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Tautininkų S. L A. “Tvirtovės” Visur Griūva
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SMĘTONOS KAVALIERIAI PRAKIŠA 
. J STAMBIOSE KUOPOSE

Pažangieji pergalėjo Waterburyje 
ir Brooklyne ■

kainiu, Alytaus apskr., kur įvy-Jvykio vieta prie administracijos linijos, ties Trasnykų

M
Jp;

i

REGULIARUS SUSISIEKIMAS LĖKTŲ 
VAIS PER ATLANTIKĄ

vieną pusę lėktuvai atliks per 
24 valandas.

Atidaryti susisiekimo lėktu
vais per Atlantiką liniją buvo 
nutarta konferencijoj įvykusioj 
Dubline, Airijoje. Pradžioje lė- 
kios tik du lėktuvai — tuo pa
čiu laįku vienas jų išlėks iš 
New Yorko į Airiją, o kitas 
iš Airijos į New Yorką.

’ NEW YORK, N. Y., bal. 11. 
— Jungt. Valstijų federalės 
valdžios atstovai pirmadienį pa
skelbė, kad reguliarus lėktuvų 
patarnavimas, pasažieriams ir 
paštui gabenti per Atlantiką, 
prasidės šių metų liepos arba 

J rugpiučio mėnesį. Lėktuvų ke
lionė nužiūrėta iš New Yorko 
į Foyiies, Airijoje. Kelionę*]

mojimą paimti savo “globon” 
at- stambiausiąją Amerikos lietu

vių organizaciją, dalinant me
dalius sandariečių šulams ir ki-

CHICAGO^ ILL., balandžio 
- 11d. 1938 m. - 

einančios žinioj 
jimo Lietuvių Amerikoje (SLA.) 
Pildomosios 
delegatų ri 
tautininkų “ 
tai pralaimi 
kuopose, ku 
vo laikomos tautininkų ir san- 
dariečių “tvirtovėmis”. Kadan
gi sandariečiai dabar yra susi
lieję su f; šistais į vieną “tau
tišką frontą”, tai šitie smūgiai 
tenka 
riems.

Tautininkai pralaimėjo dide
lėje Wg>terbury (Conn.) 11 kuo
poje, kur balsai pasidalino ši
taip:

Už Bagočių, pažangiųjų kan
didatą į Prezidentus, 47 balsai;

Už Laukaitį, tautininkų kan
didatą, 15 balsų.

Už Gugį, pažangiųjų kandi
datą į iždininkus, 39 balsai;

Už Trečioką, tautininkų kan
didatą, 19 balsų. *-

Tautininkai prakišo taip pat 
buv. savo (tvirtovėje^ Brookly
no (N. Y.) 38-je kuopoje. Čia 
balsai pasidalino taip:

Už 
Už 
Už 
Už 
O prieš tai jau biVo paskelb

ta, kad Smetonos kavalieriai 
pralaimėjo Pittsburgho (Pa.) 
40-je kuopoje, Scrantono (Pa.) 
30-je ^kuopoje ir Chica^os, III. 
(Bridgeporto) 36-je kuopoje.
Buv. tautininkų kuopos renka balsy paduota prieš prijungimą

Susivieni-

Tarybos ir seimo tiems savo pakalikams, 
kimus rodo, kad 

rgybos” kandida- 
net tokiose SLA. 
s nuo seniai bu-

Galima numatyt, kadi Scran- 
tono seime tautininkai gaus to
kią pylą, kokios jie dar niekuo
met nėra gavę.

x;'.rr.

Žinios Iš Lietuvos bet 
tik- 
pa-

giai ‘Vieniems ir ant

Bagočių 44 b.
Laukaitį 39 b.
Gugį 44 b.
Trečioką 36 b, 
rieš tai jau bu

pažangius delegatus.
Dar skaudžiau, negu visuoti- 

niuosle balsavimuose (Pildomos 
Tarypos rinkimuose), tautinin
kai ^yra sumušami renkant de
legatus į SLA. seimą.

Jjrcrantono 30-je kp., kur bal- 
tarp Bagočiaus ir Laukai-

Tautų Sąjunga svar 
stys Etiopijos 

klausimą
GENEVA, Šveicarija, bal. 11 

— Britanijos vyriausybė pir
madienį kreipėsi į Tautų Są
jungą reikalavimu įrašyti Etio
pijos klausimą j dienotvarkę 
Sąjungos tarybos, kuri susi
rinks posėdžiui gegužės 9 die* 
ną.

Etiopijos klausimo iškėlimas 
Tautų Sąjungoje, matyti, yra 
pasėka anglų-italų derybų, ku
rių daviniai dar nepaskelbti. 
Gal būt, kad Anglija Tautų Są
jungos posėdyje darys spaudi-

pripažinti italams Etiopi-

Išdaužyti Lietuvių Gimnazijos 
Langai Vilniuje Dar Nesudėti.

VILNIUS, balandžio 7 d.- 
Lenkijai demonstruojant savo 
kariškas jėgas prie Lietuvčs 
sienos kovo 17 iki 19 d., de
monstrantų buvo išdaužyti lan
gai beveik visų didesnių lietu
vių organizacijų Vilniuje, jų 
tarpe taip pat ir “Ryto” drau-

tos netik savo šeimose, 
joms bus ruošiamos tam 
ros pagerbimo iškilmės su 
skaitomis ir kitokiomis pramo
gomis.

Lietuvos-Lenkijos Santykiai ir 
Visuomenė.

KAUNAS, balandžio 8 d.— 
Santykius užmezgus su Lenki
ja, Lietuvos visuomene laikosi 
labai santūriai, jokių išsišoki
mų iki šiol neįvyko.

mą 
ją.

Hitleris laimėjo 
balsavimus

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
11. — Sekmadienio balsavimuo
se 48,799,269 balsai buvo pa
duoti užginant prijungimą Au
strijos prie Vokietijos. 542,180

ir 75,342 balsai priskaityta /kaip 
netikę, sugadinti. Austrijoje 
paduota 99.75 nuošimčiai bal
sų, užginančių Hitlerio žygį. 
11,263 Austrijos piliečiai balsa
vo prieš Austrijos prijungimą 
prie Vokietijos. *

ko kovo 11 d. incidentas—susišaudymas tarp Lenkijos ir Lietuvos pasienio sargybinių. Persijos išlaikomis gimnazijos. Ka- 
Šį susišaudymą buvo pašautas vienas lenkų sargybinis, kuris vėliau mirė. Vieta, kur buvo 
pašautas lenkų sargybinis pažymėtu strėle. Ji yra 17 metrų į Lietuvos pusę nuo matomos 
sienoj gairės. [

STREIKŲ BANGA FRANCUZIJOJ
i PLEČIASI
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PARYŽIUS, Ffatifcuži j a, bal. mybą, tačiau atrodo, kad dar
11..,— 35,000 Renaud automo- bininkai nenori kooperuoti su
bilių ir ginklų įmonės darbinin- vaJdžia, kuri yra linkusi nepai- 
kų:> pirmadienį paskelbė streiką. 
Pridėjus ši streikierių skaičių 
prie streikuojančių jau nuo se
niau,. viso streikierių dabarti
nei, ląi k u Francuzijoj susidaro 
per 100,000.

syti jų reikalavimų.
Be to, nespėjo susiorganizuo

ji naujas lEnhcuzijos ministe
rių kabinetas,'-jo jau diskusuo- 
jama jo griuvimas. Rytoj, an
tradienį, Daladier kabinetas 
prašys parlamento prsitikėjimo. 

^Nf.ujoji Francuzijos vyriau-j,Balsavimas parodys kokio pri- 
šybČ nori paskubinti ginklų ga- tarimo jis gali tikėtis.

Padidėjo vedybų 
skaičius 20 nuo

šimčių

Rekomenduoja duo
ti paskolų geležin

keliams

s
čio pasidalino taip: 45 — 40, 
delegatai į seimą išrinkti visi 
5 pažangieji. Brooklyno 38-j e 
kp., kur balsai už Bagočių ir 
Laukaitį buvo 44 ir 39, išrink
ta 6 delegatai — visi ‘ pažan
gieji.

Atėjo pranešimas, kad pažan
gieji atkovojo nuo tautininkų 
ir Binghamtono (N. Y.) kuo* toriais, 
pą, kurį į pereitą SLA. seimą I _ x _ . . .
buvo pasiuntusi du fašisbiojan-l. ^a”e?ai"8’ kad 
čiu delegatu. Dabar ta kuopa «Sahotl™ tbus P*^stasRo' 
ne tik davė dr ugumas balsų pa.1™, Pasabntl P^lemas, kunos 
žangiesiems kandidatams j Pil-1 ,rukdo Fr4“J»s lr “a‘ 
domą Tarybą, bet ir išrinko 6 
delegatus — visus pažangiuo
sius.

Iš to aišku, kaip SLA. na
riai reaguoja j Smetonos užsi-

Francuzija taikysis 
su Italija

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
11. — Franci jos parlamento ra
teliuose pirmadienį įėjo kalbos, 
kad naujas ministerių kabine
tas yra linkęs sekti Britanijos 
pavyzdžiu ir taikytis su dikta-

ROMA, Italija, bal. 
Mussolinio vyriausybė 
išleido $3,000,000 ugdydama 
vedybas ir auginimą didesnių 
šeimų. Kampanijos pasėkoje 
Ip37 metais vedybų skaičius 
padaugėjo 20 nuošimčių ir šiek 
tiek pakilo gimimų kiekis. Ta
čiau gimdymų padaugėjimo 
laukiama šiemet, nes vedybų 
ir didesnių šeimų auginimo 'va
jus pradėta tik rugpiučio mė
nesį 1937 metų.

pernai
WASHINGTON, D. C., bal. 

11. — Prezidentas Rooseveltas 
pasiuntė kongresui Interstate 
Commerce Commission reko
mendaciją suteikti šalies gele
žinkeliams milionus dolerių pa
skolų. Tarp tų sumų rekomen
duojama paskolinti $300,000,- 
000 inventoriaus supirkimui.

Kovos Darbo Tary
bos sprendimą

CŲEVELAND, Ohio, brl. 11. 
— Praėjusį šeštadienį Naciona- 
le Darbo Santykių Taryba iš^ 
neše sprendimą ryšium Repub- 
lic Steel Corporation streiku, 
kilusiu pereitą pavasarį, gegu
žės mėnesį. Darbo Taryba: pa
smerkė korporaciją ‘ii* davė 
korporacijai eilę įsakymų.

Republic korporacijos direk
torių tarybos pirmininkas, Tom 
Girdler, pirmadi'/.iį pareiškė, 
kad korporacija pasinaudos pil
nai teisėmis, kokias jai įstaty
mai duoda, kitaip sakant, kad 
kovos Darbo Tarybos įsaky
mus.

Tarp ko kita Darbo Taryba 
įsrkė korporacijai priimti į 
darbą 5,000 streikierių, kurie 
neteko jo streiko pasėkoje.

dangi “Ryto” draugija užda
ryta, o jos turtas paimtas kii- 
'ratorirus žinion, tai gimnazi
jos direkcija neturi lėšų iš
daužytiems ’ langams sudėti. 
Gimnazijos langai dar iki šiol 
nesudėti.

1,300 Darbininkų Lanko * 
"Amatų Kursus.

KAUNAS, balandžio* 8 d. — 
Darbo Rūmų įsteigtas 27 ben
dro lavinimo amatų kursus lan
ko 1,300 darbininkų. Tuose kur
suose darbininkai supažindina- 
ini su darbo našumo dėsniais 
ir kitomis šių laikų amatinin
kams svarbiomis žiniomis.

Motinos Diena Lietuvoje. 
Lietuvoje.

KAUNAS, balandžio 8 d.— 
Šiais metais nusistatyta Moti
nos Dieną Lietuvoje švęsti ge
gužės 1 dieną labai iškilmingai.
Tą dieną motinos bus pagerb- įvykusiose pereitą sekmadienį.

1938-1V-9 d.

$1,250,000,000 pašal
pos reikalams

_,WASHINGTON, D. C., bal. 
11. — Prezidentas Rooseveltas, 
Klaidžios departamentų ir kon
greso vadai pirmadienį sutiko, 
jogei pašalpos reikalams per 
'pirmuosius septynis mėnesTus 
fiskalių' metų, kurie prasideda 
liepos 1 diena, reikės $1,250,- 
000,000.

Penki užmušti poli 
tinėse riaušėse 

Meksikoj
PUEBLA, Mexico, bal. 11. — 

Penki vyrai buvo užmušti, o de
šimt asmenų sužeista, jų tar
pe moteris ir vaikas, politinė
se riaušėse mieste Trinidad,

Kariuomene palaiko 
tvarką Tunisijoj

SLA Pildomosios Tarybos 
Rinkimų Rezultatai

Milwaukee geležin 
kelio deficitas 

$5,000,000

(Bendri rezultatai iš 13, 14, 16, 18, 21, 25, 29, 30, 31, 35, 36, 
40, 46, 56, 60, 63, 68, 77, 87, 95, 100, 104, 109, 122, 125, 
131, 
227,

129,
226, 
kp.)

TUNIS, Tunisija, bal. 11. — 
Francuzijos armija, vartojanti 
lėktuvus, šarvuotus trokus ir 
•tankus, palaikė tvarką Tunise, 
^tieste buvo paskelbta karo pr- 
dėtis pasėkoje pereitos savaitės 
riaušių, kuriose 11 žmonių už
mušta ir daugiau nei 60 su
žeista. Padėtis Tunisijoj atrodo 
rimta, valdininkai bijo, kad bus 
paskelbtas generalis streikas.

136, 139, 148, 152, 158, 178, 188, 200, 205, 212, 222, 
236, 260, 262, 274, 284, 289, 297, 325, 352, 359 ir. 360

Į PRE^IDĘNTUS
F. J. Bagočius ................ ..........................

V. Laukaitis .........................e......................
Jurgelonis ............................................

Į VICE PREZIDENTUS
K. Mažukna
Bukšnaitis

K.

I SEKRETORIUS

11.
st.

K. P. Gųgis ....
A. S. Trečiokas
B. Simokaitis ..

; dus ištraukti kariuomenę iš Is
panijos po to, kai Ispanijoj ci
vilis karas pasibaigs, Daladier 

(vyriausybė ketina pripažinti 
i italams Etiopiją.

IJ. -L*' »>' tMf '■ * t*“1 * - - js

35 asmenys žuvo są 
judyje Brazilijos 

teatre
SAO PAULO, Brazilija, bal. 

11. — 35 asmenys žuvo ir daug 
daugiau sužeista sąjūdyje fiL 
mų teatre sekmadienio vakarą* 
kai duota klaidingas gaisro 
idarmas.

Ahitney’ui kalėjimas 
nuo 5 iki 10 metų
NEW YOBK, N. Yį bal. 11. 

— Pirmadienį Richardui Whit- 
fley, biržos vertelgai ir buvu
siam New Yorko birios prezi
dentui, už išeikvojimą svetimų 
pinigų teismas paskyrė kalėji
mo bausmės nuo 5 iki 10 me
tų

o

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

• Bendrai giedra; šalčiau; sau
lė; teka 5 :17, leidžiasi 6*.ą5 va
landą.

MILWAUKEE, Wis., bal.
— Chicago, Milwaukee, 
Paul & Pacific geležinkelis me
tiniame raporte praneša, kad 
1937 metais jo deficitas sieke 
p5,077,586.

Susitarė dėl anglų- 
italų taikos sąlygų
ROMA, Italija, ]iąl. 11. — 

Pirmr dienį anglų atstovas 
Perth ir* italų atstovas Ciano 
susitarė dėl anglų-italų sutar
ties ir užbaigė konferencijas. |

Sukilėliai pėrė jo upę
HENDAYE. Francuzija, bal. 

