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Kovo 17 d. Lietuva jau pasiūlė lenkams pa
skirti oficialius įgaliotinius tolesnėms 

deryboms vesti
“Lietuvos Aidas”, Lietuvos 

vyriausybes oficiozas, praneša 
įdomų dalyką, kad slaptos de
rybos dėl santykių sureguliavi- 
m6 tarp Lietuvos ir Lenkijos 
buvo prasidėjusios jau sausio 
mėnesį ir tęsėsi iki pat to lai
ko, kai lenkai įteikė Lietuvai 
pltimatuma. • ••

Tos derybos (‘ "pasikalbę j i- 
imai”) buvo vedamos iki kovo 
,17 dienos privatinių asmenų su 
Lietuvos ir Lenkijos vyriausy
bių žinia. O kovo 17 dieną Lie
tuvos vyriausybė jau pasiūlė 
Lenkijos vyriausybei paskirti
pficialius įgaliotinius tolesnėms 
ęferyboms vesti.

Atrodo todėl, kad jau buvo 
prirengta dirva susitarimui. Ir 
kaip tik tuo laiku Lenkija nu
stebino visą pasaulį įteikdama 
Lietuvos vyriausybei ultimatu
mą. - . ’ ~

“Lietuvos Aldas” rašo:
Ryšium su šia žinia iš kom-

Aliejaus kompanijos 
šaukiasi į Meksikos 

teismą

ir Varšuvos Seniai ėjo Derybos

petentingų sluoksnių prane
ša, kad šių metų sausio mė
nesį kai kurie Lietuvos ir 
Lenkijos privatiniai asmenys 
vedė pasikalbėjimus ^apie 
abiejų valstybių eventuali- 
nius modus vivendi galimu
mus. Abiejų valstybių vy
riausybės buvo apie tuos pa
sikalbėjimus painformuotos.

Kyšyje su šitais pasikalbė
jimais ir jų pasekmėje Lie
tuvos pasiuntiniui Paryžiuje 
kovo 17 d. po pietų buvo duo
ta instrukcija vyriausybės 
vardu pranešti Lenkijos vy-
riausybei per jos ambasado
rių Paryžiuje, jog Lietuvos 

> vyriausybe yra pasiryžusi 
pavesti vienam savo .diplomą-, 
tų įeiti į kontaktą su Len
kijos vyriausybės nurodytu 
lenkų diplomatu tikslu išaiš
kinti padėtį tarp abiejų vaL 
stybių. Lietuvos pasiuntinys 
šitą instrukciją įvykdė va
kar vakare.

Karaliaus šalininkai 
laimėjo Egipto 

rinkimuose
CAIRO, Egiptas, bal. 4. —- 

Egipto rinkimuose, įvykusiuose
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, bal. 4. — Meksikos dar
bininkai, valdžia ir vyriausias pereitą šeštadlėnį, karaliaus Fa- 
teismas pareikalavo, kad sve
timšalių aliejaus kompanijos 
mokėtų didesnes algas darbi
ninkams. Kompanijos dėl to 
reikalavimo nutraukė darbus. 
Tuomet Meksikos valdžia pa
ėmė kompanijų turtą į savo 
rankas. /

Dabar kompanijos vėl planuo
ja iškelti bylą Meksikos vald
žiai. Jos prašys, kad vyriausias 
Meksikos teismas pareikštų, jo
gei paėmimas aliejaus kompa
nijų turto į valdžios rankas 
yra priešingas šalies konstitu
cijai.

Naziai grūmoja boi 
kotu Jungt. Val

stijoms

bal.PRAHA, Čekoslovakija,
4. — Vokiečių nazių partija Če
koslovakijoj išleido pareiškimą 
pirmadienį, kad Čekoslovaktfos, 
vokiečiai paskelbs boikotą Ame
rikos medvilnei (bovelnai), jei
gu Jungt. Valstijų žydai nesi
liaus boikotavę nazių prekes.

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

valdžios šalininkai laimė- 
vietas atstovų bute, waf- 
12 vietų, saadistų partL 
vietas ir nepriklausomie- 
vietas. 18-kai vietų bus

rouko 
jo 96 
distai 
ja 79 
ji 79
perrinkimai.

Rinkimų riaušėse užmušta 
šeši asmenys.

Vokiečiai kovos
prieš nazius

• čia yra tie lojalistų kareiviai, kurių 4000 atsidūrė Francijos pusėje, nenorė
dami pasiduoti sukilėliams. Prancūzų karininkai padarė tarp jų Balsavimą, 
kur jie nori sugrįžti ar pas lojalislus ar pas fašistus. Ispanai kareiviai kaip vic-‘ 
nas nubalsavo eiti ir padėti valdžiai sulaikyti fašistus.

ELEKTROS DARBININKŲ STREIKAS 
LIKVIDUOTAS

DETROIT, Mich., bal. 4.
Michigan valstijos gubernato
rius Murphy pirmadienį sugrį
žo iš Floridos ir tuojau, kar
tu su James F. Dexvey, Darbo 
Departamento atstovu, ėmėsi 
akcijos elektros darbininkų 
streikui likviduoti. Pirmiausia 
jis turėjo pasitarimų su kom
panijos ir darbininkų atsto
vais.

Pereito pirmadienio vakare 
darbininkai paskelbė savotišką 
streiką. Jie pavarė iš septynių

Consumers Power kompanijos 
įmonių perdėtinius, kai derybos 
dėl sutarties pasirašymo >iu- 
truko. Tačiau dirbti darbinin
kai nesiliovė ir teikė elektrą 
publikai be pertraukos.

Streikas eina Consumers Po- 
wer kompanijos įmonėse Lan- 
sing, Flint, Bay City ir Sagi- 
naw miestų apielinkėse.

Valiausi pranešimai pirma
dienio vakare sakė, kad strei
kas jau likviduotas.

KALBAMA APIE BLUMO KABINETO
GRIUVIMĄ

Obstrukcijos gręsia 
algų-darbo valandų 

biliui

SUKILĖLIAI 
BRIAUJASI 

PIRMYN

Vokietija užtrauks 
šalies vidaus pa

skolą

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
4. — Francuzijos ministerių ka
binetas, prez. Lebrunui pirmi
ninkaujant, pirmadienį užgyrė 
premjero Leono Blumo progra
mą šalies finansams pertvarky
ti. Svarbiausieji Blumo pasiū
lymai yra toki:

Centralizuoti visas tranzakci- 
jas svetimų šalių pinigais Fran-1 
euzijos Banke, reikalaujant do- 
kumentr.lių įrodymų, kad to
kios tranzakcijos yra būtinos, 
kai nėrimff pirkti' ar parduoti

svetimų šalių pinigus. Iš naujo 
įkainuoti Francuzijos Banio 
auksinius fondus, pasiremiant 
tikra aukso verte. Uždėti ne
paprastus mokesčius laikomiems 
bankuose pinigams, akcijoms, 
bonams ir t.p. Paskelbti (dvie
jų metų moratoriumą .valsty
bės skoloms.

Nors ministerių kabinetas 
| užgyrė Blumo programą, ta
čiau reiškiama nuomonė, kad 
parlamenti s nepritars jai, o 
parlamentui nepritarus, Blumo 
kabinetui teks rezignuoti.

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
4. —- Nrzių valdžia paskelbė 

i pirmadienį^ kad ji užtrauks

VVASHINGTON, D. G., bal.
4. — Kongreso obstrukcijos bi-t
Jiui, kurio tiksiąs yra perorga- nijos sukilėliai .paėmė lojalistų ;
nizuoti valdžios 'departamen- miestą Leridą.' -Pirmadienį jie naują paskolą šalies viduje su 
tus, gaišina, laiką, ir jau da- veržėsi pirmyn trimis šakomis. : . .
bar reiškiama abejonė, 
kongreso sesija turės 
svarstyti ir priimti ypatingai 
svarbų darbininkams algų- 
darbo va>ndų bilių. Viena, 
laiko algų-darbo valandų biliui 
lieka nebedaug, o kita, opozi
cijos kongrese šis bilius vei
kiausia susilauks stipresnės, 
negu dabar svarstomas valdžios 
departamentų perorganizavimo 
bilius.

PERPIGNAN, Francuzija, ba
landžio 4. Sekmadienį Ispa- ■ - - jį.-- - - .....

Sovietų pasiuntinys

NEWARK, N. J., bal. 4. — 
Penkiolikos vokiečių kliubų at
stovai, kurie gyvena įvairiose 
Jungt. Valstijų dalyse, paskel
bė planus kovai su nazių pro
paganda Amerikoje. Nužiūrėta 
k ikyti specialią konvenciją rug
sėjo mėnesį šiemet, veikiausia 
Milwaukee mieste. Vokiečių 
kliubai atsišauks į veteranų, 
bažnyčių >ir į kitokias grupes 
prašydami kooperuoti su jais 
jų kovoje prieš nazius.

SOFIA, Bulgarija, bal. 4. — 
Fiodor F. Raskolnikov, Sovietų 
Rusijos pr siuntinys Bulgarijai, 
pirmadienį išvyko į Maskvą, 
kaip sakoma, atostogų. Tačiau 
nepatvirtinti pranešimai sako, 
jogei Raskolnikov išvyko į Mas
kvą pasėkoje tyrinėjimų, kurie 
lietė du naujus pasiuntinybės 
sekretorius. O toki tyrinėjimai 
rusų diplomatams dažnai reiš
kia nesmagumų — kalėjimą ir 
teismą.

ar ši j Viena jų žygiavo į šiaurės ry- 000,000). 
laikoj tus, Francuzijos linkui. Kita —

į rytus, kuri.’8O mylių atstumo- 
je randasi Barcelona. Trečioji 
— pakeliu į Tarragona. Dvy
likos mylių ątstumoje nuo Le- 
ridos kiekvieną šių kelių kerta 
lojalistų naujos pozicijos ir su
sti

Manoma, kad nulekiantis 
‘mušis' apgynimui Barcėlonos, 
dabartinės lojalistų sostinės, 
'įvyks Bi.laguer-Borjas linijoj.

Pietų pusėje sukilėliai paėmė 
kaimą Cherta, kuris randasi 7 
mylių ątstumoje nuo Toitosa ir 
16 mylių ątstumoje nuo Vidur
žemio juros. Per Tortosą eina 
Barcelonos pasilikęs vienintelis 
vieškelis, jungiąs ją su Valen
sija.

ma 1,000,000,000 markių ($400,-
Paskolai užtraukti 

vajus prasidės balandžio 19 die
na.

500,000 raišų Ame
rikoje

•iirimair

CCC stovyklos davė 
darbo 2,242,000

bal. 
šių 
300

Darbininkai laimėjo
Queensland rinkimus

Japonų karo virsi 
ninkas atvyko į 

Kiniją

BRISBANE, Australija, bal. 
4. — šeštadienį, balandžio 2 d., 
ivyko generaliai parlamento 
rinkimai Ųueensland valstybėje, 
šiaurės tytų Australijoje. Dar* v 
bo partiją laimėjo didelę dau- 1 
gumą vietų parlamente.

VVASHINGTON, D. C., 
4. — Nuo liepos 1 dienos 
metų nužiūrėta uždaryti 
Civilian Conservątion Camps,
jeigu valdžią mėgins sumažin
ti savo išlaidas. Nuo pradžios 
stovyklų įrengimo iki šiol jos 
/kvė darbo iš viso 2,242,000 as
menų — daugiausia jaunuome
nei.

Štai dėl ko žmonės 
žudosi

4.SHANGHAI, Kinijr, bal.
— Gen. Sugiyama, japonų kaP 
ro' ministeris, lėktuvu pasiekę 
Peipingą. Jo keliones tikslas 
yra suteikti drąsos japonams, 
kurie, atakuojami kinų, pasku
tiniuoju laiku ima silpnėti. Pa
skutinių dešimties dienų mū
šiuose japonų krrių žuvo dau-

Debesuota; šalta kaip buvo;'giau kaip £0,000. Japonai siun- 
saulė teka 5:28, leidžiasi 6:18 čia sustiprinimų j karo fron- 
valandą. tus.

Chamberlain atsisa
kė pakeisti užsienio 

politiką
LONDONAS, Britanija, 

<1. — Britanijos premjeras 
madienj atstovų butui pareik 
kė, kad vyriausybė nepakeis 
užsienio politikos ir nepaskelbs 
generalių parlamento rinkimų.

bal. 
pir-

WASHINGTON, D. C., bal. 
4. — Jungtinėse Valstijose, Pu
blic Health Service organizaci
jos pareiškimu, išleisto pirma
dienį, . yra <500,000 žmonių tiek 
sužalotų, kad jie nebetinka, dar
bui. Raišų užtinkama 3 dau
giau tarp tų asmenų, kurie gau
ną pašalpą, negu šeimose, ku
rių pajamos siekia daugiau nei 
$3,000 metams.

i

15 žmonių sužeista 
streike Prancū

zijoje
LILLE, Francuzija, bal. 4. 

— Penkiolika asmenų sužeista 
pirmadienį prie Roubax teksti
lės įmonės, kai kompanijos ve
dėjai mėgino įgabenti streik
laužius į Įmonę; o pikietuotojai 
neleido.

Ginklų gamyba Ru 
sijoj padidėjo

Sovietų Rusija,
-r Michael Krganovich,

MASKVA 
bal. 4. 
krašto apsaugos pramonių ko
misaras, dienraštyje “Pravda” 
pirmadienį pareiškė, kad gink 
lavimosi gamyba Rusijoje 1937 
metris buvo 20,3 nuošimčių di
desnė, negu 1936 metais, 
žiūrint sabotažninkų, kurie

GRANT> HAVEN, Mich., bal, 
4. — Sekrpadienį nusižudė Ar- 
thiir L. Colten^ 45 metų, Kid- 
die Kover Manufacturing kom
panijos generalis vedėjas. Aiš-
kinamr, jogei jis nusižudęs to-jkė šiame komisariate, 
dėl, kad Darbo Sąntykių Tary
ba įsakė kompanijai priimti at
gal į darbą darbininkus, kurie 
buvo pavaryti dėl streiko, pra
sėjusio balandžio^ 17' dieną 
1937 metų. y

Darbo X’arybax sprendimą 
išnešė pereitą šeštadienį..

ne- 
vei-

brl.LONDONAS, Britanija, 
4. — Britanijos admiralitetas 
įsakė dideliem 42,100 tonų lai
vui Hood vykti į Barceloną, Is
panijoje, ir padėti respublikos 
valdžiai išsiskraustyti, jei bus 
reikalas.

Naujausios Žinios 
Iš Lietuvos

Lenkijos ir Lietuvos atstovai 
atvyko į paskyrimo vietas.
KAUNAS, kovo 29 d. — Lie

tuvos Įgaliotas Ministeris Škir
pa atvyko į Varšuvą, o Lenki
jos Ministeris Chorvartas atvy
ko į Kauną ir kovo 30 dieną 
abu įsiteikė prezidentams ski
riamuosius raštus.

Seimo atstovai aukoja kariuo
menei ginklus.

KAUNAS. — Lietuvos Seimo 
atstovai paaukojo kariuomenei 
kiekvienas po šautuvą ant ku
rių išgraviruotos aukotojų pa
vardės. Vieno šautuvo kaina 
esanti apie 150 litų.

• -
Atlietuvinamos pavardės.
KAUNAS. — Esant lietu

viams ilgus amžius svetimųjų 
įtakoje ir net valdžioje, sveti
moji įt:<ka užsikabino ir ant lie
tuviškų pavardžių. Gražios lie
tuviškos pavardės buvo sudar
kytos pakeičiant svetimomis 
arba prikergiant savotiškas ga
lūnes. Dabar vėl grįžtam prie 
lietuviškų pavardžių, štai 150 
Lietuvos Karo mokyklos auk
lėtinių, busiamųjų karininkų, 
visi kolektyviai atlietuvino sa
vo pavardes.

Tobulinamas Kauno radijas.
KAUNAS. — šiemet Kauno 

rridio stotis sustiprinama iki 
25 KW ir taip pat bus įreng
tas trumpų bangų siųstuvas.' 
Galimas dalykas, kad ir Ame
rikoje galėsime girdėti Kauno 
radiją betarpiai.

Kauno miestas skolinasi vieša
jai statybai.

KAUNAS. Kovo 31 d. — 
Kauno Miesto Taryba nutr.rė 
užtraukti penkiolikos milijonų 
litų vidaus paskolą mokykloms 
statyti. Iš jų bus panaudota du 
ir pusė milijonų litų prieglau
doms statyti, keturi šimtai tūk
stančių litų turizmo namais, 
pusė milijono sani tori joms ir 
vienas milijonas litų prekyvie
tės halei.

G. K.
New York, 1938 m. 
kovo m<ėn. 2 d. z

$17 savaitėje — fil
mų darbininkų 

uždarbis

HOLLYWOOD, Cal., bal. 4. 
—r Laikraščiuose nuolat kalba
ma apie dideles algas, kurias 
ima filmų žvaigždes. O štr.i' ki
ta medalio pusė: Kalifornijos 
darbo • santykių departamentas 
praneša, kad pernai vidutinis 
uždarbis merginų, kurios dirbo 
filmoms kaipo extras, siekė tik 
$17 srvaitei. Tai, reiškia, ir fil
mų “karjera”!

Dar viena ateinančios .vasaros 
, šventė Lietuvoje.

KAUNAS. — Nuo rugp; 13 
iki 15 dien. Kaune įvyks didžiu
lė Kardo šventė ir Amatų pa
roda.

