusėn.

Vienuoliktoj 
precinktai taip
kiui. Beveik visuose lietuvių 
precinktuose balsai pasidalino 
maždaug taip: už Jareckį 180, 
už Prystalskį 136. Taip pat lie
tuviai geraį balsavo už Louie 
Lewis į valstijos iždininkus. 
Tiktai už kandidatą į senato
rius Scott Lucas lietuviai ma
žai tebalsavo. Lucas lietuvių 
precinktuose pralošė, o Lewis 
išlošė. Kandidatu į senatorius 
didžiuma lietuvių rinko Igoe. 
Visa vienuoliktoji warda neda
vė didžiumos Jareckiui, bet lie
tuvių precinktai davė.

! Tryliktoj wardoj, kur bosų 
mašina yra davusi lietuviams 
keletą darbų, bosų mašinai ir
gi nesisekė pasigauti lietuvius. 
Jie balsavo už Jareckį, nors 
Lucaso vengė. Devintoj wardoj 
didžiuma lietuvių balsavo už 
Jareckį. Taip pat dešimtoj.

Galima buvo pastebėti, kad 
lietuviai daugely vietų vadova
vosi adv. Jurgelionio nurody
mais, tilpusiais Naujienose. Pa
ramos Lucui Na’iiienose nebu
vo matyti. —Polit-reporteris

Šv. Bernardo ligoninėje, 63 
ir Harvard guli lietuvė Julė 
Ivanauskienė, nuo 59th ir 
Western avenųe. Keletą dienų 
atgal ji buvo skaudžiai sužei
sta gatvia'kario ties 63rd ir 
Wentworth.

Nelaimė įvyko sekamai. Lie
tuvė važiavo namo iš darbo. 
Skubėdama gatviakarį pagau
ti, ji įkrito į sniego kalną.

Tuo tarpu pro šalį važiavo 
gatviakarisi Matyt, negalėda
mas laiku sustoti, lietuvę už
gavo.

Subėgę žmones ją iš sniego 
ištraukė ir nugabeno ligoni
nėn. Tikiu, kad greitai pa
sveiks. Felix

P-ai Pov. Gurskis ir Antanas 
Turkus atidaro golfo ir šiaip 
kitokio sporto (ristynių) klu
bą adresu 3300 S. Halsted St. 
Drauge su klubu bus sujungta 
ir užeiga. Tokiu būdu ten bus 
galima ne tik pasimankštinti,

Šiandien atidarymas bus la
bai šaunus ir iškilmingas su 
gražia programa (ristikų pa- 
simankštinimu ir kitais 
marginimais), Pradžia 8 
vakaro. Visi kviečiami 
lankyti ir linksmai laiką 
leisti.

pa- 
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Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS ĮS1GYS1T GRAŽU IR 

BRANGŲ INDŲ SETĄ
Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

liko.
- " Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 
mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 
pradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.
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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 
BALANDŽIO-APRIL 16 DIENA 1938