11. — Pirmadienio pranešimais, 
Ispanijos sukilėlir.i perėjo upę 
Segre prie Bąlaguer. Jie. u^mė 
pozicijas tinkamas tiesiogiarfi 
ofensyvui prieš Barceloną.

Juru Gimines
LIETUVOJE

Dar suspės gauti
JŪSŲ DOVANĄ

VELYKOMS 
(arba Atvelykiui)
Jei Siųsit

TELEGRAMŲ
per

NAUJIENAS
1739 So. Halsted St- 
CHICAGO. ILLINOIS

1233
471

63

1226
510

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

Į IŽDININKUS

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

I IŽDO GLOBĖJUS

I DR, KVOTIMUS
Dr. J. S. Staneslow (Stanislovailis)
Dr. S. Biežis.......
Dr. S. Stanulionis

833
116

1181
463

.. 74

1155
729
756
485
106

61

1032
515
149
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Pusantro Tūkstančio Lietuvių 
“Jose Verdi” Teatre Minėjo 

Lietuvos Nepriklausomybės 
Dvidešimties Metų 

Sukaktuves

Į Iš Pietų Amerikos
.  i. . tiJ.i.A i ,

B. K. Algimantas

PAŽANGIOJO FRONTO NUSILEIDIMAS 
ARGENTINOJE

(Musų specialaus korespondento Pietų Amerikoje)
Pažangiosios Argentinos lie

tuvių organizacijos ir savisto
vioji lietuvių darbininkų spauda 
pati viena surengia didingus 
istorinių datų minėjimus. Bet 
šiemet Lietuvos Pasiuntinybei 
padarius pastangas, tapo ben- 
dran minėjiman priimti ir Šal
čiaus fašistai, kurie vien tik 
apsiskandalino. Tai pamoka 
ateičii i.

Ir Chicagoj ne visuomet susi
renka vienan salionan tiek lie
tuvių, kaip Argentinoje ...

LIETUVIŲ VIENINGUMO 
TRIUMFAS

Aires mieste sutalpina daugk.u 
žmonių negu Lietuvos Valstybi
nės Operos rūmai Kaune. Ir 
štai 19-2^38, XX metų Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuves 
minint, linko “Jose Verdi“ tea
tro balkonai,, buvo perpildytas 
parteris, užsikimšę visi takai. 
Tai diene.i “Jose Verdi“ teatrą, 
kaip ir pernai, nusamdė trys 
kolektyvai: Lietuvių Centras, 
“A. L. Balsas“ ir susi'v. Liet. 
Argentinoje su Valentin Alsi
uos skyriumi. Vienok, kilus no
rui sujungti minėjimo idejon 
visas kolonijoje pasireiškusias 
grupes, Pasiuntinybėje spaudos 
ir organizacijų atstovams bepo- 
sėdžiaujant, bendrą ininėjimą 
rengiančių kolektyvų skaičius 
dar padidėjo. Rezultatas: pus
antro tūkstančio lietuvių viena
me salione ir apie po 300 pezų

Jose Verdi“ teatras Buenos pelno trims Buenos Aaires lie-

NUSIKRATYK SUNKAUS DARBO

NAUJIENOS, Chicago, III.
■ I. ................. I., iii ■ ......................... , fau ............................. —

tuvių mokykloms. Mc.t, visi 
programoje dalyvavusieji meni
ninkai ir spauda, taip sakant, 
patarnavo be jokio atlyginimo.

Iškilmes atidarė ir diploma
tus bei organizcčijų atstovus 
perstatė pirmasis Lietuvos pa- 
siūnfnybes sekretorius ir Ko
miteto pirmininkas Bronius 
Blaveščiunas, programą tvarkė 
ir per garsiakalbį pranešinėjo 
bei publikai už skaitlingą atsi
lankymą dėkojo Komiteto na
rys ii* “A. L. Balso” leidėjas 
Pranas Ožinskas.

Labai turiningas kalbas pa
sakė ir griausmingų publikos 
aplodismentų užsipelnė Lietu
vos minicteris p. J. Aukštuolis, 
Latvijos atstoves Dr. P. Olinš, 
Kstijos garbės konsulas p. He- 
verson. Publika ramiai išklausė 
V. RimaVičiaus vadovaujamo 
Šv. Cicilijos choro sugiedotus 
Argentinos ir Lietuvos himnus 
ir per garsu kalbį transliuotą 
DULR-o pirmininko adv. R. 
Skipičio kalbą užsienių lietu
viams.

o

LINKSMŲ VELYKŲ
Linkiu Visiems Lietuviams, 

piliečiams šiandien patariu 
balsuoti už rėguliarės 

demokratų partijos 
kandidatus

Wall gatve sukruto

JOHN T. ZURIS
TEISĖJAS

NEW YORK, N. Y., bal. 10. 
— Praėjusį šeštadienį New 
Yorko biržoje kaihos akcijų 
(šorų) pakilo nuo $1 iki $5. 
Brokeriai, kurie dėl biznio men
kumo šeštadienį nesilankydavo 
į savo ofisus, turėjo pilnas ran
kas darbo, akcijų pirkimui iš- 
sisiubAvup tų dieną.

Akcijų šėštadieuį parduota 
1,410,000. Bendrai jų vertė bir-, 
žoje pakilo daug maž dviem bi- 
lionais dolerių.

Biržos veiklos sukrutimb 
priežastys nužiūrima šios: su
laikymas valdžios perorganiza
vimo biliaus, nes reikšta viltis, 
jogei valdžia nebesiulys dau
giau reformų sumanymų, ir ži
nios, kad valdžia planuoja pa
galbą bizniui, kitaip sakant, 
ketina pumpuoti į rinką dau
giau pinigų. Priėmimas senate 
biliaus kuriuo taikoma suteikti 
bizniui žymių lengvatų, skaito
ma biržos sukrutimo • priežasti
mi taipgi.

_______________________Antradienis, balan. 12, 1938
• PROTESTUOJA PRIEŠ 

PARADO DRAUDIMĄ — Chi- 
cago Civil Liberties Committee 
ir kitos pažangios organizacijos 
kelia protestą ir žada eiti į 
teismą prieš Chicago Parkų dis- 
trikto valdybą. Toji valdyba už
draudė kelioms organizacijoms, 
kurios organizuoja anti-fašisti- 
nį paradą šeštadienį, naudoti 
plakatus prieš Hitlerį, Mussd- 
lini ir bendrai, fašizmą. Kalbė
tojams taipgi uždrausta saky
ti anti-fašistines kalbas.

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.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
BraMf*1?*. Narini.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
SYDYtojas Ir chirurgas

2201 West 22nd Street
Seredomis ir nedM. pagal sutarti
Rez. 6631 So. Cali'fornia Avenue

Tnlefonan Renuhlir 7Kfi8

Oob Yourself of Hard Work
/z?/~ ■aiMIMIlitSI Eįffilffl 
Lt>v nsi»i ■"hmiimii iiutuu t-

10<

IF 5HE
VVOULD 
ONLY 
ŪSE

• 5000.

»,..Mii , j.

* ’ p
Buy'a Box Today

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 Į

GEDIMINAS BUILDING AND LOAN ASS’N.
4125 SOUTH FAIRF1ELD AVENUE. Tel. Lafayette 8248
Mes esame po Federalės ir Valstybės valdžios priežiūra, čia jūsų 
pinigai apdrausti iki $5,000.00 per Fedelral Savings and Loan In
surance Corporation, Washington, D. C.

BOSE ENCHER, Secretary

HRH contains a powerful cieanser 
Vo/ran/rdj/r- one uf natures wonder 
workers. lt erases the most stubborti 
dirt and grease From all surfaces 
vvith less effort and better rcsults
Mi/hons of p'eaied Houjewivt s can tęst tfu 
totfiis experienco.

INSURED
_____________ J

Ar Nori
PINIGU?

Organizacijų vardu šiai die
nai pritaikintas kalbas iš , eiles 
pasakė šių draugijų atstovai: 
A. Kairys—Lietuvių Centro. Z. 
Juknevičius—ALKF., G. Šim
kūnas—ALTS., Iz. Dailydė—B 
LKKSPA., L. Bernotas—E. Drg. 
J. Suda.kas—Liet, žydų Drg.; 
J. Baltušninkas—Talkos. Dr. J. 
Basanavičiaus vardo mokyklos 
vardu kalbėjo mokytoja E. Vil- 
činskaitė—Rysselienė, o Tumo- 
Vaižganto ir Dariaus ir Girėno 
mokyklų vardu—mokytojas V. 
V. Nalivaika.

Lietuvos ministeriui papra
šius publika atsistojimu pager
bė už Lietuvos laisvę žuvusius 
kovotojus.

Griausmingų aplodismentų už 
sipelnė L. ir A. Grišonų duetas, 
ponios U. Jeleniauskienės ir E. 
Orlovo lietuviškos solo dainos 
ir “Argentinos Lietuvių Balso“ 
lietuvaičių plastikių trupė, kuri 
baltom suknelėm pasipuošusi iš
pildė “Už jūrių matių“ ir “šil
tas gražus rudenėlis“ o tautiš
kais rūbais pasiptiosUsios pašo
ko lietuvišką suktinį. Deklama
cijomis publiką, sužavėjo pane
lės G. Pilipaitč, M. Pažėraitė ir 
B. Navikaitė. Pažymėtina, kr.d 
apart pp. Grišonų ir šv. Cicili
jos choro, kiti menines progra
mos dalyviai buvo visi balsie- 
čiai. Didele padėka priklauso 
visiems, o ypatingai pianistams 
profesionalams Pranui Krapa- 
vickui ir Ignui Andrijauskui, 
kurie taipgi nemokamai virkdė 
piano akordus, akompanuodami 

i duetui, solistu ms ir plastikams.
Pabaigoje šv. Cicilijos choras 

sudainavo Lietuviais esame mes 
gimę> Eikim sesės ir Ei pasau
li,' mes be Vilniaus nenurim
sim.
Lietuviškiems “Lyros“ ir 

“Kanklių orkestrams pakaito
mis griežiant ir šokių muziką 
per Mušketo įrengtus garsia
kalbius transliuojant 
lietuvių jaunimo 
banguojanti jura, 
iki 4 vai. ryto.

. Publikoj matėsi
nių ir panelių, o taipgi Argenti
noje gimusių mažų/lietuvaičių 
pasipuošusių lietuviškais tau
tiškais rūbais. Mažų vaikučių 
buvo apie 50, 
rastis skelbė, 
vaikais tėvai 
Vienok, nors 
mas, bet jis
o antra, jis taikomas * viešiems 
spektakliams, o ne tokioms iš
kilmėms.

Svečiai gėrėjosi pavyzdinga 
tvarka, kurią kasoje, prie įėji- 
tao salione ir rUbiiiėj palaikė 
organizacijų atstovai. Alum už
verstas bufetas po kelių papil
dymų ištuštėjo; taipgi pasibai
gė alus ir gretimuose prie teat* 
ro baruose. Beje, iš DŲLRrO lė
šomis leidžiamo “Išvieno” šta
bo niekas minėjiman neatsilan
kė: nebuvo nei Mato šalčiaus 
nei Laurinavičienės. Minėjime 
nedalyvavo hė kunigas Janilįp- 
nis—kitas litais išlaikomas “ko-

Septyni rusai su 
šaudyti

lonijos tvarkytojas.“ Nors Liau
dies Teatras taipgi nedalyvavo 
minėjime (dėl susidėjusių ap
linkybių), nors kas tai išleido 
lapelius, raginančius lietuvius 
neiti į šį minėjimą, vienok atėjo 
tiek žmonių, kad teatras buvo . y ... v , , 
perpildytas, XX metų Lietuvos'36 sabotažų,
nepriklausomybes sukaktuvės 
tinkamai paminėtos, visoj Ar
gentinos sostinės spaudoj šis' NUOVADĄ — Chicago Lawn 
istoriškas įvykis gražiai r.-tžy-1 nuovados policistų veidai rau- 
metas ir musų mažųjų švieti-'donuoja. Nežinomas vagis va
rno ir auklėjimo darbas duosniai kar įsigavo į vidų ir pasivogė 
paremtas. dviejų policistų žvaigždes.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
bal. 10. — Septyni aukšti rusų 
valdininkai totorių respubliko-

Mrs. Ahelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midttife 
6630 So. WestėHj 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

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

UfiSd Tel. Boulevard 501h

DR. BERTASH 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5187 /

Ufibv Tel. Virginia e03b 
Residehce Tel. BEVfeRLY 8244 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

—4 ir nųę 6—d vai. vakare 
Rezidencija: \

SOUTH CLAREMONlS AVL 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutarti.

nuo

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

• APVOGĖ POLICIJOS
Garsinkites “N-nose”

ADVOKATAI

SttBS!

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
■ ■ pa mb n ■■ ■John F. Eudeikis

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
0 DIENĄ IR NAKTĮ........ ..

Visi Telefonai YARDS 17414742
t • • * t *

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

Tel. LAFAYETTE 0727
— i.oori u. * koplyčios visose
—Chicagos dalyse

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

! P. ŠAVTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearbom
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Karnų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

St.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Tflephone: Boulevard 2800 

4632 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Rea. 6515 So. Rockvrell St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
į Room 1230 

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

A. Montvid, M. D
West TovVn Siute Bank Biug. 

240U VVESi MAD1S0N STKEE) .
Vai. 1 iki 3 pi) pietų, 6 iki K va z.

Tel. Seeley 733U
Namų icifclonuB utunavYick O»97

Dr. A. J. Sliimkus
GlDlTUJAo IK CHlKUKGAb 

Vai. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo *i 
iki 9 V. vak. Treciainebiaia ii 

beamuaicnlaito nusitarus
UMisAč 1K AvEzjiLirriNUiJA

43UU »So. Fairfield Avė.
Tel. Latayette 8010

DR. STR1KUL1S 
Gydytojas ir Chirurgas 

Uiluau 4040 bU. AftttLAM) AVK

Oliau vai.; Nuo 2 iki < ir nuo 6 iki v 
vua,? edeno j pagal buaia r 1114

■ dbiU /i^i bdUieVard 782u
1 rroupect 1930 ,

----- ■—r ------------------------------ t
' Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos huo 9 iki 8 vakaro
\ Seredoj pagal sutarti.

t

KH4 Lietuviai DNhktatai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

KAL & ZARETSKY
LIETUVI A T ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

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

Tel. Prospett 1012

AKIU SPECIALISTAIflNTANAS M. PHILLIPS KITATAUČIAI
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

daugelis po 31

Pirmiau buvusi A. Masalskio Įstaiga

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI

KUSir EUDEIKIf
KOPLYČIOS VISOSE

DIENĄ ir NAKTĮ

Yards 1139
Yards 1138

TURIME 
KOPLYČIAS 

VIJOSE MIESTO 
DALYSE

PETKUS IR EUDEIKĮS
4704 So. Western Ave> e Phone Virginia 0883

‘ LJ.Z0LP
1646 West 46lh Street

gražios 
poros, kaip 

linksminosi

nors vienas laik- 
kad su mažais 

nebus įleidžiami, 
yra tokis jstaty- 
dar nevykdomas,.

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139_   ——- - -----

Nuo .... —---------------------- — -
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vąl

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

į . S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

* LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wešt 23rd Place PhonfT Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270
,1,111 .1- .. . '............ • ...I .. 'l .. į. .. i I...I-I ... Ii ..į - .1 ........................... , ....................................................................Ilial

J. LIULEVICIUS
4348 So. Galif<|rnia Aveliu* Phone Ldfayette 3572

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4

NARIAI
Chicagos.

Cicero
Lietuviu 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

' 3307 LITUANICA AVENUE

Tel. Boulevard 4139

PyYTIZ < V KUl'LYCIUb VIbUbll D Y IX. Al CHICAGOS DALYSE

AMBULANCE

Tel. Virginia 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

T P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsįed Street Boulevard/4089

* ■■ .1 .1 . -kį———» i .. . ■ II.. ...........