Jūsų Giminėj 
LIETUVOJE

Dar suspės gauti
JŪSŲ DOVANĄ

VELYKOMS
(arba Atvelykiui)
Jei Siųsit

TELEGRAMŲ
per

NAUJIENAS
1739 So, Halsted St- 
CHICAGO, ILLINOIS
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LENGVAUS VALYMO PASLAPTIS
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Ifs the Volcanic Ash that works 
wonders in removing the tnost 
stubbom dirfatid grease Irom 
palnt- woodwbrk~porce!ain-tile- 
stone ete niththe leastamount 
of rubbing

Fcr 46ij9an H HM 
har kapt homes 
invitinglij deart

Svarbus S1.A JUOKAI

Susirinkimai
Balsu 07

Rinks

36

Pildomą Tarybą

Kuopos Nariams

ir

Šlifuotų AJŠPARDAVIMAS
LIETUVIAI

BEVILTIŠKA

l(k"įoDAV

įHiiiiĮiiiiinnįi

LIETUVOS PRODUKTAI

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarai ' 

Draugijos Nariai.Ona: “Jonas sako, kad giedu 
kaip paukštelis.”

Marijona: “Iš tikrųjų...?”
Ona: “Taip, lygiai kaip grie-

TEISINGAS IŠSKAIČIAVIMAS

Phene CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—8 ir *7—8 
Seredom’p ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

T«>lpfnna«i R^nuhlirTrečiadienį, balandžio 6 d., 
SLA 36 kuopa laikys savo mė
nesinį ir nepaprastą susirin
kimą, Chicrgos Lietuvių Audi
torijoje, 3133 So. Halsted str.

feis susirinkimas bus svar
bus tuo, kad jame kuopa atliks 
balsavimus SLA Pildomos Ta
rybos rinkimuose ir rinks savo 
delegatus į 40-tą seimą, kuris 
įvyks birželio m. 27 d. Scran- 
tone, Pa.

Kiekvienas narys privalo į tą 
susirinkimą ateiti ir atlikti sa
vo pareigą. Nuo to, kokie bus 
išrinkti organizacijos viršinin 
kai ir seimo delegatai, priklau
sys jos aiteitis.

SLA, Narys
SLA 139 Kuopa

ROSELAND —- Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje 139 
kuopos nepaprrstas ■■ susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, bal. 7 
d. Palmer Park svetainėj, 7 v. 
vakare. Susirinkimas labai svar
bus visiems nariams, nes bus 
balša.vimai SLA Centro Pildo
mosios Tarybos ir rinkimas 

delegatų į SLA sėimą, kuris 
įvyks birželio mėri. 27 d. 
Scranton, Pa..

Todėl, visi kuopos nariai 
prašomi dalyvauti susirinkime 
kaip 1 galima . skaitlingiaus, nes 
tu labai svarbus susirinkimas.

A. Narbutas, raštininkas 
Į SLA 289-tos Kuopos Narius

I-IARVEY, ILL. — SLA 289- 
tos kuopos svarbus susirinki
mas įvyks balandžio 7 d., (ket
virtadienį), 7:30 vai. vakare, J. 
šematavičiaus svetainėje’,' 15609 
South Halsted šfre^et. ViVų na- 
rių pareiga, dalyvauti minėta
me susirinkime. Jis yra svarbus 
ne vien kuopai, bet visai SLA 
organizacijai.

Įvyks Pildomosios Tarybos 
rinkimai, ir rinkimas delegatų 
į SLA seimą, kuris įvyks bir
želio 27 d., Scrantone, Pa. Nors 
sykį į du metu visi nariai at- 
silankykiti [r atlikite savo par
eigą, es kitdjp Kuopa, gali už- 

taip kaip konsti
tucijoje nurodyta. Susirinkime 
privalo būti \^isi.

- A. O. s f&tįrmontais, Seki’.

*

Prastą regėjimą, silpnas ir kreivas akis 
galima dažnai atitaisyti' su naujai išras
tais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie ap
saugos jūsų akis, pašalins akių nuovargį 
ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais 
skaityti mažas raides, sinti 
toli ir arti matyti. Išbandykit

ir aiškiai _____
šiuos nuostabius akinius.

Dr. G. SERNER
AKIŲ GYDYTOJAS 

Patenkinimas Garantuotas.
Telefonas Yards 1829

( LIETUVIS
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė.
756 West 35th Street

Pone Slankiau, kodėl ‘ tamsta 
visus tris savo šunes vadini 
vienu vardu “Princais”.

—Dėl to, kai imu juos šauk
ti, vienas vis šiaip taip atbėga.

Ofiso Tel. Boulevard 591 JI

DR. BERTASH
T56 West 35th St

Cor. of 36th and Halsted SU.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80 

Nedėliomis pagal sutarti
Rez. 4910 80. MICHIGAN BLVD

Tol. Kenvnnri 51 <7
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.

Ofhio Tel. VIrmute ••B* 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

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

SOUTH CLAREMONT AVt 
Valandos—9—10 A. M. 
NedėHoj nagai ^ntarti.

nuo

TAI

nimone Dicrificsv 3934 w- 26th streetUNUnua rLcblAdl: s ™ask‘RoadTel. Crawford 4088

KoNbENsuoTb Pieno 
TREJOS DEVVNBRIOS 
GINTARU 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTU

RALBA1NTV 
KUMPIŲ 
“PICNIC” KUMPIŲ* 
KUKYTŲ KUMPIŲ
Ateikit į musų “sample room” ir pamatykite šių importuotų produktų. 

Krautuvėms ir draugijoms specialia patarnavimas.
PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTU

805 W. 19th St. Tel. Haymarket 3555
CHICAGO, IT.L. J. p. RAKŠTIS, sav.

————■« ■—— ............................... II IM.IIHI IMMM—.l!l—     Įfi.n.... ■   

“ FRANK FURTF/R8” 
LAŠINIŲ 
BARAVYKŲ 
RAUGINTŲ AGURKŲ

M

Kaldras padarome iš jūsų 
plunksnų arba vilnų pagal 

užsakymą

DYKAI 
perkant iš musų impor

tuotus impilus.

39 c™
IR AUKŠČIAU

ONDRUS
KALDROS
DOVANA KIEKVIE

NAI JAUNAJAI
Atdara kasdien iki 9 v. P. P. 

Trečiadieniais iki 5.

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 bankietą, 
kuris įvyks BALANDŽIO 30 D., AMALGAMATED AUDI
TORIUM, 333 SO. ASHLAND BLVD.

Kurie esate nusitarę rašytis 
gijon, tai kviečiame pasinaudoti

Chicagos Lietuvių Drau- 
proga ir tuojau įsirašyti.

9 vai. ryto iki 5 vai. popiet, 
nuo

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

9 vai. ryto iki 1 vai. popiet.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJA

1739 So. Halsted Street

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

KREIPKITĖS I

GEDIMINAS BUILDING AND LOAN ASS’N.
4125 SOUTH FAIRFIELD 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, geeretary

INSURED
. __________________-i

» «ooo.

dėti b

RADIO
*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI

ETKUS ir EUDEIKI
DYKAI
AMBULANCE

KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE.

DIENĄ ir NAKTĮ

Tel. Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

Peoples Bendrovės 
Sukaktuvių Programas

Kadangi šiomis dienomis su
kako ,22 metai nuo 
pirmos sėkmingos ir 
lietuvių korporacijos 
je, tai paminėjimui 
mingų sukaktuvių 
specialis radio 
Stoties WGES., 
landą vakare.

Programas 
įdomus. Dainuos gęupė žymių 
dainininkų, Grenadieriai ir ki
ti, kalbės ,žymus kalbėtojai ir. 
bus gražios muzikos. Prie to, 
bus pranešta daug svarbių ir 
įdomių dalykų iš Peoples. Krau
tuvės, ypač apie stropius pri
sirengimus patarnauti visuome
nei, kuri ieško naujamadingų ir 
gerų prekių už kuo^prieina- 
miausias kainas.

Po Peoples programo seks 
žurnalo, “Pasiuntini's” pro
gramas ir Lietuvių Demokratų 
organizacijos programas. Tai
gi, nepamirškite pasiklausyti.

įsikūrimo 
didžiulės 

Ameriko- 
tų reikš- 

rengiamas 
programas iš 

šiandie, 7-tą va-

bus griažus ir

• HOOVERIS CHICAGOJE 
—‘Sekmadienį Chieago j e atvy
ko neseniai Europoje 'viešėjęs- 
buvęs prezidentas Hoover. Jis 
apsistojo pas A. W. Shaw. 50. 
Locitst Boad, Winnetka; seną 
draugą.

__________ t----------- --------------

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapj 

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

Hentlock 9252
Patarnauju prie 

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

ADVOKATAI

8939

*

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 
' Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

< k

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
i DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

i.

f 1 • koplyčios visose.
1. -d * **■ Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radi o programų šeštadienio vakarais
7 vaL vakaro iš W. II. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

JL O VI VJ M

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn 
1431-1434*—Tel. Central 4411-2
ofisas—3323 So. Halstcd St.

St.Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Rea. 6515 So. Rockvell St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Ava. Tel. Yards 251D

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Narni] Tel.—Hyde Park 3395

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

2400 WEST MAD1SON STREET .
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR KEZ1DENCUA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

i

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki S 
vuk. Nedeboj pagal susitarimą

Ofiso Tel.: Boulevard 7826
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 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

_____ KHi Lietuviai paktarai_____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

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

Tel. Prospect 1012

Tol. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

Laidotuvių Direktoriai

AKIU SPECIALISTAI

3354 So. Halsted

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
( DALYSE

8

Ofisas ir .
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

NARIAI
Chicagos

Cicero
Lietuvių

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

P. J. RIDIKAS
Street Boulevard 4089

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

S. M. SKUDAS
718 West 18lh Street Phone Monroe 3377

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica 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. AVestern Avė. Phone Vii

A. M. PHILLIPS
3307 Lituapica Avenue Phone Boulevard 4139

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589.

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayetle 3572

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yariis 1829.
Pritai Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Akinių Dirbtuvė

KITATAUČIAI
DR. HERZMAK

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 St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Telefoną* Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 18
Re*. Telephone PLAZA 24M

!

E
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SĖKMINGAS BANKIETAS LIETUVIU 
CHAMBER OF COMMERCE

Sekmadienį, balandžio 3 die- tarnavimu visi buvo užganėdin- 
ną, Lietuvių Chamber of Com- ti. Taipgi buvo ir stipresnių gė- 
merce, turėjo sėkmingą bankic*- 
tą Mildos svetainėj, BridgepOr- 
te. Narių ir svečių dalyvavo 
virš dviejų šimtų asmenų.

Vištienos vakarienę rūpestin
gai prirengė A. A. Norkus, sa
vininkas Universal *Restaurant, 
750 W. 31 St. Vilgiais ir pa-

rimų.
i

Rengėjai aiškina, kad tai bu-l 
vo susipažinimo bankietas. Su
prantama, dėl susipažinimo rei-! 
kūjo nemažii kalbų išklausyti. 
Kalbėjo: M. Narvidas, pirminin
kas; Dr. P. Grigaitis, Naujienų 
redaktorius; teisėjas Zuris, Dr.

PEOPLES
KRAUTUVĖSE

$845,465,919.71

Bizniškoji Pusė-1937 Metais
The Metropolitan Gyvybės Apdraudos Kompanija patiekia savo 
raportą metams pasibaigusiems Gruodžio 31 d. 1937. (Pagal Metinę 
Atskaitą, įteiktą New Yorko Valstijos Apdraudos Departmentui.)

Mykolas Narvidas, 
Pirmininkas

22-jų METU SUKAKTUVIU
Paminėjimas ir Pavasario Sezono Atidarymo

DIDIS

Draugelis, Dr. Biežis, Adv. Va- 
salle, Dr. Vezelis, p. Balfcekas, 
W. J. Kareiva, J. P. Varktla 
ir keletas kitų. Toastmaster’iu 
buvo Justin Mackiewich.

IšpardavimasA

Pasiūlo specialiai didelius bargenus ant Rakandų. 
Proga — dit cLproga viską susipirkti su 

didžiausi inigų sučėdymu.

Parlors setu kainos 
mažintos, 
tik po

taip su
kati parsiduoda

28.95
mados Parlor Setas, apdengtas su aukštosŠis naujos 

rųšies Friezete, 2 šmotai, reguliarė vertė $80.00,

49.95Tik

$18.00 vertės, naujos mados 
springsiniai matrosai

po:

*7.98

Didelės vertybės miegamų 
kambarių setų platus pasi
rinkimas, gražiausių madų, 
3-jų dalių setai 40 nuoš. že
miau vertės parsiduoda po

49.50

Protarpiais kalbų buvo su
rengtas muzikaliai-vokalis pro
gramas.

Bankietr s užsitęsė net iki 12 
valandos nakties.

Visi kalbėtojai išreiškė nuo
monę, kad biznieriams ir pro
fesionalams reikia priklausyti 
prie Lithuanian Chamber of 
Commerce. Tik nėra labt.i leng 
va profesionalus ir biznierius 
prikalbinti prisirašyti prie or
ganizacijos. Kodėl?

Svarbiausia priežastį yra ta, 
kad biznieriai būdami vienoda
me biznyje yra vienas kitam 
konkurentai. Vietoj viens kitą 
užtarti, tankiai, viens kitą pa
peikia.

Taippat yra ir su profesio
nalais. Jei lietuvis advokatas 
peikia lietuvį advokatą, tai ta
da žmones pradeda manyti, 
kad visi lietuviai advokatai 
yra negeri. Tuomet klijentii 
eina pas svetimtaučius. Taip 
negerai ir taip neturėtų bū
ti. Lietuviai profesionalai turi 
viens kitą remti ir užtapti. Taip
pat ir biznieriai.

Kalbėtojai nurodė, kad dabar 
jau lietuviai biznieriai ir pro
fesionalai viens kitą užtaria, 
pagiria. Užtai lietuviai profe
sionalai tarpe savo tautos žmo
nių turi didesnį pasisekimą ir 
užsitikėjimą.

Taippat yra ir su biznieriais. 
Ir lietuvių bizniai jau dabar 
rL,aip yra ištobulinti, kad jie ga
li lygintis su Amerikonų biz
niais. Ir lyginasi. Pas lietuvius 
biznierius lietuviai gauna gerą, 
tinkamą, greitą ir atsakantį pa
tarnavimą.

Šis Lietuvių Chamber of Com
merce bankietas pilnai atsiekė 
savo tikslą, — labiau suartino 
biznierius su biznieriais, profe
sionalus su profesionalais ir 
profesionalus su biznieriais.

Vertėtų tankiau turėti pana
šių bankietų. Po tokių bankie- 
tų pas visus susidaro geras ir 
malonus upi s ilgam laikui.

— A. žymontas.

i '

i f r'

Šis naujausios mados gesi- 
nis pečius vertas $55.00,

> parsiduoda už —
*

Naujausi English Coaches 
reguliarės vertės $30.00, 

Peoples Krautuvėse 
parsiduoda po —

18.50

Peoples Bendrovė 
Švenčia 22-tras 
Sukaktuves
šiandien Pradeda Pavasarinį 

Sezoną

Lengvus Išmokėjimai Pritaikomi Visiems 
Didelė nuolaida už senus baldus, mainant ant naujų 

Specialiai sumažintos kainos ant visokių Refrigeratorių, 
Gasinių Pečių — Radios ir 1.1.

— PIRKITE DABAR —
PASINAUDOKITE DIDELIAIS BARGENAIS

4179-83 Archer Avė. 2536--40 W. 63rd St.
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemmlock 8400

CHICAGO. ILLINOIS

, “Kaip gėlės ir kiti augalai 
atgija ir sužaliuoja pavasa

rio laike, taip ir šių metų pre
kyba pradės judėtį.”

Tuos optimistiškus žodžius 
pareiškė Peoples Bendrovės 
Krautuvių vedėjai, J. Nakrošis, 
M. T. Kezes ir J. A. Krukas. 
Po žiemos neveiklių mėnesių, 
ypač prekyboje, yra vilties, 
kad ekonominiai arba prekybos 
reikalai skubiai eis geryn. Iš
dirbėjai gauna didelius užsa^- 
Jcymus, ir šaukia į darbą paleis
tus darbininkus. Taip pat ir 
Peoples Bendrovės Krautuvės 
turi daug vilties ir padarė prisi
rengimų patarnauti visuomen
ei, kuri reikalaus visokių na
ciams pagerinimų, naujų bal-

Bizniškoji Pusė Apyskaitų Knygos 
t 

ir Žmoniškoji Pusė

IŠTEKLIAI
V ildžios Bonai:

Jungtinių Valst. Valdžios 
$782,172,007.89

Kanados Valdžios, 
$63,293,911.82

Kiti {tonai:
J. Vai., Valstijų ir Miestų, 

$130,036,072.20
Kanados Provincijų ir 

Miestų $108,728,136.17
Geležinkelių $604,695,039.09 
Viešų Aptarnavimų 

$479,281,913.46
Pramonės ir Mišrūs 

$332,467,006.43
Serai (Akcijos):

Visi apart $38,047.76 yra 
pirmiausi ar Užtikrinti

Morgldžlų Paskolos ant 
Nekilnojamo Turto:

Pirmieji Farmų Užstatai 
$73,652,107.08

Pirmieji Užstatai kitų 
nuosavybių $920,444,605.49

Paskolos ąnt Apdraudos Lakštų
Turimas Nekilnojamas Turtas: 

Įskaitant ir nejudamą turtą 
laikomą Kompanijos varto
jimui

Pinigais .... . . . . .
Apdrąudiniai išmokėjimai 

būsimi Ir pratęsti ....

