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7 BILIŪNAI PRAMO ?! IR BIZNIUI GAIVINTI
PREZIDENTAS PRAŠO KONGRESĄ PA 
SKIRTI DAUGIAU PINIGU VIEŠIEMS DAR 

BAMS IR PASKOLOMS BIZNIUI
Visa valdžios ir biznio energija turi būti 
koncentruojama šalies pajamoms padau

ginti — sako prez. Rooseveltas
Trečion grupėn jeina dėstė-WASHINGTON, D. C., bal.

14. — Prezidentas RooseveHas rilizavimas aukso suma $1,400,- 
ketvirtadienį pasiūlė kongresui 000,000 ir palengvinimas reika- 
septynių bilionų dolerių ($7,- 
000,000,000) pramonei ir biz
niui gaivinti programą. Jon įei
na penki bilionai dolerių, nu
žiūrėtų viešiems darbams ir pa
skoloms, ir du bilionu dolerių, 
kad bankai galėtų daugiau kre
ditų duoti savo klijentams.

Aiškindamas kongresui prie
mones, kuriomis valdžia gale-i 
tų pagelbėti šalies ekonominio, 
gyvenimo kilimui aukštyn — | 
pnmonės ir biznio išjudinimui 
— prezidentas tarp ko kita pa
reiškė:

“Visą valdžios ir biznio ener
gija turi buūi kreipiama tam, 
kad padidinti visos šalies paja
mas; k: d juo daugiau darbo 
duoti žmonėms privačiose įstaįf 
gose; kad suteikti užtikrinimo 
ir saugumo jausmo žmonėms 
visuose gyvenimo pažaukįmuo- 
se.”

Lyg atsakydamas kritikams, 
kad valdžios skolos jau dilbai’ 
yra didelės ir kad todėl naujų 
didelių išlaidų valdžiai nepa- 
vartų daryti, prez. Rooseveltas 
paaiškino:

“Pripažinkime vienu balsu, 
kad federalės valdžios skola, ar 
ji sieks 25 bilionų ar 40 bilio
nų, gali būti išmokėta tik tuo
met, kai šalies piliečiai turės 
daug didesnes pajamas.”

Prezidentas paskirstė prašo
mus asignavimus į tris gru
pes.

Pirmon grupėn įeina $1,250,- 
000,000 Works Progress admi
nistracijai; $175,000,000 Farmų 
Apsaugos administracijai; $75,- 
000,000 Nacionaliai Jaunuome
nės Apsaugos administracijai; 
$50,000,000 Civilian Conserva- 
tion stovykloms, ir $1,500,000,- 
000 paskoloms bizniui.

Antroj grupėje nužiūrėta 
šios išlaidos: $800,000,000 na
mų statybai ir lūšnų griovimui 
(slum clearance); $1,450,000,- 
000 viešiems darbams, pasko
los tiems darbams ir dovanos 
valstijoms, municipalitetams 
etc.; prie pirmiau skirtų dar 
$100,000,000 vieškeliams; dar 
priedo $37,000,000 potvynių 
kontrolei ir priedo federalių 
trobesių statybai $25,000,000.

davimų, kuriuos stato Federalė 
Rezervų Taryba savo nariams 
bankams. Tai padidintų šalies 
bankų resursus (kapitalą) pa
skoloms dar $750,000,000 su
ma.

“Šios priemonės”, pasakė 
prezidentas, “padaugins fondus 
reikalingus pramonei, prekybai

• ir žemės ukiui.”

C.1.0. nutolsta 
nuo A.D.F.

WASHINGTON, D. C., 
14<»— C.I.O. vadai praėjusį 
čiadienį nubalsavo atsiskirti 
nuo Amerikos Darbo Federaci
jos ir savą pastovią federaciją 
sudaryti.

Federacijos sudarymui C.I.O. 
ateinantį rudenį laikys kon
stitucinį suvažiavimą. Suvažia
vimui ruošti paskirti Sidney 
Hillman ir Philip Murray, C.I.O. 
vice-prezidentai.

Ryšium su šiuo nutarimu Da- 
vid Dubinsky, International 
Lffdies GarmeiYt Workers uni
jos prezidentas, pareiškė, kad 
jis paves savo unijos vykdo
majai tarybai išspręsti klausi
mą, kokio nusistatymo laiky
sis jo vadovaujama unija, jei 
C.I.O. šauks sakytą 'suvažia
vimą. International Ladies Gar- 
ment Workers unija praeityje 

• pritarė vienijimosi su A. D. Fe
deracija idėjai.

bal. 
tre-

Neleido geležinke 
liams pakelti bilie 

tų kainas
WASHINGTON, D. C., bal. 

14. — Interstate Commerce 
Commission ketvirtadienį ne
leido rytų geležinkeliams pakel
ti bilietų kainas po pusę cen
to myliai. Geležinkelių apskai
čiavimu pakėlimas kainos pasa- 
žierių bilietams po pusę cento 
myliai sudarytų apie $30,000,- 
000 per metus daugiau paja
mų. \

D:bar važiuodami rytų gele
žinkeliais pasažieriai moka po 
2 centu myliai." Geležinkeliai 
prašė leidimo pakelti kainą bi
lietų iki 2Į/2 centų myliai.

Jūsų Giminės 
LIETUVOJE

Dar suspės gauti 
JŪSŲ DOVANĄ

VELYKOMS 
(arba Atvelykiui) 
Jei Siųsit

TELEGRAMŲ
per

NAUJIENAS 
1739 So. Halsted St. 
CHICAGO. ILLINOIS

Žemės drebėjimas 
Žemojoj Kalifor

nijoj

IACME-NAUJIENŲ

Britanijos jūrinis lėktuvas skrenda per garsią Gibraltaro uolą, kuri Anglijos yra stipriausia apginkluota ir 
saugo įpląukijną į Viduržemio jurą. .
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Japonai planuoja 
pulti pietų Ki

niją
SHANGHAI, Kinija, bal. 14. 

— Svetimų šalių karo eksper
tai ketvirtadienį reiškė nuomo
nė, kad Japonija tuojau ims 
briautis į pietų Kiniją. Jos tik
slas bus nukreipti, ypatingai 
pačių japonų dėmesį, nuo smū
gių, kurie ištiko japonų armi
jas centralinės Kinijos šiaurės 
fronte.

Japonai skubiai siunčia dau
giau kariuomenės į Shantungo 
provincijos pietų dalį, kur ki
nai juos sunkiai spaudžia ir 
kur dabar eina smarkus mū
šiai.

Reikalauja kolonijų 
Lenkijai

Francuzija pasiųs Amerikos karo lėk
ambasadorių 

Italijai
tuvai Vokietijoje

LONDONAS/ Britanija, bal.
14. —• Fašistinėje Hitlerio Vo
kietijoje, lėktuvų laivyne, var- 

f|tojama Jungt. Valstijų karo 
i lėktuvai. Tuo tarpu Jungtinių 

,UJC Valstijų valdžia nėra davusi nėrarfeteijos ambasa- vieno ]eidimo tokiems lgkl>

Lojalistai nustūmė 
sukilėlius Leridos 

apielinkėje

Mato biznio page 
rėjimą

VARŠUVA, Lenkija, bal. 
14. — Praėjusį trečiadienį pa- 
sibr.igė lenkų kampanija, kurio
je reikalauta Lenkijai koloni
jų.

Kolonijų reikalavimą lenkai 
aiškina taip: Lenkijoj kas me- 

’Cais gyventojų prieauglis siekia 
400,000. šiandien lenkams rei
kia vietos, "kurion galėtų emi- 
$rųoti apie 5,000,000 ūkininkų, 
ba Lenkijoj jie nebesutelpa. 
" Lenkai norėtų‘‘gauti kolonijų 
Afrikoje.

bal.PARYŽIUS, Francuzija, 
14. — Premjeras Edouard 
ladier, ketvirtadienio praneši
mais, artimoje ateityje pasiųs 
į Italiją F: 
dorių tikslu atsteigti norma
lius srntykius su Mussoliniu.

Francuzija neturėjo Italijoje 
ambasadoriaus nuo to laiko, kai iš Jungt. Valstijų buvo siun- 
prieš porą metų buvo atšauk-(čiama, pagal gautus leidimus, 

kero medžiaga ir lėktuvų da
lys. Na, o vokiečiai mokėjo su
kombinuoti dalis ' į šaunius ka
ro lėktuvus, kurių gal būt ne 
vienas pateko ir i Ispanijos su
kilėlių rankas.

tas jos ambasadorius graf; s 
Charles De Chambrun. O at
šauktas jis buvo todėl, kad 
Francuzija nesutiko anuomet 
pripažinti itakms Etiopijos.

Nesusitaria dėl tak 
sų biliaus

bal.WASHINGTON, D.
14. — Atstovų butas priėmė 
taksų bilių, kuriame tarp ko 
kita yra nužiūrėta taksuoti ne
išdalintus korporacijų pelnus. 
Senatas iš savo biliaus paša
lino taksus šitokiems pelnams. 
Atstovų buto ir senato specia
liai komisija buvo pavesta su
derinti abu bilius. Tačiau ket
virtadienį komisijoj prieita 
toks užsikirtimas, kad ne vie? 
na, ne kita pusė nenusileidžia 
ir derybos nerodė progreso.

Hitleriui dovanojo 
dvarą Austrijoje

14.EL CENTRO, Cal., bal.
1— Dešimt žemės kirčių jausta 
Žemojoj Kalifornijoj (srityje 
žinomoje vardu Imperini Val- 
ley) trečiadienį ir trečiadienio 
nalct|. Kai kurie kirčiai buvo 
taip stiprus, kad sustabdė laik
rodžius ir barškimo sodinus. 

(Kai kurių namų sienos suspro
go.

vams eksportuoti į Vokietiją.
Kaip Vokietijos naciai gavo 

Amerikos lėktuvus? Gi šitaip: 
iš Jungt. Valstijų buvo siun-

PERPIGNAN, Francuzija, ba
landžio 14. — Sukilėlių prane
šimais, jų kariuomenė pasistū
mė pirmyn nuo San Mateo iki 
miestelio La Jana, kuris yra 9 
mylių atstumoje nuo juros. Ki
ta gen. Aranda kariuomenės 
dalis pasiekė Cervera de Maes- 
to priemiesčius — pietuse nuo 
La Jana.

Tačiau 
sukilėlius 
Leridos ir
fogona. Lojalistai užėmė ši mie
stelį stumdami sukilėlius iš vie
no mmo į kitą. Abiejose pusė
se krito daug karių.

Ketvirtadienio pranešimai 
skelbė, kad lojalistai gavę 150 
rusų karo lėktuvų.

NEW YORK, N. Y., bal. 14. 
— Roy B., White, Western 
Union Telegraph Company pre
zidentas, metiniame pranešime 
šerininkams ketvirtadienį pa
reiškė, kad po penkių mėnesių 
atoslūgio biznis pradeda rodyti 
gaivumo ir atoslūgis jau apsi
stojo.

Britu-italų sutartį 
paskelbs šešta

dieni
x U-

LONDONAS, Anglija, bal. 
14. — Italijos ir Britanijos vy
riausybes tikisi paskelbti ang- 
lų-italų sutartį ateinantį šešta
dienį.

lojalistai nustūmė 
atgal šiaurėje nuo 
užėmė miestelį Vali-

šeši vagonai nušoko 
nuo bėgių tyrlaukyje

LAS VEGAS, Nev., bal. 14. 
— Anksti ketvirtadienio rytą 
Union Pacific geležinkelio trau
kinio šeši vagonai nušoko nuo 
bėgių tyrlaukyje, 43 mylių at-* 
stumoje nuo Las Vėgas. Trau
kinį ištiko nelaimė todėl, kad. 
geležinkelio vienas bėgis buvo 
sutrukęs. Traukinys važiavo iš 
Los Angeles, C: 1.

Į nelaimės 'vietą pasiųsta 
greitosios pagalbos vežimai. 
Yra sužeistų.

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai prar 
našaują:

Apsiniaukę; gal būt griaus
mas su lietum; vidutinio stip- 
;ųmo ir gel būt vėsesni pietų

palai-

pasta- 
musų

Amerikos respubli
kos apsaugos taika 
-WASHINGTON, D. C., bal. 

14. — Prezidentas Rooseveltas, 
kalbėdamas Pan-Amerikos die
nos minėjime, ketvirtadienį pa
reiškė, kad 21 Amerikos valsty
bė yra tvirtci pasiryžusi 
kyti taiką.,

“Taika neprivalo būti 
tyta pavojun dėl ginčų
pačių šeimynoj; mes neleisimo 
statyti ją, pavojun ir agresin- 
gumui, pasireiškusiam už mu
sų pusrutulio ribų”, pareiškė 
prezidentr s. 
} _---------------------------

Nukapos biržos dar
bininkų algas

NEW YORK, N. Y., bal. 14. 
— -New Yorko biržą nukapos 
savo samdiniams algas nuo 5 
iki 12 nuošimčių. Kapojimas

VIENA, Austrija, b.al. 14. — 
Grupė Austrijos gyventojų, ku
rių vardai nepaskelbti, dovano
jo Adolfui Hitleriui Rosenau 
dvarą Austrijoje. Hitleris ga
vo dovaną už tai, kad panaiki
no Austrijos nepriklausomybę Iki pietų vakarų vėjai; saulė įeis gr.lion balandžio 16 d. Al- 
ir prijungė šalį prie Vokieti-teka 5:11, leidžiasi 6:30 va-gų, mažesnių nei $15 savaitei, 
jos. .. , landą. kapojimas nepalies.

SLA Pildomosios Tarybos 
Rinkimų Rezultatai

70 KUOPU BENDRI REZULTATAI
(Vakar paskelbta iš 11, 13, 14, 16, 18, 21, 25, 29, 30, 31, 35, 
36, 38, 40, 46, 50, 55, 56, 60, 
104, 105, 109, 
156, 158, 178, 
236, 260, 262, 
ir 260 kp.)
* Naujos kuopos: 245 Newark,

122, 125, 129,
185, 188, 198,
274, 275, 284,

63, 64, 68, 77, 86, 87, 90, 95, 100,
131,
200,
289,

135, 136 139, 143, 148, 152, 
205, 212, 222, 223, 226, 227, 
297, 301, 325, 352, 353, 359

N. J., ir 173 Lowell, Mass.

Į PREZIDENTUS

Laukaitis ................................................
Jurgelionis ................ ............................

I VICE PREZIDENTUS
K. Mažukna ............................................

Bukšnaitis ..............................................
Į SEKRETORIUS

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

Į IŽDININKUS
K. P. Gugis .......i......................................................

A. S. Trečiokas .........T........................
B. Simoka'itis .......................................

I IŽDO GLOBfiJUS

1698
731

72

1691
772

1092 
1175 

168

1641
703
103

E. Mikužiutė .....
S. Mockus ..........
J. Marcinkevičius
V. A. Kerševičius
J. K. Urbonas*....
M. P. Soponis ....

1604
1065
1082
719
143

77
I DR. KVOTNUS

Dr. J..S. Staneslow (Stanislovaitis) ....
Dr. S. Biežis .... ............ ......... -...............
Dr. S. Stanulionis ................... •..............