Phone Boul. 5203 
Boulevard 5566

S.M.SKUDAS
718 Wesl 18th Street Phone Monroe 3377

----- . - -- --------- --------------- -i_ — --   <   ..^^1. -• r ■»

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. 
•NEDĖLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 Šouth Ashland Av.

Phdne Boulevard 7589.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 
įlietus 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 7:80 vai. vakaro

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829. 
Pritaiko Akinius 

. Kreivas Akis 
Ištaiko.

Ofleas ir Akinki Dirbtuvl 
756 Weet 851 h St.

kampas Halsted ŠL , 
Valandos: nuo 10 iki,4, nuo 6 iki 

Nediliomis pagdl sutartį.

.et ir nuo 7 iki 8:30 vąl. 
vakarė. Nedeliomia buo 10 iki 12 
valandai dien*.

Phone MIDWAY 3880
. 1 ■ ■-■■j i, 1

Telefonas Varde 0094

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

g 7 iki 8 vaL Nedėl. nuo 10 iki 11 
tat. TcfepkUU PLAZA 24flfl
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SLA PILDOMOSIOS TARYBOS RINKIMU 
REZULTATAI KUOPOMIS

<
(Bendrų Rezultatų Lentelė Tel
pa Pirmam Puslapyje)

Iš 289 os, Harvey, III.
Prezidęntus 
Bagočius ......
Vice-Prezidentus
J. K. Mažukna .
Sekretorius x
M. J. Vinikas 
J. Miliauskas

Pild. Tarybos Balsavimai SL 
63 Kuopoj, Burnside (Chicago)
Į Prezidentus

F. J. Bagočius ....
W. F. Laukaitis j

K. Jurgelionis .....
I

Į Vice Prezidentus
J. K. Mažukna .....

....V, Bukšnaitis ......

PREMIER INTERIOR JUSTICE
Edouard Daladler, Albert Sarraut Tani Reynaml,

Iždininkus

Sekretorius
M. J. Vinikas
J. Miliauskas

APRIBUOTAS IŠTEKLIUS NAUJU 1937 SERVE!

GAS REFRIGERATORS

Į Iždo Globėjus
S. Mockus .......................... 3
E. Mikužiute ................... ’ 15
J. Marcinkcvičius-Martin 12

Iždininkus
K. P. Gugis ....
A. S. Trečiokas
B. Simokaitis ..

Į Daktarus Kvotėjus
I)r. J. S. Staneslow

Iždo Globėjus
S. Mockus ............
E. Mikužiute ......
V. A. Kersevičius
J. Martin .............
Dak. Kvot.
D r. J. S. Staneslow
Dr. S. Biežis .........

■ VICE 
PREMIER

FORĘIGN 
AFFAIRS FINANCE

CatnlHe Chautemps Georgės Bonnet. Paul Marchnndeou, 
[ ACM.H.-NAUJIENŲ Koto]

ffl \
P 50.00
1 ar DAUGIAU!
1 n®6 5\ u

PARDAVIMUI
SKAITYK ŠIAS VIRŠ

Model No.
H-500
H-600

VERTYBES!

Naujas Francijos preniieras Edouard Daladicr su 
penkiais kitais jo kabineto nariais, kurie sykiu sudarys 
kabineto vidaus tarybą.

H-800
IT-1100

(8 kub. ped.)
(11 kub. ped)

(5 kub. ped.)
Kainos Dabar tik
$229.50 $179.50
263.00 211.50
298.50 247.50
418.(X) 350.50

Sutaupysi .
$50.001 
51.501 
51.001
67.50

N0W YDŲ CAN

OWN
A FAM0U5

B.

Tįjnerson 
Radio

Iš SLA 131 Kuopos
N0RW00D, Mass. — Susi

rinkimas įvyko balandžio 5 d. 
Amerikos Lietuvių 
Bendrovės svetainėj.
Į Prezidentus

F. J. Bagočius ..
W. J. Laukaitis

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

„. Gėrimai Velykų
2 šventėms

11 ____ ___

Iš SLA 18 Kuopos, Westville,
smagiau ir linksmiau 
šventes pasitikti Wex- 

gerimų krautuvė, 1908
Į Prezidentus

Bagočius
Laukaitis .

....Jurgelionis

• Typical 
Emerson yPer- 
formance

• Attractive 
Walnut Bake- 
lite Cabinet

• Electro- 
Dynamic 
Speaker

• Built-in 
Aerial

• Automatic 
Overload 
Control

5 TUBES

'REGULAR 
iSROAOCAST 
E-POLICE ČALLS

New 1938 Model B A-199
• At this low price you can afford 
two or three Emersons so that every 
momber of the family may enjoy his 
own 
eure 
Uttle

Vice Prezidentus
J. K. Mažukna
V. Bukšnaitis ....
Sekretorius
J. Miliauskas
M. J. Vinikas
J. Ansel .......
Iždininkus
K. P. Gugis .....
A. S. Trečiokas .
B. Simokaitis ..

Į Iždo Globėjus
E. Mikužiute ........
J. Marcinkevičius .

S. Mockus ................
V. E. Kersevičius .
M. P. Saponis .......

. 27

. 22

. 20
.. 17

9

Vice Prezidentus
Mažukna .... ......
Bukšnaitis .........
Sekretorius 
Vinikas .....
Miliauskas 
Andziuk-itis
Iždininkus
Gugis ....
Trečiokas

Kad
Velykų 
berg’s
So. Halsted St. švenčių proga
pasiūlo visiems specialių gėri
mų, k.a. Kalifornijos vyno, kon
jako, aukštos rųšies alaus ir 
paprastos degtinės.

Wexberg’s įstaiga žinoma vi
soj Chicagoje. Veikia nuo 1904 
metų. Suprantama, kad čia pa
tarnavimas yra išdirbtas, malo
nus ir atsakantis, o prekės auk
štos rųšies. (Skelb.)

-
e TYRINĖJA14 GELŽKELIO 

RAŠTINĖS GAISRĄ — Sekma
dienį kilo gaisras Chicago and

Štai Kodėl Gaunate Tą Didžią Progą!
rančių dalių./thrįft-flame” kuro ekonomi
ją, dėka kurios turėsite menkas išlaidas 
per metų metus; standžios konstrukcijos, 
ilgam amžiui pasilaikyti. Tyli gaso refri- 
gcracija palaikys maistą saugiai.

Nepraleiskite šio bargeno! Pamatykite 
musų gražių naujų 1937 Servel Electrohix 
Refrigeratorių paradą šiandien!

• es laimingi gavę iš Elpctrohix Gas Rc- 
iQQ'?rat°r ^en(trovės apribuotą naujutėlių 
, . v. metll ELECTROLUX refrigeratoių

• į cio ar ir perleidžiam jums že- 
Inetų kainos, jums sutaupant

$50.00 ir DAUGIAU!
Mokėkite! štai jūsų didi proga įsigyti 

naudingą^ moderną gesinį refrigeratorių— 
be nusidėvinčių juodumų ąr trukšmą da-

Public Service Company
OF NORTHERN ILLINOIS

Texas Laukuose 
Rado Prisvaiginta 
Chicagos Lietuvi

Dak. Kvot. i
J. S. Stanesiovv .
Dr. S. Biežis.......

Iždo Globėjus
Mockus ............... .
Mikužiute ^..T....r.J-
Kersevičius ..........
Martin ................
Soponis ............... .
Dak. Kvot.
Dr. Staneslow .....
Dr. Biežis ...........
Dr. Stanulionis ..

^18
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dienį kilo gaisrą
i Eastern Illinoi»3 gelžkelio raš
tinėse ties 6600 South Union 
aveiiue ir šupąikino archyvą, 
kuriame' buvo' įvairus svarbus 
dokumentai paskutinių 50 metų 
laikotarpio. Nuostoliai siekia 
i pie $10,000. Negalėdama nu
statyti gaisro; priežasties, ug
niagesių departmentas daro ty-

7 rinėjimą. Yra. galimybės,., kad 
11 gaisras buvo padegėjų darbas.

Atrado, kad tai Aleksas Ku
chinskas; guli ligoninėj

Plačiai žinomas Chicagos

favorite radio programa. Be 
you see and hear this grand 
radio.

EMERSON 
MODEL R-167

Iš SLA 29-tos Kuopos, 
ville, III.

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

Į Vice Prezidentus
Mažukna ....................
Bukšnaitis .................
Sekretorius 
Vinikas ....
Miliauskas
Andziulaitis

WHh the Amazlng 
"MIRACLE 

TONE CHAMBER"

a Another Emerson aensation 
Jf is this beautiful 5-tube

fCTmou* Emerson "MIRACLE 
TONE CHAMBER" — nat- 

*/ uralizes and egualizes re- 
ception throughout the 

room. See this sėt today.

OTHER EMERSON MGDELS— 
$14.95 to $139.95

Iždininkus 
Gugis ...

Trečiokas
Simokaitis

Jos. F. Sudrik, Ino

Iždo Globėjus 
Mockus .........
Mikužiute ...... 
Kersevičius^ . 
Martin .........
Urbonas .......
Soponįs .......

. IR
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West- Vplvkll LIKIERių 
■ ViyiUI SPECIALAI

1 Metų Sena Straight 
WHISKEY fhAr 
Švelni ir atsakan- oLB H H v 
čiai sendinta me- ■ H
dyje. W W

Kvorta

ALUS REISAIS
Aukštos Rųšies sta-jfc jk 
lo alus stein bu-?k ■ IIM 
teliuose. NiekadT B 
pirm (tai taip pigiai B Keis,
neparduota. Vely- ■ iš 24
koms tiktai.______________ .

PORT WINE 
MUSCATELf

Grynas CaliforniaCj4| 
pilnai stiprus vy-’L|r ■ i&V 
nas. šventėms spe- ■ Gal. 
daliai įkainuotas. ■

4 Metų Senas 
COGNAC BRANDY
90 proof grynas | fj

California CognacV B 1 " Brandy. Spedaliai ■ Penk- 
Velykoms — jūsų ■ tada- 
šventėms malones- lis.
nioms padaryti.

KSTABLISHEO imi ■.■ .

DYKAI ”“1įvEXBERGsPl Te,efona’ ««
PRISTATYMAS |į,|įUQR5j CANAI.4738

WEXBERG’S
1908 SOUTH HALSTED STREET

lietuvis Aleksas Kuchinskas, 
kuris per daug metų užlaikė 
“roadhouse’’ prie 82nd ir 
Kean, o vęliau persikėlė gy
venti ties 1858 W. Persbing 
Road, dabar guli ligoninėje, 
Orange apskrityje, Texas val
stijoje.

Kuchinskas palikęs žmoną 
Chicagoje išvažiavo į Floridą 
pereitais metais, apie Kalėdų 
laiką. Išvažiuodamas, pareiš
kė, kad tol negrįš Chicagon, 
“kol neuždirbs šimto tūkstan
čių dolerių.”
' Pagyvenęs kujrį laiką Flori
doje, Kuchinskas persikėlė į 
Louisianą valstiją, o iš ten 
nuvažiavo į Dalias, Texas.

Šiomis dienomis pas p. Ma
rijoną Kuchinskienę kreipėsi 
slaptoji policija su praneši
mu, kad turi žinią iš Texas, 
jog jos vyras ligoninėje. O- 
range apskričio šerifas C. H. 
Merriweather pranešęs, jog 
provincijoje rado tuščią auto
mobilį, kuris priklausęs Ku- 
chinskui, o apie 40 mylių nuo 
automobilio vietos, prie vieš
kelio rastas ir Kuchinskas — 
be sąmonės, lyg apkvaišęs.

Policijos pranešimu, jis nė
ra sužeistas, bet atrodo pri- 
svaigintas. Nenorįs kalbėti, 
nežinąs, kad turi automobilį, 
kur yra tiktai rūkąs daug ci
garų.

— Senas Petras.

3409-11 So. Halsted Str.

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

gaij^nuo 7 iki 8 vai. vak.

Namų Rakandai •— Refri- 
geratoriai — Pečiai 

Skalbyklos

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

INDAMS KUPONAS
TIKTAI IKI BALANDŽIO 16 D.

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

Likusi setui indai eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

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

t 1739 So. Halsted Street 
Chicago, Illinois

• JEI UžSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO
,. • IŠLAIDOMS PADENGTI

Vardas..

Adresas

-r'.
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NAUJIENOS
The Lithnaaian Daily Neva 

Publiahed Daily Except Sunday by 
The Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANAL 8500

Subaerlptlon Kates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per jretor outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

_ $8.00 
__ 4.00 
___ 2.00
___ 1.60

.75

8c 
18c 
75*

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
bf Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 Š. Balsted St.. Chicago, 
III. Telefoną* Canal 8500.

Chięagoje—paštu:
Metanu------- t-----
Pusei metų------
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui U..*__

Chicagdje per išnešiotojas:
Viena kopija___________
Savaitei________________
Mėnesiui _ ____

Suvienytose Valstijose, ne Chieagėj, 
pššttt:

Metams ------   $5.00
Pusei metų ........................... — 2.75
Trims mėnesiams __________ 1.50
Dviems mėnesiams ________ 1.00
Vienam mėnesiui _________  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
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Pusei inetų  4.00
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu karta su užsakymu.

Šiaulių politinių kalinių atsišaukimas
“Naujienos” vakar gavo įdomų dokumentą: Šiaulių 

politinių kalinių atsišaukimą dėl pavojaus gręsiančio 
Lietuvos nepriklausomybei. Į

Jisai, atėjo tiesiai iš Šiaulių laiške, adresuotame Re
daktoriui P. Grigaičiui, ir ant lakšto pbpieros, ant ku
rios parašytas tas atsišaukimas, yra uždėta Šiaulių 
Sunkiųjų Darbų kalėjimo antspauda su pažymėjimu, 
kad laiškas “registruotas”. Taigi, matyt, nė kalėjimo 
administracija nedrįso užgniaužti šitą kalinių balsą*

Atsišaukimas parašytas gražia ranka, labai sklan
džiai ir taisyklinga kalba, iš ko galima numanyti, kad 
jo autoriai yra šviesus ir inteligentiški žmonės. Nega
lima abejoti, kad jie ne tik dabar užsidegė pasiryžimu 
ginti Lietuvos nepriklausomybę, bet yra kovoję už ją 
visuomet. *

Tas be galo reikšmingas 90 politinių kalinių pareiš
kimas skamba taip:

“Naujienos”. Chičago.
“Imperialistinės Lenkijos užpuolimo akivaizduj, 

mes, Šiaulių kalėjimo politkaliniai-antifašistai, visuomet 
kovoję už Lietuvos laisvę ir jos nepriklausomybės gyni
mą, kartu sū visa Lietuvos liaudimi ir viso pasaulio lie
tuviais šaukiame:

“LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ PAVOJUJE!
“Šis plėšikiškas ultimatumas yra tik pirmas žinks- 

nis į musų krašto užgrobimą.
“ATREMKIME JŲ
“šios lemiamos valandos akivaizdoje neturi būti 

vietos taūtos jėgų susiskaldymui. Visi> kam tik brangi 
Lietuvos. nepriklausomybėj susitelkime į vieningą Tėvy
nės gelbėjimo frontą. 3 “ ’ ,

“Izoliuokime visus tuos, kurie slepia (pavojų, vfeda 
krašto išdavimo, kapituliacijos ir gėdos politiką, truk
do sveikųjų krašto jėgų subūrimą ir tuo padeda išorės 
priešui uždėti okupacijos pančius mUsų tautai.

“Juokių nuolaidų fašistinei Lenkijai!
“Agresorių okupahtiškam Užsimojimui Lietuva 

galės atsispitti tik tada> kai ji vieningai šuglaus savo 
eiles nepalaužiamame Tėvynės gelbėjimo fronte!