Palūkanos gautinos ir susi' 
kuopusios,

VISO

i

1,655,208,167.35

81,482,758.76

994,096,712.57

513,947,859.36
383,912,325.74

102,584,804.52

83,727,136.16

59,295,142.81

$4,719,720,827.01

Viso Gyvybės Apdraudos Galioja:
Paprastos.......................................$11,400,690,229
Industrinės ....... 7,511,537,957
Grupinės.......................... . . 3,671,865,512

Viso..................................$22,584,093,698
Nelaimingų Nuotikių ir Ligos

Savaitinės pašalpos . . . . 19,699,024
Pamatinės sumos benefitai 1,510,264,310

PRIVALOMI IŠMOKĖJIMAI
Apdraudos Lakštam Įstaty

miškos Atsargos: $4,141,778,793.00
Suma, kuri, su palūkano
mis ir būsimomis premijo
mis, užtikrins išmokėjimus 
pagal apdraudos lakštų rei
kalavimus

Dividendai Turintiem Ap
draudos Lakštus:
Atskirti išmokėjimam 1938 m.... »

Atsarga Būsimiem Išmokė
jimam pūgai Papildomas

► Sutartis...............................
Laikoma Pareikalavimam:

Įimant ir pareikalavimus 
laukiančius įrodymų už
baigimo ir spėjamą daugį 
nepraneštų pareikalavimų

Kiti Privalomi Apdraudlnlai
Išmokėjimai:
Kartu su dividendais pa
liktais Kompanijoj, premi
jomis išanksto įmokėto
mis, ir tt.

Mišrūs Privalomi Išmokėjimai
Kartu ir atsargos Nelai
mingų Atsitikimų ir Svei
katos Apdraudai, susikuo- 
pę taksai atmokėtini 1938 
m., ir tt.

Perviršis Ir Bendra Liuos- 
n«rė Atsarga:
Tatai tarnauja kaip prie- 
dinė atsarga-atramai 
kiuose atsitikimuose, 
rių negalima išanksto 
matyti

VISO

44,141,003.74

to- 
ku- 
nu-

Išmokėjimai Pašalpgavlam ir Turintiem Ap
draudos Lakštus:

Paprasti........................................ $228,626,251.52
Industriniai .... 234,266,144.68
Grupių Gyvybės Apdr

Sveikatos ir Kasmetiniai
Išmokesčiai . . .

Asmeninės Nelaimės ir

Viso ....

60,451,881.28
2,531,994.01

$525,876,271.49

The Metropolitan yra savitarpinė organizacija. Jos ištekliai yra laidomi naudai tu
rinčiųjų jos apdraudos lakštus, ir bet koks galimas padalint perviršis yra Sugrąži

namas turintiem jos apdraudos lakštus dividendų pavidale .» *■ * “ -

101,023,188.00

26,055,985.89

311,504,659.62

$4,719,720,827.01

74,737,947.93
20,479,248.83

Žmoniškoji Pusė-1937 Metais {

JEI /MES lelstūmėm tik viršpaduotiem skaitmenim pet- 
statyt Metropolitan’© veikimą praeitais metais, tai isto
rija anaiptol nebūtų pilna—nes yra ir ŽMONIŠKA puse 

apyskaitų knygos. • ;
Turihtięji apdrąudos lakštus ir pašalpgaviai 1937 m. 

gavo iš Metropolitan beveik $526,000,000—daug iš to va
landoj būtino ’reįkalo. ■.

Pomirtinių pareikalavimai 
buvo išmokėti ant 6,107 ap
draudos lakštų buvusių ga
lioj mažiau trijų menesių, ir 
ant 18,562 apdraudos lakštų 
buvusių galioj mažiau vienų 
metų — dramatiškas įrody

mas, kaip svarbi gyvybes apdrauda.
Vargiai žmogus galėtum paminėt kokią didelę nelaimę, 

nunešusią žmonių gyvybių, Jungtinėse Valstijose ar Ka
nadoj, kur pinigai, suteikiami Metropolitan apdraudos lakš

tų, nepadėjo palengvint naš
tą sielvartaujančiom šeimy
nom.

Kiekvieną dieną lankan
čios slaugės, atstovaujan
čios Metropolitan’ą, pritar- 
navo asmenims apsidraudu-

siems Industrinėmis, Tarpinėmis ir Grupinėmis apdraudo- 
mis, kuriem reikėjo išlavintų prižiūrėtojų. Tos slaugės pa- 
darė 3,766,240 atsilankymų per metus.

Kiekvieną pusę sekundos per 1937 m., Metropolitan kny
gelė su naudingomis sveikatai žiniomis buvo paduota j ke- 

no nors rankas.
Kiekvieną dirbamą dieną 

per ištisus metus, nauji Me
tropolitan pinigų ivesdini- 
mąi ėjo j bendruomenes įvai
riose dalyse Jungtinių Vals
tijų ir Kanados. Tie įvesdi

nimai padėjo sutvert dirbinių-prekių pareikalavimus, pa- 
remt nekilnojamų nuosavybių vertę, teikt darbų ir patar
naut kitiem šiandieniniam socialiam ir ekonominiam 
reikalam. V,.

Norėtumėm ir daugiau ko jum pasakyt apie mūsų 1937 
m. Raportą. Tatai yra knygelėje vardu “The Human Side 
of the Ledger,” kurią mes mielu noru jum atsiųsime sulig 
pareikalavimo.

Metropolitan
Life Insurance Company 

(4 MUTUAL COMPANY)
City

Name

Street

............. ...............  ‘......... ■ ................... .Aęr m*,, 

dų, šaldytuvų, radio, pečių, ploi 
vykių ar kitko.

Kt dangi šiomis dienomis 
Peoples Bendrovei sukako 22 
metai, tai jos vedėjai neranda

vo daug bendrovių, “bet jų pasi
sekimas nebuvo vienokis. Peo
ples rakandų Bendrovė, gal būt, 
viena Amerikoje kuri sėkmin
gai išgyvavo 22 metus laiko, 

tinkamesnio budo paminėti Maš^^g labai daug naudingų
sukaktuves, kaip tik visuome
nei pasiūlyti dideles prekių ver- , 
tybes su paskelbimu “22 Anni- labdarybei kitose srityse, 
versary Sale”, sykiu su pava-. 22-trų Metinių Sukaktuvių pro
se rio sezono atidarymu. Sukak-' ga reikia • pasveikinti Peoples 
tuvių skelbimą galite pastebė- Bendrovę jr jos vedėjus ir pa
ti šiame “N” numeryje. linksti toliau sėkmingai dar- 

Daug kas buvo suorganizuo-duotis lietuvių naudai.
ta—sukurta tarpę lietuvių, bu- Lietuvis

S® EF# '

darbiu lietuviams, kaip preky-

FREDERICK H. ECKER, Chairman of the Boara

LEROY A. LINCOLN, President

METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY
1 Maditon Arenu*, New York, N. Y.

Malonėkit* atolų st man, be apmokėjimo ar kokio* prievolė*, 
knygelę, "The Human Side of the Ledger.*'

JUOKAI
NUOSEKLIAI GALVOJANT..

i Į vieną draudimo agentūrą 
užeina pagyvenęs žmogus ir do
misi draudimo sąlygomis.

—Sakykit, ką aš gaučiau, kai 
mr n nupiautų ranką nuo pat 
peties ? z

—Apie penkis tūkstančius li
tų, mielas pone.

—O kai tiktai nuo riešo?
—Tai

•—Tai
apie 3000 litų!
duokit man 300 litų ir

Stot*

aš sutinku leistis nupiaustomas 
visus nagus,—drožia ateivis, su
sižavėjęs palankiomis draudimo 
sąlygomis.

TOS PAČIOS YPATYBfiS
—Ar tamsta gali nurodyti 

amoniako ypatybės?—klausia 
studentą profesorius.

—Taip, jis greit išgaruoja ir 
iššaukia ašaras.

—Visai tokios pat ypatybės, 
kaip ir 
priduria

tamstos ' mokėjimo,— 
profesorius^

eA-c?., '^--^-iigiįaįmiiii-- • SriMirtnin
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publikai, kad adv. Bago- 
buvo neatsargus, rašydar- 
jam laišką ir nusiskųsda- 
savo bėdomis, tai jisai 
tikslą pasiekė. Bet jisai

jo pritarimo skelbiamas spau
doje.

Ir taip elgtis yra nepadoru. 
Jeigu p. Laukaitis norėjo paro
dyti 
čius 
mas 
mas 
savo
parodė daugiau, negu tai. Jisai 
parodė, kad Bagočius 
įsivaizduodamas turįs 
su “džentelmenu”!

Po šito atsitikimo ne 
Bagočius, bet ir kiti
patyrę apie tokį p. Laukaičio 
pasielgimą, daugiau šitokius 
klaidos nebedarys.

klydo, 
reikalų

tik adv. 
žmones,

Slaptos derybos tarp Kaupo ir Varšuvos
Amerikos lietuviai ir Lietuvos gyventojai buvo la

bai nustebinti ir sujaudinti, kai Lenkija dėl palyginti 
nežymaus incidento prie demarkacijos Jinijos staiga 
įteikė Lietuvai ultimatumą ir ėmė mobilizuoti savo ar
miją. Bet galimas daiktas, kad kai kuriems asmenims 
Lietuvoje ir Lenkijoje tai visai nebuvo siurpryzas.

Lietuvos oficiozas “L. Aidas” praneša, kad jau se
niai prieš kovo mėn. 11 d. (kai buvo nušautas lenkų pa
sienio sargas) ir prieš lenkų ultimatumą ėjo slaptos de
rybos dėl santykių užmezgimo tarp Lietuvos ir Lenki
jos. Štai ką parašė kovo m. 18 d. tas Kauno laikraštis:

Ryšium su šia žinia iš kompetentingų sluoks
nių praneša, kad šių metų sausio menesį kai kurie 
Lietuvos ir Lenkijos privatiniai asmenys vedė pasi
kalbėjimus apie abiejų valstybių eventualius modus 
vivendi galimumus. Abiejų valstybių vyriausybės 
buvo apie tuos pasikalbėjimus painformuotos.” 
Atsiminkite, kad tai rašo valdžios laikraštis.
Vadinasi, faktinai jau sausio mėnesi buvo prasidė

jusios derybos dėl “modus vivendi” (santykių sunorma- 
vimo) tarp Lietuvos ir Lenkijos. Nors jas vedė “privati
niai asmenys”, bet abi valdžios apie tai žinojo ir derybų 
eigą sekė.

Ir, pasirodo, kad apie vidurį kovo mėnesio jau bu
vo prieita prie konkrečių pasiūlymų. “L. Aidas” sako:

“Ryšyje su šitais pasikalbėjimais ir jų pasek
mėje Lietuvos pasiuntiniui Paryžiuje kovo 17 d. po 
pietų buvo duota instrukcija vyriausybės vardu 
pranešti Lenkijos vyriausybei per jos ambasadorių 
Paryžiuje, jog Lietuvos vyriausybė yra pasiryžusi 
pavesti vienam savo diplomatų įeiti į kontaktą su 
Lenkijos vyriausybės nurodytu lenkų diplomatu 
tikslu išaiškinti padėtį tarp abiejų valstybių. Lie
tuvos pasiuntinys šitą instrukciją įvykdė vakar va
kare.”

KALBANT APIE FAŠISTŲ 
TARNUS.

Yra siauro proto žmonių,' ku
rie mano, kad jeigu tave prie
šas pagyrė, tai jau tu ttiri bu- 
ti kuo nors nusidėjęs. Tačiau 
tie siaurapročiai dažniausia nė 
patys nesilaiko šitos savo tai
syklės. Sakysime, komunistai 
su pasigėrėjimu kartoja 
vieną palankų sovietams 
kurį pasako “buržujai” 
kiti idėjiniai bolševizmo 
šai. Jiems ne “sarmata”, 
priešai pagiria Maskvą;
šingai, jie tokiems pagyrimams 
dagi deda ypatingos svarbos, ir 
sako: “Matote, net ir priešai 
pripažįsta sovietų valdžios nuo- 
pelnus!”

Tikrumoje svarbu yra ne tai, 
kas giria, bet už ką.

štai “Dirva” pereitą savaitę 
pareiškė, kad laike krizio, ku
rį iššaukė arogantiškas Lenki
jos ultimatumas Lietuvos val
džiai, “iš visų musų sriovių va
dų rimčiausia padėčiai į akis 
pažiurėjo ‘Naujienų’ redakto
rius”. šitą jos pareiškimą tuo- 
jaus pasigavo čikagiškis komu
nistų organas ir rėkia, kad 
“Naujienų” redaktorius jau pa
tekęs “į f ašis tuoj ančių kompa
niją”.

Matot, kaip greit': užteko fa- 
šistuo j ančiai ‘“Dirvai” pasakyti 
“Naujienų” redaktoriui kompli
mentą — ir jau tas redakto
rius atsidūrė pas fašistus!

.Ne gana to. Komunistų laik
raštis lygina “Naujienų” redak
torių net prie “mauro, tarnau
jančio lietuviškiems fašistpalai- 
kiams”.

Kai tas komunistų organas 
šitaip burnojasi, tai pažiūrėsi*) 
me, kas čia, iš tiesų, atsitiko.

Už ką “Dirva” pagyrė “Nau
jienų” redaktorių? Už tai, kad 
jisai išreiškė nuomonę, jogei 
viena Lietuva prieš lenkus ka
riauti negali, ir kadangi nė vie
na didžiųjų valstybių (neiš- 

ja sumanė grasinimais pagreitinti derybų eigą — arba Imant ir SSRS) neketina su- 
ji norėjo palengvinti Lietuvos valdžiai priimti tai, kas 
jau buvo slaptose derybose sutarta.

Šitokios išvados noroms nenoroms ateina į galvą, 
matant, taip tas krizis buvo likviduotas. Lietuvos ofi- 
ziozas kitokio išaiškinimo neduoda. Jisai nepasako net, 
apie ką tie “privatiniai asmenys” per du su viršum me
nesiu su abiejų valdžių žinia kalbėjosi ir kokiais punk
tais jie sutiko, o kokiais ne.

Taigi sunku nusikratyti įtarimo, kad ir ultimatu
mas, ir visa, kas įvyko po to, buvo iš anksto Kaune ir 
Varšuvoje suplanuota.

Reiškia, kovo 17 d. Lietuvos vyriausybė jau buvo 
pasiūliusi Lenkijos vyriausybei paskirti įgaliotinius ofi
cialioms deryboms dėl santykių sureguliavimo tarpe 
abiejų valstybių. •

Ir staiga lenkai įteikė Lietuvos valdžiai ultimatumą 
ir ėmė grasinti ginklu!

Kas gi ten atsitiko? Vienas iš dviejų: arba Lenki-

NEDARO GARBĖS LAU
KAIČIUI.

Mėgindama pateisinti savo 
korespondento prasimanytą pa
saką, kad adv. F. J. Bagočius 
“nekandidatuos” j SLA. prezi
dentus, “Vienybė” įdėjo nuo
trauką F. J. Bagočiaus laiško, 
rašyto sausio mėn. p. W. F. 
Laukaičiui.

Laiškas visai privačio pobū
džio. Jo autorius, matyt, tuo 

. laiku (sausio mėn.) nekaip jau
tėsi ir nusiskundė savo sveika
ta bei savo pareigų, kaipo SLA. 
prezidento, sunkumu. Jisai pa
sakė, kad jeigu jo sveikata ne
pasitaisys iki seimo, tai jisai

negalėsiąs ir į Scrantoną at
vykti.

Tai ir viskas. Na, ir šitą laiš
ką “Vienybė” nesidrovi varto
ti, kaip įrodymą, kad adv. Ba
gočius “nekandidatuos”! Šitoks 
“Vienybės” elgesys tai niekas 
daugiau, kaip žmonių mulkini
mas. z

Tačiau dar prasčiau pasielgė 
adv. W. F. Laukaitis, leisda-| 
mas dėti į laikraštį be auto
riaus sutikimo privačiai rašytą 
jam laišką. P-as Laukaitis, ku
ris jįra dagi “trafiko džiodžius”, 
turėtų žinoti, kad šitaip elgtis 
yra priešinga įstatymams: laiš
kas, kuris nęra skiriamas vie
šumai, negali būti be siuntė-

šitas komunistų blofas, kaip 
jau žinome, susprogo, kaip mui
lo burbulas, nes Stalino armija 
nė nepasikrutino eiti į pagalbą 
Lietuvai. Tačiau, užėmę šitą 
“karingą” poziciją, komunistai 
susidėjo su tais, kurie agituo
ja (patys karo naudingumu ne
tikėdami), kad žmonės aukotų 
ginklams. To pasėkoje, Brook- 
lyne oficialia komunistų parti
jos organo atstovas Mizara bal
savo už tai, kad butų pasiųsta 
į Lietuvos Ginklų Fondą (t.y. 
į Smetonos valdžios įstaigą) 
tūkstantis dolerių.

Komunistiški maurai. 1
Reiškia, komunistų atstovas 

pasidarbavo kaip tik tam tik
slui, už kurį agituoja, anot 
“Vilnies”, “lietuviški fašistpa- 
laikiai”!