1479
735
190
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"GERAI I KODSL NEPRISIDĖTI
PRIE EKSKURSIJOS, KU

VADOVAUJU S.S. LAN0J

Ar Jiųosuotojo paėmi
mas. palieka jumyse

TRADICINIS KAMAJŲ 
JOMARKAS

Plauk tiesiog Į

KLAIPĖDĄ
laivu

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

Štai yra Jum* gera proga aplankyti Lietuvą 
vieninteliu laivu, kuris plauks tiesiog i Klai- 
pėdą per vaizdingą Kiel Kanalą. Pasitenkin
kite gera ir patogia kelione, kuriai asmenii* 
kai vadovauja PIJUS BUKŠNAITIS, Cunard 
White Star linijos lietuvių skyriaus vedėjas.

Patogus -Icambariai, gražus viešieji kam
bariai, plaukiojimo baseinai, geras valgis, 
pramogos, mandagus patarnavimas ir gražus 
vaizdai plaukiant per pagarsėjus} Kiel Ka
nalą.

EUCHARISTŲ KONGRESAS BUDAPEŠTE 
Nuo Gegužės 23 iki 29 

Specialė kelionė:
QUEEN MARY balandžio 27, gegužės 14

Smulkesnių informacijų kreipkitės pas
1789 S. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.NAUJIENOS
CUNARD WHITE STAR

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 BL'VD.

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

Beveik visoje Rytų Lietuvo
je yra plačiai žinomas šv. Ka
zimiero (kovo 4 d.) Kamajų jo- 
markas, šiais motais dėl pablo- 
gėjusio kelio ir lietingo oro bu
vo manyta, kad jomarkas bus 
mažas. Tiesa, žmonių buvo ne- 
perdaugiaųsia, bet prčkių bu
vo daug: z važiavimo įrankiai, 
kaip rogės, važiai, vežėtės ir 
t. t., įvairus smulkesni išdir
biniai, kaip ratai< ratlankiai, 
kuparai, kt.modos ir kt. Ne
mažai buvo ir kryžių, kurių 
tiekėjai yra Zarasų krašto gy
ventojai.

Taip pat įvyko ir didėlis ar
klių jomarkas, kuriame suve
da arklius iš Rokiškio, Zara
sų, Utenos, Panevėžio ir Bir
žų apskričių. Pirkėjų atva
žiuoja net iš Latvijos. Rodo-: 
si, visoje Lietuvoje jomarkai 
iš šventadienių iškelti į šiokia
dienius, bet Kamajuose, nors 
buvo bandyta iškelti Į šiokia
dienį, bet iš to nieko neišėjo 
ir jomarkei dabar vėl vyksta 
pagal seną tradiciją — šven
tadieniais.

Be šv. Kazimiero dar Kama
juose Įvyksta dideli jomarkai 
šv. Jono (birželio 24 d.) ir An
gelų sargų (spalių m. antroje 
savaitėje).

C

Per stiprus liuosuotojo veikimas yra 
dar blogiau, negu per silpnas. Nes 
po to. jus jaučiatės silpnais ir nusi
baigusiais — visiškai suvargintais. į 
Ex-Lax veikia “taip, kaip reikia.”, 
Jis nėra nei per švelnus, ’ ir nei per 
stiprus. Ir kada paimate Ex-Lax, jis 
nepalieka to nemalonaus jausmo. Jis 
veikia lygiai, lengvai, be sukrėtimo 
jus vidurių, be pasibiaurėjimo ar 
vidurių skaudėjimo.
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo 
Amerikos mėgiamiausias /seimos vi
durių liuosuotojas. .Ddbąr jis yra 
Moksliškai Pagerint^. Ištikrųjų da
bar jis yra daug geresnis, negu kada 
nors pirmiau. Jis turi.GERESNĮ SKO
NI, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo.
Lygiai geras ir vaikams, ir suau
gusiems!

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ 
PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Lax! Įsidėmėkit teisingą ant dė
žutės užrašą — E-X—L-A-X. Kad 
gautumėt Ex-Lax ^pasekmes, rei
kalaukit tikrojo Ex-Lax.

10 ir 25 centų dėžutės yra 
jūsų Vaistininkų.

pas

Iš ŽEMAIČIŲ KRAŠTO

CHICAGOS ŽINIOS
TRUMPAI

• BLOGŲ ČEKIŲ PLATIN
TOJAI. — Policija ieško pen
kių vyrų, kurie prigavo suvirs) 
30 biznierių suklastuotais če
kiais. Visi čekiai vienodi. Po 
$67.32 kiekvienas ir buk nuo 
M. W. Kellogg Construction 
Company, Whiting, Ind. Biz
nieriai prašomi apsisaugoti. 
Chicagoje taipgi pasirodė netik
ros $10 ir $20 banknotos.

• PAŠOVĖ ALINĖJ. — Du 
vagys, užpuolę alinę ties 2908

32 
811 
ne-

N. Halsted Street, pašovė 
metų Anton Ibetle, nuo 
Oa’kdale avenue, kai tasai 
paklausė įsakymo iškelti ran-

, kas. Kulka įstrigo kūne apie 
! colį nuo širdies. Iberle turbut 
mirs.

ĮVERTINO
Kavinėje:

—Jei tu akiplėša, dar ilgiau Į 
mane žiūrėsi, ‘tai tikrai gausi 
porą antausių,—bariasi ponia 
su prentenzijomis ant jauniklio 
dailininko.

Draugijos ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet.
Ketvertais nūn 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro, ir nedaliomis nuo_J 9 vai. ryto iki 1 vai. popiet., .

' CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJA

1739 So. Halsted S,treet

Ar Nori
PINIGU?

4

Pinigų galite pasiskolinti lengvai ir greitai ant pirmų morgičių ant 
jūsų namo Chlcagoje ir apielinkėje ant lengvo “Direct Reduction” 
plano, kur_nuošimtis eina žemyn taip greitai, kaip skola sumokama.

KREIPKITĖS I

GEDIMINAS BUILDING AND 10AN ASS’N.
4425 SOUTH FĄIRFIELD AVENUE. Tel. Lafayette 8248
Mes esame po Federalės ir Valstybės valdžios priežiūra, čia jūsų 
pinigai apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savings and Loan In
surance Corporation, Washington, D. C.

BOSE ENCHER, Secretary

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

GIBKANTAI, Tryškių valse. 
— Girkantų kaimas nelabai di
delis; apie 18 gyv. Į jį pareina 
per 30 įvairių laikraščių bei 
žurnalų, daugiausia pažangio
sios spaudos (?L. Uk.” ir kt.). 
Nors vietos parapijos klebonas 
■kiekvieną sekmadienį iš sakyk
los puola “L. Uk.” skaitytojus 
ir platintojus, vis dėlto atsi
randa žmonių, kurie nieko ne
paisydami dideliu uolumu va
ro toliau pradėtą1 darbą. Bet 
čia yra ii* 'tokių žfri'onių/'kurie 
buteliuką daugiau myli,' kaip 
laikraštį. Taip pat yra čia ir 
keletas naminės degtinės ’fabri- 
įkėlių, kurie aprūpina piliečius 
s: vo namų pramonės gamyba. 
Yra taip pat ir amžinų korti
ninkų, kurie ilgas valandas 
praleidžia prirūkyto j gryčioj, 
prie kortomis ir degtukais ap
krauto stalo. Laikas butų girr 
kantiškiems susiprasti ir me
sti šalin girtuokliavimą, korta- 
vimą, o daugiau pamėgti laik
raščius ir knygas.

—Nieko nuostabaus: tas, kas 
į tamsta žiuri, tikrai vertas 
dviejų ir daugiau antausių.

■ I '

• SU.LIN NUDVėSe NUO 
GERKLĖS UŽDEGIMO. — Chi- 

’eagos Field muziejus, kuriame 
buvo daromas meškaitės-ipandos 
Su-Lin skrodimas, surado, kati 
ji nudvėsė nuo bronchinio 
(gerklinių išsišakojimų) užde
gimo.

e SUVAŽINĖJO MOTERIŠ
KĘ IR PALIKO GATVĖJ. — 
Nežinomas motoristas Ogden 
avenue gatvėj, ties Lisle prie
miesčiu, mirtinai suvažinėjo 
moteriškę, bet nesustojo su
teikti jai pagalbos ir nuvažia
vo. Užmuštoji buvo Mrs. Uo
lėta B. Baer, 42 metų am
žiaus.

HBOBOBHI

. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
Z- '

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
“ DIENĄ IR NAKTĮ ' 

Visi Telefonai YARDS 1014742 
4605i07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fąirfield Avenue 

. Tel. LAFAYETTE 0727

—'i 4 koplyčios visose
—T Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.
H

RUOŠIASI NAMUS STATYTI
Laido! u vių Direktoriai

. DIDŽIAUSIAS IŠ VISŲ 
SOVIETŲ PAVEIKSLŲ

The New York Times sako: ‘Ge-. 
ra istorija, gera biografija ir 
virš viso ko geri krutami pa
veikslai” ... >

“Leninas Spalyje”
Visi ’New Yorko kritikai svajo-’ 
ja apie jį! Nepraleiskite! Ateiki
te anksti! Vengkite Susikimšimo!

SONOTONE
Teatras—66 E. Van Buren - 

Tęsis nuo 11 A. M. iki Vidunakčio 
Šiokiomis dienomis 25c iki 1 p.p.

šešt. ir Sekm. Išimtis

NAUJAI ATIDARĖ
PROGRESSIVE PLUMBING 

SUPPLIES
(Lietuvis žydukas iš Švėkšnos) 

10846 S. MICHIGAN AVĖ. *
Tel. Pullman 4540

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

Mes mokame patarnauti.

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

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

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

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

Garsinkites “N-nose”

ADVOKATAI

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktaru 
Draugijos Nariai.

Phone CANAL ‘6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California .Avenue 

Telefonam Renublic 7868

Ofiso Tek Boulevard 5flll

DR. BERTASH 
756 S5th St 

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tat Kenwood 5197_______

Ofiso TeL Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVli
Valandos—9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutartį.

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

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

Miesto
Kamb.
Namų

[Jearborn St.
Central 4411-2

i M. O VI

ADVOKATĖ 
ofisas—127 N.. 
1431-1484—Tel.
ofisas—3323 So Halsted St. 

Valandos vakarais nui) 6 iki 8:30 
Telefonas Boulevard 1310

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
T-'lephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

K L. JURGELIONIS
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso Tel. CENTRAL 1824

Namų Tel.—Hyde Park 3395

flNTANAS M. PHILLIPS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA AVENUE

Tel. Boulevard 4139
< r

Pirmiau buvusi A. Masalskio Įstaiga

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI

ETKUS ir EUDEIKI

ČEDASAI. — Čedasų šaulių 
būrys jau keletas metų kaip 
turi perėmęs iš Panemunio 
valsčiaus savivaldybės senosios 
pr. mokyklos namą ir sklypą. 
Kadangi senasis mokyklos na
mas apiręs ir niekam netinka
mas, tai šiemet šauliai yra nu- 
sistatę minėtą namą perremon- 
tuoti ir įsirengti šauliškus na
mus, įrengti aikštę. Šiuo laiku 
ruošiasi statybai, žvyro prive
žė patys šauliai ir laukia pa
vasario. Bravo šauliai, kad kru- 
tate! Nors jie vieni gal suge
bės Įrengti ' patalpas jaunimui 
sueiti, nes ligi šiol Čedasuose 
to nebuvo, ir susirinkimus bei 
.pasilinksminimus reikėdavo ren
gti po svetima pastoge.

TV’VIZ' > f .KOPLYČIOS VISOSE U Y AI CHICAGOS DALYSE.

AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ

Tel. Virginia 0883

B RADO SKENDUOLĮ. — Iš 
ežero ties Monroe gatve kran
tų sargyba ištraukė kūną sken
duolio Harry Kapsuli, nuo 5824 
South VVhipple st. Jis dingo 
’š. namų kelias savaites laiko 
atgal.

4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

— Ei kelnerį, atnešk tuojau 
koniako.

— Negaliu pone, šeiminin
kas uždraudė. Kol nesumokė
site už iki šiol 
gertą negaliu

— Na, aš • 
negaliu.

Į suvalgytą ir iš
duoti nieko, 
taip ilgai laukti

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

2400 WEST MADiSON STKEB1 .
Vai. 1* iki 3 po pietų, 6 iki 8 vau.

Tel. Seeiey 733U
Namu teletonas iirunswick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GlDVTOJAa IK CHIRURGAS

Vai. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo *i 
iki y v. vak. Treciauiemais n 

be<niaaieniais susitarus
OFISAS IK REZIDENCIJA

4300 So. Fąirfield Avė.
Tel.. Lafayette 8016

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4845 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki $ 
vak. Nedėliūj pagal susnaruiui 

Ofiso leL: Boulevard 782U
Namų Tel.: Prospect 1930

- Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaru 
Seredoj pagal sutarti.

_____ KjtiLietuviai Daktaraj

Dr. Margelis
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus
/ Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatoinis

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

r)

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

8

NARIAI 
Chicagos 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

KITATAUČIAI

ANTHONY PETKUS
6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

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

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

S. M. SKUDAS
718 Węst 18th Street, Phone Monroe 337*7

■ S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanicą Avenue ,

Yards 1139
Yards 1138

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

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

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

J. LIULEVIČIUS
4348 So. CalifOrnia Avenud Phone Lafayette 3572

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metą praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optomctrically Akių ( Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829. 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akintu Dirbtuvi 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis pagal sutarti.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas"chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 . ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki L2 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo .10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietą

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 Iki 12
Rez. Telephona PLAZA 2400
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Penktadienis, bal. 15, 1958 —z............ ....... —...------------ NAUJIENOS, Chicago, UI,

įSLA pildomosios tarybos rinkimu 
REZULTATAI KUOPOMIS

(Bendrų* Rezultatų Lentelė 
Telpa Pirmam Puslapyje).

IŠ 245 kp., Newark, N. J.

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

Į Vice Prezidentus 
Mažukna ......

Bukšnaitis ........

6

6
26

PRISIRENKITE
VELYKOMS

Sekretorius
Vinikas ....... ...
Miliauskas ....
Andziulaitis ..
Iždininkus
Gugis ........ .....
Trečiokas ......
Simokaitis ....
Iždo Globėjus 
Mockus .........
Mikužiutė .....
Kerševičius .... 
Marcinkevičius 
Urbonas ..
Soponis «...
Dak. Kvot. 
Dr.

27

6
25

Dr.
pirkit pas

S. MEILACH
2500 W. 63rd Street

(kampas Campbell)

Moterims ir Mergaitėms
DRESĖS, 

SKRYBĖLĖS
BLIUSKOS, 
ir KAPŠELIAI.

BERNIUKAMSVYRAMS ir 
PASIPUOŠIMAI PIGIOMIS 

KAINOMIS

New York Daktaras 
Sumažino Aukštą 

Kraujo Spaudimą 
22-uos iš 26 atsitikint}

Dr. Frcderic Damrau, žymus New 
Yorko gydytojas neseniai sumažino 

' kraujo spaudimą 22-uose iš 26 atsi
tikimų su AI LIMIN, česnakų-Pet- 
ruškų esencijos tabletėmis. Nevien 
kad kraujo spaudimas nukrito, bet 
ir paliko žemesniu, vartojant ALLI- 
MIN; sumažėjo svaigulys ir galvo; 
irėla visai praėjo veik visuose a‘.si 
tikimuose. Kad g’.uti tas pačias t b 
letes. kurt s vartojo Du. Damrau 
klausk vaistininko ALLIMIN česna- 
kų-Petruškų esencijos tablečių ii 
neimk p dirbimų bei pamėgdžioji
mų. No int gauti DYKAI sampeli; 
ar vertingos knygelės, rašyk
VAN PATTEN CO., 54 W: Ulindb 

Street. Chicago.