“Mes* kaip vienas, esame (pasiryžę kartu su visa 
Lietuvos liaudimi stoti su ginklu rankose ginti mUsų 
krašto nepriklausomybę. Bet tik laisva liaudis gali iš
saugoti musų šalį nuo Austrijos likimo!

‘šalin Lenkijos ponų rankas ttuo Lietuvos žemės!
‘Tegyvuoja nepriklausoma ir laisva Lietuva!

ŠIAULIŲ POLITKALINIŲ 
KOLEKTYVAS (90 žmonių).

Jau bent treji SLA. Pildomo* 
Tarybos rinkimai parodė, kad 
tautininkai (kartu su sandarife- 
čiais turi Susivienijime ne 
daugumą, bet mažumą. O kal
bėti apie tautininkų “snaudi- 
mą” yra juokai, kuomet visi ži
no, kad tautiftinkų “Sargyba” 
ne tik siuntinėjo po kolonija* 
savo kandidatus, bet kiekvie
nam ŠLA. nariui pasiuntė į na
mus (pavogtais iš SLA. centro 
adresai po pundą literaturbs*

Priežastis, kaa tautininkai su 
sandariečiais prakiša, yra ta, 
kad SLA. nariai nenori Smeto
nos raugo Susivienijime. Kai 
tik Kauno “tautos vadai’* pra
dėjo šiheruoti “Vienybę” ir da
linti ordinus “tautiškiems” tū
zams Susivienijime, tai SLA. 
nariai atsuko1 nugarą tiems po
nams. Narių nusistatymas yra 
toks, kad visi Smetonos kava
lieriai tūri eiti Jauk iš atsako- 
mingų įstaigų Susivienijime!

Jie neužmirš ir p. Tyšliavbš 
tų “politinių banditų”, kuriuos 
jisai drėbė į veidą LietdVos de
mokratijai.

KAM TA DEMAGOGIJA?

“Laisvė” iš kailio neriasi, 
įrodinėdama, kad tie draugijų

delegatai Am. Liet. Kongreso 
Wilkes-fearre*s skyriuose, kd- 
riė pašildė rėžToliUcijų apie Sta- 
lirto. terorų, esą “lrooki*teib ir 
“fašistų teikibibkai”. ir sako:

“Abli-ia^istibis judėjimas 
sU Irbekištais jbkiiį kompro
misų negali daryti, joi ji* 
nori išlikti eiėlas, jei jam iš- 
iikrųjų rtipi nugalėti fašizmą 
ir atsteigti demokratijų Lie- 
tUVojėl”. 5
Kam. ta demagojija? Nėra 

jokių įrodymų, kad tie wilkes- 
barriėčidi ėsą “troėkistai’’. Jie 
yra fašizmo priešai, gal bdt, 
dar griežtesni, negu “ląisv&- 
čiai*\ kurie bukojo ir rinko bu
kas į Smetonos “ginklų fondų”.

Butų labai liūdna, jeigu sti 
tokiais žmonėmis Unti-fašistmiS 
judėjimas negalėtų daryti da
gi jokių kompromisų. “Laisvė** 
darė kompromisu* sd klėrika- 
lais ir tatitiumkais Brobklybė, 
tai'kaip gi ji gal? dabar sakyti, 
kad begalima nieko bendro tu
rėti su žmonėmis, kurie yfb 
įsitikinę fašizmo priešai?

Anti-fašistiniame judėjime 
turi sutilpti visos nuoširdžių 
fašizmo priešų srovės, O ne tik 
tos, kurias “palaimina” komu
nistų partija.

Vingiuota Europos politika
* T 4it .Lietuva

X

Užskleidžiamas vienas istorijos lapas 
testas dėl Vilniaus pagrobimo. — 
Paradoksas* — Liėttiva i 
lapą. — Beck’as atsidūrė 
sulini h Hitlėriš; v . ___ _
lų politika. tLietuvai teks daug rūpesčių turėti ir 

. daug vargų \pakelti.

— Lietuvos pro- 
Visokie piršliai.— 

atskleidžia naują istorijos 
i “šabesgoj’* rolėje. — Mus*- 

- Lenkų apetitai. — Sukta ang-

-L

ŽURNALISTO J. PALECKIO KALBA

1938-111-19.
“P. S. Kiti laikraščiai prašomi perspausdinti.”
Tai šitaip kalba žmonės, kuriuos Smetohbš valdžia 

laiko kalėjime už politinius jų įsitikinimus. Tuo tafpu 
ta pati valdžia yra davusi atsakomingų valdininkų vie
tas Lietuvos išdavikams, kurie (kaip rašė pats “Lietu
vos Aidas”) pasiskubino įsirašyti i lenkų organizacijas, 
kai tik Lenkija ėmė rtiobilizUoti kariuomenę prieš Lie
tuvą !

J. TYSLIAVA JAV DEJUOJA

«ail

Juozas Tysliavia,' kuris aną 
-'"dičną\ įdėjo “Vienybėje” savo 

padėjėjo pareiškimą, kad ra
dikalai šelpia SLA. pinigais 
Lietuvos “politinius banditus’*, 
jau verkia. Girdi, pažangieji 
smarkiai veikia SLA* kuopose 
ir laimi, o tautininkai snau
džia ir pralaimi.

“Jie (pažangieji)”, rašo 
{asistuojantis Brooklynb po
etas, “ne tik energingai agi
tuoja SLA. kuopų narius 
balsuoti už “pažangiųjų* są
rašą, bet taip pat stengiasi

išrinkti kuo daugiausia savo 
delegatų į seimų serantone.

“O. ką tuo tarpu daro tau
tininkai? Būdami apsoliutė
ję daugumoje (? — “N-nų” 
Rėd;), talitihinkai leidžia so
cialistams ir komunistams 
šeimininkauti. Pavyzdžiui, 
tokiose stambiose SLA. kuo
pose, kaip Bhjoklynė ii* 
Scrantone, neišrinkta ne vie
no tautininko delegato į sei- 
„A » mą.
Be reikalo p. Tysliava rami

na save tuo, kad tautininkai 
“snaudžia”, ‘ turėdami “apsoliu- 
čią daugumą” Susivienijime.

(šią kalbą žUranlistas J. 
Paleckis pasakė V. Tea
tre, Kaune, kovo 20 d. 
ryšium su Lenkįjos ulti
matumu. Kalba buvo Vi
sai netikėta ir labai su
jaudino į teatrą susirin
kusią publikų. — Red.)

Gerbiamoji Lietuvos visūomėhė 
Kadaise Velionis Tumas-Vaiž

gantas, taip mylėjęs ir gerbę* 
teatrą yra panaudojęs jį kaipo 
tribūną į visuomenę vieno as
mens reikalu. TegU atleidžia 
man teatras, kad čia noriu kal
bėti visos tautos reikalu. Visi 
esam pilni verttahčiii ’jausmvj ir 
tie jausmai neleidžia tylėti. 
Kviesdama* prie rimties ir su
sikaupimo, prašau išklausyti 
k'eliUs pareiškimus, kuriais rio- 
riū perspėti viSuomehį, kad vėl 
nebūtumėm taip staigiai už
klupti. N'e apie Vakar diehą kal
bėsiu. Tyliu susikaupimu, aša
rom ir įtasiryžiiriti Lietuvos vi
suomenė pdt’ėiškė protestą. Bet 
[šiandien jau mėtom rytojau* 
pavojus, dėl kurių turim budė
ti. Vakar ir šiandien Varšuva 
džiūgauja, kad lenkų Samsoną* 
nugalėjo lietuvių Dovydą, ir nė 
tik džiūgauja, bet jau ruošia 
lenkų visuomenę naujai akci
jai. Apie tai liudija Šukiai ir 
plakatai, kad lenkai jau reika- 

iJauja su Lietuva unijos. Jie da
bar vadina mus garbingais 

[žmonėmis. Tad Lietuvos visuo- 
inenė nori šiandien pasakyti: 
jei jus esate gėrbihgi žmonės, 
nfeminėkit unijos, ries lietuvių 
tauta jo* nenori. Austrijoj vie
nas šušnigas pasakė: ligi šiol 
ir nė žingsnio toliau. O dabai* 
ne vienas kas nors, bet visa lie
tuvių tauta pasifyžUSi Sako: 
mes visom jėgohi visa stela, Vi
som išgalėti! priėširisimės bet 
kėkiėm toliritesniem žygiam 
prieš lietuvių tautos garbę ir 
prieš unijos pastangas; Vakar 
užmegSti diplbrtiatifiiai santy
kiai ir lietuvių tautos vieningas 
notas yta: tiktai normalus 
dviejų valstybių santykiai ir 
daugiau nieko. Bet nu gana žo
džių, ne ganė UfIeSėikU; Mitins 
reikia kėnkfečių dėfbų, kad 
galėtumėm atsispirti prieš UUU- 
ju* pavojus. TUritii skubėti* 
Mano giliu įsitikinimu, mes tU- 
rim pareikšti pasauliui didelį 
tautos vienirigUmų* Mes turė
jom Vilniaus idėjos vėliavų, ė 
dabar musų vėliavą — nepri
klausomybė ir tautos Vienybė. 
Bet vienybė turi pasireikšti į- 
spudirigai, kad vyriausybė jau
stų už savęs, turinti vieningą 
visuomenę, ji tttri atšlėvąutii Vi
sai taUtai-, o tie tik tai at kitai1 i

grupei, šiandien kalbama apie 
galimus pasikeitifoimus. Todėl 
ir reiškiu vieningų įvairiausių 
nuomonių žmonių nusistaty
mą, kuris susilieja į vieną: bu
simoji vyriausybė turi būti tau
tos vienybės vyriadsybė. Nei 
tautininkų, nei liaudininkų, nei 
kitų, bet tikra visos Lietuvos 
visos Lietuvių tautos vyriausy
bė, kuri gąljĮtų i būti tikra Lie
tuvos vienybė* vėliava. Mums 
nereikia specų^ saVo reikalo ži
novų. Speėais’ ,buti yra genera
linių , sekretorių ir direktorių 
uždavinys. GoVyrihusybėS užda
vinys šiud .-mpmentu yra pir
moj eilėj lats/jpvąuti Visą Jautą, 

t visas kryptis,, visus sldbkshius, 
nuo profesoriaus iki darbinin
ko. Mes pamntėm, kad hėpa- 
kąnka turėti ginklus. Mes ga
lim daugiau j gįijtis Savo dva
sios UtspdrĮųųU, ViSų lietuvių 
organižtiOtumti, jų lai*Vės pa
mėgimu, kad} lietuvis liėtuviUi 
neturi būti vilkas, bet brolis. O 
įą dvasią, ne melagingų, ilė su
klastotą, reikia nešti tiek iš vir
šaus, tiek iš apačios* Wieš nau-; 
jas kaimynų pastangas, prieš 
unijos ilorUs atsispirsini tiktai 
tada, jei pasieksim tdkios tik
ros vienybės, kurios ilgai išsiil
gusi tnusų tauta. TaUtos prieša
ky pdstatyti populiariausius ir 
tautos pasitikėjimų turinčiu* 
asmenis be pažiūrų skirtumo, 
sušaukti Lietuvos Tarybą kuri 
kūrė nepriklausomą Lietuvą, ii* 
papildyti jų Visuomenės atsto
vais, kad tai butų laikinoji tau
tos atstovybė ir sušaukti lais
vais pagrindais tautos atstovy
bę — štai tautos atsparumo kė
linio artimiausioji programa. 
Visuomenė parodė budinti, iiU- 
jaučianti ir htimatanti, bet Vy
riadsybė begirdėjo visuomenės 
įspėjimo — štai kodėl sulau
kėm gėdos ir kdtaštrofbš. Dau
giau to neturi būti; Tafp Vy
riausybės ir viSuomėhėS hetdH 
būti vietos nesutarimui, bet vy
riausybė turi VisUda girdėti vi
suomenės balsą ir laikyti savo 
ranką ant tautos pulso. Tegul 
dar Lėbkijb* atstovas, kuris 
dabar atvyks į Lietuvą, raudu 
ją uaujų, persitvarkiusių, kury- 
bihfe dvasia atgimusią ir laisvą 
ginti ndo unijos pastangų pa
siryžusią.

*............ ------------------------------------------------- -------------------—

• NAUJAS PARKER MO
KYKLOS VIRŠININKAS — 
Herbert W. Smith, mokslinin
kas iš NeW Yorko vakar pra
dėjo eiti Chieagos Franėis W. 
Parker mokyklos, 330 Webster 
bVėnue, 
pareigas.

viršininko-principalo

(Musų gJteriaiaUs korespondento Lietuvoje)
'■iAUOiU I — 

(tęsmys)
Vokiečiams, jų tam veržimui- ‘ 

si niekas nenorėjo patarnauti, : 
bet Hitleris pasikvietė į taiką 
u Pastumdėlį, “šhbesgOj** Ėečkų, 
ir tasai vyrukas dabar padeda 
fašistams drumsti Europoje 
jau ir taip visai sudrumsta gy
venimą. S 

tasai “šabesgoj” stipriai pa
kirto prancuzų-lenkų bičiuly
stės ryšius. Šie ryšiai tik to
dėl susidarė, kad prancūzai no
rėdami atsiremti prieš vokiečių 
impėrižlizmą padėjo lenkams 
tiek ūkiškai, tiek politiškai su
stiprėti. Juk tik už prancūzų 
pinigus lenkai pajėgė savo pra- 
\paonę atstatyti, juk tik už pran
cūzų pinigus lenkai galėjo'Gdi- 
nėja pasistatyti gražų jurų uo
stą, juk tik prancūzų instruk
torių padedami lenkai galėjb 
gerai organizuoti šhvo kariuo
menę, juk tik prhncužų padė
dami lenkai anuomet galėjo at
sistumti bolševikų invazijos.

Taigi, šį “šabesgoj” lygiai ir 
vokiečiai, lygiai ir prancūzai 
nekenčia, bet tasai “šabesgoj^ 
skuba vokiečių silpnybėms pa
tarnauti, tenais, kur Vokiečiai 
patys nenori kištis.

Ir štai tasai “šabesgoj” sku
ba dabar vokiečiams pažibinti 
Baltijos valstybėse, čia jis mė
gins degtuką užbraukti.

Jam pavesta aiškiai Baltijos 
valstybes įtraukti į fašizmo pin- 
'kles/. !' ‘'UU Jmbį r | i

Tegu sau butų ir taip, jei tik 
tai visoms Baltijos valstybėms 
eitų į sveikatą.

Bet nei Mussolini. nei Hit
leris nėra mažų valstybių ša
lininkai. Jie niekur ir niekada 
nėra pasakę, kad šių valstybių 
sienas garantuoja. Jie niekur 
ir niekada nėra viešai išsita
rę, kad jiems rupi šių valsty
bių Baltijos pajūryje įsigalė
jimas* 
• Baltijos valstybėse turi sa
vo iiljterėšu* vokiečių imperia
lizmas. Lenkai jau iš seno ty
ko įsigalėti Liepoj aus uoste, 
lenkai nori materialiai, o paS- 
kdi ir politiniai įsigalėti Lie
tuvėj ė; Pirmieji jų žygiai — 
tai bus tuoj 'vėl atgaivinti Lie
tuvoje lenkų bajorijos luomą. 
Ir tilo pačiU sustiprinai čia leh- 
kišMį akčijų. štai jau ir dabdt 
Lietuvai sutikus .sudaryti be 
jokių Sąlygų diplomatinius san
tykius Varšuvoje tttbj j Vyko 
didžiulė* manifestacijos, kurių 
metu lenkų atsakingi politikai 
bė jbkios atodairos drožė kal
bas ir sakė, kad pirmiausiai 
reikėsią Lietuvoje skriaudžia
mus bajorus Užtarti, teksią tuoj 
SUėiti į artimiausią kontaktą Su 
LiėtiiVbs kariuomehės generaii- 
iiitt štabu.

t)ar laVOhaS gyvas, o jau 
juodvarniai kranksi!