Taigi nė “Naujienų” redak
torius, bet komunistai suvaidi
no fašistų tarno rolę. Ir ne tik kia gėda būti vergu.

patarnavo, bet ir padėkos už T infiįVAa T ai VA 
tai jaegaivo — lygiai, kaip tas Lai V v 11 v

ringos” Nelaimėnelaimingas mauras!
Padėję tautininkams sukelti 

publikoje ūpą už aukojimą į 
ginklų fondą, komunistai labai 
palengvino jiems tęsti tą aukųlĮometrų nuo Klaipėdos, Juod- 
rinkimą toMaus. štai “Laisvė” 
ražo, kad kovo 81 d. New Yor- 

‘ke surengė masinį mitingą jau 
vieni tautininkai ir surinko $95 
ginklų fondui. Mizaros laikraš
tis plūstasi, kad tautininkai kori 
muiustus apgavę ir dagi juos 
savo mitinge išniekinę.

čia išeina jau net prasčiau, 
kaip su tuo mauru. Komunis
tiškas mauras ne tik patarna-

i vo tautininkams, bet nuo jų' 
gavo — įspirti į kelines!

Ar “vilniečiai” to nemato? 
Gal būt, ir mato, bet nesu
pranta. Papratę būt tampomi 
šen ir ten t Stalino pastumdė
lių, jie seniai užmiršo, ką reiš-

Kovo 2 d. naktį, apie 11 ki-

kiękx 
žodi, 
arba 
prie- 
jeigu 
priė

teikti Lietuvai ginkluotos pa
galbos, tai jai kitokios išeities 
nebėra, kaip nusilenkti ir pri
imti lenkų ultimatumą. Ar tai 
buvo neteisinga nuomonė? Aiš
ku, kad ji buvo teisinga. Ki
tokios išeities nesurado nei Lie
tuvos valdžia, nei kas kitas.

Bet jeigu ta nuomonė buvo 
teisinga, tai kodėl “Naujienos” 
turėtų sarmatytis, kad už ją 
“Naujienas” kas nors pagyre? 
Butų visai juokingas dalykas, 
jeigu asmuo arba laikraštis tu
rėtų savo nuomonės išsižadėti 
kiekvieną kartą, kai tik su 
nuomone sutinka koks nors 
“priešas”!

Dabar apie “maurus”.
Yra toks pašaipos posakis: 

“Mauras (vergas) atliko savo 
darbą, mauras gali eiti!” Tą 
posakį bando pritaikinti “Nau
jienoms” komunistų organas, 
kuris įžiūrėjo pas mus “tarna
vimą lietuviškiems fašistpalai- 
kiams” dėl to, kad mes pasisa
kėme prieš karą, kuris butų 
pražudęs Lietuvą. Jau aukš
čiau nurodėme, kad toks musų 
pasisakymas buvo vienintelė 
išeitis Lietuvai susidariusiose 
aplinkybėse.

Na, o ką siūlė komunistai? 
Jie sakė, kad Lietuva turinti 
ginkluota jėga priešintis Len
kijai, ir jie blofavo, kad “ga
lingoji” Stalino armija Lietu- 

•|vai padėsianti.

jo 
jo

Įspūdžių žiupsnelis
(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Subruzdo, sujudo visa Lietu- 
pajutusi lenkų Bajoro grą- 

lau- 
teks

sinimus. Visi kaip vienas 
kia tos valandos, kuomet 
stoti į atvirą kovą.

Štai žiūrai stovi vienoje įstai^ '■ 
goję senyvas žmogelis. Žilas, 
vargo nukamuotas. Prastai ap
sirėdęs, veik basnirčias.

Ilgai jisai krapšto iš kišenes 
mazgelį. Į rankas jį paėmęs il
gai negali atrišti. Darbo ran
kos, sunkaus darbo rankos su
stingę, veik suakmenėję. Atrišo 
mazgelį, į saują įpylė visus pi
nigus ir neša prie vieno lange
lio.

—še juhis ponai, tai bus gin
klų fondui; ką turiu ir atiduo
du. ’•

Išpylė pinigus ant stalo, ke
purę nusiėmė, persižegnojo ir 
tvirtai taria': •

—Padėk i Dieve, padėk Dieve 
musų kareiviams!

Apsisukęs eina.
Pinigų priėmėjas šaukia:
—Palaukite, kaip jūsų pa

vardė, kvitą išduosiu! .
—Vaikeli, o kam ta pavardė, 

kam tas kvitas? Pasitikiu. Juk 
ir kare žus daug nežinomais 
kareiviai . . . kad tik jie laimė
tų! Aš senas jau negaliu padė
ti; ką turiu, tai ir duodu . . .

Ir išėjo sau tasai nežinomas 
kareivis.

» 8
• Žiūrai gatvėje, nuošalyje, lu
pasi kaip įmanydami du jau
nuoliai, vyras į vyrą, bet ne 
senesni kaip kokios dvylikos, 

i dešimties metų. Perskiriu. Ne
duodu peštis. Sudraudžiu.

—Na kas gi čia įvyko? — 
klausiu jų.

—O še, šitas vaite, sako, kad 
lenkai vistiek sumusią Lietuvos 
kareivius, sako vienas 
kuolių, na lai aš jam ir 
riau...

—Lai tasai smarvė
kaip lietuviai mušasi...

Aš ir ne koks lenkas, 
vis, bet man sakė, kad lietuvių 
mažiau, tai lenkai gali sumušti, 
tai jis mane pradėjo pešti, — 
teisinasi vienas jų...

. -r—A tu varle, dar nenutilsi,— 
ir jau buvo bešokąs vėl savo 
draugą pliekti...

Išskyriau, neleidau, susitai
kėm, vienas kitam ranką pada
vėme ir visi pasiryžome reika
lui esant važiuoti į frontą, o 
čia nesipešti.

—Kaip prasidės, tai jau bus 
vėlai, — atkerta jisai man.
*Bet susimildamas, tokių jau

nų niekas į karą
—Je, pasakė!

'metus

neima ?
O kas musų

sužinos.
« « »

jau kelinta diena, kaip
nuo aštuntos valandos

štai
Kaune 
vakaro visos aludės, restoranai 
uždaromi. Niekas tuo laiku nė 
vienos burnelės neduoda išmes-

Visos lenkų įstaigos Kaune 
akylai policijos saugojamos. 
Visi bijosi vėl kokių nors len-1 
kų provokacijų.

Lenkai išdidžiai slankioja 
gatvėmis ir šaiposi.

Jų dienos.
Viena lenkė moterėlė, lenkų 

karaliene praminta, garsiai gi
riasi, kad ji ?ilgai meldžiusi 
šventam Antanui ir štai jos 
malda išklausyta. Jau dabar ji 
žino, kad ateisią lenkai ir bus 
kam pasiskųsti. Tie netikėliai 
lietuviai dabar busią vėl lenkų 
išnaujo pakrikštyti. Ji garsiai 
visiems giriasi ir provokaciniai 
žiuri, ar tik kas ją nepulsiąs. Ji 
norėtų, kad kas ją apstumdytų, 
tai bent butų kuo pasiskųsti.

Vienoje gatvėje namų langas 
atviras, lauke šalta, bet langas 
atviras. Mat, veikia radijas, ei
na pranešimas iš Varšuvos apie 
tenais įvykusias demonstraci
jas. Piktinasi praeiviai, keikia
si, bet kas daryti?

Žino, kad tai provokacijos 
tikslais padaryta.

Laukia, ar neištiks koks nors 
skandaliukas. .Bs dabar labai 
vietoje butų ; . . —V.

krantes pusėje “Sandėlio” ben
drovės prekinis jurų laivas 
“Neringa” buvo bangų užmes
tas ant seklumos. Laivas po 
Lietuvos vėliava pirmą kartą 
plaukė į Klaipėdą su 1500 tonų 
kalio druskos kroviniu.

Nelaimės naktį Lietuvos pa
jūryje buvo tiršta migla, stip
rus vėjas ir sukilusi jura. “Ne
ringa” apie 12 vai. nakties stai
ga atsidūrė ant seklumos. Nuo 
laivo buvo paleistos pavojaus 
fakietos, tačiau į jas nuo kran
to niekas neatsakė, jų niekas 
negirdėjo ir nematė. Tuojau 
laivo kapitonas iš įgulos parin- 

I ko 5 savanorius, kurie su gel- 
[bėjimo valtimi leidosi į krantą 
ieškoti pagalbos. Valčiai atsito- 

l linus nuo laivo apie 200—300 
metrų, lūžtančios bangos ap
vertė ir visi joje buvę jurinin
kai atsidūrė juroje. Kurį laiką 

| jie laikėsi ant valties viršaus, 
tačiau lūžtančios bangos nuo 
valties juos nuplovė ir nunešė 
tolyn. Po kelių valandų I štur
maną ir vieną jurininką ban
gos išmetė į krantą; jie atgai
vinti. Vėliau du valtyje likusius 
jūreivius bangos į krantą išme
tė jau nebegyvus. Trečio jūrei
vio iki šiol pasigendama, tačiau 
manoma, kad jis bus nusken
dęs.

Į įvykio vietą nuplaukęs lai
vas negalėjo arti prie “Nerin
gos” priplaukti, nes juroje siau
tė audra. Nuo kranto tam tik
ru aparatu buvo mėginama į lai
vą nušauti virvę, kuria į kran
tą butų galėję ištraukti liku
sius jūreivius su kapitonu, ta
čiau virvė dėl per stipraus prie
šingo vėjo laivo nepasiekė.

dėjo, te dėl laivo ir įgulos liki
mas kėlė didelį susirūpinimą, 
juo labiau, kad likę laive žmo
nės neturi ko valgyti ir nėra 
jokios galimybės jiems maisto 
priduoti nuo kranto. Jei toks 
oras palias ilgesnį laiką, lai 
“Neringos” gelbėjimo darbui 
tegnk^ būti pradėti tik po keb
lių dienų.

Į Klaipėdą kitą dieną atplau
kė anglų laivas “Baltanglija”, 
kuris dėl miglos ir ;*u<?rcs t »ip 
pat buvo iškrypęs iš kelio iv 
buvo atsidūręs net ties Palan
ga. Jis į uostą i plaukė beveik 
visą parą pavėlavęs.

Laivui “Neringai” sudužimo 
pavojus negresia, nes jis yra 
ant smėlėtos seklumos. Taip 
pet ir įgulos kariams, esan
tiems ’iive žuvime pavojus ne
didelis; nebent teks 
alkti.

Laivi“Neringa” 
tonų: s Vi tylas 1904
neseniai nupirktas iš Graikijos.

Tsb
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Nidos Sklandymo 
Mokykla Ilgiau 
Veiks

meta nuo “Neringos” išmestą 
butelį, kuriame buvo įdėtas 
pranešimas, kad laive liko 11 į- 
gulos narių ir kad jie jau nie
ko neturi valgyti. Per laivą vi
są laiką pila didelės bangos ir 
jis pasviręs ant šono. Nei iš 
Klaipėdos, nei iš Dancigo iš
plaukę gelbėti laivai prie “Ne
ringos” .jeuali priplaukti. Baro
metras tebekilo bangos tebedi-

Nidos sklandymo mokykla, 
jau veikia keletą metų. Ji jau 
yra pagarsėjusi ir užsieniuose. 
Mat, mokykla yra įsteigta la
bai gražioje ir sklandymui tin
kamoje vietoje—tarp Baltijos 
juros ir Kuršių marių, čia nuo
lat pučia mažesni ar didesni vė
jai, o sklandytojams nuo smė
lio kalnelių patogu pakilti į orą.

Sklandymo mokykla atrenka 
gabesnius jaunuolius civilinei 
ir net kariškai aviacijai. As
mens išmokę sklandymo bemo- 
toriniais sklandytuvais, daug 
greičiau išmoksta skraidyti mo
toriniais lėktuvais.

Šiemet pirmą kartą« Nidoje 
sklandymo mokysis karo avia
cijos mokyklos puskarininkių 
bu/ys. Puskarininkai Nidos 
sklandymo mokykloje bus nuo 
balandžio mėn. 15 d. iki gegu
žės mėn. 15 dienos,
rudens sklandymo mokykloje 
mokysis civiliniai sklandymo 
mėgėjai—po vieną arba du mė
nesius. Sklandymo mokykla sa
vo mokiniams turi bendrabutį, 
kur pragyvenimas labai pigus.

Tsb.
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sušė-

žino.

lietu-

—Šiandien visi itiusų klasės 
mokiniai užsirašėme savano
riais į frontą, — pasakojo man 
vienas kokios penkiolikos me
tų gimnazijos mokinys.

—Bet palauk, vyruti, juk dar 
karas neprasidėjo, o pagaliau 
kur jau užsirašei? — Klausiu 
jo-

parašus paėmėme.
—Bet kam tai, juk karo nė

ra, — pakartoju jam.

IŠ LIETUVOS
Anglų Futbolininkai
Žais Kaune

Anglija. laikoma futbolo žai
dynių tėvyne. Ilgą laiką anglai 
futbolininkai labai nenoromis 
susitikdavo su kitų Europos 
valstybių futbolininkais—kėlėsi 
į puikybę. Bet visur Europoje 
futbolas yra padaręs didelę pa
žangą ir anglų pasididžiavimui 
neliko pagrindo. Anglai vis daž
niau ėmė kvietinėti kitų šalių 
futbolininkus pas save, bet pa
tys labai retai išvažiuodavo sve
tur.

Šiemet, ryšium su Baltijos 
valstybių nepriklausomybės 20 
metų sukaktaivėmis, anglų stip
riausia futbolo komanda atvyks 
į Kauną, Rygą ir Taliną ir čia 
turės po dvejas rungtynes su 
stipriausiomis Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos futbolo komando
mis. Tos rungtynės įvyks tarp 
gegužės mėn. 20 ir birželio mėn. 
6 d. Lietuvos futbolininkai la
bai susidomėję busimomis rung 
tynčmis. ' Tsb.
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• Ar galėsiu ant kiek
vieno pareikalavimo 
atgauti?

• Taip, poniute. Be to 
kiekvieno in d ė 1 i a i 
yra APDRAUSTI iki 
$5,000.00. *7

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASSOCIATION 

(NAUJIENŲ SPULKA)

1739 SO. HALSTED STREET



Antradienis, balan. 5, 1938 NATOTĘNOS, Chicago, UI.
---------------------- ' ------ ■ ------------

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Street. Telefonas Canal 0117 — Atdaras ketvergais visą dieną, 

VALDYBA: J. DEGUTIS, iždininkas
K. KAIRIS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas.

P. MILLER, finansų sekretorius ._______
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P. V ARK ALA, Draugijos Auditorius

BUKIME SAVO'
DRAUGIJOS
PATRIJOTAI

LIETUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS

TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA NAUJI NARIAI
Konkurso Užbaiga Balandžio 30 d., 1938 m. Kon. Benediktas Vaitekūnas į- 

rašė:

Aplamai naujų narių kvota konkurse ..................
Konkurse naujų narių įrašyta ..............................
Kvotai trūksta .........................................................

IRAšfi DAR
K.ON KURSANTAI MIESTAS NARIŲ ĮRAŠYS
Senas Petras ......................... .............  Chicago .... 211 ... ........ 89
Benediktas Vaitekūnas ........ .............. Chicago .... 167 ... ........ 85
Frank Bulaw.......................................... Chicago.... 102... ........ 98
Stasys J. Petrihiskas ............ ............ Rockford .... 89 ... ........ 36
Vincent B. Ambrose ........... .............. Chicago.... 80 ... ........ 45
Stasys Yurčis ....................... .......... Roselande .... 65 ... ........ 21
Kazimieras Jokubka ............ ................  Cicero .... 55 ... ........ 30
Thomas Šalkauskas ............. .............  Chicago .... 56 ... ....L... 22
Joseph Ascilla ....................... .............. Chicago .... 42 ... ........ 33
P-nia Marion Ascila.............. ..........1......  Cicero .... 37... ........ 35
Joseph Augaitis .................... ................  Cicero .... 29 ... ........ 26
Geo. Izbickas ........................ ............... Harvey .... 29 ... ........ 14
P-nia Elz. Norgailienė ......................... Chicago .... 29 ... ........ 32
Adomas Markūnas ............... .............. Chicago .... 34 ... ........ 281
Antanas Visbaras ................ ............... •. Cicero .... 32 .. ........ 23
Alex Ambrozevičia .............. ..............  Chicago .... 28 ... ........ 27
John P. Gričiunas ................ .......... St. Charles .... 21... ........ 9
Povilas Milaševičius .............. ................ Chicago .... 21........... 34
P-lė Suzana Gabris.............. ..........  Waukegan 20... ....... . 15
P-lė Josephine Miller .......... ............ Evanston .... 18 ........... 17
P-lė Jennie Laurel ............... .......... Waukegan .... 16 ... ........ 14
Kazys Stepanavičius ............. ............... Chicago .... 15 ........ 35
P-ia Magd. Ratkevičienė .... ..............  Chicago .... 16 ... ........ 19
John Šliužas ........................ ............. Chicago.... 21... ........ 34
John A. Grekey ................... ................... Gary... 24... ........ 11
Peter P. Lapenis ............... ...... 1...... Chicago.... 17 ........... ,r 18
Petras Galskis ............... ....... ..............  Chicago.... 26 ... ........
Stasys Mockus ........ 1............ ...............  Racine .... 17 ........... 8
Stanley Statkievich ........... ............. Racine.... 16... ........ 9
Antanas L. Skirmontas ...... ...............  Harvey .... >19... .... 16
Vincas černauskas .............. ........ Springfield .... 15 ...........  10
Jonas Cinikas ........................ ................  Cicero .... 15 ... ........ 20
Chester Prakurotas .............. ...................  Gary .... 11............ 10
Louis Antonavičius ............... ............... Chicago .... 10 ............ 10
P-nia Petronėlė Markauskas ............... Chicago .... 10 ........... 8
Juozas Albauskas ............... Chicago Heights .... 13............ 9
Peter Giniotis ...................... ..............  Chicago.... 7 ............ 15
P-nia Julia Luketis............... ........   Springfield .... 6 ............ 10
Antanas Stankus ...... :........................... Aurora.... 5 ............ 10
P-lė Antoinette Kacevičius ... ...............  Chicago .... 6 ............ 10
Joseph J. Žukas................... ...............  Chicago.... 5 .. ......... 35
Mike Senko ......................... ............*Roseland.... 15.. ......... 25
G. Steponavičius .................. ...................................... 3..
Pavieniai nariai ne konkursantai įrašė .............. 350.. ..........240

3,000
1,828
1,172

Alice Birgaila
Peter L. Lakass
Domininkas Vaičiūnas, tu

rįs taverną Westsidėje (Hoyne 
Avė ir Coulter St.).