SABERGMAn
1524 W. 63* ST.
TEL.PROSPECT 3440

■63-čios ir Justine kampas Eina 
BERGMANAS DIDIS 

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

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

GALIONAS .............. I
Popieriaus valykliai 3 už 19c 

IIRH 3 už 19c
Atdara antradieniais, ketvirtad. 

ir šeštadieniais iki 9 P. M.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilna apdraudų auto
mobiliams
Apdraudų namų nuo 
ugnies

• Apdraudų rakandų
• Apdraudų nuo vagir
• Apdraudų langų
• Apdraudų gyvasties

gausite

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.

Narbutas, Pučkorius 
ir Martišius į SLA 
Seimą

Išrinkti SLA 139 kuopos 
delegatais

ROSELAND. — SLA 139 
kuopos susirinkimas įvyko ket
virtadienį, bal. 7 d., Palmei’ 
Parko svetainėj. Susirinkimas,
dėl nepalankaus oro, buvo vi- širdųs kuopos veikėjai.

dutiniškas, nes atsilankė 40 na- 
Geųtro 

laimėjo 
kandida-

Pildomųjų Tarybų, 
progresyvių remiami 
tai beveik vienbalsiai.

Balsavimo pasekmės jau bu
vo paskelbtos Naujienose, tad 
jų jau nebekartosiu. Susirinki
mas buvo tvarkus ir draugiš
kas, be jokių užsivarinėjimų. 
SLA sciman kuopos delegatais 
išrinkti A. Narbutas, J. Pučko
rius ir A. Martišius. Tai nuo-

Kol

balsai buvo suskaityti, padary
ta keletas tarimų kuopos veiki
mui. Beje, baigiant susirinki
mų, J. Pučkorius pakvietė kuo
pos narius atsilankyti į Namo 
bendrovės parengimų balan-

Reiškia, kuopos 
bendrovės

Untanas.
pa-

27

21

Staneslow
Biežis ......
Stanulionis

19
2

173 kp., Lowell, Mas.
Į Prezidentus

Bagočius ..........................
Laukaitis ......................
Jurgelionis .......................

Į Vice Prezidentus
, Mi žukna ... 

Bukšnaitis
Į Sekretorius 

Vinikas .
Miliauskas 
Andziulaitis

l Iždininkus 
Gugis ..
Trečiokas .

Simokaitis ....
Į Iždo Globėjus

Mockus .........
Mikužiutė .....
Kerševičius . 
Martin ........
Urbonas .....

Į Dak. Kvot.
Dr. 
Dr. 
Dr.

Staneslow 
Biežis .....
Sčanulionis

O 
tad jEmer^on

W0ritD'$ BfGGEST SELtihr 1 ,TT‘ c

j e, 10413 Michigan avė., kur 
bus vaidinama juokinga' kome
dija “Aukso Veršis”. V. Pučko- 
rienė, rodos, 20 tikietų parda
vė nariams,
nariai pritaria 
rengimui

Iš 55-tos kuopos
WEST PULLMAN. — Praei

tų sekmadienį Bimbos svetainė
je įvyko SLA 5.5 kuopos susi
rinkimas, sušauktas atvirutė
mis. Jis buvo skaitlingas.

Iš raportų paaiškėjo šie pa
žymėtini dalykai: tebeserga 
Petravičia, kuris buvo sužeis
tas Rdck Island dirbtuvėje; šio
mis dienomis užsimaldavo Pe- 
rednienė.

11

LITTLE RADIO

20
6

18
14

Model BA-199
12

6 5 TUBES AC/DC
AMERICAN BROADCAST 
AND POLSCE CALLS

AT THE BREATH-TAKING 
LOW PRICE OF . . .

6
2

KORESPONDENCIJA
Minneapolis, Minn

Apie vietos lietuvius
Šia proga noriu kelis žodžius 

parašyti apie vietos lietuvius. 
Iš viso pas mus priskaitoma a- 
pie 27 šeimos lietuvių. Šiaip 
pavienių lietuvių mažai tėra. 
Jie tai lyg kamparas: pasirodo 
ir vėl dingsta. Daugumas lietu
vių turi savo namus.

Minneapolis ir St. Paul, kaip 
sakoma, yra “dvynukai” mies
tai. Kur baigiasi vienas mies
tas, o kur prasideda kitas, — 
tai tikros sienos nėra. Todėl ir 
tų miestų lietuviai drauge vei
kia. Per abu miestus yra dvi

1. ELECTRO DYNAMIC SPEAKER — for Full Tone
FULL VISION^ DIAL — Easier Tuning \ :

3. BUHT-IN ANTENkA r ’4. POWER LINE NČISE FILTER
5. AUDIO OVERLOAD CONTROL — Prevents blasting
6. BEAUTIFUI WALNUT

Anothor Greaf
Emerson Yalue

The Famous Model R-167 
with "MIRACLE TONE 

CHAMBER"

BAKELITE CABINET

labiausiai ištobulin
tas radio nuo pat 
pradžios įvedimo 
garsikalbių — visai 
naujas typas garsia
kalbio, sujungtas su
dinamų TONE CHAMBER. Jis 
paduoda balsą kuoaiškiausiai 
į visą kambarį.

taip va-

B 4

dir- 
ka- 
yra

ba įvairiuose malimuose, 
daugi čia, galima sakyti, 
malūnų centras.

Turime ir biznierių: du 
tuviai laiko alaus užeigas. Nors 
didelių turtuolių ir neturime, 
bet kai kurie visai pasiturin
čiai gyvena.

Palyginti, vietos lietuviai ga
na gražiai sugyvena, nors jų į- 
sitikinimai ir nėra vienodi: vie
ni yra linkę į socializmų, kiti 
į komunizmų, o treti daugiau
sia tikėjimu susirūpinę. Bet ka
dangi visi yra tolerantiški, tai 
nesunku yra ir sugyventi.

—Peter Zubas

Gautas iš sargybių inkų bok
što “bunčius” Vienybės ir pla
katų su paveikslais tautininkų 
kandidatų., Tas visas “štofas” 
padėtas į šalį. Pirmininkas 
pranešė, kad po susirinkimo, 
jeigu kuris narys norės, tai ga
lės pasiimti ir pasiskaityti, už 
tai nariai nebus baudžihmi.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

Velvku LIKIERIl( ■ UiyRU SpEęIALAĮ
1 Metų Sena Straight 
WHISKEY AA. 
Švelni ir atsakan- LHHHv 
čiai sendinta rne- 
dyje. V V

Kvorta

ALUS KEISAIS
Aukštos Rųšies sta-0^ 
lo alus stein bu-JkT IIm 
teliuose. Niek a d“ ■ 
pirm tai taip pigiai ■ Keis, 
neparduota. Vely- ■ iš 24 
koms tiktai.

PORT WINE 
MUSCATEL

Grynas CaliforniaCj4| 
pilnai stiprus vy-lp ■ ifcw 
nas. Šventėms spe- ■ Gal. 
cialiai įkainuotas. ■

4 Metų Senas 
COGNAC BRANDY
90 proof grynas £ J| g fl 

California Cognac^ J ■ 1 V 
Brandy. Specialiai ■ Penk- 
Velykoms — jūsų ■ tada- 
šventėms malones- lis.
uoms padaryti.

eitablisheo ihi __

D1KAI Te,cfonas._««
PRISTATYMAS |LlljUūR5| CANAl4738

WEXBERG’S
1908 SOUTH HALSTED STREET

Komisija išrinkta surengimus 
baliaus: Lapienė, Palėliunienė, 
Vaitkevičius ir Bareišis. Jos 
nuožiūrai pavestas visas dar
bas. Delegatais išrinkti Pocius 
ir Palėliunienė.

Pirm pradėsiant balsavimus 
Pildomosios Tarybos, pirminin
kas paskyrė balsų skaitytojais 
Venskų, Strazdų ir Vaitkevičių. 
(Rezultatai jau buvo paskelbti 
Naujienose”).
Po susirinkimo komisija pra

nešė, kad balius su šokiais 
įvyks balandžio 30 dienų, Bim
bos svetainėje, 635 West 119 
Street. Bus gera muzika, gar
džių užkandžių ir visokių gėri
mų. Visi nariai ir narės, taipgi 
ir* pašaliniai,,.westpulmaniečiai, 
roselandiečiai, taipgi iš Chica- 
gos prašomi atsilankyti į bu
siantį balių smagiai pasišokti, 
pasikalbėti su pažįstamais 
draugais ir draugėmis.

J. Tamašauskas,
SLA 55 kp. korespondentas.

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— . —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

LIETUVIŠKOS VAKARUŠKOS
MIILŽINIŠKAS RADIO PROGRAMAS

----- Rengia -----
SOPHIE BARČUS

VelykųJQieną,Bal.-April 17,1938
SOKOL SVETAINĖJ, 2345 So. Kedzie Avė.

i
1

Vaidinime dalyvaus visi artistai, kuriuos girdite kas 
pirmadienio vakarų, 7 vai. iš WGES Radio Stoties per 
“Lietuviškas Vakaruškas.” Roseland Moterų šakar-Makar 
choras, Granaderių Trio, Cbristine Knsčiunas, Aldona 
Barcušv'Anfte Nemunas, Sylvia Ląuruų.V.B. Ambrose ir kit.

Be abejo, tai bus vienas iš šauniausių programų šio sezono. Todėl 
nepraleiskite progos, susitarkite su draugais praleisti Velykų dieną 
“Vakaruškose”... Bilietai tik 50c. Su tuo bilietu turite progą išlai
mėt! Vyrišką Top Kauti $25.00 vertės, Moterišką Pavasarini Kautą 
$25.00 vertes ir Puikią Minkštą Kėdę iš Roosevelt Furniture Co. 
Pradžia lygiai 5 vai. po pietų. Po programo bus linksmi šokiai prie 
smagios orkestros, ir vakarienė su skaniais gėrimais.

Moterys Isigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą

C

SKAITOT Naująją Gadynę”?
yra populiarus savaitinis laikraštis 
kainuoja tik du doleriu metams.5 tūbų AC 

Superhėtero- 
dyne, Stand
ard Broadcast 
Policijos sto
tys, Amato- 
riai, Aeropla
nai, riešutinis 
kabinetas.

Jus negirdėjot ką su radio galima padaryti, kol jus nesiklausėt 
Emerson radio. Emerson radio parsiduoda visokiomis kainomis 
nuo $9.95 iki 189.95.

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

lanko visus ir kas savaitę, teikda-

sriu- 
salo- 

šauk- 
kitas 
šmo-

“NAUJOJI GADYNĖ”
“NAUJOJI GADYNĖ” 

Tai nedaug.
“NAUJOJI GADYNĖ”

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

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

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

blankų ir būt jos skaitytoju.

Jos. F. Budrikį
3409-17 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

7 Tel. Boulevard 7010

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: šakutė, 

j bai šaukštas, videlčius, 
toms šakutė ir du maži 

' štukai, vienas kavai, o 
dezertui valgyti, šie šeši
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink- 
sit gražų setų. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gių kainų niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos.

CHICAGO, ILLINOIS

įor-i 9f :

^8i

t’ •4 -

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

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

Vardas
Numeris ir gatve . 
Miestas ir valstija

GARSINKITĖS “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. Pažymėki! ką norit

1739 So. Halsted Street i r • .
Chicago, Illinois T . *

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

Vardas

Adresas



jtaujienos,. Chicago^ iii i
„ 1 I" .........  ' .......... ■— .......................

Penktadienis, bal. 15, 1938

The UtMtohito DW Neto 
^ablbhed D*il> Efektu SHrittk, b, 
The tithhanlih Neto toh. Ce, leis.

Užsakyme kaina:
Chicago  jo—paštu:

Metams
Pdšd •a

ITSD btoth thtttM Street 
Tefcpfcme fcANAL B500

SdBscrlptioh Katėtu
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outšidė of Chlcafcd
18.00. pei year in Chicago 
8c per copy.

Enterėd ta Secohd Class Mattel 
March 7th 1814 at the Post Officė 
bf Chicago, 111. undėr the tat of 
March 8rd 1879.

Vienam mgnėiajui_____________ .75
Chicagoje. per .išnešiotojus: .

Viena Jcopija__________________8c
Savaitei____—______________18c
Mėnesiui 75c

Šdvfehytbšė Valstijose, įie Chicagėj,
paštu: 

Mėiaihs _____________
Pusei metu ____
Trims mėnesiams __
Dviems menesiams - 
VieUdm mėhesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Mėtmhš
Pusei metu  ——
Trims mėnesiams

tautininkų oficiozą. Įdomu, kad 
tarp Lietuvos tautininkų ir 
lenkų buvo tokie artimi san
tykiai. Ne be reikalo tautinin
kai prisodino į valdžios įstai
gas tokių “patriotų”, kurie ėmė 
rašytis į lenkų organizacijas, 
kai tik Varšuva įteikė Kaunui 
ultimatumą.

Lietuvos žmoniij nuokite vis dar 
tebėra įtempta

KORESPC NDENC1 JOS į

~ $5.b!
__  2.71
...M. 1 *P
...M l.Ol

• Ntaiten# eirid kasdien, Skiriant 
’sekh^dfenius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St. Chicėgo’, 
III. Telefonas Canal 8500.

2.50
Pinigus reikia siųšti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Amerikos karo lėktuvai naciamsį m .

V ^Valstybės departamentas paskelbė, kad per pasku
tinius 14 mėnesių iš Amerikos išgabenta į Vokietiją 
“karo pabūklų” už $1,159,969.41. Iš Šitos sumos Už 
$950,111 paf-dubta ndcių valdžiai aeroplanai, a'eroplarių 
motorai ir dalys.

Taigi Amerikos aeroplanų kompanijos padeda 
ginkluotis Hitleriui, kuris remia maištininkus Ispanijoj 
pilietiniame kare ir grūmoja kaimyniškų valstybių ne
priklausomybei; Kodėl valdžia tų pelnagrobių nesudrau- 
džią?

Septyni bilionai kovai šit recesija
Biznio recesija (atslūgimas), kuri prasidėjo perei

tą rudenį, pasirodė beveik taip pat bloga; kaip depresi
ja. Kovai su ta recesija prezidentas Rooseveltas vakar 
pasiūlė, kad kongresas paskirtų septynis bilionus dole
rių — penkis bilionus viešiems darbams ir paskoloms ir 
du bilionu bankinio kredito išplėtimui.

Reiškia, prezidentas pripažįsta, kad privatinis biz
nis savo jėgomis išvežti ekonominį krašto vežimą n'e- 
stengią. Jam reikia valdžios pagalbos.

Bet kapitalistai, kurie tą biznį kontroliuoja, už ši
tą valdžios pagalbą nepasakys nė ačiū. Jie dar kolios 
Rooseveltą, kad jisai trukdąs biznį.

Apgavingas plebiscitas
Pereitą sekma^įępį,. Vokieti jos ir Austrijos gyven

tojai visuotinu balsavimu “užgyrė” Hitlerio įvykintą 
smurto kęliu “anšliusą” (Austrijos prijungimą prie Vo
kietijos).