Lietuvių tauta, veik penkis 
šimtmečiu* praradusi saVb val
stybes nepriklausomybę, sėk
mingai grūmėsi sU svetimųjų 
įtaka ir atspariai išlaikė savų 
tautos savybes. Nors ir ekono
miškai visai buvo sUvargihta, 
dvasiniai gerokai parblokšta, 
bet vis dėlto iš tos mirties duo
bės išsikasė ir vėl iš naujo sa
vo valstybę, kad ir šiauriame 
žehi^s plote, atstatė-

Lietuva veik dvidešimts me
tų garbingai išlaikė prieš visą 
pasaulį kilnų protestą, tai tu
rėkime vilties, kad ir ateityje 
Lietuva visiems “šabesgoj*’ ra
gus nulauš ir Šioje bėdoje iš
eis laimėtoja.

Turėkime vilties, kad buržua-i 
žine santvarka visttek kada 
nors praras savo atsparumą, 
kad pasaulyje vien pradės įsi
galėti teisėtumas ir brūtalS fi
zinė jėga nustos savos reikš
mės užleisdama teisėtumui 
vietą.

O kolkas Lietuvai teks mik
liai grumtis tarp tų povan
deninių akmenų, kurie jos vai
ruojamą laivą grąsins kiekvie
na akimirka paskandinti.

Lenkijos “šabesgoj” laimė
damas šį diplomatinį mūšį su
stiprino pas save viduje pašli
jusią reakciją. Tai ir buvo čia 
jo viena svarbesnių priežaščių 
pulti Lietuvą, kad viduje, pas 
save, gyVehtojų dėmesį kita 
kryptimi pasukti. Jarti tai pa
vyko.

Taip lygiai pavyko ir Hitle
riui Austriją palaidojus pas sa
ve sustiprinti reakciją, šioji re
akcija ir naudinga ir teikalih- 
ga Anglijos vilingiems konser
vatoriams prieš Prancūzijos de
mokratiją. Bet reikia tvirtai ti
kėti, kad Anglijos Reakcingų 
konservatorių valdymas sulauks 
greitai galo, arba bent jų įta
ka žymiai pradės mažėti. Juk 
visi tie įvykiai Anglijoje savo
tiškai atsiliepia ir vis labiau 
konservatorių įtaką rausia.

Anglų konservatoriai iki šiol 
turėjo vieną gerą arkliuką, ku
riuo iki šiol sėkmingai jodinė
jo. Jie sakė, kad Vokietija yra 
alkana, reikia šiam alkanam su
tvėrimui leisti prisisotinti ir 
tuomet jisai aprims.

Bet anglų konservatoriai vie- 
ha iieapskaite, kad tasai alka
nas Sutvėrimas nėra taip al-

• • •• • ■ ' 
kanas, kaip jisai Lozorių at
vaizduodamas, ir kad apėtiUs 
tik bevalgant atsiranda... Al
kanieji hitleriški vokiečiai Aus«« 
triją sugrumuliavę štai jau be 
atodairos skverbiasi į Ispaniją 
ir tyko Čekoslovakiją praryti. 
Jau tinklas tiesiamas į Balka
nus ir vykusiai jų meškerė me-: 
sta į Baltijos valstybes. Viena 
iš tų valstybių jau velk pate
ko ant kabliuko, tai Lietuva. 
Kitos dar greičiau šį kabliuką 
dabar rys.»

Taigi, organizuota, pramo
ninga Vokietija įgijusi žalia
vų rinkas visai ne juokais pra
dės Anglijos pramonę konku
ruoti. Militariniai ji milžiniškai 
stiprėja. Jau Anglijai visai rim
tai tenka susirūpinti, kad vo
kiečius pasivyti, d čia vandeny
se visai anglų pašoriėjė išaugo 
stiprus italų laivynas ir toli
muose rytuose anglų vandenų 
keliams graso Japonija.

Vilingą ir šunkeliais einan
čių ahglų konservatorių politi
ką vis labiau pradeda suprasti 
Britų imperijos darbo žmones. 
Darbo partijos įtaka čia vis la
biau stiprėja ir auga. Jau kal
bama. apie Anglijos parlamento 
paleidimą ir naujus rinkimus-.

Štai tik iš čia Lietuva ir ge
li laukti laimėjimų. Liehivps 
darbo žmonių frontas siekia Is
panijos Vyriausybininkų apka
sus-.

Lygiai rei 
tis, kad greil

laukti ir tikė- 
ir Lenkijos dar- 

bo žmonės įajtis, kad jų vab- 
gų svarbiausia priėžaštiš tiai 
bUvo ne ta, kad Lenkija netu
rėjo su Lietuva diplomatinių 
santykių. Jie supras ir pajus, 
kad Lietuvą ant kelių paklub- 
džius jų vargai nei 
žėja.

Šių visų faktų 
tenka tvirtai tikėti, 
va išeis laimėtoja.

O kolkas Lietuvai tose nau
jose politikos apystovose teks 
daug rūpesčių ir vargų pakelti 
ir daug kentėti. Bet tikėkime 
Lietuvos darbo žmonių atspa
rumu,. tikėkime savos tautos 
pajėgumu — Lietuva nežus!

Tikėkime ir dirbkime!
— Para Bolium. 

Kovo 20 d.
(GALAS)

kfek riema-

akivaizdoje
kad LietU-

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 
MEMORANDUMAS

Turime garbę pranešti Tams
tai ir viso pasaulio rašytojams 
bei intelektualams apie sttiugį, 
ištikusį Lietuvių tautą ir hu
maniškumą bei taiką mylinčius 
žmones. Lietuvių seniausia* ir 
populiariausias rašytojas filo
sofas, Vokietijos pilietis, Lietu
vos Universiteto dr. h. c. Wil- 
hehnas Storasta Vydūnas, nuo
lat gyvenąs Rytprūsiuose, Til
žėje, kovo 11 d. Vokietijos vy
riausybės valdininkų buvo su
imtas ir pasodintas į kalėjiiną. 
Suimtas tuo metu, kada visi 
lietuviai Kaune, Klaipėdoje, Vil
niuje, Tilžėje, Amerikoje šių 
metų kovo 22 dieną rengėsi iš
kilmingai švęsti jo 70 melų ju
biliejų. »

Vydūno suėmimas lietuviams 
ypačiai skaudus, nes jis nuo 
pat 19 amžiaus pabaigos yra 
populiariausias savo raštais ir

jos atskirų asmenų moralinėje 
didybėje, kuri pasireiškia mok
slo, meno kūryba, aukšta dord- 
ve ir religija.

šitais tauriais, visų, laiką ir 
humaniškumą branginančių i- 
dealaiš VidUnas gaivino Savb 
tautiečius, būdamas politiškai 
lojalus Vokietijos valstybei. Bėt 
jau eilė metų Vydūnas susilad- 
kia represijų. Tilžėj, ktirioje 
sykiu su kitais lietuviais Vydū
nas gyvena, jis buvo apstum
domas, apmėtomas akmenimis, 
išdaužyti jd buto labgal, sU- 
konfiskuoti kai kurie jd huma
nistiniai Veikalai; O dabar pa
senusį rašytoją filosofą įmetė 
į kalėjimą;

Pranešdami šį faktą, skaudų 
Lietuvių Rašytojų Draugijai, 
kuri Vydūną yra pakėlus į gar
bės narius, skaudų viso pasau
lio lietuviams, prašome Tams
tų savo autoritetingu žodžiu at
kreipti dėmesį lų, kurie brangi
na dvasinę kūrybą, aukštuosius 
žmoniškumo ir taikaus žmonių 
bei tautų sugyvenimo idealus.

Lietuvių Rašytojų 
Draugijos Valdybh

ir vienas populiariausių visoje 
lietuvių tautoje. Gimęs lietuvis, 
mokęsis Grėifswaldo, Halės, 
Leipcigo ir beriyno universite
tuose, Vydūnas Storasta išmo
ko branginti žmoniškumo ide
alų ir pasiryžo dirbti lietuvių 
tarpe, leisdamas jiems laikraš
čius, organizuodamas chorą, po 
Visą Lietuvą sakydamas pra
kalbas, rašydamas filosofinius 
ir poezijos Veikalus. Vydūnas 
neskelbė nei kovo*, nei tautinės 
neapykantos* Visi jo raštai ir 
kalbos dvelkia giliu žtabhišku- 
mu, tolerancija, tautų sugyve
nimu. TaUtos didybės ieškojo šaliapin yra 65 metų amžiaus*

Šaliapinas serga
PARYŽIUS, Francuzija, bal. 

11. — Pirmadienio pranešimai^, 
čia serga inkstų liga Feodbr 
šaliapin, garsusis rusų daini* 
ninkas. Keletas daktarų turėjo 
konsultaciją dėl Šaliapino ligoto.
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DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Malsted Street. Telefonai Ciklai #11’7 ~ Atfakteto fcelvergais visą dienij; 

VALDYBA: J. DEGŪįlŠ, Iždininkė ,
K. KAIRIS, vice-prezidentas P. GALSKIS, tmtis’ds
V. MANKUS. fedtretorius P. MILAŠEVIČIUI trustisas.

P. MILLER, finansų seki storius
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DR. MONTVIDAS, Dr-joa Daktaras. K. GUGI3, BT-jos Advokatas, J. P. VARKALA, DtaUgtjbft Aiiditoriufe
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NAUJIENOS, Chicago, UI.
<T-^.« t »•■«■■■? "T'-.- A-.-i.ff,j:.—u

^PIRMAS? JOHN P, STANKOWICH
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TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA
Konkurso Užbaiga Balandžio 30 d., 1938 m.

tftAšž i)Ag
MIESTAS NARIŲ ĮRAŠYS

Chicago .... 215     85
Chicago.... 168

,. Chicago.... 102 
Rockford.... 92 
Chiėagb.... 80 
Roseland.... 70 

.... Cicero.... 56 

... Chicago.... 60

NAUJI NARIAI

84
98
33
45 
ib 
29!
18.
30

Ūv Rrnnn T 711h '■ t°hau, to^l trukdo darbą.IzI. Drilllv J. fillU" į Mat, reikia tuos pačius žmones
nekas po keliollką Įtartų atlankyti. 

NėžiūHbt, kad 8. J. PfetWUskUi 
i buvo paskirta gana didelė kib
ta įrašyti narių šiais metais, ir 
žinant, kad Rockforde Draugi-

sugebėjimą ir darbštumą ROck- 
forde Draugija nariais didėja 
ir atrodo, kad draugės S. J. 
Petrauskas savo kvotą pasieks.

Tikiuos* kad 3. J. Pfeltalfe- 
kiiš sugebės išpildyti paskirtą 
kvotą ir su Visais naujais tila- 
rittie pasistengs atvažiuot! į Fi
nalo vakarą* kur galėsim visi 
kdrtu linksniai laiką praleisti.

I r, ---- ,x,

ŠIANDIEN SUSIRIN
KIMAS

%

še-

Didžioji darbynietė jau, 'čia. 
Beliko vb‘s hebėpiliioš 3 savai
tės iki užbaigai vieno iš dj- 
džiausių vajų draugijos istori
joj. Jau įrašyta arti 2,000 nau
jų narių* dar trtiksta apie Vie
no tūkstančio, kad išpildyti už
sibrėžto tikslo — pasiekti 3*000 
skaitlinės.

iš praeities patyrimų žinome* 
kad paskutinis mėnuo vajuj ė 
visuomet es^į našiausias; mat* 
kiekvienas kontestuntas kontes
to metu yra kalbinęs daugybą 
žmonių* kad prisirašytų ir la
bai daug radosi tokių* kurie 
pasižadėjo įstoti vėliau. Dabar 
jau atidėliojimas nebegalimas 
— kuris tik svajojo ar rengė
si — šiomis dienomis tūri tai 
padaFyli, jei nori sykiu su vi
gais ' naujokais dalyvauti uį- 
ŠvenHhimo” būnkiete, į kurį 
gėuha įžangos bilietą bemoka
mai. Bahkiėte ne tik kad turės 
progos pamatyti šaunų progra
mą, būti pavaišintas valgiais ir 
gėrimais nemokamai, bet turės 
pbOgo's šūšitikti tūkstančius 
ttUlijų dVaūgiį, sū kuriais gal 
prisieis di’ėūgdtiti, darbuotis bei 
sūsitikti per desėtkus metų.

Tokios nepaprastos progos— 
kad būti Vaišihthis ar pagerb
tai — nepasitaikius per seka- 

Imus 10 metų, kuoihtet stiprieji, 
sveikieji, išbuvę 10 metų drau
gijos nariais, ir vėl bus specia
liai pagerbti* auksiniais ^dais 
apdovanoti už neėniinią pašal
pos. Bet ttidliiėt iš 3,000 prisi
rašiusių gal tik kokie 5 ai* 6 
šimtai bus atžymėti, o kiti 
džiaugsis gavę pašalpą ddug 
anksčiau. ’1

šiame vajuje užsiregistravu
sią aktyvių kohtestantų iŠ viso 
yra 43. Tah draugijos patrio
tai, kuriems M{>i* kad draugija 
augtų, bujotų,1 butų galinga it 
žymi. Tų darBūdtojų vardai 
ant Visaddš pasiliks dtdūgijos 
istorijos lūpūoše ūžrašyti. Šia
me va j u j ė,'1 • kūip ‘ ir kituosė, 
Ičiekvienaih pA^al jojo sligabu- 
mą, aplinkybės ir tiirimą laikii 
yra UUstatyta1 kvota* kiek tūrė
tų įrašyti. Iki šiol visi htioši?- 
džiai dirbo ir jaū kai kurie sa- 
vb ddtbą atliko, dabai* bepalie
ka pajungti ;ka% sportišktiiną 
į darbą, kūd pral'enkūS kit'ūs ii* 
pirmiau išpildžius’ savo kvotą. 
’> Tad* broliai konteStaniai!
Kas piriiiaS ?1 iki šiūl dar nėi 
vienas nėra baigęs. Nuo šioS 
savaitės jau bus laukiama kvo
tas baigiančių. Kas sunkiūu pa
dirbės, daūgiau energijos ir pa
siryžimo įdės, tas greičiau savo 
dUtblii tašką padės.

- --------- a 
Ftiėš kiek laiko ČhičAi 

Ltetuvių iMugijos nariu i 
Dh BburtO J. ŽubH'ckėš (2808- ja tūri daug nariu, bet pet* jo 
Wėst &h*d Št.).------------------- T

Dr. ŽūbHckas, palyginti* yta ! 
jh’unas žmogus ir nesenas Chi- 
cagos gyventojas. Iš viso į šį 
kraštą jis atvyko tik pfrfeš ke
letą metų.

Daugelis dar gerai atsimenė 
S sąjūdį, kuris buvo kilęs dėl 

arijampoles ^ealėSj gininazi5- 
jos iMaikyiho. Anierikos pažan
gieji iiėlūviai buvo pasiryžę tą: 
ginėnažiją rėiHtl. Relių mėnesių 
būvyje buvo surinkta pef 
000 Ir pasiųsta tuolaikluiaiū 
gimnazijos dihektOHUi Valai
čiui; Tačiau netrukus po to 
gimftažija vis dėl to buvo lik
viduota* atseit* uždaryta.

Dr-. Žubritkėš BUVO t'dš gim
nazijos paskutinės laidos aBitu- 
rientės.

BaigęŠ giinūažiją, br. Žūbric- 
kas sumanė studijuoti medici
ną. Savo studijoms jis paširiii- 
kO Vieną* kuH pfer daugelį Me
tą BUVO laikoma medicinos 
mokšlo ėėiiU’d. Iš visos EutO-: 
pos bei kitų kontinentų į Vieną; 
SUVažiūddavo tūkstančiai dėk- 
tėbų* kad galėtą pagilinti savo 
Žiniaš medicinos ir chii'ūi’gijos 
srityse.