Panelė Anna Marozas. (Jos 
motina jau nuo seniai yra 
draugijos narė ir šiuo melu laiš
ko’ valgyklą adresu Leavitt St. 
ir 23 pi., kur panelė Anna link
smai patarnauja). K
Kon. S. J. Petrauskas iš Rock- 
ford, III., įrašė:

Mrs. Veronika Kelley
Miss' Elenora Bagdon, '

J. Dobrovolskis
Miss Bertha Kruvelis
L. Sruogis. >

i

Kon. Antanas L. Skirmontas į- 
rašė:

Anna T. Putrament
Emilija Victor
Antonette Piotrowski 
John Piotrowski.

Kon. Thomas Šalkauskas įrašė:
Frank. Jučius ,
John 'Jhhkatiskis 
Helen Lukas.

John Jankauskis, 6815 So. 
Maplewood Avė., yru per dau
gelį metų biznyje anglių, me
džių, taipgi perkrausto su dide
liais trokais už prieinamą kai
ną.
Kon. Stasys Yurčis įrašė:

Elizabeth Dollas
. Kazimiera Jučienė
Kon. Senas Petras įrašė:

Eva Mareikienė.
Kon. Mike Senko įrašė:

Marcelė Ivanauskas
Kon. Antanas Visbaras įrašė:

Nerry Daukšas
Walter Daukantas, 10501

Chicagos Lietuvių Draugija 
buvo įsteigtą 1909 metais šiaur
vakarinėje miesto dalyje. Ją į- 
steigė laisvę ir pažangą mylį 
žmonės. Dar po meto švęs savo 
30 metų gyvavimo jubiliejų. 
Tai gana ilgas laikotarpis ir bė
gyje to laiko daug kas nuveik
ta ne tik sušelpiant narius li
goje ir tinkamai palaidojant 
mirusius, bet ir visuomenės bei 
kultūros darbuose. Ši draugija 
visuomet stovėjo avangarde vi
so to, kas pavyzdinga, prakilnu 
ir progresyvio. Nariams neten
ka niekas prisiminti, už ką rei
kėtų gėdytis bei slėpti iš praei
ties darbų. Nors draugijos va
dovybėje visą laiką stovėjo pa
prasti darbo žmonės — ne di
plomuoti profesijonalai nė auk
štųjų mokslų pasiekę vadai, vie
nok visuomet buvo pažangus, 
ganėtinai apsišvietę' ir nuošir
džiai atsidavę draugijos labui 
ir gerovei. Malonu prisiminti, 
kad per visą laiką neteko nė 
su kuo tureli vaidų, nei teis
muose bylinėtis. Visuomet mo
kėta taikiai, mandagiai sugy
venti, kaip savo vidujiniuose 
reikaluose, taip ir su kitomis 
organizacijomis.

Chicagos lietuvių Draugija 
laikė sau už pareigą “nekišti 
kojos” kitoms organizacijoms, 
o tik rūpinosi, kad iš numatytų 
kitų paklaidų sau pamoką tu
rėti. To dėlei ir savo tvarką, 
savo įstatus, prisiėjo nekartą 
pakeisti, pasitobulinti. Pagaliau 
1934 metais, sunkiaisiais depre
sijos laikais,: .kuomet daugelis 
pašalpinių draugijų pradėjo su
klupti savo ^gyvavime ir žmo
nės pradėjo ;nustoti draugijo
mis pasitikėję — ši draugija 
rado sau reikalinga, kad per 
nauja insikąpporųoti po valsti
jos priežiūroj? išduoti, nariapis 
raštišką garantiją — “policy”, 
kuri kiekvienam'- užtikrina, kad 
pasitaikius vargo ar liūdnumo 
valandai nereikėtų draugija ap- 
sivilli. Taąadjranigijai išėjo labai 
į sveikatą'ir milo to laiko drau
gija pradėjo.augti nebe šimtais, 
bet tūkstančiais narių kas me
tų. , ' . .

Tiesa, šioks draugijos pasise
kimas kaip kam labai nepati
ko: pasirodė net ^spaudoje vie
šų užpuldinėjimų, smerkimų, 
priekabių ieškojimų. Negana 
to, net bandyta skundai valsti
jos apdraudos departamentui 
rašyti. Bet ir tas nieko negel
bėjo; apdraudos viršininkai to
kius skundus į gurbą padėjo 'ir 
skundėjams patarė verčiau sa-

PASTABA:
1. Konkursas baigsis balandžio 30 d., 3 vai. popiet. Tą pa

čią dieną, tai yra šeštadienio vakare, įvyks Konkurso Finalo 
Vakaras, Amalgamated Center, 333 Ashland Blvd.

2. Visi nauji nariai, įsirašą nuo gruodžio 11 d. 1937 ligi 
balandžio 30 d. 1938 m., į sakytą vakarą tikietus gaus nemo
kamai. Taipgi tikietus gaus nemokamai visi tie draugijos na
riai, kurie įrašė naują nariu. (

3. Konkurso Finalo Vakarui tikietai nebus parduodami — 
juos gaus nauji nariai; nariai už įrašytą narį, taipgi konkur- 
santai. Vakare įsigėrimai ir užkandžiai bus nemokamai.

4. Nariai priimami Draugijon — vyrai ir moterys nuo 15 
ligi 48 m. Pasibaigus konkursui nauji nariai bus priimami tik
tai nuo 15 ligi 40 metą. įsirašyti galima per musą konkursan- 
tus; per draugijos narius arba reikia atvykti asmeniškai į drau
gijos ofisą.

5. Draugijos ofisas adaras nuo 9 ligi 5 ^yal. popiet, ketvir
tadieniais 9 ryto ligi 9 vakare ir nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. 
popiet.

Į DARBA DRAUGAI
Sakau, į darbą, draugai, ne 

tiems, kurie gyvenimo aplinky
bių yra apsunkinti, bet tiems, 
kurie nedrįsta parodyti savo 
veiklos gabumus draugijos 
naudai. Draugijos garbė ir jū
sų laimė priklausyti draugijai 
nesibaigė tuo, kad jus užsimo
kate duokles, l>et laime ta, kad 
stovite aktyviame darbe, prira
šydami kuo daugiausia naujų 
narių. Nauji nariai, nauja jėga 
už jūsų pečių. Garbingas narys

tyra tas, kuris savo darbuote 
[draugijos vardą kelia, bet už- 
Evis garbingesnis, kuris moka 
prikalbinti tarpti draugijos na
riais savo gimines, draugus bei 
pažįstamus, šis jūsų padirbėji- 
nias dėl draugijos yra pagei
daujamas dabar, be atidėlioji
mo, stoti į darbą sykiu su ki
tais draugijos darbuotojais ir 
parodyti savo veiklumą prira
šant bent vieną naują narį. Už 
jūsų šį prakilnų darbą (kiek
vieną įrašytą naują narį) gau
site nemokamai tikietą į finalo 
konkurso vakarą, kur visi kar-

Michigan Avė., laiko taverną ir 
yra žymus šios apylinkės biz
nierius.

John A. Landant, 3441 So. 
Morgan St., laiko bučernę ir 
grosernę.
Kon. Alex Ambrozevičia įrašė:

Petras Pikturna, 1425 W. 45 
St., turi laverno biznį per dau
gelį metų. Taipgi mano įsirašy
ti ponia Pikturna. Na, o kada, 
jau bus abu Draugijos nariai, 
tai, manau, kad įrašys sūnų ir 
dukteris. Lauksim.

Stefanija Judeiko, 4512 So. 
Wood St., yra linksmo budo 
moteris, laiko taverno biznį. 
Vyras irgi nori įsirašyti į Drau
giją, bet kadangi jis priklauso 
į mažą draugiją ir ji rengiasi 
prisidėti prie musų draugijos, 
tai jis atidėjo įsirašymą ant to
liau.

Stanley Martinkus, 4628 So. 
Wood St. yra jaunas vyrukas, 
linksmo, mandagaus budo, tu
rįs taverno biznį.

Prie progos tuviu padėkoti 
draugui F. Lėkis, kuris man 
padėjo minėtus biznierius įra
šyti į draugiją.

tu pasiviešėsime ir pasidžiaug
sime savo darbo vaisiais.

—J. D.

vais reikalais rūpintis. Kodėl 
atsirado, tokie žmonės ir ko
kiais tikslais? Suprantama, — 
pavydas.

Ši draugija buvo ir yra nu
sistačiusi, patinka kam ar ne, 
duoti kiekvienam nariui vieno
dą ir lygų patarnavimą, Neski
riant luomo, tikybos, politinių 
įsitikinimų, lyties nei amžiaus. 
Patarnavimas, kokioje formoje 
jis bebūtų: išmokant pašalpą, 
pomirtinę, palaidojimą mirusių 
— visiems yra teikiamas grei
tas, mandagus ir vienodas. Pa
sėka to, —1 turime nariuose pa
sitenkinimą ir santaiką.

Kadangi einama prie užbai
gos vieno iŠ didžiausių ir sėk
mingiausių draugijos naujų na
rių įrašymo vajaus ir kadangi 
30 dieną šio mėnesio įvyks iš
kilmingas Finalo Vakaras, į 
kurį įžangos tikietai bus duo
dami tik tiems, kurie įsirašys 
arba kitą įrašys, tai bukime 
draugijos patrijotai ir pasisten
kime įrašyti nors po vieną na
rį šį mėnesį.

Negalėdami ypališkai atvykti 
bei kandidato atsivežti į drau
gijos raštinę, pašaukite telefo
nu pranešdami apie kandidatą, 
o kontestantas atvyks į namus, 
kad įrašyti. Laiko nebedaug, 
padirbėkime!

. —Kvieslys.

Chicagos priemiesčiuose ir 
aplink Chicago yra penkiolika 
Lietuvių Kultūros Draugijos 
skyrių. Tiems skyriams pri
klauso išimtinai Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariai. Susi
spietė tie nariai į kultūros 
draugijas tam, kad galėtų sa
vo kolonijose savarankiškai 
veikti kultūros srityje. r

Tie Kultūros ( draugijos sky
riai pradėjo organizuotis, paly
ginti, neseniai: prieš pusantrų 
metų. Ir reikia pasakyti, kad 
per tą trumpą laiką jie spėjo 
nemažai nuveikti. Kai kuriose 
kolonijose, kur lietuvių judėji
mas buvo visiškai susilpnėjęs, 
susikurusios kultūros draugijos 
pajėgė surengti visai gerų kon
certų ir šiaip pramogų.

Į veikimą liko įtraukti senes
nieji veikėjai, kurie dėl vieno^ 
dų ar kitokių priežasčių buvo 
visiškai iš visokio lietuvių ju
dėjimo pasitraukę. Kitas svar
ius dalykas buvo tas, jog ko- 
onijose suaktyvėjo lietuvių 

jaunimas. Šiandien visose kul
tūros draugijose į valdybą įei
na Amerikoje gimęs jaunimas. 
Kai kuriose draugijose valdy
boje čia gimęs jaunimas suda
ro daugumą. Ir tie jaunuoliai 
ir jaunuolės savo veikimu kai 
<ur pradeda visai gerai pasi
reikšti, eidami sekretorių, pir
mininkų ir kitokių viršininkų 
pareigas.

Tai dabai džiugus reiškinys. 
Juo labiau smagu yra tai, kad 
daugelyje kolonijų " kultūros 
draugijos yra sutraukusios ga
na nemažą būrį jaunimo, ku
ris pratinasi veikli ir netolimo
je ateityje, reikia tikėlis, jis 
vaidins labai svarbų vaidmenį.

Šie metai kultūros veiklai ne
buvo labai palankus. Pirmiau
sia darbą pusėtinai trukdė pa
sunkėjusios ekonominės sąly
gos. Daugelyje vietų • nedarbas 
buvo labai t skaudžiai jaučia
mas, ,Qlt|<a(Įa žmonės nedirba, 
tai jie priversti yra, kaip sako
ma, “susispausti” bei su kiek
vienu centu .skaitytis. Nėra rei
kalo ir aiškinti, kad tokiomis 
sąlygomis gana rizikinga yra 
rengti koncertai bei kitokios 
pramogos. Kada žmonių ūpas 
prislėgtas, lai nelabai jie domi
si pramogomis.

Nebuvo galima išjudinti ko
lonijas dar ir dėl kitos rimtos 
priežasties. Kaip visiems yra 
žinoma, prieš kelis mėnesius 
sunegalėjo prezidentas. Palai
kyti glaudesnius ryšius su ko
lonijomis jis negalėjo. Ne lik 
asmeniškai, bet ir laiškais jis 
nebegalėjo su veikėjais kontak
to bepalaikyti. Dėlei to nuken
tėjo pernai konferencijoje už
brėžtas darbas: daug iš to, kas 
buvo sumanyta, nepasisekė įgy
vendinti. O kai prezidentas mi
rė, lai skūbomis, žinoma, veik
los linijos nebuvo galima tin
kamai nustatyti.

Šia proga pravartu dar prisi
minti ir kon lestą, kuris liko pa
skelbtas tam, kad Chicagos 
Lietuvių Draugija kiek galima 
daugiau narių galėtų gauti. 
Konlesto vedėjas liek CKicagai, 
tiek kitoms kolonijoms buvo 
nustatęs kvotas. Vadinasi, kiek 
kuri kolonija turi naujų narių 
įrašyti. Kadangi kontestas tru
ko per visą žiemą (jis baigsis 
tik balandžio paskutinę dieną), 
tai veiklesnieji nariai buvo į- 
traukti į vajų. Vadinasi, jie 
stengėsi bendrai organizaiejai 
gauti daugiau naujų narių.

Kaip žinia, kontestas netru
kus pasibaigs. Tad dabar lai
kas ne tik visiems kontestan- 
tams, bet ir pavieniams na
riams subrusti. . Būtent, pasi
stengti, kad numatytoji kvota 
butų išpildyta.

Chicagoje kon testo darbas 
jau pradeda išsijudinti. Galima 
tikėtis, kad per šį-mėnesį tiek 
kontstantai, tiek pavieniai na
riai stengsis kiek galima dau
giau narių įrašyti. Tiesa, kai 
kurie kontestantai gal ir neiš
tesės nustatytas, kvotos

ti, bet jie gal bus netoli to skai
čiaus. šiuo atveju daug galėtų 
prisidėti prie bendros kvotos 
pasiekimo pavieniai nariai. 
Kiekvienas narys, jei tik jis pa
sispaustų, galėtų nors vieną 
naują narį įrašyti. Tad daugiau 
ryžtingumo, ir finalo bankiete 
mes galėsime apvainikuoti savo 
darbą.

Pravartu labiau subrusti ir 
kultūros draugijoms kolonijo
se. Reikia tiesą pasakyti, kad 
pastaruoju laiku kai kurios 
kultūros draugijos mažai tero
do veikimo žymių. Ypač jos 
mažai tekreipia dėmesio į tai, 
kad galėtų daugiau naujų na
rių gauti. O juk visur yra kon
testantai, kurie yra pasižadėję 
savo kvotas Išpildyti.

Iš kolonijų didžiausias kredi
tas, tur būt, tenka draugui S. 
Petrauskui, kuris tikrai sėk
mingai darbuojasi Rockforde. 
Jis savo kvotą, kaip sakoma, 
išpildys su kaupu. Harvey Kul
tūros draugija bei kelios kitos 
irgi neblogai gyvuoja. Bet neži
nia kas pasidarė su Waukega- 
nu, kurio kontestantai staiga 
visiškai kažkur dingo: nei jie 
nieko apie save praneša, nei 
naujų naHų Lųeprisiunčia.

Tai negerai: nors iki kontes- 
lo galo parodykite daugiau vei- 
kimoi

Baigdamas noriu ypač pa
brėžti šį dalyką: paskutiniuoju 
laiku mes turėjome ir vienokių 
ir kitokių kliūčių, kurios truk
dė musų veiklą. Bet vis dėlto 
nemažai atlikome. Dabar visi į- 
temptai padirbėkime, kad mu
sų kontestas gerai nusisektų. O 
kai baigsime kon testą, tai tąsyk 
pradėsime kitokį darbą planuo
ti. Galėsime labiau išplėsti kul
tūrinę veiklą. Vienu žodžiu sa
kant, daug ką galėsime padary
ti, bet kolkas pasirupinkitme 
kiek galima daugiau naujų na
rių gauti. Iki balandžio 30 ‘d. 
tiek Chicagoje, tiek visose ko-< 
lonijose, kur tik yra kultūros 
draugijos, visų Chicagos Lietu
vių Draugijos kontestantų bei 
šiaip narių turi būti vienas šū
kis: įrašyti Chicagos Lietuvių 
Draugijos nariais kaip galima 
didesnį skaičių žniėnių!