Naciai didžiuojasi, kad už “anšliusą” balsavo mil
žiniška dauguma. Bet buvo galima numatyti iŠ ahkstb, 
kad taip bus. Rotas žmogūš tūri drąsūs balsuoti prieš 
valdžią, kuri savo oponentus areštuoja, muša ir žudo.

R’ėikia stebėtis, kdd visgi atsirado 452,180 drąsuo
lių, kurie rizikavo savo laisve, sveikata ir gyvastim, bal
suodami prieš “anšliusą”!

Diktatoriai vartoja plebiscitą (visuotiną balsavi
mą) tam, kad, atrodytų; joge i jiems “pritaria” visa tau
ta. Bet diktatūros sąlygose tokie balsavimai neturi jo
kios vertės. Baisavirtiu žmohės pareiškia savo tikrąjį 

• nusistatymą tiktai tuomet, kai ji'e gali balsuoti visai 
laisvai. Oi diktatorių ruošiami plebiscitai yra humbugaš.

PLEPERIŠ IR šiMĖižtKAS

kiekvienas Amerikos lietu- 
vis puikiai supranta”, sako 
J. Tysliava, “kad tik gink
luotos jėgos dėka, šiandien 
Lietuva yra nepriklausoma.” 
Protaujantieji Amerikos lie

tuviai sUpi’Anta daugiau; negu 
tai; Jeigu LiėtuVoS liaudyje ne
būtų buvę laisvės troškimo, tai 
Lietuva niekuomet nebūtų pa
siskelbusi nepriklausoma — 
tUomet ir ginkluotai jėgai ne
būtų buvę kas ginti nuo lenkų, 
rusų arba bermontininkų.

Dabar, kai tapo atsteigti San
tykiai tarp Lietuvos ir Lenki
jos, tai Liethvos nepriklauso
mybės apsaUgojimas pareis ne 
tiek nuo ginkluotos jėgos, kiek 
įlūd Lietiivos žmonių pasiryži
mo nepasiduoti lenkams. TaS 
pasiryžimas bus stiprus tiktai 
tuoihet, kai Lietuva turės val
džią, kuria pasitiki visa tauta.

Bet Lietuvos tautininkai Šikį 
pasiryžimą griauja, heprilėiSda- 
mi prie valstybės vairo kitų 
srovių. Įsikabinę į savo minis
teriškas kėdės', jie šaukia žmo
nes dubti pinigų ginklams, —■ 
kuomet visi aiškiai mato, kad 
dabartinė valdžia nė nemano 
kariauti prieš lenkus. Daug tos 
valdžios tarnautojų (kaip rašė 
pats “L. Aidas”) ėmė rašytis į 
lenkų organizacijas, dar tik 
lenkams pradėjus mobilizuoti 
armiją; o jeigu kiltų karas su 
Lenkija, tai tie ponai, gal būt, 
ir į Varšuvą išdumtų.

Todėl agitacija už aukojimą 
į Smetonos ginklų fondą yra 
akių dūmimas publikai. Tačiau 
p. Tysliava plusta, F. J. Živatą, 
kuris pareiškė savo straipsny
je, tilpusiam j ienose”, kad 
bukos ginklams šiandie nerei- 
kdlihgoš.

Magaryčioihš Tysliava dar 
pakartoja seniai n d dėvėtą ve
lionio J. O. Sirvydo melą, kad 
“Naujienose” buvę skelbta 
“Lietuvai nė cento”. Pitihiau 
pats Tysliava iš to melo juo
kėsi, o dabar jisai jį vartoja 
šmeižimui, tų, kurie nepritaria 
pragaištingai Sih’etbnos politi
kai.

jaunimo demonstracijos,—reikalauja ko
alicines VALDŽIOS.—KOMENDANTO (GRIEŽ
TAS ĮSAKYMAS.—voldemarininkAi bruz
da IR SKLEIDŽIA GANDUS. — ŠIS TAS APIE 
CHARVATA. — APIE TAlj KAS GALĖJO ĮVYK
TI, JEI BUTŲ KARAS PRASIDĖJĘS. — DIDELIS 
NUSIVYLIMAS SOVIETŲ RUSIJA. — LENKŲ 
MAŽUMA LIETUVOJE PALAIKO RYŠIUS SU 
VARŠUVA. — KĄ REIŠKIA ŽODIS “UNITAS”?

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

kbtb 24 d. ftaūn'ė ir daiktai buV^š Rygoj b 1‘ėHkU įūšitmtl- 
provinbijbj'ė vis dbr ĮšišiŪbkVh- 
šids aisttdš hentiHibšta, Būū- 
giūuših jŪilbirŪŪš vis dūt Ūe- 
tabnsirūbja. • Kaune 
terlkatadri ūHe nežilidnio kū- 
teiVlb kūįjb ir iš ČiŪ ptašideda 
ėishhoš. N8Vs tds bišėbbš pŪ- 
tribtibib įibBUdžib,! bfet Vietai 
skūtūba Šukiai — HŪbkhe kdb- 
įicihę vyriaūsyEę! Policijai dar
bo’, jaū hb visuomet ib ašaHhėš 
dujos (padeda, teiika griebtis 
gribžtbshių prieitionių. Af dt; 
buo ašarinių dujų KūŪiie ties 
tmiversifetū dįisig^hČ tilo būrdb, 
kad sukūrė Ugnį . . . Tokta štb-

v&kūtaiš

Apžvalga
“Kokis ten Kapeport”

Kaip aną dieną buvo minė
ta “Nūujieiidse”, iŠ Frahcuzi- 
Jos komunistų partijos pasi
traukė šarl Rapoport, buvęs 
tos partijos teorininkaš ir Ma
skvos “Izvestija” koresponden
tas. Jisai pasipiktino Maskvos 
“Bylomis”, ypač paskutine, ku
rioje buvo nuteistas* sušaudy
mui BUchdrihaš.

Apie šitą komunizmo šulą 
“Vilnis” dabar rašo, kad ko
munistai iki šiol apie jį nieko 
nežinoję, ir “kokio ten Rape- 
porto” pasittaukimūs iŠ parti
jos esąs visai nesvarbus daly
kas.

Nbžihantiems “hėsvhrbtis”, 
bet Frhn’cužijdš komunistams, 
kurie Rapoportą gerai pažino
jo, tai visai kas kita. Kaipo 
Rusijos reVbliucijoš iHterpbe- 
tuotojas-aiškintojas (jisai pats 
yra kilęs iš Rusijos) ir komu
nizmo teoretikas, jisai Prancū
zijoje buvo daug žymesnis as
muo už Kašeną (Cachin), Tho-

■ —........  1>

rėžą arba budos. Ir jisai vė
dina Bucharino bylą “comedie 
macabre”!

LENKAS “L. AIDO” BEN
DRADARBIS

Lenkijos sostinėje einąs 
“Kurjer Warszawški” pranešė, 
kad pirmas! lenkas žurnalistas, 
atvykęs iš Lietuvos į Lenkiją 
po diplbmatihių saūtykių at- 
steigimo, buvo p. Zaviša. Apie 
jį lenkų dienraštis, “Dzien Pdl- 
ski” duoda tokių informacijų:

>■ I

“Išvfengti nesusipratimams 
pranešam^, kdd lenkų laik
raščių bendradarbis Lietuvo
je pohds Pranciškus . Za- 
viŠh te b e š i r d h d a KaU- 
ne. Minėtoji (“Kurjėro War- 
szawskio) žiniė, matyt; lib- 
čia p. Bohddrią ŽaVišą, kuris 
prieš kelis metus buvo ben
dradarbis ‘Dzien Polski’, o 
po to dirbo lietuvių dienitaš- 
ty ‘Lietuvos Aidas’.”
Taigi, iš lenkų dienraščio į

lai
tai,

SLA. PAĖMĖ Už SKOLAS 
ATSTATYMO BENDRO- 

Vės namą

Pranešama, kad bal. t) j. 
New Yorke iš varžytinių buvo 
parduotas Liėtiivoš Atstatymo 
Bendrovės iianiaS, po numeriu 
294— 8tli Avė.

ŠLA. buvo davęs ant to na- 
liio $35,0ŪŪ paskolos. Kadangi 
(tdiigi'aū pirkikų nebuvo, tai 
ii'amą paėmė SLA. Sūsivięniji- 
Ūią atstovdvo sekretorius Vinį-, 
kis ir ądv. Jurgelą, ° sūbahk- 
rbtdvūsią L. A. Bendrovę •— 
A. B. Strimaitis ir adV. Lir^ 
schwėn. /

Ar namas vertas tos pasko
los ‘(ir $425.83 nuošimčių), ne
žinia.

Iš LIETUVOS
SUNAIKINO DAUG JAUNŲ 

OBfebAfctV

Bendrai inidhi, fejkiŠkio ap
skrityje šią žrėiUų kiškiai ytd 
siihaikinę lafadi didėlį skaičių 
jaunų pbelaifclų ir kitų Vdis- 
ihėdžiU. Šią žiemą sodihihkaniš 
bei Vaismedžių apgintoj ams 
kiškiai yra tikta Dlbvb rykštė. 
Vien tik PanėHiūnio Valsčiuj 
šią žibmą kiškių siihaikintų 
vaismedžių apškdičiubjama per 
1,000 štukų. Sodų mylėtojai 
laukia; kada būs imtasi grielįr 
iesnių prienionlų piribš šiiios 
‘nenaudėlius.

kaip pavartoti stipresnius “ar
gumentus”, kttd išvaikiiis de- 
monstrarlttiš. Yra šuimtiį, bet 
jie veik Visi rytojaiiš metą pa
leidžiami;

KomenŪ’aritas demdhštran- 
tams turėjo pavartoti griežtą į- 
šakymą ir visai bet kdkidš fei- 
šenkš Uždrausti. Taigi, vakar 
!au bUVb ramiau. Daugiimoje 
audimas niekaip negalijsūtikli 

su ta padėtimi, kad fehka su 
lenkais sumegsti diplomatinius 
santykius. Ieško kaltininkų gal 
ir todėl obaĮjSįis koalicinės vy
riausybės dąbar pasidarė labai 
populiarUs irxkartu aišku smun
ka tų įtaka,, (kurie iki šiam gy
venimu vairavo.

I

fciib Šioji'Vidujinė kova baig
sis, sunkti jpašdkyti. Bet atmėi-' 
hų tikrai tikimės sulaukti jei 
iš pradžių jos gal bus tik per- 
šonalės, tai greitoje ateityje ga
li vilšti kitaip.

VoM'einafihihkai ilgi štiūridi 
jįruztfe. Jie Veikia dailgiaušid 
Visokių, gad'dų škiėidiiiiU, tai 
likrai iiitiėi'iška taktika.

Sudkh pasakyti, kdip faus 
Lietuvoje štitiktas Lčhkijdš į&- 
šiiihtiri^š. Vięhd. thi tikra jiš 
lietliviškiiošė šiudgsrtiUose jo
kio pUl'dnkiiinB hfelūrėš.

S^ilidjaiiin, kati Lietuvai bu
siąs Iškirtas dabartihiš Latvi
jai lenkų pasiuntinys B. Čliar- 
Vatas. Tai yra tasai ašiiiuo, kū
lis dabar Rygoje reziduodamas 
linko atsidėjęs visokias ijifdr- 
inacijas apie Lietuvą. Rygos 
lenkų pašiuntinybė visą laikU 
turėjo glaudžius santykius su 
Lietuvos bajorija, žinoma, led- 
kiškaja bajorija. Kaune ešamŪš 
lenkų smulkaus kredito ban
kas lyg ir buvo heVieša Lenki
jos atstovybė. SU lėnkiį to b’ad- 
kelio Valdybos narių iŠdddtd- 
hiis rėkomen'd'acijoihiš RyįojŪ 
lenkų” pasiuntinybė visai rimtai 
škaitesi. Tai Vfeik būVo lyįįU, 
tokia rekomendacija, užsienio 
basui. Kas gaudavo tokias re
komendacijas, visai be didelių 
formalybių ir visokių itidkėš- 
čių apmokėjimo galėjo per Ry
gą Vdžiūdti į, L'ėūkiją. LibtUVd- 
jė būtų šiihkU SUlasti tokį feh- 
ką Inteligentą, kiiriš tūkidinis 
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j‘e. Netenka paiiiiršti, kad kai 
kurie Lietuvos lenkų Vaikui 
inbkoši Varšuvoje ir per Rygo
je lehkų pasiuntinybę ėjo šū 
tais šdto vaikais sUsirdšineji- 
inds ir pinigų siūritimas. Taip 
pat lerikdi per Rygos Savo pa
siuntinybę iŠ VaršuVbs gduda-s 
vo savo kultūriniams tikslams 
pinigų.

Taigi, dabartihiš ir šeriidū

dys Li^tuVdš ^yVčhiin^ hėta 
iianjdkas, gal tb'del . leiikdi ir 
iižsihidjo jj dabial šiiįšlį į Llė- 
tiiVą; Bet reikik ŪibŪ^li kdil Vis 
dėlto VŪtįu jie taip ūkiįiitišiŠ- 
kūi išdiįštą yąšreigti. hūi Ui 
tik ghŪ'dai, kad. ŠiųsiU tą Ūlsld- 
Vą« Siu įirŪga Ūat tenka J)li<diii- 
li, kkd kai ptašiŪejo iš Lletd- 
V8s Įjokime ediigtacija, ttyįds 
Ifenkų UtšldVybė puikiai ją nio- 
kėjb išHūUdoti ir kartu išpro- 
Vbkūdti;

būbUt LlfetųVojė jau skubiai 
rŪbšidihąši atidaryti šusisieki- 
inūš šū Lenkija. Jau hbt nužiu- 
riinbs viėtbš liūšiiiidihs muiti- 
ilėbis. Prekyba SŪ Lehkija vdl- 
gu labai iššiyystyš, jūk abudu 
žėiiiČs tikid kfaštai ir dabar 
konkUtaiibijbš keliU jau sūsi- 
dutdąvb iižšiėhių rinkbje. Tik
ta; biktuVn dūligeliū atvejų čia 
Lenkiją putatibdi kbhkuraVo. 
tįehkijū gali LietdVUi duoti dn- 
gliU, Bėt Liėtūva jdš turi pirk
tis Aiiglijbjė, kitaip anglai 
vengtų Lietuvos maisto plo- 
Sūktii's į)irkę. Viienihlėlis tlaly- 
khS, kiltis gali būti labai gyvhs, 
tai susisiekimas Lietuvos gelfe- 
Žinkėlihiš ir Nemunu. Taigi 
Lietuvoje šū lenkais jpirėkybihis 
gyvbhiiridš nbžddd Būti gyvu.

Bendrai Lietuvoje įtenitd 
nuotaika nėra nė. kibk, atsiuvu
si: Viena iš svarbiausių prie
žasčių tai tt>ji, kad lenkai iki 
šiai Uiėridi hėrd visai htitrhukę 
savo khrih'bmėheš ii laivyiib. 
Tiesa, kariuomenė bent kiek to
liau atsitraukė nuo demarklihl- 
jbš, bet atghbehtbs trys divižl- 
jbŠ dar ir ŠiUHdikii šlbvi piliid- 
je sargyboje. SUprantdina, kati 
Vita tai IdBai Veikid Libtuvds 
Bjibtdiką. Aiikbš giūklų fondui 
piaiikih didelėmis sumomis. 
Tkigl; lašai pakilęs karingas U- 
Įiaš LlėtUvoje dar nėra dingęs.