Vienos uhiversitęlo klinikos 
Bėi pI’oFeSOfidi buvo plačiai iš
garsėję visėriie pasaulyje.

Geresnės Vietos medicinai 
studijuoti Europoje nėbūVO. 
Zubriekės per kelis metus sū 
atsidėjimu dirbo, kol pagdliati 
baigė mokslus, baigęs medici
ną, Į Lietuvą jis lidsitarė nebe
grįžti, bfet Vykti į Ameriką, bu
stojo jis Chicagoje, kur, atlikęs 
ligoninės praktiką, atsidarė sa- 
Vo ofisą ir pradėjo verstis gy
dytojo profesija.

Dr. Žubricko asmenyje Chi- 
fcagoš Lietuviu Draugija ne tik 
įsigijo gerą profesionalą, bet ir 
Šiaip Visais; atžvilgiais inteli
gentišką barį.

Reikia tikėtis* kad nariai, 
Reikalui esant, atsimins, jog 
t)r. Žtibrickas priklauso tai pa
čiai organizacijai, kaip ir jiė.

Juhii P. Btaftfebwiiėh yra 
iias Hhiragos syraftlttjas) links
mu bu&k mylįs dalyvauti lifetu- 
visituose pmismyviškuttsfe pa- 
rungimubsfe-. Ju specialybė) tai 
itahiavinėjimas nejudinamos 
nuosavybes) kitaip sakant) Re- 
at fetate) in bižttfo viela — 
oiW S; Weall Avė-.

čhieagos Draugija su p> J-. 
P-. Stankwieh įsiralymu pra- 
turtėje dar vienu inteligentišku 
nižuiertum-.

šiandien Masonie Tample 
(1547 N. Leavitt SU) įvyks 
Čhicagos Lietuvių Draugijos 
susirinkimas. Susirinkimas pra
sidės 8 vai. vakaro. Kai baigsis 
of&aHižhcijos Bizrtio reikalų afc- 
taHibaš* tai k; AdgUstAs kalbės 
tema “Clarence Darrow, jo gy
venimas ir jo darbai”.

kdn; Thbntaš SalkaliskaS įrašė:
Alėx Burba
Paulina Burba .
Geneviene Klidukis
George MoiitVid. • . I

Kon. P-nia MariOh Asčilla įra
šė:

Jbnaš Šliūmakaris.
Kon. Joseph Ascilla įrašė:

Alfred Dembauskas*
Adam Dembauskas 
MaUrlhe AmUnš.

Kon. Joseph Augaitis įrašė:
John Barkansas.

Kdrt. kažhni'eraiš Jokūbka įra
šė: •

Solomija JanUšaUškienė. 
kėb; J. Petrauskas įrašė:

J; Paroška
N. M., Parbškienė
A; ttertakife

Kvhteštaftt&i & J. Petrauš- 
kas apfe narius rašo:

į J. Barbšth. inteligentiškas 
šūgabūs jaunas vyrukas ir mu- 

ižikos mėgėjas-.
P-rtia N; M; ParOškiėnė. Nuo

širdi* draugiška moteris, intė- 
resuojąsi li'ėtuvią pažangiu ju
dėjimu ir jame randa sau pasi- 
tenkinimą.. .>

F-lė A; Dbckaitė. Gabi ir pb- 
pGiiari jaunuole atletė, pasižy
mėjus boVuling alley žaidimb 
kbtaūndbj. Lietuviškoj dvasioj 
išauklėta ir liUoshi lietuviškai 
kalba.
Kott. Povilas MilfeševičiUs įrU-

. --- ,---- .- -

Kiekvienam Proga
PASISKUBINKITE
Iki konkurso galo liko aštuo

niolika dienų. Tai gana trum
pas laikas taip svarbaus darbo 
— išpildyti kvotą įrašymo nau
jų narių, šis darbas atlikti vien 
kontestantams yra be galo sun
kus Uždavinys. Kad šį uždavinį 
butų galima Išpildyti, turi at
eiti į talką ir pavieniai draugi
jos nariai.

Musą darbuotojai — konkur
sui ta i yra privargę, nuilsę, 
naujų narių gavimo šaltinai y- 
ra apsekę, nėra taip lengva, 
nors ir keliems desėtkams dar
buotojų kvotos skaitlines išly
ginti. Todėl talka visų draugi
jos narių visais garbingais bu
dais yra pageidaujama. Jūsų 
gerbiamas draugas ar pažįsta- 
|ųa«v>niekada - neatsisakys nuo 
jūsų pakalbinimo prisirašyti 
prie jūsų mylimos draugijos,— 
tik įsidrąsinkite išmėginti savo 
lainię gauti bent vieną naują 
narį, taipgi gauti tikietą į kon
kurso pdbaigtuvių vakarą už 
kiekvieną naujai įrašytą natį. 
Žinokite* kad šis pabaigtuvių 
vakaras — tai bus savo rūšies 
šveiitė tų, kurie darbuojasi 
draugijos labui. Pasiskubinkite!

* D.
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Gruodžio 11 d. 1937 metais*< • ?

Amalgamated pUOŠniaine name 
susirinko per du tūkstančius 
draugijos itaruuoioją ir nuujai 
įstojusią narią* kad iškilmingai 
galėtą priimti naujukus į naną 
tarpą, kas tose iškilmėse daly
vavo* tas per daugelį /metą to 
nepamirs-. Patalpa nors didele 
ir erdvi* su didžiule svetaine ir 
kultomis mažesnėms* visa buvo 
pilnutėli svečią. Tik kruta, 
maišosi* sveikinasi* šneka* juo
kauja; kiek draugiškumu* pa- 
žinčią* susitikimą. Visi jaučiasi 
savi* vienus šeimus urgahL 
zdeijua nariai* Tai buvo tik į- 
pusėjūsiū ,vajaus sueiga.

Dabar, balandžiu 30 dieną, 
vėl įvyks panaši iškilmė, tik 
dar reikšmingesnė ir turėtą bū
ti net skaitlingusnė; Nes tai bus 
Finalo Vakaras, užbaigtuvės 
vieno iš didžiausių vajų. Kiek
vienas narys turėtų skaityti sau 
už pareigą tame parengime da
lyvauti ir pasipažinti su naujais 
šeimos nariais; Kiekviėhėm yra 
proga ten būti ir be jokių Iš- 
kdščią* Uė tik programą išklau
syti, bet ir iki sočiai būti pavai
šintam. Viskas ko reikalauja
ma — tai įrašyti nors vieną 
naują narį ir UŽ ttd bemoka
mai gauti įžangos bilietus. Mat, 
už pinigus bilietai visai nebus 
parduodami-.

Nesentai visiems nariams bu
vo išsiuntinėtos aplikaeijų bian- 
kos įrašymui naują narių — 
nenumėskite ją į Šalį. Turite 
juk šeimos narią* giminią, 
drangą* kaimyną* kurie dar ne
priklauso Ghieagos Lietuvių 
Draugijai. Padarykite jiems ge
rą* pakūlbjbkitė juos, gal nevie
nas seiitai lalikia, kad kas pa
kviestų prirašytų. Jie už tai 
jums d«r dėkingi bus. Ši drau
gija hetitri Sali lygios hė tik 
Chicagoje* bet ir visoje Ameri
koje tarpe lietuvių, čia nariai 
visi lygus, visiems vienokis pa
tarnavimas, ir sąlygos paran
kesnės, negu kur kitur, ši 
dr-ja tūri Savo nuolatinę raš
tinę, kui* galinta visuortiet įsi
rašyti, duokles užsimokėti, pa
šalpą at$|imti; neapdeda narius 
jokiomis bausmėniis, nesiunčia 
lankyt ligonių; turi net tris pa
šalpos skyrius, kur galima gau
ti pašalpos tiek, kaip kitur pri
gulint j tris draugijas.

Kiekvienas narys turi progą 
ir turėtą skaityti sau Už būtiną 
pareigą įrašyti nobš, po Vieną 
naują i>arį pirm balandžio 80 
dienos Šių metų ir dalyvauti 
Finalo Vakare su užsidirbtu į- 
žangoš bilietu. i

^-Jūsū Tkrnas

ŠiaisStasys J. Petrauskas 
Melais jaū įrašė 17 naujų ria 
rių ir dar turi begales prošpek 
tų, bet daugelis vis atidėlioja

Alina Jonaitis.
kon. Stasys Yurčis įrašė: 

jblin Df^žIUskiS 
Jusėph katpauskis 
Stella Gėri* i 
Jdšepll M i liet* 
Uršulė LttUtih

PUftia U. Lautili yta drau
giška moteris* laiko taverną* 
4601 Sd. Paulina Št.
kdn. Alex Ambrazevičia įrašė: 

Antaną Ražaitį.
Kon* BėHėdiklas Vaitėkunas į- 
tašė: f

Iži'dot Mėiikų.
t

kon. Senas Petras įrašė:
Mikė Mockiis
Auna Mockus 
Julia Strola
Mikialiha Starlene

Kon. Elzbieta Norgailiehė įrašė: I 
Mrs. Kazimiera Mistinas.

Pavieniai Draugijos nariai įrė
žė Šiuos asmehis:

John Wilkas įrašė Sophiė L. 
Wilkas;

J. A. Martin įrašė Mary IVt. 
Martin.

Atitariąs KriišžltUs iš MėlfosU 
Uark įrašė Joseph# Bass.

Į K; Augbstas įrašė Jbhn Gfeeli 
3331 Š. Halsted St., Kūris laikb 
valgbmų daiktų krėutūvę.

ftOSELANDAS
Čia darbuojasi šiais inetals 

nėrių šiame konteste. Įrašymas dp kontestantai ir viens kilaiti 
į Draugiją palengvėjo, kadangi nenori užsileisti garbės naują 
vietos klebonas per pamokslus narių gavime, šiais metais S. 
gėrai Draugiją išgarsina, ture- Yurčis įrašė 19 narių, M. Seū- 
dėnias tikslą Draugijai kenkti. I ko 15. Kiekvienas sakosi turįs 

Pagyvensim—pamatysim, ką' daug, prospektų, tik apgailauja, 
ciceriečiai nuveiks. ; kad darbai blogai eina. Kaib

25

konkursantai/
Senas Petras J.......................
Bėnėdiktas Vaitekiibūs ........
Frank Bulaw.........................
Stasys J. Petrauskas ...........
Vincent B. Ambrose ..........
Stasys Yurčis .......................
Kazimieras Jokubka ...........
Thomas Saldauskas ............
Joseph Ascilla .....................
P-ia Marion Aseila ............
Joseph Augaitis ...................
Geo. Izbickas ...... .................
P-ia Elz.’ Nofgailienė ..........
Adomas Markūnas ...............
Antanas Visbaras ...............
Alex Ambrozevičia ................ 
John Pi Gričiunas ...............
Povilas Milaševičius ..........
P-lė Sužanė Gabris..............
P-lė Josephine Miller .........
P-lė Jennie Laurėl . .............
Kazys Štepanavičius ...... ......
P-ia Magd. Ratkevičienė ... 
John Šliužas 
John A. Grekey ..................
Feter P. Lapetiis ..............
Petras Galskis .....................
Stasys Mockus .............
^tanley, Statkįevięh -T - 7 
Antanas L. Skirmontas ...... 
Vintas Cernauskas .............. 
Jonas Cinikas ............ .........
Chester Prakustas .............
Louis Antobavičius..............
P-nia Petronėlė Markauskas
Ju^as Albauskas ............... Chicago
Peter GIniotis ..... ...... ........
P-nia Julia Luketis.............
Antanas Stankūs .-..............
P-lė Antoihette Karevičius . 
Joseph J. Žukas..... ............
Mike Senko .....................
G. Steponavičius ...1............
Pavieniai nariai (ne konkursantai) įrašė ....... .... 361........  236 I

Aplamai naujų narių kVota kdhkUršė Z.....A....;-.;....; 5,600 
konkurse naujų narių įrašyta .......    1,850
Kvotai trūksta .........................    ... 1*140

PASTABA:
1. Konkursas baigsis balandžio 36 d., 3 vai. popiet, Tą pa-Į 

čią dieną* tai yra šeštadienio Vakare, įvyks Konkurso Finalo
) vakaras, Ahtalgbniatėd Cėnier, 333 Ashland Blvd.'

2. Visi nauji nariai* įsirašą nuc gruodžio 11 d. 1937 ligi 
balandžio 30 d'. 1938 m-., į sakytą vakarą tikietus gaus nemo
kamai. Taipgi tikielUs gaus rtetnokamai Visi tie draugijos na
riai* kurie įrašė naujų narių.

3. Konkurso Finalo Vakariii tikietai nebus parduodami 
juos gaus nauji nariai'; nariai Už įrašytą narį, taipgi konkur- 
santai. Vakare įsigėrimai ir užkandžiai bds hėmokėftidL

4. Nariai priimami DtaU&ijon — vyrai ir moterys nuo 15 | 
ligi 48 m. Pasibaigus kbnkUfšUi nauji nariai bus priimami tik
tai nuo 15 ligi 40 metų. įsirašyti galima pėi* UiliSiį koUkm^an- 
tus; per draugijos harius Urba reikia atvykti asmeniškai į di*dU- 
gijos ofisą.

5. Draugijos ofisaš adatas nuo 9 ligi 5 vai. popiet* ketvir- 
. tadieniais 9 ryto ligi 9 vakare it nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. 
r popiet.

HARVEY, ILL.
■ t-.;,

Viršuj minėtame mieste dar
buojasi du kontestantai, bū
tent, A. L. Skirmontas it G. Iž- 
bickas. kadangi Šiame mieste 
lietuvių nedauglaUsia ii1 veik 
pusė čia gyvenančių lietuvių 

xjUU ptiklauso Draugijai, tai čia 
milKų kontestantams pusėtinai 
sunki dirva, bet nežiūrint to, 
jie vistiek sugeba gauti narių 
ypačiai A. L. Skirmontas. Aš 
manau, jei jie ir toliau darbuo
sis tokiu pasiryžimu, tai per 
metUs laiko įrašys į Draugiją 
visus lietuvius čia gyvenančius 
ir galinčius priklausyti;

' CICERO, ILL.

šiais įlietais, Ciėetos kbiitėSr 
tanlai, būtent, J. Augditis, A. 
Visbūtas, K. iokubkū, J. Cini
kės ir M. AsčiliėUė Įrašė' per 
40 narių ir kiekvienas dar turi 
po kelioliką prospektų. Pagal 
kontestantų išsireiškimus, jie 
turi vilties dar įrašyti apie 100

Koiitestanti’ Vardai
Daugelis kontestantų turi be

galės prospektų, bet negali jų 
užbaigti, kadangi pas lietuviui 
yra ta ypatybė* kad kaip gali
ma ilgiau delsti. Kai ateina 
kdjiteslantas pas savo draugutį 
ar pažįstamą ir mėgina įrašyti 
į Dr-ją, tas pasiklausęs man
dagiai jani atsako: dar yra lai
ko iki užbaigos kbntesto, ateiki 
kitą kartą* tai tada tikrai įsi
rašysiu. Praleidęs savaitę, kitą 
prie progos kontestantai vėl 
užeina pas gerąjį draugutį, pa- 
rapijoną ar pažįstamą ir vėl 
tas pats mandagus atsisakihėji- 
mas, kad dar toliai!, kol paga

lbos kontestas pasibaigia ir tie 
delsėjai lieka neįrašyti į Drau-i 
giją, nūs k'Onteštanlaš paskuti
nes dienas ir labiausiai norė
damas negali visų matyti.