KONKURSO EIGA
Chicagos Lietuvių Draugijos 

konkurso finalo bahkietas į- 
vyks balandžio 30 dieną; atseit, 
ligi konkurso užbaigos liko tik 
25 dienos. Laiko liko nedaug, 
tad visiems Draugijos nariams 
verta pradėti rūpintis nors po 
vieną narį įrašyti. Kiekvienas 
Draugijos narys, kuris įrašys 
naują narį ligi bankieto, už 
kožną įrašytą narį gaus tikietą 
į minėtą bankietą nemokamai.

Ligi šio laiko nedaug orga
nizacijos narių yra prirašę po 
vieną narį Draugijon. Tad 
Draugija kviečia kiekvieną sa
vo narį daugmaž prisidėti prie 
Draugijos budavojimo. Jei mu
sų draugija veda vajų naujų 
narių įrašyme, tai čia darbas 
ne kelių narių organizacijos, 
bet visų organizacijos narių. 
Dirbdami bendrai, padarysime 
konkursą sėkmingą. Nuo visų 
narių organizacijos priklauso 
konkurso pasisekimas.

Kiekvienas iš musų turi gi
minių, turi draugų bei pažįsta
mų, tai kodėl nesistengiame jų 
įrašyti Draugijon? Mes iŠ savo 
organizacijos narių prašome 
gana mažai, būtent, įrašyti po

ruotojas, gyvenąs adresu 2416 
W. 45 St., įraše naują narį 
Joseph Lawrence ir mano dar 
kelioliką naujų narių įrašyti. 
Musų darbštus narys K. Andri
jauskas ir jo įrašytas narys 
gauna tikietus į. Draugijos kon
kurso finalo bankietą nemoka
mai.

Kazimieras Vaitiekūnas įrašė 
Bernice Suromskis, 2041 W. 63 
St., kuri laiko taverną ir val
gyklą. Abudu gauna tikietus į 
Draugijos konkurso finalo ban
kietą nemokamai.

Teofilė Pabarškienė įrašė Ka
ta r i ną Radavičienę, gerai žino
mo Juozo Radavičiaus žmoną. . 
Ponia K. Radavičienė apie de
šimts metų atgal buvo gera 
veikėja Waukegan, 111., o vė
liau Kenosha kolonijoje. Jos 
prisidėjimu Draugija įgyja ge
rą veikėją. Abudu gauna tikie
tus į Draugijos konkurso fina
lo bankietą nemokamai.

Kontestantų veikla
Kaį Senas Petras šiemet tru

putį sutingo, tai pasidarė leng
vesnė kova dėdei Vaitiekūnui, 
ir jis pasinaudodamas ta proga 
jau prisivijo naujų narių gavi
me visai arti Seno Petro. Jei 
dėdė Vaitiekūnas truputį dau
giau pasidarbuos, tai Seną Pet
rą pralenks; žinoma, jei Senas 
Petras snaus kaip pastarąsias 
dvi savaites, kad vos pora na
rių gavo. Kaip Senui Petrui, 
tai tas mažai, nes mes žinome, 
kad jis viena diena įrašydavo 
po 10 narių.

Praslinkus savaitei pamatysi
me, kuris iš tų dviejų “senų 
vilkų” bus pergalėtojas.

Pereitą savaitę dėdė Vaitie
kūnas kovėsi su antra gvardija, 
bet šią savaitę jis prasimušė į 
pirmą gvardiją ir jau matom 
kovojant su Senu Petru.

Dėdei Vaitiekūnui persikėlus 
į pirmutines pozicijas, tai yra 
persikėlus iš antros gvardijos į 
pirmą, jo vietą užkariavo trys 
iš antros gvardijos, būtent, Sta
sys J. Petrauskas iš Rockfordo, 
dėdė Antanas Vislia ra ir Tho
mas Šalkauskas.

Šią savaitę trečioje gvardijo
je yra Adomas Markūnas ir V. 
B. Ambro.se. Arti jų yra šie: 
Kazimieras Jokubka, Jonas Ci
nikas ir Antanas L. Skirmon-. 
tas.
Neaktyvus kontestantai šiais 

metais pasirodė šie:
J. P. Gričiunas 
P. Milaševičius 
Ponia Marion Ascilla 
P-lė Suzana Babris iš Wau- 

kegan,
P-lė Josephine Miller
John A. Grekey iš Gary

* Louis Antanavičius
P-ia Julia Luketis iš Spring- 

field 
c Antanas Stankus iš Aurora

P-lė Antonette Kacevlčius 
Frank Bulaw
Kazys Steponavičius.
šie kontestantai pereitais me

tais buvo pasižymėję gan dide
liu darbštumu ir prirašymu 
daug narių, bet šiemet dar iki 
šiai dienai nepradėjo darbuotis. 
Lauksim rezultatų, nes patarlė 
sako “geriau vėliau, negu nie
kad”.

Einan| prie pabaigos konlcs- 
lo, aš manau, kad kiekvienas 
kontestantas pasistengs dau
giau pasidarbuoti Draugijos la
bui ir išpildys savo kvotą.

—Alex Ambrozeviėia

MELROSE P ARK, ILL.
Melrose Park Lietuvių Kul

tūros Draugijos mėnesinis sust- 
vieną narį. Rodosi, įrašyti po rinkimas įvyks balandžio 10 d., 
vieną narį gali kiekvienas, ku- "4 vai. po pietų, Navickfs Hali,
riam rupi organzacijos reika
lai. Pasitikiu, kad nors pabai
goje konkurso atsiras daug, ga
na daug Draugijos narių, ku
rie pasistengs įrašyti po vieną 
arba ir po' du nariu Draugijon. 
Lauksime.

Pavieniai Draugijos nariai 
įrašė šiuos asmenis:

Kostantinas Andrijauskas iŠ 
ir dekopasiek- amato popieruotojas

100 Broadway.
Visi nariai yra prašomi susi

rinkime dalyvauti.
J. Padžiunas, pirm.

HARVEY, ILL.
Harvey Lietuvių Kultūros 

Draugijos susirinkimas įvyks 
balandžio 8 d. J. Scmatavičiaus 
svetainėje, 15609 So. Halsted

(Tąsa ant 6-to pusk)

Ambro.se
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ELEKTRIKOS REFR1GERATORIAI
BARBENO KAINOMIS

NAUJAS 5 KUO. PED. KELVINATOR
_ 1937 MODELIS
Tiktai $ 129 50

■

Mažas
Mokėjimas

Vo Elektrikos Ant?’ 
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• Pasinaudokite šia nepaprasta bargeno auka, dabar! Dė
ka musų specialiam pirkiniui iš gamintojaus pertekliaus, 
jus galite įsigyti puikų naują Kelvinatorių šia pinigus 
taupančia kaina, už tiktai $129.50.

Ateikite ir išsirinkite savąjį — tuojau. Naujas 6 ku
binių pėdų 1937 metų modelio Kelvinatorius tiktai $149.50. 
Beto, yra ir 7 bei 9 kubinių pėdų modelių taipgi numa
žintomis kainomis.

Palūkanom* ir kitoms išlaidoms padengti skaitysime kiek aukšte nę 
kainą tais atvejais, kai perkama refrigeratoriai ant išmokesčio.

Vi^os pirmos rųšies Elektrikos krautuvės

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY
DOWNTOWN

72 West Adams Street—132 South Dearborn Street 
NEIGHBORHOOD STORES 
2733 Milwaukee Avė. - 
4231 W. Madison St. I
3460 S. State St.

11046 South Michigan Are.

Ali Telephones—-RANdolph 1200

4562 Broadvray
4833 Irving Park Rd.
2745 Lincoln Avė.

4834 S. Ashland Avė.
852 W. 63rd St.
2950 E. 92nd St.

Diena Iš Dienos Chicagos Lietuvių 
Draugija

”36 SIFILIO STOTYS daromi nemokamai slapti krau 
Sveikatos depirtmontas ruošia- jo analizai nustatymui sifilio 
si atidaryti Chicagoje 36-ias Stotimis gilės naudotis visi pi- 
nuolatines sifilio stotis įvairiose piečiai. Jos pradės veikti pir- 
miesto dalyse. Tose stotyse busmadienį.

Jonas Gura Sugrįžo 
iš Ligoninės

Jonas Gura, 6406 So. Fran- 
cisco avė., po sunkios operaci
jos šiomis dienomis sugrįžo iš 
ligonbučio. Jonas jaučiasi ge
rai ir yra vilties ki.d greit pa
sveiks. Jonas Gura yra geras 
naujienietis. Visada dirbdavo 
“Naujienų” parengimose už ba
ro. Jonas taip jau yra sems 
Keistučio Kliubo narys.

nuo savęs linkiu Jonui 
pasveik:mo, kas suteik- 

žmonai Karolinai ir duk- 
Aldonai daug nusirami-

•*—Steponas

(Tąsa iš 5-to pusi.)
St. Prasidės 7:30 vai. vakaro.

Visi nariai malonėkite susi
rinkti, nes turime svarbių rei
kalų aptarti. Be to, galėsite ir 

duokles užsimokėti.
A. L. Skirmont, sekr.-ižd.

savo
UGHT 

FUOROIL

SAVĘS WORK!
PILSEN 

LIGHT FL00R OIL

TAUPYK, TAUPYK, TAUPYK 
PACKARD BARGENAIS

PACKARD Sedan ..........  $750
PACKARD Sedan .............. 485
TERRAPLANE Sedan ....... 425

i oo DODGE Sedan .....  345
32 PACKARD Sedan ............. 275

> 35 FORD Del. Sedans ......... 225
! 33 PONTIAC Coupe ................ 165

AUBURN Sedan .................. 75
Dar 61 Packard Bargenų pasirinki
mui Žemomis Kainomis.

I PATS PASIRINK TERMINUS
I PACKARD VARTOTŲ KARŲ 
1441 E. 75th St. Phone Midway 7272

37
35
36

i 35

! 33
31

greito 
tu jo 
t ere i 
nimo.

Mike Biago Sugrįžo 
iš Atostogų

Mike Bingo, žymus Brighton 
Park Taverininkas, 4358 So. 
California avė., kovo 30-tą d. 
sugrįžo iš Hot Springs, Ark., 
kur praleido kelias savaites 
atostogomis.

Mike Biago buvo išvažiavęs 
su savo draugus, būtent Stan
ley Paliukas, kuris užima svar
bią vietą U. S. piašto skyriuje; 
J. A. Armonas ir Gust A. Ros- 
sow.

Visi š’omis dienomis sugrį
žo ir labai yra patenkinti tuo 
“good time” kokį jie turėjo ku
rorte.

Mike Biago pusėtinai apde
gęs nuo saulės, bet sako tt.s 
jam gerai sveikatai.

—Steponas

KENOSHA, WIS.
Kenosha Lietuvių Kultūros 

Draugijos mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadi 
džio 6 d., 7:30 vt 
Burger svetainėje, 
venth Avė.

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

ti, balan-j
vakaro,

4915 Se-

Visi nariai kviečiami daly
vauti susirinkime ir užsimokė
ti mėnesinės oųoKles.

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

Servizas 
Vienam 
Žmogui

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 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

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

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

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

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock 6240

Šmotu
Lucille Simanauskas, sekr.

su-

te Ęanes, 27
Waclawas Augustas, 37, su

Leoną Jaunis, 34
James Shaules, 27, su Bar

bara Smith, 29

• APIPLĖŠĖ BAŽNYČIĄ 
Keli nežinomi piktadariai šū
de uže tris saugias kasas šv./ 
Alfonso katalikų bažnyčioje, 
1429 Wellin£jton avenue, ir pa
sivogė $200. Pinigai buvo 
rinkti iš parapijonų.

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Screened) .................. tonas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas .................................... *

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

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

Marąuette Radio
AI. ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai 
Hemlock 2343

Dar 4-ri Lietuviai 
Gavo Medalius

Yes, tikėkite ar ne. Šiomis 
dienomis gavo medalius dar 4- 
ri lietuviai, šiuomi turiu teisę 
ske’bti tik vieną lietuvį, būtent 
Tarną Maženį, 3857 So. Kedzie 
avė. -

Tanias Maženis yra. promo- 
teris T and T Tavern koman
dos vadas, kuri dalyvavo ABC 
Bowling Congress Tumam en- 
e ir kurios nariai gavo po auk

sinį medalių.
Neviernus Tamošiui, kurie 

netikite mano pranešimui gali
te atsilankyti į Tarno Maženio 
Taverną ir pamatysite <to Ta- 
verno savininką nešiojant meda
lių ant krutinės.

Tam: s Maženis yra Keistučio 
Kliubo ir Dariaus-Girėno 271 
Posto narys. —Steponas

Frank Žilinus Žmona 
Sugrįžo iš Ligonbučio

Frank žilius, draugiškas ir 
energingas žmogus užlaiko 
kriaučių šapą po numeriu 4359 
So. Fairfield avė. Jo žmona 
jau metai laiko negaluoja. 

Šiomis dienomis tapo padary- 
ita operacija ir dabar randasi 
'nrmuose po daktaro priežiūra. 
Yra vilties, kad greit pasveiks 
ir sumažins Pranui žiliui su
sikrimtimą ir susirūpinimą.

—Steponas

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Edward Thomasewski, 21, su
Mina Redvikas, 19

Elmer Milcez^y, 23, su Biru

e ” ŽUVO BEKASDAMI 
LINĮ — Bekasdami šulinį 
1509 N. 17th st., Mejrose Park, 
du broliai paliete “gyvą” elek
tros vielą su mechanišku grąž
tu ir f..bu žuvo. Elektra juos 
nutrenkė.

MALIORĮAU 
MALEVOK

šU- 
ties

“Faun 
Design

Vertė
$2*50

Su 6 Kuponais
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

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

Tiktai po 990 už 
kiekvieną setą 

’ su 6 kuponais

J. ŪSAS TAVERN
JOHN ir ADELĖ ŪSAI praneša 

visiems draugams" ir pažįsta
miems, kad'toerėjo 

į Naują Vietą 
Nuo 82nd ir K'ėan Avė. 

į WEST ŠIDE
2462 Blue Islaiųl Avenue

6

SetaB99C
GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 

VŲ KRAUTUVĖ
Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

Pasidarykit Džiuginančias Naujas 
Sienas į Vieną Dieną su 

WALLIIIDE!
Magiškas Wallhide atnaujina ap
šepusius kambarius į vieną dieną. 
Taupo laiką. Duoda geriausias 
pasėkas. Pasirinkimas iš 27 

spalvų ir šešėlių.
VISOS SPALVOS 
Už . ............. *2.75

Specialė įvadinė auka

ACID TĘST
Greit džiustantis Spar Varnišas 
visokiems išorės ir išlaukęs pa
viršiams $4 QA už
tiktai    ** I ■vHr gal.
Turime šimtus naujų IMPERIAL 
PLAUNAMO SIENŲ POPIERIO 
paternų savo naujame parodos 
kambary.
Kainos pritaikomos kiekvieno 

kišenei. 
Leiskite mums padėti jūsų deko

racijos problemoms išspręsti

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

Mes pristatome 
Tel. Lawndale 7871

6
6
6

1.19

79$

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS
didelius peilius už .
didelės šakutės už ...
sriubos šaukštus už ..
salotom šakutes už 
arbat. šaukštukus už 
Icc Tea šaukštai už ..
Per paštą 15 centų extra už persiuntimą.

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

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

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

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme- 
niai pristatyti j 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 85c.

* kuponus. Taipgi pinigais ..... ..............-.............Siunčiu

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas Valstija

Kupono No. 102 Balandžio 5 d.

T

INDAMS KUPONAS
TIKTAI IKI BALANDŽIO S D.

Šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais gausit tris nedidelius bliudukus 
košei arba kitiems cereals paduoti. Be jų setas bus nepilnas. Susitaupykit 

pilną setą. Likusi setui indai eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

Jei pasiskubinsit, galėsit dar gauti iki Balandžio 9 d. pagal pirmus du 
kuponus lėkštes ir puodukus. — Pažymėki! ką norit.

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

Vardas

Adresas

Mt Įijj

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

• LIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $ j 2'50
GYDYMAS....... r..........$£0.00
LIGONINĖJE ..._.............
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  $15-00
RAUMATIZMAS $0.00

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

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

Tel. Lavndale 5727.

• RESTAURANTAT
’ niversal restauranl
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA

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

Tel. VICTORY 9670.

BRIGHTON PARK NAUJA UŽEIGA

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

Savininkės LUCILLE SELENIS
3862 Archer Avenue
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Antradienfs,’ Balan. 5, 1938

POLITIKO S ŽINIOS
M. L. Igoe Kandida 
tas i Senatorius

“Demokratų Didelė 
Meile Ciceros 
Lietuviams”

NAUJIENOS, Chicago, IĮL

Michael L. Igoe reguliarės 
demokratų organizacijos sąraše 
yra kandidatu į Suvienytų Val
stijų senatorius. Gimęs mieste 
De Graff, Minnesotoj, o po tė
vo mirties su savo motina gy
venęs Illinois valstijoj, daugiau
sia Chicagoje, kur vakarais iš
ėjo advokato mokslą.

1912 metais Michael L. Igoe 
buvo išrinktas legislaturon, vė
liau bandė runyti į gubernato
rius, bet nepasekmingai, o dar 
vėliau buvo išrinktas kongrefc- 
manu nuo visos Illinois valsti
jos. Tačiau jau neteko ilgai bū
ti kongresmanu, nes preziden
tas Rooseveltas jį greit pasky
rė Suvienytų Valstijų distrik- 
to advokatu Chicagoje. Jis ir 
dabar tą vietą užima.