Yta ir tokių nuortionių Lie- 
tūVbjė, kūriė tVirtihd, kdd hr 
nebūtų buv'ę gėliad, kad LietŪ- 
va į lenkų ultimatumą tuoj bū
tų atsakiusi kabių mobilizačijd. 
Turint galvoje Lietuvoje eta- 
iiią susisiekimą; būtų buvę ga
lima visai tvarkingai atlikti 
per 48 valandas mobilizaciją. 
Lehkdi lubihet taip pat būtį 
turėję mobilizuotis arba bėŪt 
dalinai skelbti mobilizaciją. Jei 
Lietuvoje mobilizacija butų 
plaėjusi visai tvarkingai pakel
tu upu, tai spėliojama, kdU 
Lenkijoje tokia mobilizacijk 
nkbūtų galėjusi tvarkingai Į- 
vykti. Tikiftiasi, kdd Visgi gali
mas daikldš, jdg febais BulU 
prasidėję vidaus suirutės. Jūk 
Beniuj oje dabartinei vyriausy
bei toli gražu nepalankus uphš 
Bk lo, rhanoma, kad lenkų pa
vergtų tatuų tarpe taip pat bū
tų prasidėjęs tikras bruzdėji
mas. Jtlk Lenkijoje daugiau, 
kdip 40% Višli gyVaitbjų šūdū- 
lb kitbš liiŪtbs; Ukrainiečiai 
hfekUbihet lėbkdinš ifelbdė jo
kio iiUbŠitdūmb, tdi iii'dbiiita- 
cijos iftfelu fehdis riihtds brbž- 
dėjiilidš būtų Būvę’s Vitai gdli- 
niaš.

Lėrikai Hub šfeSR hk- 
bubu riėblitų di^sę atitrauk- 

ti febdiš ’esdinbs kdriūbmehės 
aalis. RiiHitlHtjbS, efekrtSlovaki- 
jdš šiėiių ligi bebūtų Ūlįsę ap- 
hūbgihti. Jūb IdbiaŪ Iš Vbkiė- 
čių įihšlehiU ifebiitų išttaiikę 
karitibih’ehę.

(feūš daūgidu) >

Rockford, III.
Naujas daktaras

Kolkas dar nepdštėbėjau 
kraščiuose pranešimo apie
kad gydytojo praktika pradėjo 
verstis lietuvis B. E. Ėolotoff.

Tai labai malonus ir simpa
tingas žmogus. Aš turėjau pro
gos jau kelis kartus aplankyti 
jo gražiai ir moderniškai į- 
rėiigtą kabinetą. Ir kada aš ten 
atsilankiau, visada radau paci- 
jentų. Tai rodo, jog naujasis 
daktaras turi gerą pasisekimą 
savo profesijoje. O tai dėl to, 
kad jis labai rūpestingai gydo* 
ligonius ir šiaip yra malonus 
žmogus.

Smagu taip pat pranešti, kad 
Dr. Bolotoff įstojo į SLA 77 
kuopą nariu. Kuopa gali pasi
džiaugti susilaukusi simpatingo 
profesionalo.

Šia proga 
yiams, kada 
kreiptis į Dr. Bolotoff’ą.

Velionis ValUkhs buvo labai 
darbštbs žmogus. Jis per ilgus; 
metus buvo aktingas įvairių or-f 
ganizacijų narys. Dažnai eida-» 
vo valdyboje vienokias ar ki-» 
tokias pareigas.

Bet per šiuos mbtus įvairios 
organizacijos jau jo pasigedo... 
Pasigedo ir jb artiilii drhbgtd 
bei pažįstami.

Liūdna. Tačiau nieko nepa
darysi, — visų musų toks liki“ 
mas. Nors velionies Valuko Ir 
nebėra tarp mtišiį; bet jo dal
bų mes dar ilgai neužhiiršimte.

—Paliktas draugai............

NELAIMĖ
PANEMUNĖLIS; — šio ma

stelio gyv. Levenddvičius, vh* 
žinodamas iš Kazliškio, nusi
laužė koją. Sutėikiis pirmąją 
pagalbą nuvežtas Rokiškio ap
skrities ligoninėn.

patarčiau lietu- 
bus reikalas,

—Organizatorė

SALOJE TARP 
OKEANU

Cambridge, Mašs
Liūdnas atsiminimas

Ir vėl pavasaris. Ir vėl gam
ta pradeda puoštis žaliais rū
bais, o saulutė šilčiau ir skais
čiau šviesti. Tačiau progresy
viame judėjime jau nebesuki- 
nėsis J. A. Valukas. Jis ilsisi 
ramiai, palikęs musų veikime 
didelę spragą.

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

“MAŽOJI LIETUVA 
CHICAGOJE”

Kas savaitę Hėtald arld 
Examiner reporteris aplanko 
vieną kurią nors miešto atfei 
vių. dalį. Per praeitą savaitę 
jis praleido daug savo laikė, 
lankydamas didžiausią lietu
vių gyvenamą apylinkę.

Savo straipsniuose jis apsa
ko kuo Amerikos lietuviai 
yra prisidėję prie to didžiuo- 
lio miesto statymo, jo ūkio ir 
kultūros išvystymo.

Būtinai perkaitykite tuos įdomius “Mažo
ji Lietuva Chicagoje” aprašymus, kurie pa
sirodys rytoj

balandžiu 16 d.

and Cxaminer
LAikUašty

fr Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros žurnalas
Eina XV inetūs. Redaguoja garbės prof. P. LEONAS 
BėhUrddarbihuja įžyitiidUsi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 itU žurnalo įiriėdii specialiai išleidžiama 
{žymiojo rtisį rašytojo Maksimo Oorkio 

fferatisių karinių rinktine knyga.

Gimimas
“KULTŪROS” kairia: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol. 

LietuVoje kairia ttietaths 16 litų, pusm. 8 litai.
“KULTŪROS’’ Žtlrnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 

Nr. 153. LITHUANIA.

“KULTŪROS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol.
f-' 1 * • ■ ' ■ •1 ■ ‘ -

Adresas

^‘5 ?



Penktadienis, bal. 15; 1938 NAUJIENOS; Chicagpy III.

Detroito lietuvių Žinios
- v   .. . , *. ■ k < fU <«x .* A

Elektros darbininkų streikas Michigano valstijoj tapo sutaikytas ačiū guber
natoriaus F. Murpay įsikišimui. Šiame paveiksiu matome grupę žmonių, kurie 
atsiekė taikos sutarties. Tarp jų iš streikierių puses yra vienas lietuvis Albert 
Stankus. Iš dešinės į kairę pirmoj eilėj: M. Gduslcy, gubenlatoriUš Frdiik Mur- 
phy federalis taikytojas J. F. Dewey ir F. (i. Bgycc; užpakalyje: Albert Ston
kus, M. Sugar, D. E. Kam ir M. Wilson Arthur.

Iš Detroito lietuvių veiklos
Didelis protesto mitingas 

prieš Lenkiją

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Detroito skyrius surengė didelį 
protesto mitingų prieš Lenkijos 
pasimojimą pulti Lietuvą. Tuo 
pačiu metu buvo išnešta rezo
liucija, kuria reikalaujama, 
kad Lietuvoje butų atsteigta 
demokratija.

Mitingas įvyko balandžio 9 
d. Per radiją buvo garsinta, 
kad mitingas prasidės 7 vai. 
vakaro. Ir iš tiesų apie tą laiką

• • » • 

žmonių prisikimšo pilna Lietu
vi^ svetainė. Susirihko visokių 
pažiūrų žmonės.

Netrukus estradoje pasirodė 
pirmininkas P. Jačionis ir pa
sakė įžanginę kalbą, kurioje jis 
pabrėžė mitingo tikslą. Po to 
jis pakvietė kdlbėlojUs, kurie 
buvo pasižadėję kalbėti. Beje, 
buvo kviečiami visų trijų para
pijų klebonai, tačiau nė vienas 
jų nesiteikė atvykti. Pirmiali- 
sia tad pirmininkas priprašė 
kalbėti p. Milton Kemhitz, ku
ris yra civilių teisių gynimo or-

Sveikinkime savuos 
sius gėlėmis z

Gėlė hiiišų džiaugsmų ‘didy
bė, ji grožis siekiantis beribės, 
ji siela ir paguoda musų se
sučių. Tauri širdis myli ją 
kiekviena. Sielvarlbje iiiergėiė 
guodžiasi gėlynui, ji it džiaug
smo valhhdoje jri puoširi sau 
kasas.

Velykos — pavasdrio atgiji
mo šventė. Pet Velykas sten
giamės užmiršti pergyventus 
vargus ir žiemos bėdris. Trid, 
kodėl tas šventes dar labiau 
nepapuošti, nepadėti gėlių puo
što rint stalo it įiepašiųsti sa
viesiems, artimiesiems ir drau
gams velykinius pasveikinimus 
gclėhiis? (Škeib;)

...........  ■ ■*   "— —<*■»/-»> ■ —     —t 
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ŠVIESESNI NAMAI SU ABSORENE

x Kai kalbos pasibaigė, tai pir
mininkas pareiškė dėkingumą 
publikai už gausingą atsilanky
mą bei aukas; kurių buvo su
rinkta $32.70. Kadangi jokių 
klausimų nebuvo, tai pirminin
kas mitingą uždarė apie vie
nuoliktą valrihdą vakaro.

Po $1.00 aukojo: P. Jačionis, 
S. Storoilis, J. Morkūnas ir J. 
BrūzaUskaS; J. TaukevičiUs 60 
centų;, po 50 centų: J. Radze
vičius, J. Jačionis, J. Jakubė- 
nriš, U. Jurkevičienė, P; Š trin
kus, J. šliiitrevičitis, M. \Vea- 
vėrfene, J. Šriilgas, A. Žagas, J. 
Mdckėiiš, J. Mileris, Zig. Mise- 
iilinris, M. i?rakevičitis; po 25 
čeiiiuš: T. Airibtazriš, D. Min
kė rilis, h. Štepoiikevičiėhė, M. 
Dapkaitiš ii’ V. Milius. Sriiul- 
kidiiiįs aukomis liko surinkta 
$ižd5. lokiti, įiudu iš viso au
kų surinkta $32.70.

—Dėttoitiėtis

White Cloud, Mick»
Iš “baltų debesų” miesto
šio ihiešlo apylinkės lietuviai 

ukiiilnkhi seka lietuvių judėji
mą. Juo laBiriii dėl to, kad dau- 
geliš jų yra dtvykę iš didesnių 
miestų, kur pasiliko jiį draugai 
ir pažįstami. Gyvendami mies
tuose, jie patys dalyvavo tame 
judėjime ir pažįsta veikėjus.

Kai prasidėjo Chicagoje po
litiškas vajus dėl nominacijos 
įvairių kandidatų, tai mums 
buvd labili malonu pastebėti, 
jog p-iri Nausėda irgi stato sa
vo krindidąiiirą. Metas jau lie
tuviams labiau siisidohieti po
litika. Iki šiol jie buvo lik ki
tataučių pastumdėliai. Į įvai
rias valdiškas^ Vietas įsigaudavo 
visokie airiai, kurie iie kiek nė
ra gabesni už lietuvius.

Taigi, niUilis ūkininkams yra 
malonu, krid^lietuvių tarpe' at
siranda .žmonių, kurie pradeda 
siėktis politikoje, j Tegul pra
džioje ir nesUSilauks pasisėki- 
nib, bet, kaip Sakoma, nuolat 
klabinant vis<- dėlto pagaliau 
dūrys atsidarys.

Rbikia tik mums daugidu 
Vieningumo ir daugiau pasiti
kėjimo savimi. —Ūkininkas

DEL

V elykinių

gailizricijos viršinihkaš. Kėni
ui tz kalbėjo anglų kalba ir 
griežtai pasmerkė tas tautas, 
kurios yra pasiryžusios skriau
sti silpnesnius savo kaimynus.

Variausias mitingo kalbėto
jas buvo L. Prušeika iš Chied- 
gos. Pirmoje savo kalboje jis 
išaiškino Lietuvos — - Lenkijos 
santykius, kurie privėdė prie 
konflikto. Pabrėžė taip pal, 
jog demokratiškais pagrindais 
slisitvritkiūsiai Lietuvai butlj 
daug lengviau atsispirti prieš 
išBriiiiUš priėšits. O tai dėl tri, 
kad tauta Eilių vieningai pasi
ryžusi gihtiš litio visokių puo
likų.

Po Prūseikos kalbos buvb 
renkainos aukos mitingo lė- 
Šolns padengti. Kai išlaido bus 
padengtos, tai likę pinigai liks 
pasiųsti Lietuvos politiniams 
kriliniaiiis.

Liko priimtos tdvi rezoliuci
jos. Viena Lietuvos valdžiai, o 
kita — Lenkijai dėl pastaro
sios įžeidžiančio ir įžūlaus ulti
matumo.

Seka Dr. Fr'ankel Frahm’o 
kalba. Dr. Frrihm, kuris. De- ..... ., . ... .......
troite eina rabino pareigas, kal
bėjo apie dvidešimt minučių. 
Pasitaikė, kad tą vakarą jis Iri- 
bai mažai laiko teturėjo, bet 
vis dėlto jis pasistengė į mitin
gą atvykti ir pasakyti visais at
žvilgiais gtrižiiį kriibiį. Pirliiiau- 
sia jis pabrėžė, jog Lietuva y~ 
ra davusi prišduliUi tikrai įžy
mių žmonių, kUHU ddtbąis gri- 
li pasaulis Į)rišicižiriligii. Lenkų 
grobuonišką pdšiiiidpiiiiĮ jis 
griežtai pasmerkė. Iš viso pa
smerkė jėgos politiką, kuri da
bar įirUdeda Įšigrilėti Ėuropojb.

Pašrikė Urir, kriil Lietuvris 
žmones jis gerbiąs dar ir dėl 
to, kati ten niekuomet nebuvo 
rengiami pogromai prieš žy
dus.

t^ats Dr. Frrihm yra kilęs iš 
Lietlivos. Jo tėviške esanti Rd-

* I • » * -.•

šeiniai. Į Ameriką jis atvyko 
visai jriitriutis, bet lietuvių kal
bą vis dėltb supranta. Prieš 
kiek laiko jis itpliUikė EUro^ą 
ii? teii ĮdašiVdžiliėjb po įVairids 
valstybes. Žinoma, neaplenkė ir 
Lietuvos, savo gimtojo krašto. 
Grįžęs iš tos kelionės, jis gaila 
daug rašė anglų spaudoje apie 
Europos padėtį.

Paskui antru kartu ir vėl 
kalbėjo L. Prušeika. Kalbėjo 
apie fašizmą, kuris visai Euro
pai šudriro rimtą pavojų. Pri
pasakojo taip pat ir apie iuds 
kraštds, kur dabar fašizmas y- 
ra įsigalėjęs.

Vos tik Prušeika baigė kal
bėti, kriip pasišovė Vištiomiš- 
Šidlauskas. Jis taip pat pareiš
kė iloro pratarti kelis žodžids 
į susirinkusią publiką. Ta prri- 
ga jam buvo suteikta, Visuomis 
daugiausia kalbėjo apie turis 
kraštus, kurie turėtų Liėtuvrii 
priklausyti, nes jie esą lietiivil] 
gyvenami (Vilniaus kraštas ir 

(Tilže).