Taigi, kad pas lietuvius ne
būtų įėjęs į madą delsimas, tai 
kontestantai daug daugiau ga
lėtų įrašyti į Draugiją, nes ka
da jau įrašo, tai kontestantui 
nereikia juo rūpintis ir jis turi 
daugiad lalkb ieškoti naują na
rių. , ‘į Draugiją palengvėjo, kadangi

su
ten nebūtį, 
mano savo
kaupiu

o roselandįečiai 
kvotą išpildyti

t AcmE-NaujIeNV Foto]

Draižihys, kurs parodo iškeltų vieškelių projektą* 
padarytas Čhicagos inžinierių firmos Hazdet if Eraal» 
užikurį ta firma laimėjo $5000 prižą nuo Amerikos plie* 
p *p * ’ »»• *7<. .

no statybos instituto*
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y ®
Grižo Iš 
Floridos

Kaip vakar iš Floridos turė
jo grįžti Englewood lietuve p. 
Sterling, nuo 537 West 57th 
Street. Ji ten viešėjo per kurį 
laiką ieškodama poilsio. Dau
ginusiai laiko praleido Jackson- 
ville mieste. B.

Lietuvos ilgėjimosi dainele! 
Gerbiama panele, Tamstą už 
tai sveikins Lietuvos jaunimas. 
Taippat bus karštai sveikina
mas ir visas šio choro būrys 
dainininkų, kuriuos neužilgo 
mes chicagiečiai išleisime į Lie
tuvą. Ypatingai ačiū tariu Rim
kaitei už jausmingą dainavimą.

R. š.

Asmeniškas Ačių 
P-lei Rimkaitei!

Pirmyn choro dainininkė S. 
Rimkaitė praėjusį sekmadienį 
Progress Radio programoj so
lo dainuodama pavedė didelę 
meilę ir išraišką dainuodama

Gimtadienio
Vakarėlis

McKINLEY PARK. — Balan- 
džio 10 d., ties 1858 W. Per- 
shing Rd., įvyko p. Marijonos 
Kirchinskienės, valgyklos ir alu
dės savininkės, gimtadienio va
karėlis.

Susirinko gražus būrelis r.r- 
timų draugų, lietuvių jr kita
taučių. Vaišinosi paukštiena, 
kitais skanėsiais ir linksmai

leido laiką. P-a Kuchinskienė 
gavo nemažai dovanų ir gėlių. 
Ji visiems širdingai dėkinga.

Senas Petras.
, • ____ —----4----------

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms
(Chicago je)

William Visek, 23, su Helen
Pursa, 21

Jaseph Tatar, 23, su Helen 
Brosky, 21

SUSIRINKIMAI
Bridgeporto Dr-stės Palaimintos Lietuvos susirinkimas įvyks 

balandžio 13 d. 8 vai. vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 
Prašome pribūti laiku, nes yra daug svarbių reikalų aptar
ti. —Valdyba.

Lietuviška Teatrališka Draugystė Rūta No. 1 laikys savo mė
nesinį susirinkimą trečiadienį, balandžio 13 d. 7:30 vai. va
kare, Juškos svetainėj (Hollywood Inn), 2417 W. 43 St. 

^Visi nariai kviečiami dalyvauti. —J. Aušra, rašt.
A. L/E. K. D. 1 kp. mėnesinis susirinkimas įvyks antradienį, 

bal. 12 d. 7:30 v. v., Darbininkų svetainėj, 10413 Michigan 
avė. Kaip paprastai, prieš susirinkimą bus referatas, o po 

'to susirinkimas. Todėl pageidaujama, kad atsilankytų pa
šalinių kuodaugiausia. —Sekr. P. J. Kučinskas.

Cicero Lietuvių Namų Savininkų Politikos Kliubo bertaininis 
susirinkimas atsibus antradienį, balandžio 12 d. 8 v. vak., 
Liuosybės svetainėj. Malonėkit visi kliubiečiai atsilanky
ti, taipgi ir kaimynus atsiveskit prirašyti. Visiems yra aiš
ku, kad esame valdininkų skriaudžiami ir apleisti, todėl 
reikia organizuotis. —Valdyba. <

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

VELYKŲ MADOS VAIKAM

Mažesnioji mergaitė dėvi 
ažūriniai mėlinos spalvos 
eilutę, didesnioji (11 metų) 
mergaitė turi print taffetos 
dresę ir baltą skrybėlaitę

Naudokitės Proga!
Nauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS LTE- 

TUVIŲ DRAUGIJON per musų kontesiantus, Draugijos 
narius ar ofise, iki BALANDŽIO 30 D. 1C38 M., gaus ne
mokamai tikietžf į Draugijos Konkurso Finalo vakarą, 
kuris įvyks BALANDŽIO 30 D., AMALGAMATED AUDI
TORIUM, 333 SO. ASHLAND BLVD.

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

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

9 vai. ryto iki 1 vai. popiet.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJA

1739 So. Halsted Street

niukas 11 metų dėvi kupra
nugario plaukų paltą ir pil
ką “silkės kaulo” siutą, o 
jo batai rudi.

IACME-NAUJIENŲ Foto]

j /
į TARP MUSŲ

BIZNIERIŲ
.....................

Barskis Furųiture 
House
Išpuošė savo krautuvės skiepą

T0WN OF LAKE. — Bar- 
skis Fųrniture House yra vie
na pįjcmutinių lietuvių rakandų 
krautuvių Chicagoje. Biznis se
kasi gerai. Savininkai sumanė 
išpuošti savo krautuvės skiepą. 
Taip ir padarė.

Sklep: s yra didumo 48x89 pė
dų. Visos sienos dabar išmuš
tos -su naujos mados materic- 
lu — “Nu-Wood Beaver Lap 
Tile”. Išrodo puikiai. Elektros 
šviesų yra suvesta 48. Kai įei
ni į skiepą, išrodo, kad įėjai į 
jaukų kambarį. Ir 'viskas taip 
gerai ir skoningai sutvarkyta, 
kad tik gėrėtis reikia.

Toks pagerinimas yra nau
dinga netik krautuvės savinin
kėms, bet ir’ kostumeriams.

— Susiedas.

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą

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

Setas iš 6 šmotų vienaip as
meniui, būtent: šakutė, sriu-

bai šaukštas, videlčius, salo
toms šakutė ir du maži šauk
štukai, vienas kavai, o kitas 
dezertui valgyti, šie šeši šmo
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink

it gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur hegausit. Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos.

TAUPYK, TAUPYK, TAUPYK 
PACKARD BARGENAIS

37 PACKARD Sedan .........  $750
35 PACKARD Sedan \............. 48d
36 TERRAPLANE Sedan ....... 425
35 DODGE Sedan ................. 345
32 PACKARD Sedan ..............  275
35 FORD Del. Sedans ......... 225
33 PONTIAC Coupe .........w....... 165
31 AUBURN Sedan ........  75

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

LIETUVOS PRODUKTAI
“FRANKFŲRTERS” 
LAŠINIŲ 
BARAVYKŲ 
RAUGINTŲ AGURKŲ

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

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DEVVNEKIOS 
GINTARŲ 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ

šių importuotų produktų.
Krautuvėms ir draugijoms specialia patarnavimas.

PRISTATOM VISIEMS IR VISUR

BALTIC IMPORT CO., Ine
IMPORTUOTŲ SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

805 W. 19th St
CHIOAGO, ILL.

Tel. Haymarket 3555
J. P, RAKŠTIM. RAV.

Dar 61 Packard Bargenų pasirinki
mui Žemomis Kainomis.

PATS PASIRINK TERMINUS 
PACKARD VARTOTŲ KARŲ 

1441 E. 75th St. Phone Midway 7272

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG D1STANCE 

MOV1NG
Perkrauiftom forniČius, pianus ir 
visokius rakandus bei štonis. Ve
žam i farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis i visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

Snuki! Tel. VAROS 3408

MALIORIAU 

MALEVOK

SAVĘS WORK!
PILSENLIGHT FLOOR OIL

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

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avc.

Tel. PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Sci’eened) .................. tonas
SMULKESNES $7 25
1onas ....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

TAISOME VISO-
I KIUS RADIOS

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

Marąuette Radio
AI. ENZULIS

5610 So. Maplevood A vende 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

CLUB AL. J.
8328 Kean Avenue

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

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

8328 Kean Avenue Willow Springs.

Pasidarykit Džiuginančias Naujas 
Sienas į Vieną Dieną su \ 

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

pasėkas. Pasirinkimas iš 27 
spalvų ir Šešėlių.

VISOS SPALVOS M 
Už gal.................... ....

Specialę įvadine auka

ACIDTEST
Greit džiustantis Spar Varnišas 
visokiems išorės ir išlaukęs pa
viršiams $1 už
tiktai ........... I 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

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

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

Tiktai po 99^ už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS
6 didelius peilius už .... ......................... $1.49
6 didelės šakutės už ...........   1.19
6 sriubos šaukštus už ................................. 1.19
6 salotom šakutes už ..........  1.19
6 arbat. šaukštukus už ............   79ė
6 Ice Tea šaukštai už ............  1.19

Per paštą 15 centų extra už persiuntimą.

(ACME-NAUJIENU Foto*

Policmanas Hugh Gilles- 
pie, buvęs Notre Dame uni
versiteto atletas, kuris išgel
bėjo kelis žmones iš degan
čio Center viešbučio Madi
son gatvėje, Chicagoje.

Y A N A S 
GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 

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

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street 

Phone PROSPECT 1297 
Lietuviu Krautuvė

LOANS & INSURANCE
IN ALL ITS BRANCIIES

Building Management
JOHN P. EWALD
REALTY COMPANY, Ine.

3236 S. Halsted St.
Phone CALUMET 4118

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
ni alų, kurj užvardino NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

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

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock 6240

—Onute, ar tu busi 
mano?

—Taip, bet pirma 
turi pradėti taupyti—

NAUJIENŲ SPULKOJE
' ■ ( f i • /

Garsinkitės “N-nose”

INSURANCE
(APDRAUDA)

. • Pilną apdraudą auto
mobiliams

‘ • Apdraudą namų nuo 
ugnies

I
• Apdraudą rakandų
• Apdraudą nuo vagh
• Apdraudą langų

Į .. . \ '
• Apdraudą gyvasties

Į gausite

; NAUJIENŲ
raštinėje

per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted St
Raštinė atdarą kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie- į 
niais nuo 9 ryto ikti vai j 

po pietų.

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

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

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

t

•
Siunčiu ...... kuponus. Taipgi pinigais ..........................

Atsiųskit man ......................... .................. ................. . .........................

Vardas ... ........ ................ .................................... -.................

Adresas .......................    . ......... .............. .................... -■

Miestas ....................................................... Valstija -------------- ■—

Kupono No. 108 Balandžio 12 d.

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

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

• FOTOGRAFAS-
CONRAD

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

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

• LIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI

GYDYMAS.........................SCn.OO
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  $1500
RAUMATIZMAS *9.00

greitai palengvinama .......
VISAS LIGAS GYDOMA $1.00
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■ ’

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

Tel. Lawndale 5727.

• RĘSTA URA NTAT

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIU VALGYLA 

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

TeL VICTORY 9670.



Antradienis, Balan. 12, 19Š8

POLITIKOS ŽINIOS
_______ _ _ ._____________________

A. H. Nausėdiene 
Kandidatuoja

Airių pakalikai išplati* 
no humbugo lapelius 
apie lietuvių kandidatą

Vakar vakare po visus lie
tuvių namus buvo išdalinti 
lapeliai su antrašte:

“Paskutinis Žodis!
Blofas—

A. Nausėdienė nekandida
tuoja”

Tame lapelyj paduotas til- 
pęs Naujienose A. Nausėdie
nės laiškas* kuriame ji pasi
sako, kad ji remia teisėją Ja- 
reckį į Gook pavieto teisėjus 
ir pasirašo kaipo kandidatė į 
9-to distrikto senatorius.

Taigi pasiremiant tuo teži
nomi lapelio autoriai (Nasbo 
ir mašinos pakalikai) sako, 
kad Nausėdienė tik renkanti 
balsus teisėjui Jareckiui, o pa
ti nekandidatuojan^ti. Sako To
dėl mes prašome lietuvius bal
sų už — airišį 'kandidatą į tą

Tai yra bjaurus Našlio ma
šinos politikierių triksas^ Visi 
žino, kad Nausėdienė niekad 
neištraukė savo kandidatūros. 
Ji buvo ir tebėra musų kandi
datė lietuvių kandidatė j se- 
natojrius. šalin su apgavikais 
kurie tokius melagangus lape
lius skleidžia.

Pasibjaurėdami tokiu Nasbo 
mašinos pakalikų elgesiu, lie
tuviai dar labiau sukrus bal-

MADOS

F

i

dideliame nuliudime 
Stefahiją, po tėvais

PADEKAVONĖ

AįtA.
> BABlhJCKtENĖNo. 4735— Naujos mados plati su

knelė. Sukirptos mieros 14, 16, 18 
20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau- 
virš nurodytų pavyzdžių

Naujienos Patum Dept

te pasiųsti pinigus arba pal
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Patiem DepL, 1739 
So. Halsted St, Chicago* I1L

kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresų. Kiekvieno pa-

Pašaukit mus tuojau

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

4VMm fcp pavaldi)

(Adresas)

NAUJIENOS, Chicago, HL

I CLASSIFIED ADS. {
L» „■■■■n . --- - - ■ - - įTuienunr™-------------  -.------ i hihb^

REIKIA DVIEJŲ VYRŲ ar mo
terų būti išimtinai lietuvių atsto
vais. Algos $15 į savaitę. Kreiptis 
9 iki 11 vai. ryto tiktai. Kambarys 
414. 2326 South Michigan.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA PATYRUSIO Jauno 
VYRO — bučerio nuolatiniam dar
bui. 1340 North Roman Avė.

a,——, . . ■

suoti už savo kandidatę Nau
sėdienę, o taip pat ir už teisė
ją Jareckį, kurį ji remia.

0’Connor nurodo 
kaip bosų mašina 
neigia Lietuvius

John H. O’Connor, demokra
tų kandidatas į atstovu^ legis- 
laturon nuo 11-to distrikto štai 
ką pasakė apie lietuvius ir bo
sų mašinos atsinešimą į juos.

“130,000 lietuvių piliečių 
Cook paviete yra užmirštieji 
žmonės.

“Didelės demokratų politiš
kos mašinos dabar prašo lietu
vių, kad jie už juos balsuotų.

“Bet ką gero jie padarė lie
tuviams praeity?

“Nieko.
“Absoliutiškai nieko.
“Du metai atgal, kada bosai 

patyrė, kad lietuviai ketina at
simesti nuo mašinos, jie išsi
gandę indorsavo Joną žurį į 
teisėjus, šiais metais buvo pra
šyta, kad Nash ir Kelly indor- 
suotų jauną lietuvi amerikietį 
į pavieto komisionierius. Bet 
Nash ir Kelly atsisakė. Vietoj 
lietuvio jie indorsavo negrą.

“Taigi-lietuviai turi kaip vie
nas eiti ir balsuoti už visus ne
priklausomus kandidatus, kurie 
eina prieš mašiną. Tik tokiu 
budu lietuviai parodys savo 
spėką.”

Ponas John H. 0’Connor yra 
gimęs ir išaugęs Bridgeporto 
apielinkėje prie 36-tos ir Wall - 
ace. Jis stoja už lietuvius ir vi
suomet buvo jų tikras drau
gas.

Taigi lietuviai, kurie gyvena
te 11-me senatorialiame di^trik-

SIMONAS J. DELKUS
Gyveno po nr. 2124 W. 24th 

St., Tel. Seeley 7868
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 11 d. 1938 m., su
laukęs 32 m. amž.* gimęs 
\Vaukegan, III.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Adelę po tėvais Lat- 
vattis, tėvą Simoną, 4 seseris 
Marijoną, Beatriče, Antaniną 
ir Aleną, žentą Juozapą 
Brown, motutę Antaniną Lat- 
vaitienę, dėdę Joną Latvaitį 
ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
čiaus kopi., 2314 W. 23rd Bl.