♦
Ponas Michael L. Igoe yra 

pasižadėjęs būti visame ištiki
mu prezidentui Rooseveltui, o 
taipgi ištikimu reguliariai de
mokratų organizacijai.

Savo prakalbose p. Igoe vie
nok vengia kaip nors kritikuoji 
ar peikti gubernatorių Hornerj. 
Jis sako, kad gUb. Horneris bu
vo geriausias gubernatorius, 
kokį Illinois valstija turėjo. Tai 
kaip jis galys- jį dabar peikti, 
kuomet rudenį jam jį reiks gir
ti.

fteptibtiktmų Žodis į Ciceriečiūs

lioto. Galite skaldyti ir jis bus 
geras. Balsuokite šiaip: ties 
"straight Republican” rateliu 
padėkite kryžiuką. Tuomi iŠ* 
renkat Antaną Vendley į trtts- 
tisą ir Jerry Francik į vieną 
tvarkos teisėjų. Tuomet ant 
dešinės pusės balioto, ties An
tano žičkatis vardu, padėkite 
kryžiuką ir jis bus išrinktas į 
kitą "justice of the peace”. 
Lietuvis reikalingas paramos ir 
turėtų gauti kiekvieno lietuvio 
balsą. Bet nebalsuokite tėsiai 
Demokratiniai, nes tuomi rišat 
Įulpą apie savo pačių kaklų.

Nepamirškit: Rytoj balsuoda
mi padėkit kryžiuką ties 
"straight Republican” ir taipgi 
kryžiuką ties Antano žičkaus 
vardu. Tuomi išrinksit teisin
gus, sąžiningus valdonus, ku
rie jums palengvins mokesčius 
ir prašalins blogumus, nub ku
rių dabar kenčiat.

Republikonas
(Skel-mas)

bus gavę , nominacijos.
Kai indorsavimas buvo at

mestas, tai atsilankė į susi
rinkimą L. Beckas ir Sheldon 
W. Govieras. Jiems buvo duo
ta pakalbėti į susirinkusius 
kliubiečius, prašant paremti 
reguliarį Cook County Demo
kratų tikietą nominacijose.

Nk

STEBĖTINI POLITI
KOS APSIREIŠ

KIMAI
da* 
su 

Ja-

Reguliarė demokratų organi
zacija tikisi, kad Igoe sumuš 

savo oponentą didele įtaisu 
didžiuma. . (Skel-mas)

MADOS

’.V

jurt-"7 •/■II?! i
r.*lx 4*/
i *_i

No. 4671—Sesutei Suknelė ir kel
naitės. Sukirptos mieros 2, 4, 6, 8 
ir 10 metų amžiaus mergaitėms.

Norint gauti vieną ar dali* 
Riau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mlerą ir aiš-

varde ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali* 
te pasiųsti pinigus arba pal
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepU f 739 
So. Halsted SU Chicago* III.

NAUJIENOS Pattera DepL

atsiųsti man pavyzdį No.

(Vaidas ir pavardė)

(Adresas)
liti i A I.«ni «< am

OflertM b ralitiįa)

SU- 
kan- 
cice- 

bus 
yra.

Šiandien Rinkimai 
Cičeroj; Rinks 
Trustee, Teisėjus
Tarp Kandidatų Yra /Lietuvis 

Ąnthony P. Žičkus

Rytoj Cicero miesto "prima- 
ry” rinkimai. Yra renkami 
miesto trustisai "trustee’ ir du 
tvarkos teisėjai,—"justice of 
the peace.” Nežiūrint į tai, kad 
vietos nedidelės, varžytinės ei‘ 
na karštai. Demokratai agituo
ja UŽ savo kandidatus, Repub- 
Hkonai gi vėl už savo.

Republikonai už trustisą sta
to Antaną Vendley, seną Cice
ro pilietį. Nors Vendley nepoli
tikuoja nuo 1928 metų, šiais 
metais buvo draugų įkalbėtas 
savo kandidatūrą statyti, kad 
sunaikinus dabartinių "bosų” 
galybę. Vienas iš Ciceriečių di
džiausių blogumų yra aukštos 
vandens bflos. Įvedus naujų 
planą, kuris jau geroką laiką 
neša "bosams” gražų pinigą, 
Demokratai dar naujesnių 
nybių” turi mintyje. Jei jų 
didatai bus išrinkti našta 
riečiams pavidale taksų 
dar sunkesnė negu dabar 
O jau dabar nepakeliama!

Republikonų partija turi o- 
menyje pilietį visų pirmiausia. 
Jie nori palengvinti cicerie
čiams mokesčių naštą, taksus. 
Tadgi yra kiekvieno lietuvio ci- 
ceriečio priedermė išrinkti Ven
dley į turstisą. Jis is jai vienas 
gali sugrumti dabarties van
dens "gišeftą”.

Demokratai jo bijosi. Labai 
bijo, ir daro viską, kad mulkin
to Cicero žmonės. Lietuvių yra 
nemažai, ir jų balsai daug reiš
kia. Suprasdami svarbą lietuvių 
balsui, Demokratai stato į vie
ną tvarkos teisėja jauną vie
tinį vaikiną lietuvį/Antaną žič
kų. ,

Tarpe lietuvių Demokratai 
karštai agituoja už Žičkų. Atė
ję į namus sako lietuviams: 
"Balsuokite už musų tikietą. 
Tuomi išrink šit savo tautietį 
Antaną Žičkų.”
, Tas labai gerai. Garbe lietu

viams, kad turi savo kandidatą. 
Bet tas neviskas. Teisybę pasa
kius, žičkus ant Demokratų ti- 
kieto yra tiktai akių dūmimas 
lietuviams Ciceroj. Jei Demo
kratai taip lietuvius myli, ko
dėl gi jie nestato Zičkaus į 
drustisto svarbesnę vietą,? To
dėl, kad jiems lietuvis ir lie
tuviai nieko nereiškia! Jie pa
deda lietuvį ant balioto, kad iš
gavus iš lietuvių tiesų ‘straight’ 
Demokratam balsą. Agituodami 
jie prisako žmonėms, kad ne
skaidytų balioto, nes tuomi pra
randa savo balsą. Tai sakydami 
jie kiekvienas meluoja! Jiems 
niekas nesvarbu, kaip tik tie 
balsai.

Tvarkos teisėjo vieta yra 
maža. Visiems butų malonu 
matyti žičkų turint vietą, 
jei ciceriečiai išrinks Visus 
demokratus, tai jie patys 
blogą padarys.

Patarimas Ciceriečiams

CICEBO — šiandien Cicero 
piliečiai eis balsuoti. Jie rinks 
vieną trustee į miesto tarybą 
ir du taikos teisėjus.
Demokratų kandidatai yra se
kami:

Rudolph J. K re j ei—į trustees 
James Novotny—j taikos tei
sėjus, ir Anthony P. žičkus 
—i taikos teisėjus.f s 0

Republikonų ndidatai:
Anton Vendley—į 'trustees
Jerry Francik-*~į taikos tei
sėjus, ir -
Charles Baker—-į teisėjus.
Anthony P. Žičkus yra čia- 

gimęs jaunasMietUViSTfe .' 
šitie rinkimai yra lokaliai ir 

neturi nieko bendro su valsti- 
jinių ir.apskričio valdininkų no
minacijomis, kurios, kaip visoj 
Illinois valstijoje, taip ir Cice
ro įvyks balandžio 12 d.

Daugely vietų x Chicagoj 
bar matyt iškabos: vienos 
Prystalskio vardu, kitos su 
reckio vardu. Pabaigoj pereitos
savaitės didžiuma Prystalskio 
iškabų buvo apmėtytos purvais 
arba nudraskytos.*

Teisėjas Prystalskis priėmė 
kandidatūrą prieš saVo draugą 
teisėją Jareckį po prievartą. 
Ponas bosas Nash norėjo vie
ną lenką pastatyti prieš kitą 
lenką, kad suskaldyti lenkų bal
sus. Prystalskiui jis pasakė, 
kad jeigu tu neapsiimsi rungti 
prieš Jarecki, tai tu niekad 
da iau teisėju nebusi. Išsigan- 

š Prystalskis apsiėmė. Bet jį 
abar labai graužia sąžinę, ir 

kada ateis balsavimo diena jis 
pats veikiausia paduos balsą 
už Jareckį. *

Mašinos bosai Kelly ir Nash 
baisiai išsigando, kad republi
konai dabar pavirs demokratais, 
įdant paremti teisėją Jareckį. 
Kad sulaikyti nuo to republiko
nus, demokratų bosai nesigaili, 
republikonams pinigų, kad jie 
vestų agitaciją už republiko
nus ir neduotų republikonų pa
virsti demokratais. Taigi Kelly 
ir Nash 
nūs.

Bet 
tris 
sau

yra

Atsisakė Indorsuoti 
Reguliarius De
mokratus

Li-
9th

ROSELAND — United 
thuanian Citizens Club of 
Ward atsisakė indorsuoti Cook 
County Demokratų kandidatus. 
Kliubas esąs bepartyviškas, tad 
sako, kad sveikiaus palaukti su 
indorsavimu po primary balsa
vimų.

Susirinkimas įvyko antradie
nį, kovo 29 d. Buvo skaitlingas. 
Egzekutyvis kliubo komitetas 
buvo nutaręs indorsuoti vieti
nius demokratų partijos kan
didatus, kaip tai Prystalskį į 
County teisėjo vietą ir Shel- 
don W. Govierą, kandidatą į 
Appelate Court Clerk. Egze- 
kutyvio komiteto indorsavimo 
pasiūlymas susirinkime 
atmestas, tik dėlto, kad 
bas, kaipo bepartyviška

buvo 
kliu- 
gru-

toks: Neklausykit ką Demokra- pė, nenori kištis į partijų kan
tai sako apie suskaldymą ba- įidatų reikalus tol, kol jie ne-

SUSIRINKIMAS
•f*

Bridgeporto Lietuvių Namų Savininkų Sąjunga laikys bcrtai- 
ninĮ susirinkimą trečiadienį^ balandžio 6 d. 7:30 v. vak. 
Lietuvių Auidtorijoj, 3133 Š. Halsted St. Visi nariai malo
nėkite laiku susirinkti, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti. -—S. Kanevičia, rašt.

Draugyste Saldžiausios širdies Viešpaties Jėzaus laikys mėne
sini susirinkimą antradienį, balandžio 5 dieną, 7:30 vai. 
vak., Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
Malonėkite visi nariai atsilankyti, nes yra daug svarbių 
dalykų aptarti. —Nųt. rašt. Frank Bakutis.

SLA 36 kp. ekstra mitingas — balandžio in. 6 d., trečiadienį, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. Halsted St. Bus 
$LA Pildomos Tarybos rinkimų balsavimai ir delegatų 
rinkimas į 40-tą seimą, kuris, įvyks Scrantone ateinantį 
birželio mėnesį.

dingas tam pritaria.
*

Del sąžinės griatižimo Prys- 
tafskio sveikata labai pairo. 

Bet Nash ir Kelly to nepaiso. 
Jiems reikia ligonio teisėjo 
vietoj. Nes tuomet jie patys 
bus pilni teisėjai.*

Visi, kurie dirba Nash ir Kel
ly mašinoje, yra priversti pa
aukoti mašinos naudai ne tik 
savo balsą ir laiką, bet dar ir 
pinigais ne mažiau kaip vienos 
savaitės algą. Tas labai nepa
tinka naujiems "politikieriams” 
ypač keliems lietuvių vaikinims, 
kurie turi miesto darbus. Jie 
sutinka “palot” už mašiną, bet 
ne pinigus jai aukot.*

Kelly ir Nash mašina iš savo 
"darbininkų” kuriems miestas, 
pavietas, sanitaris distriktas 
valstija ir Washingtonas moka 
geras algas (už darbą ar dy- 
kavimą), jau surinko $1,200, 
000 cash pinigais, kurie yra var
tojami Jareckio šmeižimui. Bet 
išrodo, kad kuo daugiau jie jį 
šmeižia, tuo daugiau žmonės 
yra pasiryžę už jį balsuoti ba
landžio 12 dieną. Už Jareckį— 
toks dabar Chicagos obalsis.

Politikos žvalgas

Ciceros Lietuviai 
Už Lietuvį

dabar remia republiko-

*
šuo lįka, ten ir loja"Kur

Sulyg šito priežodžio .daugelis, 
lenkų, kurinę^ pasisamdė Nash 
ir Kelly, priešais savo sąžinę ir 
nusistatymą dabar loja per ra
dio peizodami savo geriausią 
teisėją Jareckį. Kur jie dės 
akis, kada teisėjas Jarecki lai
mės, jie ir patys nežino. Rudenį 
jie visi turės girti teisėją Ja
reckį, nes teisėjas Jareckis be 
abejo bus nominuotas.

*
•. •NS • •

Vienuoliktoj wardoj lietuvių 
Hornerio pusės kapitonai per
eitą savaitę atsilankė pas du 
šimtu lenkiškų šeimynų, ku
rios gyvena lietuvių precink- 
tuose. Iš 200 šeimynų 200 pa
sisakė už Jareckį ir nebuvo nei 
vieno žmogaus už Prystalski.

*
Nežiūrint kad Kelly ir Nash 

duoda republikonams pinigų, 
beveik pusė republikoniškų 
precinktų kapitonai, kalbina 
senus republikonus, kad pri
mary dienoj jie imtų demokra
tišką balotą ir balsuotų už Ja
reckį. Republikonų vadas , Har-

SKUBUS FONDAI 
LAIDOTUVĖMS 

Ar reikia jums pinigų dabar? 
IMKIT ŠIANDIEN!

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

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

IH fl n A Gėles Mylintiems 11 U U A Vestuvėms, Ban- 
11 II f)M kietams, Ląido- M 11M tuvSms, Paptiofci- 

mams.
gėlininkas

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5800

į CLASSIFIED ADS
FOR RENT—IN GENERAL

.... ..

RANDAI KRAUTUVĖ — gera 
vieta visokiam bizniui. Žiemių va
karų kampas 31 ir Emerald Avė.

MR. MARTIN, užpakaly.

5 KAMBARIAI su vana, naujai 
dekoruoti $15.00. 1905 So. Ruble 

St. arti 18th ir Halsted St.

IIELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusios PARDAVĖ
JOS skrybėlėms pardavinėti —kal- 
tėti lietuviškai. Solly Ann Milline- 
ry, 3438 So. Halsted St.

REIKALINGA VEITERKA į Res- 
taurantą. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis. 3907 So. Halsted St.

HELP 1VANTED—MALĖ
^^^^Darbininkų ^Reikia

REIKALINGAS ANTRARANKIS 
DUONKEPIS prie juodos duonos.

2424 West 69th St.
................  —M..............................   t I Miliui,

AUTOMOBILES FOR SALE 
Automobiliai Pardavimui

1936 DODGE 4 durų Touring Se- 
dan, Radio ir šildytuvas, naujo ka
ro garantija.
CENTRAL AUTO SALES & SER.

3453 So. Morgan Street, 
Boulevard 2510

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai-Įtaisai

kadsako, 
balsuosime 
Antaną P. 
užimti ta.i-

Ciceros lietuviai, 
balandžio 5 d. visi 
už savo tautietį 
Žičkų, kuris siekias
kos teisėjo vietą, taipgi už vi
są Demokratų sąrašą.

Antanas P. žičkus yra senas 
cicerietis, čia gimęs mandagus 
ir malonaus budo tipiškas lie
tuvis. Jojo išrinkimas į taikos 
teisėjo vietą sustiprins Ciceros 
lietuvių politišką veikimą, kas 
jau seniai ciceriečiams bu'vįj 
reikalinga padaryti. , A. R.

Dęmokratų Reg. 
Masinis Mitingas 
Ciceroje

Rytoj kalbės teisėjas Zuris 
ir Prystalski

CICERO. — Rytoj vakare 
(8:30 P. M.) šv. Antano para
pijos salėje, prie 49th Court ir 
15th Street, įvyks reguliarus de
mokratų organizacijos šaukia
mas masinis milingas. Jo tiks
las yra supažindinti ciceriečius

pės slalomais kandidatais, kaip 
Igoe į senatorius, Prystalki — 
į apskričio teisėjus, etc.

Ciceriečiams kalbės teisėjas 
J. T. Zuris ir teisėjas PrystaLs- 
ki, kuris yra kandidatu į ap
skričio teisėjus, į vietą, ki 
dabar užima Jarecki.

Cicero lietuviai kviečiami 
silankyti. —Skel-mas.

DEMOKRATŲ RADIO 
PROGRAMAS

ai-

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimai

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS

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

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

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

KAM REIKIA PINIGŲ
Arba greit išmainyti namą, ūkę, 

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

NAMON RE ALT Y CG. 
6755 South Western Avenue 

Tel. Grovehill 1038.

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.

Lietuvių Demokratų Lyga šį
vakar 7:30 transliuos radio 
programą iš stoties WGES 
(tuojau po Peoples Fiirniture 
programų) i Kalbės teisėjas Zu
ris, Al Kumskis, Dr. J. Poška 
ir kiti. —Skel-mas.

Penkta Metinė
Lietuvių Diena
Northsidej

Jvyks šeštadienj Blackhawk 
Parke

Kiekvienais metais Lietuvių 
Jaunimo Draugija rengia "Lie
tuviškas Dienas” svetimtaučių 
tarpe. Tos lietuviškos dienos 
paprastai pasiseka, nors jos lai
komos labai toli nuo lietuvių 

‘apgyventų vietų ir nėra lietu
vių lankomos.