VELYKŲ
DIENOJE

BALANDŽIO 17 DIENA

PASAKYKIT TAI GĖLĖMIS
ŽYDINTYS 
GELIŲ 
VELYKINIAI

AUGMENYS
ŠAKELĖS

KORSAŽAI

KREIPKITĖS i savo 
GĖLININKĄ!

SENA 100
STRAIGHT 

VVHISKY
Pilna 
kvorta .

GĖRIMU SPECfALAI
DIDŽIAUSIOS SANTAUPOS KAINOMIS!

VELYKINIAI BARGENAI
OLD HICKORY

2 Metų Stena 90 proof Straight 
Whlsky. Paprastai parduoda po 
$1.59. Musų Kaina (P 4 4 E 

Pilna kvorta v I ■ I v

GIN
CAVALIER 

pilna paintė 490

« s išdirbystės 
ETŲ SENA 
« Bottled in Bond 
/ • Black Gold

r • Hill
• Old
• Old 

Kvorta
$3.29

and Hill
Grandad

Taylor
Paihte
$1.69

OAK CABIN
33 mėnesių sena 
Straight Whiskey 

Pilna kvorta .......~.........1.27
Grynų Grudų 190 Proof 

Alkoholis painte 89c. 
Yz paintės 49c.

DRY WINĖS
Riesling • Sauterrie

Burgundy • Zinfandel 
Pilnas OC
Galionas ...................... O*

Yz Gal. Ledo šaltumo250 ir aukšč.
Atsinešk savo indą

89c
BtTLK VYNAI

Sendyii Čalifbmia Saldus Vyriai 
Port, Sherry, Muscatel ir t, t 
Pilnas ei 4 Q
Galiohds ..............   2 L I 3

PUsė Gal. 09c. 
Atsinešk savo indą

BEER
ŽeMOC KAINOS

ALUS BUTELIUOSE
Keisas ir 24

Gold Star Pilsner ...
Falstaff JViriter Beer
Golden Crteam .........
Manhattan ..................
Meister Brau ............
Wisconsin Maid ......
Blatz Old Heidclberg
Kohler Ęeer ...............
Tavern Pale .............

$1.19
$2.19
$1.29
$149
$1.79
$1.19
$1.99

ARMANfi
■^LIOUORS S **

7040 South VVesterh Avenue .. At,7i?t st.
G&ĖITAS PRISTATYMAS PROSPECT 0460

šie daiktai, pardribdami penkt. ir šešt. tiktai 
Pąsiliekąriie Teisę JVefrybei Apribuoti

APS1DR AUŠft!
} Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 

gali sutikti.
APSIDRAUSK pats save ir savo Šeiinos narius, tuomi užtikrinsi sau

APSIDRAUSfc didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 
Susiviehijiinb Lietritių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 
ir paŠelpa yrd užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
Iki $5,000.00. Ligoje pašelpos gili gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 

* savaitėje.
Apart apdraudos ir ligoje pašelpės, Susivienijimas šelpia savo na

rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauni savaitini laikrašti “Tėvynę”.-

Ihforriiacijas suteikia veltinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis i
LITUUAnIAN ALLIANCE of AMERICA

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

■ M I i i .....

Geriausio Pasiseki
mo Pavyzdys

Didžiulė Midwešt Grdcėry 
brganizacija

Midwest Grocery bendrovė į 
iHUiip^ laiką — sėįityhilį Hiritlj 
bėgyje išsivystė į ęiįdžiiaUšią 
Vrilįomtį daiktu prekybinę Jįhri- 
hę. Tai tikririi nepaprastai įdb- 
hitiš prekybos gyveilime atsiti
kimas.

Tai buVo dar triis laikriiš, 
kada visas krrišt'ris tebebuvo 
sUrikidš ekbilbriiihėš naštris — 
depresijos Slegiamas,- susirinkę 
keli Ąbbrikiausomieji krriillii^- 
hinkai savo opiems reikaidftls 
ripthrli, nutarė įsteigti šhį bl- 
gaiiizaciją. Jie tikėjoši iub kė
liu; t.y. bendromis paširihįohiis 
lengviau x atlaikyti kdmpetiėijbs 
ahtpUbliUš, ir ji(e ne kiyBb. Jie 
tie tik, kad atlaikė tuos ritįiiio- 
lius, bet organizaciją išvystė į 
vieną iš didžiausių tos rųšiės 
įstriigų it įšigyjo j iriu n’uosrivds 
didžiliiibš sriiideiiuS ii? mbdet’- 
ninį prekybinį aparatą.

Tos organizacijos patalpds 
šiandien yra ties 33-čia ir Weš- 
tern Avenue. Iš čia ir jos tris 
didis veikimas, jos mėtinė apy
varta siekiasi milionų, kas kar
tas vis labiaii augri, narių skai
čius it Vis labiau apima dides
nius plotus. Tad; šiandien jah 
nesunku rasti Midwest Štore'š 
krautuvu.

Ta’s parodo; kad visuome
nė tbmiš kraiitdvėmis yra su
interesuota ir kad ji čia gaunk 
atsakantį patrirnrivimą. štrii 
kas patiesė tai organiza
cijai pasisekimo pamatus.

Velykų Išpardavimas
‘ ’ PAS MIDWEST STORES 

Penktadieni ir šeštadienį, Balandžio 15 ir 1'6 dienotnis

• GERIAUSIOS KOKYBĖS MAISTAS EKONOMIŠKOM KAINOM •
<•1 . • Į i t ... I < » ’ . ».......... ' ♦ i . • f . ... . . | i • 4

“MlbiVEST” GOLDEN BANTAM

KOĖNAI No. 2 ken. 2 už 23*
“ELMDALE” EARLY JUNE

ŽIRNIAI No. 2 ken. 2 už 19c
“ELMbALE” CUT GREEN

ByNSAI No. 2 ken. 2 už jgę

;‘MIDWĖST”

De Luke

KAVA
Svaro
KENAS

FANCY CALIFORNIA
SANTA CLARA

SLYVOS
Dideli 50/60 C* 25 sv. \ 
dydžio **v sv. dčž.

Mažiau Dėžės 6c sv.

SVIESTAS “MIDWEST”
Geriausios Kokybės Gryną Grietinė 

Roliais ar iš fciibillrikų SV.
29'zc

“LINCOLNSHIRĘ” 
Be odos, Be atmatų

Raikyti
LaŠiniukai

15c
Yz s v. Cellophane Dėž.

t. 4 . - • Q •

“&ED TAfc” ŠVIEŽUS

slYVOš^-^... 2 hžl9<
“BLute iviftNfeR”

aPRicOts Dį*efe įge
“MIDivEST”

blAckBėrries 2 ken 18 c

KIAUŠINIAI
WARD’S

“SilVfef Queen”
POUND CAKE 

po 15^

“ŠNlriERS” TOMATO
CATSUP.......Didelis būt. 15*
“MIDiVEST”

grApe juice “1 2 už 25*
“DRbMEDARY” PASTĖURIZĖb

DATES Mk„ 2 „ 23.

ORANDŽIAi’kįjF Iv JL/ JEz JL i DIDELIO DYDŽIO TUZ. Jfar CjF

. .. “kkRBkR’S” 
VlfcTOS GATAVOS 

VALGYMUI

GALASUAMS
Šv. 22c

4 iki 6 sv. Bendrai

ŠVifeŽŲŠ No. 1 KOKYBES 
“MiBWfeŠT” DIDELI KIAUŠINIAI 

KARTONAIS TUZ. 25»/2c.

“ftORMANDIE” 
FRENCH t’RIED

BULVES
2 kenai \

Vaigyiriui Šiltos air šaltos

fAScy bibEiites 
PRIBUKUSIOS

BANANAS

CRISCO 3 sv. k’en. 54c. Svaro 20* 
IVORY SOAP Dideli gabal. 2 už 
CHi^SO 2 maži 17c. Didelis pak. 210 
“Little Boy ’lllue” BLUINCI 2 būt. 17ę 
dykAu Atuiuj žtikuMš Bu j gabalais 
“Ohiv-iLo” Muilas, 15*

HNtY FLORIDA 

KRŪVELĖMS

CELERY
Didelės Q m
KMlVelės v U

Mineral Powder
Didelis 
pakas

2 maži 17c

RĖK

20*



SUSIRINKIMAI Diena Iš Dienos

NAUJIENOS, Chicago, UI

RADIO
Penktadienis, bal. 15, 1938

Velykų dienoj, balandžio 17 d., West Side svetainėje, 2244 W. 
23rd Place, 1 vai. po pietų, įvyksta Draugijos “Lietuvos 
Ūkininko” mėnesinis susirinkimas. Nariai ir narės prašo
mi susirinkti, nes išgirsite galutiną raportu iš knygų pa
tikrinimo komiteto. Nariai atsilikę su mokesčiais, malonė
kite užsimokėti. —J. žurkauskas, pirmininkas.

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.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Edvvard Majcher, 21, su Ja- 
net Surma, 21

Louis Vaičkus, 28, su Ann 
Račkauskas, 20

LIETUVOS PRODUKTAI

Reikalauja
Perskyrų
....Carmella Belsky nuo George
Belsky T

“FRANKFURTER8”
I.AA1NIŲ X
BARAVYKŲ 
RAUGINTŲ AGURKU

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DEVYNERIOS 
GINTARŲ 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ

SALDAINIŲ 
KUMPIU 
“PICMC” 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.
IMPORTUOTU SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

805 W. 19th St. Tel. Haymarket 3555
CHICAGO, ILL. J. P. RAKŠTIS, S A v.

PIVORIŪNAS SUNKIAI 
SERGA

(Kiek mums žinoma, P. Pi
voriūnas k.bai pavojingai serga 
ir ruošiami pasiduoti smegenų 
operacijai' Billings ligoninėje. 
Jis buvo skaudžiai sumuštas 
vagių, laike apiplėšimo pereito

Budriko Programą! Velykų
'į Dieną

Kad Velykų diena butų jums 
dar linksmesnė, nepamirškite 
pasiklausyti dviejų Budriko 
duodamų radio programų. Pir
mas programas bus nuo 4 v. po 
pietų iš stoties WAAF, 920 kil. 
tu akordionų muzika ir dai
noms, o antras Budriko radio 
programas v; kare nuo 7:30 iš 
galingos WCFL stoties su di
džiule Budriko radio orkestrą, 
Makalais ir dainomis.

šiuos programus per 9 metus 
be pertraukos leidžia savo lė
šomis Juozas Budrikas, kuris 
užlaiko Chicagoje moderniausią 
namų rakandų, radių ir muzi
kalių instrumentų krautuvę, 
3409-17 S. Halsted St.: Budri
kas ir jo visas štabas sveikina 
visus kostumerius Velykų 
šventėmis. Budriko Velykų Pro
gramas iš Stoties WCFL 970 k.

aiADIA’O VELYKINISIii A II R O IŠPARDAVIMAS
DIDELIS PASIRINKIMAS — PUIKIŲ 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ 
Vyrai! Apširėdykite Velykoms 

Pirkit Nantą Skrybėlį

FELTO
SKRYBĖLĖ
Vėliausios mados ir spalvos Reg.
$3.50 Vertė Velykoms *

SKRYBĖLĖS
Naujos spalvos visose formose.
Geriausia gauna- .......OE
ma vertybe ............ n* ■ «Ow

Melton Skrybėlėms būstinė

KAKLARYŠIAI IR 
MARŠKINIAI

PANČIAKOS IR 
APATINIAI

SUGESTIJOS VELYKOMS 
DIRŽAI IR 
PETNEŠOS

KELNĖS IR 
SVEDERIAI

vasario 16 d. Užpuolikai p. Pi- sekmadienio v;.kare kaip 7:30
voriunui pramušė galvą kelio 
se vietose. Red.)

light
FWOROI

SAVĘS WORK!
PILSEN 

LIGHT FLOOR OIL
!’ Giliai persisunks į jūsų senas grindis. Išdžiūsta 

ir palieka gražų blizgantį varnišiuotą paviršių. 
Grindis lengvai galėsi nušvarinti. Galit nusi
pirkti kiekvienoj maliavų arba geležų krautuvėj.

CLUB AL. J.
8328 Kean Avenue

Pirma vieta į pietus nuo Tautiškų Kapinių
Mes užlaikom modernišką Taverną, taipgi turime daržą piknikams. 
Yra pilnai įrengta virtuvė ir 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.

DYKAI! BALI!INAI VAIKAMS! DYKAI!

BOSTON SHOE STORE
3435 SO. HALSTED STREET .

BOSTON’S BATAI YRA G E R E S N
__ JIE KAINUOJA MAŽIAU ILGIAU DĖVINT

PIRKIT DABAR

NAUJUTĖLIUS
PAVASARIUI IR VELYKOMS

NAUJOS VELYKINĖS MADOS DIDŽIAUSIAS
PASIRINKIMAS CHICAGOJE

i

PUIKIOS

98
IR 

VIRŠ

NAUJI 
NAUJI 
NAUJI 
NAUJI

BRITISH Geltoni ATEIK IR PAMATYK MUSŲ
MĖLYNI ............ LANGUS
PATENTS ........ PAVAIŠINK SAVO AKIS
PYTHONS ........ SU NAUJOMIS MADOMIS

JIE NEŠIOSIS ILGIAU — JIE TIKS GERIAU

TARP MUSŲ
BIZNIERIŲ

Maliavų Skyrius 
Budriko Krautuvėj
Geriausiu išdirbysčiy, —"viso

kiems namu reikalams

Central Standard Time, New 
Yorke ir kitose valstijose bus 
girdėti 8:30 vai. vak. Eastern 
time. Makalai minės Velykas su 
Mirgučiais, Simfonijos orkes
trą su Velykų dainomis.

Rep.

ATSIMINKITE VARDĄ IR ANTRAŠĄ

Mark’s Men’s Store
3206 So. Halsted St. Tel. Victory 7439

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOV1NG
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

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

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

Marąuette Radio
AL ENZUL1S 

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai. 
Hemlock 2343

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

- Phone- PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

Šaltimiero Programas
šį vi kar iš WHFC stoties 

vėl išgirsite Bartkų šeimos epi
zodą. Vlado ir Elenutės vestu
vių diena nustatyta. Kaip jau 
visi klausytojai žino,-jų very- 
bos įvyks balandžio 24 d.

j

Žinių ž'novai vėl praneš vė
liausias žinias iš Lietuvos ir 
kitų kraštų, šaltimieras vėl ap
lankys lietuvius su muzika,, dai
na ir vėliausiais pranešimais 7

LOANS & INSURANCE
IN ALL ITS BRANCHES :

Building Management
JOHN P. EWALD
REALTY COMPANY, Ine.

3236 S. Halsted St.
Phone CAL.UMET 4118 :

Šmotu Servizas
V ienam 

k Žmogui
Budriko didžiulėj rakandų ir 

radijų krautuvėj, 3409 South 
Halsted S t., dabar yra atidary
tas didelis maliavų skyrius' vi
sokiems namų reikalavimams, 
vidaus ir oro pusėms. Maliavos 
yra įvairių gerai žinomų kom
panijų, tokių kaip Devoe, Re- 
niblic, Continental, Lowe Bros, 
r kitų. Ypatingai Devoe malia
vos pasižymi savo'‘švelnumu, 
didele ištverme, spalvų gausu
mu ir gražumu ir, galų gale, 
pigumu, nes jų mažiau tenka 
vartoti negu kitų išdirbysčių 
maliavų. Kambariai išmaliavo- 
ti šitomis Devoe maliavomis 
daro s'magų, jaukų įspūdį.

Devoe maliavų sienoms ma
tavo t i yra dvi rūšys: viena 
iVlastamart, šiurkšti, kita —■ 
Mizgi. Abi tinka vidaus ir oro 
pusei.

Derayco Enamel aslai greitai 
džiūsta ir. yra patvarus. Jis 
taipgi tinka vartoti lauko py- 
sei, medžiui, betonui (konkre- 
tui), linoleumui ir kompozici
jos aslai. Vieno galiono užten-; 
ka apie 550 ket. pėdų.

Devoe Mirrolac Enamel len
gvai tepasi, greitai džiūsta, už
tenka vieno tepimo, nepalieka 
šepečio bruožų, skaisti, patva
ri apybaiga, be jokios smar
vės. Jo neveikia nei vanduo, 
nei karštis'. Geras vidaus ir •' 
lauko pusei. Tai yra geriausis 
enamelis, kokis tik galima gau- į 
ti.

Devoe Varnišas greitai džiū
sta ir tinka visokiems reika
lams, vidaus ir oro pusei.

Taip pat yra i ir pigesniųjų 
maliavų. Visos jos Budriko ra- j 
kandų ir radijų krautuvėje yra 
pardavinėjamos labai prieina-! 
momis kainomis. (Sp)

vai. vakare. . .Klausytojas
J-' '

• ----------- ’

@ SUBADĖ WPA DARBI
NINKĄ — Policija paguldė En- 
glewood ligoninėje WPA darbi
ninką John Patrick Deir, 36, 
nuo 5610 S. Halsted. Jo kru
tinėję ir rankose gilios peiliu 
pad; rytos žaizdos. Deir aiš
kina, kad susižeidė nusiritęs 
nuo laiptų. Bet^policija netikti 
čam, daugiausiai dėl to kad ko
ridoriaus sienas Deir bute krau
ju aptaškytos, lyg nuo mušty
nių.

“Faun 
Design

Vertė
$2-50

fiarsinkites “N-nose”

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susiras
ti, kur galima nusipirkti (vairių 
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.

Su 6 Kuponais
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

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

Tiktai po 99^ už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

Setas99C

5 pėdų Elektrikinis Refrigera- 
torius, naujas, garantuojamas 
penkiems metams, Kelvinator, 
Norge, Crosley, General Electric, 
ūktai $119 50

6 
6

6 
6

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS
$1.49 
1.19

1.19 
79<t

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

• LIGONINES- 
HOSPITALS

Sudrik • RESTAITRANTAI

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIU VALGYLA 

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

Tel. VICTORY 9670.

Tikroji jų vertė yra $175.00
Sutaupysite nuo $50.00 iki

$75.00, pirkdami Budriko Di
džiulėj Rakandų Krautuvėj

Siunčiu ...,r........ kuponus. Taipgi pinigais

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI J’Įg.SO 
gydymas.............. si; n.00
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje ... $15-oo
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama ....... t
VISAS LIGAS GYDOMA $4,00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

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

Tel. Lawndale 5727.

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

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

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

GERESNI IR STIPRESNI
Vaikams ir
Mergaitėms

Bateliai
Bateliai kurie LAIKYS

STAR RRAND. POLI. PARROTS
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

MES TURTM RED CROSS ir FLORSHEIMS
DYKAI! BALIUNAI VAIKAMS! DYKAI!

VYRAI!! Apsiaukite dabar su 
’ 1 *»*■'*•• naujos mados 

BOSTON 
GERESNIAIS

• NESULAUKĖ AUKSINIŲ 
VESTUVIŲ — PASIKORĖ. — 
Šią savaitę Peter Rasmussen, 
75 metų senelis, 7921 Escana- 
ba avenue, ketino švęsti auk
sinių vedybų sukaktuves. Bet 
pereitą, savaitę mirtis toms su
kaktuvėms užkirto kelią. Mirė 
jo žmona., Christine. Vakar, su
kaktuvių diena — Rasmussenas 
pasikorė.

FURNITURE MARI
340917 S. Halsted St.

Tek Boulevard 7010

WCFL 970 k. sekmadieni 
žymus programas kaip 7:30 

WAAF 920 k. ^ekm. ir penkt.
kaip 4 P. M.

WHFC 1420 k. ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.

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

Norint įsigyti užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 iš Šių 
kuponų paeiliui/numeruotus ir atnteškit 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- 
niai 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. /

Kupono No. 111

Valstija

Balandžio 15 d.

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

lietuviams kad esu naujoj vietoj 
82nd and Kean avė.—Senoj A. Ku- 
chinsko vietoj. Daržas pasirenduo- 
ja dėl piknikų, o užeigoje visados 
radasi geri gėrimai ir mandagus 
patarnavimas. Savininkas Jos. Lep- 
pa.

82nd and KEAN AVĖ.
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CICERO BIZNIERIŲ APŽVALGA IR PAVA- 
SARIO ŠVENTĖS 

Lai visi žino,lvad jie gerai verčiasi 
ir biznį supranta

CICERO. — Visų laukiamai 
Velykos jau čia pat. Ta proga 
pavasario švenčių, vietos biz
nieriai per dienraštį “Naujie
nas** sveikinu savo rėmėjus, 
draugus, pažįstamus. Viši žino, 
jog dienraštis “Naujienos** ei
na po platųjį pasaulį. Visi jas 
skaito. Sveikinimai, skelbimai 
ir geri raštai laikraštį padaro 
įvairiu, įdomiu. Iš to nauda pa
tiems biznieriams#. Tad aš pata
riu visiems duoti Velykų svei
kinimus ir šiaip skelbimus apie 
savo biznius. Tegul platus pa
saulis mato, jog musų tautie
čiai gerai verčiasi ir biznį su
pranta.

Dr. Gussen
Kas čia nežino dantų gydyto

jo A. J. Gussen, 4847 W. 14th 
Street? Net visti mokyklos vai
kai jį pažįsta, nes jis moka su 
jais mandagiai apsieiti. 0 apie 
suaugusius tai jau nėra nei ko 
sakyti. Dr. Gusseną visi žino, 
nes jis visur pasirodo ir reika
lui priėjus šauniai pakalba, ne
sibijo pasakyti tektybės, su
pranta kas ko reikalauja. Dr. 
Gussen puikiai pasitarnauja 
savo tautiečiams.

Dr. Dorsey
Dr. Gussen priėmė savo ofi

sai! medicinos daktarę, seniai 
patyrusį praktikoj, Dr. II. P. 
Dorsey. Kas nori, gali matyti 
antradieniais ir ketvirtadieniais

“Senas vilkas**
O štai senas vilkas, Joe Her- 

minas, siuvimo specialistas. 
Kaip moterims, taip ir vyrams 
daro naujus drabužius, Ippo 
(fenus. Jo vietą visi žino, 4905 
West 14th Street, Miliaucko 
name, čia pat, pirmos durys p. 
Rimdžiaus krautuvė. Pavasario 
ir Velykų švenčių proga, turi 
daug visko: gražaus-naujo...

Nesiskundžia
Mikulis-Šaulis, savininkai gra

žios tavernos, stambus rėmėjai 
Kareivių. Joe Saulis narys Uni-i 
formos skyriaus. Jų užeiga vi
suomet linksmoj nuotaikoj. 
Čia pat Antanas Lingė, senas 
vietos pilietis. Blogais laikais 
nesiskundžia. Sako, “Šimto me-i 
tų negyvensiu. Kiek pasidarau,' 
tiek užtenka.’’ Tai tikra tiesa. 
Tiems linksmiau gyventi, ne
gu tiems, kurie visados susi
raukę, visuomet jiems mažai.

“Meistras”
Rūbų meistras, kriaučius, 

T. Brazis darbu visuomet už
verstas ir Velykoms papuošia 
naujais rūbais Kareivius-Uni- 
fonniečius. Jie su ilgoms nau
joms kelinėms pasirodys Ve
lykų naktį, bažnyčioje. Tai 
sena tradicija, sergėti Kristaus 
grabą, šiose Velykosc “saldo- 
tai” bus po komanda naujo 
vado, jaunuolio C. Rakašiaus.

Vaizdas iš “Leninas Spalyje*’, kurį galima pamaty
ti šiandien Sonotone teatre, vidmiestyje, ties G6 E. Van 
Buren.

nuo 11 prieš pietus# iki 1 po 
pietų. Dr. Dorsey čia žinomas 
per suvirs 20 metų. Jo pasto
vus ofisas Oak Parke.

MADOS

No. 4604 — Jaunai mergaitei su
knelė. Sukirptos mieros 6, 8, 10, 
12 ir 14 amžiaus mergaitėms.

Marint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde 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, I1L

A. t A.
Motiejus Svaranavičius

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

Amerikoj išgyveno 55 m.
Paliko dideliame nuliūdi

me moterį Antanirfą .po tė
vais Vertelkaitę, 3 sūnūs A- 
leksandrą, * - Joną rir ^FA^są, '•? 
marčią ir anūką, brolį Kazi
mierą Sheboygan, Wis. Sesers < 
sūnų, Juozapą Glutauską ir 
kitus gimines.

Priklausė Organizacijose 
Liet. Pil. Darb. Paš. Klubo ii; 
Aušros Vartų Saldžiausios šir- , 
dies ir Simano Daukanto ž 
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 laidotuyė- , 
se ir suteikti jam paskutinį ' 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, sūnūs, marti, anū

kas ir giminės. 1
Laidotuvėse patarnauja Lai

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

Visados Linksmas
1337 South 49th Avenue — 

per tdaug metų Vinco Gud- 
žiaus biznio vieta. Jeigu kit,as 
butų p. Gudžiaus vietoj, tai 
nežinau kas butų atsitikę. O 
vienok Vincas viską panešė 
ir pereitą savaitę atšventė sa
vo vardo dieną, visai linksmas 
su draugais.

Išaugo.
Nagi J. H. Bočiunas: valgo

mų daiktų krautuvė. Keli me
tai atgal, p. Bočiunas turėjo 
mažą, krautuvėlę. Buvo maži 
vaikai. O šiandien, bracia, di
deli! Visi tinka prie biznio. 
Per šalį žiūrint atrodo puiku. 
Pats bosas, ir tikras bosas, 
vaikštinėja, dalykus dėsto kad 
butų viskas tvarkoj. O pati p-ia 
tai ne ponios rolę lošia, bet tu
ri viską krautuvėje po savo 
kontrole ir puikiai tvarko fi
nansus.

Dar bendrovardžiai ir vieno 
tipo. Tai F. Danauskas ir F. 
Barčas, vadinas Barčiuku. Tai 
retai kada taip susitaiko: pui
kus “ciūgas” iš jų. Praktiški 
biznieriai. —D.

Dėkoja
Ciceriečiams

A. F. Macie- 
jewski cicerie- 
tis, nominuotas 
kaipo demokra
tų kandidatas į 
kongresmanus 
nuo 6-to kon
gresinio distrik- 
to Illinois val
stijoj. Iki šiol 
buvo Cicero su- 
pervizoriu.

Kartu su p. N. Hendrikse ir 
p. A. Krupicka, kurie taipgi lai
mėjo antradienio nominacijose, 
p. Maciejewski reiškia nuošir
džią padėką Cicero lietuv iams, 
kurie savo balsais žymiai pri
sidėjo prie jų laimėjimo.

Lietuvaitė Kandida 
tė į Kongresmanus

INTAS‘
Persiskyrė su šiuo pasau

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

Paliko didėliame nuliudi- g 
me motiną Marcįjoną po tė
vais Dublaitę, tėvą Antaną, g 
seserį Bronislavą, brolį Izaby 
ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas randasi g 
7201 S. Talman avė.

Laidotuvės įvyks šešti, bal. 
16 dieną, 1:30 vai. po piet iš 
namų bus nulydėta į Tautiš
kas kapines.

Visi A. Josephine Intas 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiame da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, sesuo brolis ir

< kitos gini.
Laid. Direk. Anthony Pet
kus. Tel. Grovehill 0142.

NAUJIENOS Pąttern Dept.

(Adresas)

(Mestas ir valstija)
I ■! I I

ANDRIEJUS RASIMAVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasau

liu bal. 12 dieną, 5:40 vai. 
vak., sulaukęs puse amžiaus, > 
gimęs Vilkaviškiu apskr., Viš
tyčių kaime.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nuliudime 

mylimą moterį Oną, po tė
vais Radomskaitė, 4 dukteres 
Mary, Anele, Margaret ir 
Ona, 2 sunuš Antaną ir Jur- j 
gį, 4 žentus A. Lenpe, V. A- 
liskį, J. Kasmauskį, J, Mika- 
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, 9:00 vai. rytą iš ; 
namų į šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten 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

SKUBUS FONDAI 
LAIDOTUVĖMS

Ar reikia jums pinigų dabar? 
IMKIT ŠIANDIEN!

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

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

LOVEIKIS ĮpT
kvietkininkas z

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7314

n Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši
moms.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5806

Daugybė Našlio samdinių 
(jobholders) norėtų, kad Nash 
pasiliktų, nes nuo jo priklau
so jų džiabai. Nash peni mie
sto pinigais didėlę armiją ai
rių. Daugelis jų nieko nedirba 
ir gauna algas. Nasho pašali
nimas ar pasitraukimas jiems 
yra labai nepageidaujamas.

Vienok daugelis reguliarių 
kandidatų jau nepaiso Nasho 
ir yra pasirengę bėgti pas 
Hornerį ir Courtney. Airiai 
tikisi, kad Courtney jiems bus 
“geras”, kaip ir Nash buvo ge
ras.

Ateiviai tuo tarpu tikisi, 
kad teisėjas Jareckis bus jų 
užtarėjas. Jareckis • turėtų da
bar turėti šiame paviete dar 
daugiau intakos ir galės negu 
Horneris ir Courtney. Teisė
jas Jareckis tą žino, bet kažin 
ar jis pilnai išnaudos savo ga
lybę, nes jis nėra pratęs bo- 
sauti.

Ar Nash dabar bus pašalin
tas, tai dar nežinia. Bet už 
metų jis veikiausia nebebus 
bosu.

Kad Courtney statys savo 
kandidatūrą į majorus sekan
čiais? metais, apie tai mažai 
kas abejoja. Pats Courtney 
tuo tarpu žinoma nieko nesa
ko.

Kalbama yra kad Courtney 
nemėgsta Michael Flynno, ku
ris garsinasi tarp lietuvių, kad 
jis esąs “geriausias jų drau
gas”. Flynn išnaujo yra kan
didatu į pavieto klerkus. Sako 
esąs galimas dalykas, kad da
lis demokratų rudenį nerems 
Flynno, bet balsuos už repub- 
.likonų kandidatą Volzą. To
kiu budu jie tikisi dar labiau 
susilpninti Nashol mašiną. Tai 
nuomonei paremti nurodoma 
yra į tą faktą, kad daugelis 
republiKonų perėjo į demo
kratų partiją tik tuo tikslu, 
kad padėti demokratams su
mušti Nasho mašiną. Republi- 
konus patraukė daugiausia 
Courtney. Taigi už jų pagelbą 
jis turėsiąs ką nors jiems duo
ti. Numatomas esąs klerko 
ofisas, kuriame dirba labai 
daug darbininkų. Jeigu Nash 

, dabar, .nepasitrauks, « tai tas 
“dylas” su republikonais ga
lėsiąs tikrai įvykti.