Šįmet Lietuvių Diena Įvyks 
5000 West ir 2300 north ant 
Belden ir La Vergne gatvių.

PARSIDUODA St. Charles, UI. 
išdirbta grosernė su namu, biznis 
labai gerai eina, pigiai arba mainy
siu ant Chicagos namo.

C. URNICH,
4708 S. Western Avė. Vakarais.

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

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai *

AUKSINĖ PROGA — tam kuris 
turi $3000 ar daugiau. Tokia pro
ga pasitaiko tik sykį gyvenime. 
Investavęs viršminėtą sumą galite 
turėti gryno pelno kas savaitę ne
mažiau kaip $100. Darbas yra leng
vas ir nenuobodus. Dėl daugiau ži
nių pašaukite JOHN BUTKUS, 
Hemlock 2310 arba ypatiškai 2749 
West 63rd St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
mėsos marketas 3932 So. Rockvvell 
St., elektrinis refrigeratorius—ma
ža renda—ilgas lysas—gera vieta— 
nebrangiai. Pardavimo priežastis 
—liga.

REAL ESTATE FOR SALE 
NamaLžemė Pardavimui

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

BUSINESS SERVICE
Biznio Patarę
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

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

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

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

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOL’lEVARD 0250.

FINANCIAL , 
Finansai-Paskolos

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

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

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

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD.^Canal 8887

Pirmiausiai susirinkę liksmi- 
nasi, maudosi Parko tvenkiny
je, įrengtam po stogu. Kai pa
vargsta, tai rengiasi visi vaka
rienei. Kiekvienas gauna lėk
štę namie gamintos dešros su 
kopūstais,daržovėmis, lietu
viška juoda duona, grūzdų ir 
kavos. Užbaigus vakarienę, šo
kių laikas. Seka trumpas pro
gramas lietuviškų tautiškų šo
kių, o jiems pasibaigus šoka 
visi svečiai. Įžanga tik 35 
tai. Vakaras rengiamas ne 
nui, bet garsinimui lietuvių 
timtaučlų tarpe. Jaunimas
sai priklauso prie LYS yra drau
giškas, linksmas ir teisingas ir 
lengvai susidraugauja su visais, 
dėlto ir nariai gerą įspūdį pa
daro kur tik atsilanko. Pekt- 
metinė Lietuvių diena šįmet 
įvyks šeštadienio vakare, ba
landžio 9-tų, 7:00 valandą va
kare. Kad pasiekti Blackhawk 
Parką važiuokite į šiaurę iki 
Fullerton, tada į vakarus iki 
La Vergne.- V.

Kainos Numažintos

PIRKIT DABAR!! 
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

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

Tel. ARDMORE 6975

cen- 
pel- 

sve- 
kur-

• PRIGĖRĖ PRŪDE — Sa
vo ūkio prūde, prie Wolf Road, 
netoli Bensenville, prigėrė ūki
ninkas William F. Winkleman, 
51 metų amžiaus.

sI

JEI TURU
KA PARDUOT

PAGARSINKIT
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

ILGAI
Palaukit mus tuojau

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



SAū.rffiKo$. ęiitan-o, m. ’ Antradienis, balan. 5, 19&8

NUBAUDĖ TRIS BRIDGEPORTO JAUNUO- Pranešimas Naujie
LIŪS Už TRUKDYMĄ UGNIAGESIAMSc Serininkams

| • r 'į

Kliudė gęsinti gaisrą ties 3139 S. Halsted St . - f' # . y ' p *

BRIDGEPORT.—. Stockvards 
nuovados teisėjas Satnuel Ilel- 
ler vakar nubaudė tris Bridge- 
porto jaunuolius, kurie trukdė 
ugniagesiams gesinti gaisrą 
ties 3139 S. Halsted street.

Visi trys jaunuoliai buvo su
imti gaisro vietoje, sekmadie
nio vakare. Vienas yra Petras 
Rūta, 22 metų amžiaus, nuo 
3141 S. Halsted street, antras 
Albertas Šlikas, 21, nuo 718 W. 
30th street, o trečias — Sleven 
Fogarty, 22, nuo 3136 S.,-Lowe 
avenue.

4 '• .. -į Į
šlikas ir Fogarty pakliuvo 

bandydami Rūtą paliuosuoti iš

• ■ ■ Idrovės nariu, kurie turite kny-
ti $50 pabaudos už trukdymą malonėkite priduotu sek

SLA Pildomosios Tarybos 
Rinkimų Rezultatai Š|j 
SLA PILDOMOSIOS TARYBOS RINKIMŲ EIGA 

(Bendri rezultatai iš 188, 31, 297, 16, 136, 236, 148, 56 
262, 40, 129, 25, 359, 360, 152 ir 227 kuopy)

CHICAGOS ŽINIOS 
TRUMPAI

284

Rūta buvo priteistas sumokė-

Chicagon Atvyksta 
Herbert Morrison

Penktadienį, balandžio 8 d.. 
Komitetas, susidaręs iš Chica- 
gos Darbo Federacijos ir kitų 
darbo organizacijų, rengia ban- 
kietą Herbert Morrisonui, Ang
lijos Darbo Partijos 
Londone. Partija ten

lyderiui 
turi dau-

Morrisonlia n kietas 
viešbučio Cameo kambaryje ir 
prasidės 6:30 valandą vakare. 
Įžanga 
galima 
se”.

asmeniui $1.50. Bilietus 
rezervuotis “Naujiena-

Apiplėšė Bruno
Petkaus Krautuve
Roselande
Pasiėmė $136.00, RevolvfebĮ 

Flashlight

ROSELAND — Į Bruno Pet
kaus krautuvę buvo įsilaužo 
vagiliai. Bruno Petkui senam 
Rųselando biznieriui, kuris už
laiko valgomų dūktų krautuvę, 
adresu 19742 Michigan Ay. kO-

ii-

ugniagesiams ir $10 už be t va r- 
•j . * • »

k į elgesį. Fogarty ir Šlikas tu
rėjo sumokėti po $10 vien už

Gaisras kilęs ties 3139 South 
Halsted street, buvo mažas ir 
ugniagesiai jį užgesino be dide
lio vargo. Bet vos spėjo jie 
parvažiuoti į savo stotis, ugnia
gesiai turėjo vėl grįžti Bridge^.,
portan, nes tiio pačiu adre«i - v. .v0 
kilo antras šį kartą daug didest fĮygC][n SKAIČIUS 
nis gąisras. ( -

retorini A. Rypkevičiui dėl pa
tikrinimo, nes to reikalauja val
džios auditoriai.

Lithuanian Building, Loan 
and Savings Assocįątioin 

T. Rypkeyičia.

Chicagoje Didėja

viršininkas Francis P. Egan 
spėja, kad antrą gaisrą padegė 
suimtųjų jaunuolių draugai, to
kiu būdu keršydami už Rūtos 
ir kitų areštus. —JC

j krautuvę 
saugią šė- 
yra užpa- 

Garadžiujo

'• . •/ -----------------Į---

WPA samdo 101,479, bet dau
gelis neturi jokio darbo

Pastaruoju laiku Chiragoje 
pradėjo žymiai, didėti skaičius 
bedarbių, atimančių sau gyvy
bes. Negalėdami gauti pasto
vaus darbo ir negalėdami arba’ 
nenorėdami imti pašalpos ar 
pašalpos darbų, -— jie pasiren
ka už išeitį mirtį.

Štai kelių dienų įvykiai:

r kalinį lengą įsilaužo 
ir išsivežė nedidelę, 
pą į garadžių, kuris 
kalyje krautuvės, 
saugiąjai šėpai numušė atide.- ]<epų dienų įvykiai:
rymo kombinicijos rankeną ir Be<larbis ma|iorius Peter Ka- 
tadą kokią tai apvalią nestorą 51 mc( a
geležį kalė į nulaužtą rankenos street į;
dalį, atmušdami viduje esančią 
spyną. Atrodo, kad vagiliai tu
rėjo gerą patyrimą įsilaužti į 
saugiąsias šėpas.

Vagiliai paėmė $136.00 pini
gais, 'tarp jų buvo $60.00 sidab- , 
rinii] kuriuos B. Petkus rinko 
norėdamas sutaupyti. Kiti pini
gai buvo smulkus kitos dienos 
bizniui. Vagiliai taipgi pasiėmė 
revolverį iš krautuvės raštines 
ir flash light.

Vagiliai Patyrę
kas patėmysite žmogų
daug sidabrinių dole-

Jeigu 
turintį 
rių, praneškit B, Petkui, ma
žu pasitaikys Surasti vagilius.! 
Vf giliai, matyti, buvo patyrę \ 
kaip apsisaugoti, nepaliko 
jokių žymių, kaip tai rankų 
pirštų atspaudų,. etc.{ Policija, 
ieškodama pirštų atspaudų apie 
saugiąją šėpą niekur : negalėjo 
surasti jokių žymių? Rado tik

T

F. J. Bagočius
V. Laukaitis
K. Jurgėloniš

J. K. Mažukna '■ 
V. Bukšnaitis

—1 ■■'■■■* ■ » ■■ »

l PREZIDENTUS

VICEPREZIDENTUS

Į SEKRETORIUS
M. J. Vinikas
J. Miliauskas
J. Andziulaiįis-Ansėil , .

Į IŽDININKUS

A. S. Trečioms
- W

E. Mikužiutęu ; <
■ S. Mockus
J. Marcinkevičius
J. K. Urbonas •
V. A. Kersęyičiąs

>v.
•v.v •

Į IŽDO GLOBĖJUS

354
69

354
72

174
212
26

339
65

353

211
12
58

6

amžiaus, 1111
Forest Park.

nusišovė^
Richar^ Berka, 55, nuo 5321 

W. 241 Ii ‘Si., Cicero — preseris 
— nusišovė;

Michael Lutkewicz, 50 metų 
(amžiaus, 2213 W. 23rd street, 
bedarbis presmonas — pasiko
rė;

Ties 
rastas 
gaus, 
kuris eidamas per iclų išmatų 
duobes rankiojo maisto lieka
nas. Mirė nusilpęs nuo alkio;

Nusilpęs nuo alkio mirė į 
|WPA darbą einantis Frank 
j Pointkowski, 56 nuo 1610 So.

2 Ashland avenue. Jo kuinas bu- 
* vo atrastas prie Roosevelt Rd.;

Praradęs darbą nuo keturių 
užsi- 
5310

2649 North Drake avė. 
kūnas nežinomo žmo- 
apie 52 metų amžiaus,

I aukštų namo nušoko ir 
i mušė John Zienty, nuo 
W. 301 Ii street.

. - t

Nežiūrint to, kad WPA Chi-»•: * • • »■ .
vienoje vietoje skiepe, ant ko- cagoję samdo 401,479, o pašal

pą gauna apie 70,000 pavieniųkio tąi- daikto,' pakelto, nuo ta
ko, kuriuo, jiems reikėjo eiti, ir šeimynų daugelis bedar- 

vo 28 d. tai yra iš pirmadienį į! Paskutiniuoju laiku,/ vagiliai biuj yra desperatiškoje padėtyj 
antradienį buvo pad.ąryta api-* pradėjo,; tankiai įsilabžtr į krau-, je. Netuiri pin,igų, neturi mais- 
plėšimasi. Tą naktį, tarpe 12 įr tuves • itr.šįtip užpuldinėti žmo- to, o kai įairię -- uiei pašto- 
2 valandos, vagiliai peį-‘užpa- nes ant gątViUt z < • Untanas ges. ^R.< ,.r ..

PA
NU KENT ĖJO NUO VIEŠU LOS
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J DR. KVOTĖJUS
Dr. J. S. Staneslbw (Stanisldvaitis
Dr. S. Biežis •
Dr. S. W. Stanulionis . '

Rezultatai -4$ 40 Kuopos
PITTSBURGH, Pa. — Balsa

vimai įvyko sekmadienį. 40-ta 
Kuopa yra buvusi • Tautininkų 
tvirtovė.

I Prezidentus 
Bagočius ...........

Laukaitis  ....
Vice-Prezidentus 
Mažukna  ........’
Bukšnaitis .......
Sekretorius 

Miliauską^ -.....
Vinikas ,......

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

, Į Iždo Globėjus 
Mikužiuteshj--— 
Mockus .....,.,1...... 

Martin ...............
Kerševičius ...—.

Į Dr.-Kvotėjus.
Štanisloyąitis ... 
Biežis ..I.;...;...,....;

42
19

Rezultatai jįš 262 KuoposĄ 
waūkegan;' iii. — JAMfk- 

Čiulio pranešimu,. kuopa bąlsa^1 
vo*sekamai: '‘T■’' \ -į

326
62

8

Į Prezidentus
F. J. Bagočius . ....'...
W. F. Laukaitis ....

Į Vice-Prezidentus 
J. K. Maiukna

- V. Bukšnaitis ..i'....;..-.
Į Sekretorius

M. J. Vinikas .’.... ....
• J. ' Miliauskas ............
J. Andziulaitis-Anseli

Į Iždininkus
K. P. Gugis y..........J...
B. Simokaitis ............

Į Iždo Globėjus '
S. Mockus .... ...
F. :Mikužiutė ‘.........i.. 
J. Marcinkevičius^ 
Martin
M, P. Sopoms-

Į D^-Kvgtėjus 
Dr, J. S. Staneslovv

, bu. S;. Biežis ..........
' ’■ ? j ■. •! .'t 'h (ir“'?. . r’ , ■ ■

• LAIDOTUVĖS VIETOJ 
‘‘BIRTHPAY’L Ei.damas j 
bažnyčią- ■■ ge^rnądienj rytą po 
auto mobiliu žuvo 'ZS 'mėtų am
žiaus inžinieriui įJph#; Vėbrose, 

ąve. l-Sekihadier 
Ihio- tyąkbreį gurėjo\7įyylįti j o 
/‘biį^hdąy*/' vakarėlis,J kurį, ren-

'=,+>Xr

• . • (ACME-NAUJIENŲ Foto)
* • •

Motina su kūdikiu, kurs sunkiai buvo sužeistas, 
f. * * ■

kuomet viesulą sugriovė jų namus Columbus, Kansas.

• KAS JI — Į gasolino sto
tį ties 5854 S. W estem avenue, 
atėjo 15 metų mergaitė. Atro
dė lyg pusiau be sąmonės. Ne
žino savo pavardės nei namų 
adreso. Dėvėjo juodą futrą, ru
das kojines, juodus batukus, 
šviesių plaukų, sveria apie 110 
svarų ir yra 5 pėdų, šešių co* 
lių aukščio. Dabar ji policijos 
priežiūroje.

• ŽUVO OAK FORESTO 
MUŠTYNĖSE’
vakare du Oak Forest įnamiai 
susiginčijo dėl kėdės prie radio, 
laike Joe Louis-Harry Thomas 
kumštynių. Ejnanuel Faken, 63, 
drožė kumščiu įnamiui George 
De Buhr, 78 ir j j permetė. 
Buhr už poros dienų mirė. Kris
damas persiskėlė galvą.

Penktadienį

Apiplėšė Spitlio 
Gasolino Stotį

Atėjo
Kultūra No. 2

TURINYS:
Nepriklausomybės akto išvakarėse. 

—St. Kairys.
Lietuvių Tautos laisvės troškimas 

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

tucija—prof. M. Roemeris.
Niūra—1. S. Turgenev.
Du eilėraščiai—V. Montvila.
Bairono paslaptis—Stefan Zweig. 
Liūdnos Dienos—Antanai. Rūkas, 
šeimos pametimas ir jo sankcija 

«—L. Purenienė.
žemės ir karo klausimai Ispanijoj 

—A. Adalas.
Populiaris Mokslas ir Apžvalga.

GALIMA GAUTI
NAUJIENOSE

1739 Sn. Halsted St
KAINA 45 CENTAI.

BRIGHTON PARK. — Perei
tos savaitės pabaigoje nežinomį 
piktadariai apiplėšė Spitlio ga
solino stotį, kuri randas ties 
Archer ir Calitornia avenue.

------- "-vy.... .
• IN RESPONSE to 
many reųuests from 
readers the

ENGLISH PAGE 
now appearing in the 
Monday i s s u e s of 
“Naujienos”, hereaf- 
ter will be published 
on SATURDAYS (be- 
gining April 9).

Jūsų Pavasario Švenčių
VELYKŲ 
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Nes Visi Jie Skaito Naujienas
- Pasveikinimai tilps Dideliame Naujienų 

Velykiniame N u m e r y j e, kuris Išeis
- BAĖANDŽIO-APRIL 16 DIENA 1938
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SU PAVASARIU vaikams linksmybę, čia matome du vaiku, kurie, naudoda
mies gražiu oru, švaistosi sūpuoklėmis mokyklos daržely.

(ACME-NAUJJENV Foto]

IŠ BELVIDERE STREIKO — Kada miestelio majo
ras Perry Cratty (dešinėj) nenuveikė streikierių su po
licija ir dar nusilaužė krumplį, tai jis kreipėsi pas mies
to advokatę A. S. O’Sullivaną (dešinėj). Jiedu nutarė 
šaukti miliciją pagelbon. Streikas eina siuvamų mašinų 
dirbtuvėje (National Sewing Machine Co.). Miestelio 
majoras yra tos dirbtuvės formanu. Streikieriai reika
lauja, kad jis butų pašalintas iš majoro vietos.