—R.R.R.

Rena E. Pikelięnė
Republikonai pasirinko ponia. 

Rena E. Pikelienę (Pikiel) už 
savo kandidatę į kongresmanus 
nuo 8-to distrikto Chicagoje. 
< Ponia Pikelienė yra advoka
to A. Pikelio žmona. Advokatas 
A. Pikelis kitą syki dirbo su 
advokatu K. Gugiu jo ofise. Po
nia. Pikelienė taip pat yra ad
vokatė.

Bena Pikelienė yra labai 
maloni ir augšto išsilavinimo 
moteris. Ji yra sulenkėjusi 
lietuvaitė, po tėvais Daugeliutė 
(Dowgialo), kurios tėvas dar 
mokėjo lietuviškai. Ji pati, save 
Skaito lenke.

Demokratą Bosas 
Nash Busiąs 
Pašalintas >
Ar Atsilygins Horherio 
Demokratai Republiko- 
nams už Pagalbą

Denyokratų rateliuose dabar 
pilna įvairių spėjimų.

Demokratų bosas Nash dar 
iki šiol nepripažino, kad Hor- 
neris jį sumušė.

M. Igo.e jau pasveikino JLu 
casą, kaipo nominuotą būti 
demokratų kandidatu į sena
torius. Bet Nash dar nei vieno 
nepasveikino. /

Demokratai kalba, kad jų 
bosas Nash jau nebeilgai bo- 
saus. Kaikurie -rengiasi jį tuo- 
jaus išmesti iš boso vietos 
Cook paviete. Bet tuomet 
klausimas bus kas jo vielą 
užims.

CLASSIFIED ADS
PERSONAL 

Asmenų Ieško
FARMS FOR SALE 

Ūkiai Pardavimui
PAIE6KAU apsivedimui mergi

nos ar moters našlės be šeimynos, 
pusamžis apie 40 metų. Aš esu vai
kinas pusės amžiaus. Rašykite laiš
ką teisingai. Naujienos Box 814, 
1739 So. Halsted Str. Chicago, III.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

PETE YOUNG
83 ir Kean Avė. (skersai nuo 

; Tautiškų Kapinių vartų)

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON 2 fornišuoti kambariai 
ženotai porai. Kuknė ir miegama
sis. 7027 S. Western avė. Pirmos 
lubos.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairus Pardavimai

PARSIDUODA ąžuolinis carpen- 
ter bench — Geras dėl carpenterio 
ar garažiaus — Turiu greit parduo
ti. 3437 So. Morgan St.

Geg. 1 d. Sokolų Svet. 
Birutės Choras SMo 
Naują Operetę

“Perikola” tai vardas jaunos 
ir gražios gatvės dainininkės, 
kuri su savo draugu “Pikillo”, 
Limos mieste, Pęruvijoje, pa
puola į intrigantė rankas. Kas 
juodviem atsitiko, sudaro visą 
eilę netikėtų ir juokingų situa
cijų.

Operetė “Perikola.” yra gar
saus komp. Offenbacho kūrinys 
ir turėjo didžiausio pasisiekimo 
Lietuvos operoje, Kaune. Mu
zika yra lengva ir melodinga, 
o turinys tai pilnas juokingų 
išsireiškimų, kuriuos tik toks 
artistas komikas kaip V., Di
neika (Lietuvos Teatro Dra
bnos Artistas) galėtų sugalvo
ti.

“Perikolos” rolėje debiutuos 
jauna ir daug žadanti daininin
kė Ieva širvaitė. Jai asistuos 
svarbiose rolėse: mylimas teno
ras Antanas Kaminskas-Pikil- 
lo; K. Pazarskis, gubernatorius 
ir V. Tarutis-Panatella, jo ar
timas žmogus; Jonas Bždanda- 
Don Fedro, miesto burmistras. 
Trijų seserių roles vaidins ir 
dainuos Hėlena Vespenderaitč, 
Aldona Gulbin, ir Aldona Rut
kauskas.

“Birutės Choras po vadovy
ste inž. Jono Byansko jau se
niai dirba, kad šį sykį, kaip ir 
praeityje, Čikagos lietuviams 
tinkamai priruošti ką nors nau
jo — nematyto — negirdėto.

“Birutė” .jums davė a.a. komp. 
M. Petrausko operą “Eglė, žal
čių Karalienė”, naują iš Lie
tuvos parvežtą operetę “Svei
kam Ligą Neįkalbėsi” ir visą

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai-Įtaisai

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.

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

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.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

3500 So. Union Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-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 sukaina tik $1950. Galite pirkti 
mažu įmokėjimu. \' .

NAMON REALTY CO.
■ ) i' 6755 So. AVestern Avenue

Tel. Grovehill 1038

TIKRAS, bargenas, puikus 1% 
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.'

PARSIDUODA namas su tavern 
Sykiu ar atskirai. Taipgi rendon 3 
kamb. mažai šeimynai arba ofisui'.

2643 W. 71 St.

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 
gėlynu 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.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.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

TURIME $10,000.00 ant ran
kų, kuriuos išduosime aut pir
mo morgiČiaus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės į Naujie
nų Spulką, 1739 Sp. Halsted 
Street.

‘ ^PADAROME TIRMUS MORGI- 
ČIUŠ 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 REĄLTY

6755 South Western Avenue 
Tel. Grovehill 103b.

TURIU NAMĄ pardavimui, ant 
viena pagyvenimo, 6 kambariai, di
delis skiepas, ir 12 lotų. Gali gyv- 
vulių laikyti. Apie dvi mylios nuo 
miesto. Labai pigiai. Kreipkities dėl 
kainos 3541 Hopkins St., Steger, III.

SKOLINĄM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

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

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

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

7:30 VA' VAK.
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 

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

Tel. CANAL 8500

eilę koncertų, kuriuose choras 
dainavo naujausius Lietuvos 
kompozitorių kurinius, o Geg. 1, 
1938, Sokolų svetainėje, prie 
23-čios ir Kedzie gatvių, “Biru
te” vėl Čikagos lietuvius pa
linksmins su visai nauja ir ne
girdėta if iš Lietuvos parvežta' 
operete ‘Terikola”.

Taigi, atidėkite tą dieną “Bi
rutei” ir parodykit savo gau
siu atsilankymu, kad Čikagos 
lietuviai temia grynai kultūriš
ką darbą ypač jeigu tas dar
bas skleidžia lietuvišką dainą 
ir lietuvišką žodį!

Bilietai 50c ir 75 c.
Pradžia 5-tą vai. vak. 
šokiai po Operetės.

Lietuvaite.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

COAL—W00D—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos
MINE RUN ____________  $5.75
BIG LUMP ......................  $6.00
EGG ______ I____ ___ $6.00

NUT ___   $6.00
SGREENINGS ..................  $5.25

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

SAVO BARGENDS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO...

GANAI- S509
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. UI pakartoji
mus duodame gerų nuo
laidą.
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YRA MILIONAS DOLERIU, BET KAM JIE 
PRIKLAUSO?

\ NAUJIENOS, CMcajfo, UI 
—---------------

Penktadienis, bal. 15

Užsidariusių bankų likvidatorių bėdos

A. Laurutėlias Nau
jas 63 SLA Kuopos 
Fin. Sekr.

Laikinai užims P. Pivoruno
Užsidariusių Chicagos valsti- kų, kaip 

jinių bankų likvidatoriai 
apie milioną dolerių, bet 
no ką su jais daryti ir 
tuoj pinigus atiduoti.

Tas milionas dolerių, priklau-

turi 
neži- 
kam

Bank of Commerce, 
Trust and Savings, 
Park Bank,

kurie arba numirė, 
pakeitė adresus ir nepra- 
apie tai likvidatoriams, 

kurie išvažiavo iš Chica-

Chicago
Lincoln
Auburn
Depozitors Bank,
VVoodland Trusį and Savings 
Stony Island pPnist and Sav

ings, etc.
Jei yra “Naujienų” skaityto

jų, kuriems priklauso pinigų iš 
užsidariusių bankų, bet jų ne
gavo, tai raginame juos kreip
tis į Generalio Receiverio rašti- 

ties 7 South Dearborn st.

tonams, 
arba 
nešė 
arba 
gos.

Tarp žmonių, kuriems tas nę
milionas priklauso yra kai km,Ten reikės išpildyti tam tikrą 
rie Universal State banko de- aplikaciją, kad pinigus* butų 
pozitoriai ir klientai kitų bau- galima gauti. —R. ' Y

Jas Siuntinė
1937 Mokesčiu
Sąskaitas

Pirmas sąskaitas gaus Hyde 
Park gyventojai

Vakar Cook apskričio 
adė jo siuntinėti 1937 metų

įlydė Park distrikto gyvento
jai, paskui Jefferson, vėliau 
kitos miesto dalys.

1937 mokesčiai bus f?apie 
9.10% mažesni už' 1936 metų.

Kaip sako instrukcijos ant 
sąskaitų, namų savihmkai pri
valo pirmą dalį sumokėti ne
vėliau birželio 1 d. Po to bus 
imama pabauda už suvėlavi
mą.

Netrukus bus siuntinėjamos 
ir personai property taksų są-

real e^-laJe^inokesčių sąskaitas. skaitos. Jas taipgi reikia suino- 
Pirmiausiai sąskaitas uaus keti nevėliau birželio 1 d.

BURNSIDE. — SLA. 63 kp.4 t 
susirinkimas įvyko balandžio 7 
d., Tuley Park svet. Nors na
riai buvo kviesti atvirutėmis į 
susirinkimą, bet r.tsilankė apie 
30 ypatų. Kuoptoje gi randasi 
160. Mat, kiti nepaiso organi
zacijos reikalų, palieka juos vė
jo valiai. Taip neturėtų būti. 
Reikia, kad kiekvienas narys at
silankytų susirinkimuose 
drauge su kitais svą^stytų 
sos organizacijos reikalus. .

Pirmininkas P. J. Kučinskas 
atidarė susirinkimą ir pranešė, 
kad Finr nsų Rast. P. Pivoru- 
nas neatsilankė nei šitam su
sirinkime, tiktai jam pridavė 
visas kuopos knygas. Kilo tar
pe narių Vvisokių minčių, bet 
niekas ti|?rai dalyko nežinos, 
kol patsai P. Pivorunrs nepra
neš apie priežastis. Mat, jisai 
kuopą sutverė ir sekretoriavo 
iki dabartinio laiko. Buvo ne- 
pamainomas valdyboje. Nariai 
jo neužmirš už tokį atliktą ge
rą darbą.

Išrenkama kitas finansų rast. 
Alf. Laurutėnas, kuris buvo 
nutarimų r?št. Jojo "vieton iš
rinkta J. Rassmor. Viską su-

tvarkius, atlikta Pil. Tarybos 
balsavimai ir išrinkta delegatai 
i šeimą, užgirta r portas ko
misijos, kad J. Spąičio daržą 
paęmė dėl piknikui gegužės 1 
dieną.

Visi nariai įturetų" atsilanky
ti j pikniką. j

Pastaba visiems nariams. Jei 
dar nAižsimokėjote savo mo
kėsiu arba kitokiais reikalais 
kreipkitės prie naujo Finansų 
Rast.

Kviečia Aukauti 
Oak Foresto 
Senelių Vizitui

Vyrų choras Važiuoja 
Lankyti

bu-

kuris

A. Laurutėnas, / 
10530 Indiana Avė. 

jnielai jums patarnaus.

Andai, per “Naujienas 
vo pranešta, kad Chicagos Lie
tuvių, choras rengiasi aplanky
ti Oak Foresto prieglaudos se
nelius ir palinksminti smagio
mis lietuviškomis dainelėmis.

ieritfs ir, kaip girdėti, ir kitas 
klubas bene paaukavo kiek. Bu
tų k bai gerai, kad ir Zarasiš- 
kių klubas prisidėtų prie to lab
daringo darbo.

Taigi, kurie nesigaili prisidė
ti prie sušelpimo tų nelaimin
gų senelių, prašome auką pri
duoti į “Naujienas”, A. Rypke- 
vičiui, arba pranešti Chicagos

J Lietuvių Vyrų Chorai, kuris 
laiko dainų pi mokas Neffo sve
tainėj, 2435 So. Leavitt St. Pa
mokos įvyksta kas sekmadienį, 
nuo 10 vai. ryto iki 12 vai. 
ryto. X. š.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

ir i 
vi-

• APIPLĖŠĖ APDRAUDOS 
FIRMĄ. — Ginkluotas vagis 

i pi.vogė $2,300 iš Metropolitan 
Life Insurance Company sky
riaus, ties 757 West 79th st.

Prie to butų gerai, kad ge
ros valios žmonės ar draugi
jos paaukautų kokių nors do
vanų.

Štai, Chicagos Lietuvių 
Draugija j.au paaukavo 10 do
lerių; Kruopiečių /klubas 5 do-

♦ \ n

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS [SIGYSIT GRAŽU IR 

BRANGU INDU SETĄ
Kasdien** per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 

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

DAR TURIME INDU PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

liko.
Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 

mokėsijt Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 
pradčkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.

Jūsų Pavasario Švenčių
VELYKŲ 

PASVEIKINIMAI
NAUJIENOSE

PASIEKS VISUS JŪSŲ

• GIMINES
• DRAUGUS IR
• K0STUMERIUS

Nes Visi Jie Skaito Naujienas
t

Pasveikinimai tilps Dideliame Nauj’ienų 
AB Velykiniame Numeryje, kuris Išeis 

BALANDŽIO-APRIL 16 DIENĄ 1938

AI PAVEIKSLAIS
I . . ■ _________ ______________________

JAI P AT f KO SNIEGAS o

M:

L
(ACME-NAUJIENŲ Foto]

VASAROS MADŲ paroda atsidarė viešbutyje Pal- 

mer House Chicago j e, ir štai čia panelė Ma rge Stanliutė

Šis
sevelto reorganizacijos bilių ir dabar džiaugiasi jį 
O’Malley iš Wisconsino, J. J.

(ACME-NAUJIENŲ Foto.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

Atvežti iš New Jesey į Chicagą polo arkliai pataikė 
čia j sniegą. Šitai kumelaitei sniegas taip patiko, kad jį 
tuoj aus atsigulė sniege pasivolioti. Ji yra Golden Giri 
vardu ir atvyko Chicagon dalyvauti polo lošime 124-tos 
artilerijos l patalpose.

(ACME-NAUJIENŲ Foto]

New Yorko biržos brokeris Richard Whitney eina 
į teismą kurs jį nuteisė ir paskyrė nuo 5 ikr 10 metų 
už vagystę.

n
rodo, kokie bus sportiški merginų drabužiai ir byčiaus

batukai. ,

u " Naujienų-Acme Telephom
paveikslas parodo kongresmanus, kurie kariavo prieš prezidento Roo- 

sumušę. Tai atstovai Thomas 
O’Connor iš Ncw Yorko ir A. Lamneck iš Ohio.

TEISĖJAS EDMUND K. JARECKI su savo šeimyna džiaugiasi gavęs milžinišką 
viso pavieto žiponių paramą. Su juo čia yra jo žmona, dvi dukterys Marie (kai
rėje) ir Virginia ir sūnūs Jonas. Jie visi žiuri į skaitlines, kurios parodo Jareckį lai
mėjus nominaciją prieš bosų norą.