Laidotuvės įvyks Ketvirtad. 
Bal. 14 d., 1:30 v. popiet iš 
koplyčios . bus nulydėtas į 
Tautiškas kapihės. ’

Visi a. a. Simono J. Del
kaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, tėvas, seserys it 

kitos giminės.
Laid. Direktorius Lachawičz 
ir Sunai, Tel. CANAL 2515.

JONAS LUKOŠZIUS
Persiskyrė su šiuo pasau- 

, liu Balandžio 8 d., 4 vai. ry
to sulaukęs 46 m. amžiaus, 
gimęs Vainutoje, Raseiniuo
se.

Amerikoje išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną, po tėvais Ves- 
selaitę ir pusseserę Marthą 
Idzelis ir švogerį Frank IdzeK_ 
lis, pusbrolį Wm Chesna, dė
des visą šeimą Barauskai, o 
Lietuvoje, brolį ir dvi seseris.

Kūnas pašarvotas Carlson 
and Sons koplyčioje, Rhine- 
lander, Wis. Laidotuvės įvyks 
Trečiadienį, Balandžio 13 d.
2 vai. po pietų. Iš koplyčios 
bus nulydėtas į Viešas Kapi
nes, Rhinelander, Wis.

Visi a. a. Jono Lukosziaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Giminės ir Draugai.

ŠOKS ^MELROSEPARKIEčIAMS — Proviso Lietuvių Atletikos Kliubo “Baletas”, kuris 
šoks mclroseparkiečiams Velykų sekmadieni,‘ balandžio 17 d. Kliubo vakaras įvyks Blue 
Goose salėje, 5:30 pp. Įžanga 35 centai asmeniui. Baleto nariai yra, iš kairės dešinėn: Ed. 
GrUger, Tohy Paulauskas, Joe Zankūs, John Vaichulis, Victor Lyons ir Bruno Vaitkievich.

te (nuo 55-tos j pietus iki 107- 
tos gatvės tarp State ir Cice
ro) būtinai nepamirškite paduo
ti savo balsą už John H. 
0’Connor į atstovus legislatu- 
roh.

(Skelbimas)

JUOKAI
Nevaikiškas sprendimas

Tėvas su maža dukrele nuėjo 
apsidairyti į zoologijos sodą. 
Be kito ko, priėjo prie juros 
kaulaičių.

—- Kas čia — klaupia mer
gaitė.

— Vandeninės kiaulės!!
— Jos visai ne kiaulės jeigu 

į Vandenį eina, — atšauna ma
žoji.

JUOZAPAS BOGURSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 10 d., 1:30 valandą 
po piet, 1938 m., sulaukęs pu
sės amž., gimęs Vartą kaime, 
Bartninkų parap., Mariampo- 
lės apskr.

Amerikoj išgyveno 40 m.
Paliko 

moterį 
Pajaujis, 2 sūnūs Joną, mar
čią Petronėlę ir sūnų Vincent, 
5 dukteris Helen Breveckis, 
žentą Joną, Margaret Bachu- 
nas, žentą Joną, Agnės War- 
dehsciuVZ, žentą Victor, Mary 
Kontrimas, žentą Stanley, 
Constance Stašaitis, žentą Jo
ną, 9 anukus ir Vieną pro- 
anuką ir gimines ir draugus.

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

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

• Visi a. a. Juozapo Bogurs- 
kio giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sunai, Dukterys, 

Marčios, žentąi ir Giminės. 
Laid. Direktorius Antanas 
Petkus, Tel. CICERO 2109.

SKUBUS FONDAI 
LAIDOTUVĖMS

Ar reikia jums pinigų dabar? 
IMKIT ŠIANDIEN!

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

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

LOVEIKIS SS 
. Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

«
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5860

KLASTINGOS REGIS
TRACIJOS

Kelly-Nash mašinos pas
tangomis Chicagoj yra už
registruota gal būt daugiau 
kaip šimtas tūkstančių bal
suotojų, kurių visai nėra, 
bet kurių “balsus“ mašina 
pasiskaito sau, kada būna 
rinkimai. Prokuroro ofisas 
dabar- kasdien suranda dau
gybę klastingų registracijų. 
Štai du paveikslėliai, kurie 
parodo dviejų klastingų re
gistracijų adresus:

šioj vietoj: nėra jokio na
mo, tiktai iškaboms lenta, 
bet iš šios vietos koks tai 
žmogus užregistruotas kaipo 
balsuotojas. ,, Adresas 2530 
Madison st

Kitas neva žmogus užre
gistruotas iš adreso 1527 W. 
Hastings st.> kur tuščias lo
tas yra aptvertas tvora.

[ ACME-NAUJIENŲ Foto]

a. a. agni
kuri mirė. 6 d. balandžio ir 
palaidota tapo balandžio 11, 
1938 m., o dabar ilsis šv. Ka
zimiero kapinėse, amžinai nu
tilus ir negalėdama atsidėka- 
voti tiems, kurie suteikė . jai 
paskutinį patarnavimą ir pa
lydėjo ją į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.
x Mes atmindami ir apgailėk 
darni jos prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką lalyvavusiems laido\ 
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams. Dė
ka voj ame musų dvasiškam 
tėvui, kun. M. Svafliui, kurs 
atlaikė įspūdingas pamaldas 
už jos sielą; dėkavojame lai
dotuvių direktoriui J. F. Eu- 
deikiui, kuris savu geru ir 
mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo ją į amžinas- 
tį, o mums palengvino per- 
kęsti nuliūdimą ir rūpesčius, 
dėkavojame grabnešiams, gė
lių aukautojams, gėlių nešė
joms ir, pagalios, 'dėkavoja
me visiems dalyvavusiems | 
laidotuvėse žmonėms;, o tad 
mūsų mylima motinėle lai 
Dievas suteikia amžiną atil- J 
sį. Nūliųdę lieka:

Karnelskių šeimyna.

1500 Žmonių 
Keistučio Spulkos 
Ofiso Atidaryme

Prisidėjo 75 Nauji Nariai

BRIDGEPORTAS. — Perei
tą šeštadienį, balandžio 9 die
ną, iškilmingai atidarė savo 
naują ir modernišką ofisą Kei
stutis Loan and Building As- 
so'ciation No. 1 (Keistučio Sko
linimo ir Budavojimo Draugija 
No. 1), 3236 S. Halsted St.

tik ofisas9 atsidarė, 9Kaip 
valandą ryto, tuoj žmonės pra
dėjo rinktis ir apžiurinėti, kaip 
viskas įrengta. Ir taip nuo ry
to net iki 1 valandą kito ryto, 
žmonės lenkė naują ofisą. Vi
so perėjo 1500 asmenų.

Draugai, biznieriai ir profe- 
sionalaL*^r$iuntč 24 gelių bu
kietus. Tai buvo nepaprastai 
gražus naujo ofiso papuošimas. 
Sekretorius John P. Esvaldas 
k.bai džiaugiasi ir yra dėkingas 
visiems, kiltie prisiuntė gėles 
ir prisidėjo 
gos lietuvių 
gros.

• Iškilmingo 
dienoje prisidėjo 75 nauji na
riai. Sekretorius aiškina, kad 
jis nesitikėjo, kad vieną dieną 
tiek daug gaus naujų narių.

Malonu, kr.d šiai lietuvių fi
nansinėj 
kasi.

prie šios sekmin- 
finansinčs istai-

ofiso atidarymo

įstaigai taip gerai šė

Linkiu 
Building 
didesnio

Keistutis Loan and 
Association No. 1 dar 
pasisekimo.

— A. žymontas.

RADIO
Peoples Krautuvės 
Šaunus Priešvelykinis 
Radio Programa's

Primintina, kad šiandien, an
tradienį, 7tą valandą vakare už- 
sistatykite savo radio ant < sto
ties W.G.E.S.* pasiklausyti gra
žaus ir įdomaus priešvelykinio 
radio programo. Jo išpildyme, 
tarp kitų žymių dainininkų, da
lyvaus ir.Mrs. Genovaitė Gied
raitienė, mergaičių duetas ir 
kiti.*Prie to, graži muzika bei 
įdomus pranešimai bus kiekvie
nam žingėidu ir naudinga pa
siklausyti. Ypač geros bus ži
nios iš Peoples Krautuvių apie 
22rą metinį išpardavimą, kuris 
dabar eina visu smarkumu ir 
kame yra progos visuomenei 
įsigyti namų reikmenis Vely
koms, specialiai sumažintom 
kainom. Malonėkite nepamiršti 
pasiklausyti. v R.

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

HELP WANTED—FEMALE
______ parbininkių Reikia______

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

3416 So. Wallace St.

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

PETE YOUNG
83 ir Kean Avė. (skersai nuo 

Tautiškų Kapinių vartų)

FURNITURE AND FIXTURES

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

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

CALumet 5269.

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

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

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

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

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

i

8th

SKELBIMUS
“N.” RAŠTINĖ PRIIMA

KASDIEN NUO 8 V. RYTO
IKI

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

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

Tel. C ANA L 8500

JUOKAI
ma-— Kas Čia zvimbia apie 

no galvą?
— A, tai sparva.
— Sparva? Kas yra ta spar

va?
— Tai didelė musė, kuri gy

vulius kandžioja.
— Tai ką, aš tau gyvulys...
— Ne, aš to nepasakiau, tik* 

žinai, kad musės neapgausi.

— Tai turėjau jauti, — gi
riasi ūkininkas Plaukis, — kai 
pamatydavo kur blogų žmogų, 
tuoj badydavo.

— Ir tebeturi?
— Pardaviau. Kartą mane 

subadė.

Jei bosas tave spaud 
žia, tai skolinkis iš

NAUJIENŲi

SPULKOS
ir statykis namą.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

NAMON REALTY CO. 
6755 So. Westem Avė. 

GroVehill 1038.

KAS IEŠKOTE TOKIO NAMO, 
kurį reikia biskį pataisyti. Jei taip,' 
tai nupirksite uz pusę kainos, 2 
flatiį, didelis skiepas, geroj vietoj, 
kaina tik $1950. Galite pirkti su 
mažu įmokė j imu.

NĄMON REALTY CO.
Q755 So. Western Avenue 

Tel. Grovehill 103Š

BUSINESS SERVICE
Biznio P^tarnaVinMui

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLfiKOS 

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

SŲEET MSE CO.
3216 So. lialsted Street.

KAMBARIUS 9x12 pėd. eksper
tas išklijuoja popieriais, įskąitant 
popierių Už $2.98. HEMlock 0166.

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

Ofiso valandos 7 vai. ryto 
10:30 vakare. .

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

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavl- 
mų. 25 metai patyrimo. Blekorius ir 

stogų dengėjus.
Leonas Roofing Co.

3750 VVALLACE STREET 
Tel.-BOUi.EVARD 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
9 g

PADAROME PIRMUS
čIUS ilgiausiais terminais — 
mlausiais mokesčiais.

LOUIS MORRIS and CO
10 N. Clark Street.

MORGI- 
že-

SKOLINAM PINIGUS
Ant Automobilių, Namų ir ki

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

6755 South Western Avenue
Tel. Grovehill 1038.

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887
■ m..  ....

COAL—VVOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos
$5.75
$6.00
$6.00

$6.00
$5.25

MINE RUN ...»................
BIG LUMP .....................
EGG ....................................
NUT ................................
SCREENINGS .................

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ

NAUJIENAS

NELAUKIT 
ILGAI
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• Antradienis, halan. 12, 1938

Šiandien Rinkimai
Rinkimus ./•

Mašinos bosai išsigandę
didelis

savaites 
dabar

• Balsavimo stotys atda
ros nuo 6 valandos ryto iki 
5 valandos po pietų.

• Balsavimo stočių — 
8,274, po vieną stotį kiek-

šiandien Chicagoje 
piliečių sujudimas.

Prisiklausę per dvi 
kandidatų prakalbų,
piliečiai eina tarti savo žodį.

Išrodo, kad demokratų ma
šinos bosai yra ,išsigandę. Jų 
kapitonams yra paliepta truk
dyti balsuotojams balsuoti, o 
ypač “čalandžiuoti 
komis, kurie 
tiško baloto, 
republikonai

republi- 
prašys demokra- 
Bosai bijo, ‘kad 

balsuos už teisė-

Vienok rinkimų teisėjams 
yra įsakyta duoti repUbliko- 
nams demokratišką balotą, 
jeigu jie jo prąšys. Žmogus, 
kiį’io .teisė pakeisti parftiją

žinota), gali balsuoti su afida- 
vitu, kurį turi paremti kitas 
balsuotojas — šeimynos galva.

Iš abiejų demokratiškų 
frakcijų pusių bus užtektinai 
saugotojų (vvatehers), . kurie 
dabos, kad jų pusės balsuoto
jams nebūtų atimtas balsas-

Kelly ir Nash mašinos sam
diniai daugėlyj vietų vakar šinai.

Cook apskričio įmokyklų 
superintendentą
,Cook apskrido asesorių 
Cook County Komision>e- 

rių tarybos prezidentą
Dešimts Cook apskričio 

komisioniėrių
CHICAGOJ

Dvyliką Chicagos mūnici- 
pialių teisėjų ?

• Įvairus Illinois apskri
čiai, miesteliai, kaimai, val
sčiai (townships) rinks 
kandidatus įvairiems vietos 
urėdams, bet visa valstija 
balsuos už kandidatus auk
ščiau paduotiems Valstiją 
niams urėdams.

Atidarė 36-ias 
Sifilio Stotis 
Chicagoje}

Vos Neužsimušė 
Atvykęs Ligoninėn 
Gydytis

“Pirmyn” Repeticija 
Trečiadienį

užimti prisirengimu šventėms. 
Taigi, repeticija rytoj, 8 va
landą vakare, kaip ir visuomet, 
W. Neffo si.lėje.

Pirmyn Choro Valdyba pra
neša .nariams, kad šią savaitę 
įvyks tik viena repeticija tre

čiadienį, tai yra rytoj, balan
džio 13 d. Repeticijos paprastai 
įvyksta antradieniais ir penk
tadieniais, bet šiandien W. 
Neffo salė bus užimta rinki
mams (ten yra įrengta polling 
stotis), o penktadienį nebus re
peticijos, kadangi tai bus Di
dysis Penktadienis ir nariai bus

Pirmyn

bandė pirkti balsus, siūlyda
mi žmonėms nuo $1.00 iki $3. 
už balsą. 'Priešingos pusės ka
pitonai, radę tokius žmones,18,274, po vieną stotį KieK- 
sakė jiems, kad jeigu jie gavo viename precinkte (4,365 
pinigų, tegul pasilaiko, bet precinktai Chicagoj ir Cook 
nuėję balsuoti tegul balsuoja'apskrityje).
už Jareekį, Lucas ir Lę,wisJ • Oras, jeigu neįvyks ne- 

Gubernatorius Horneris va-[tikėtos permainos, bus ge
ras. Giedra, kiek vėsiau ne
gu vakar.

• šitie rinkimai yra
“primąry” rinkimai — no- 
m i na vinių i kandidatų atei
nantiems lapkričio rinki
mams. . ' v

• šiuose rinkimuose rei
kia nominuoti kandidatus 
sekamiems urėdams: <

VALSTIJOS URĖDAMS
1 U. S. senatorių
1 valstijos iždininką
1 valstijos mokyklų supe

rintendentą
1 Auksciausio teismo 

(Supreme Court) klerką
2 U. S. Atstovų buto na

rius nuo visos valstijos
1 Apeliacinio teismo kler- 

ką
Po vieną U. S. Atstovų 

buto narį nuo kongresinių 
distriktų

Po vieną Partijos Komi- 
timoną nuo kiekvieno dist- 
rikto

Po vieną valstijos senato
rių nuo kiekvieno distrikto 

Po vieną valstijos atsto
vų buto narį nuo kiekvieno 
distrikto . i

Po vieną narį senatoria- 
liam komitetui nuo kiekvie- 
no> distrikto-.

COOK APSKRIČIO 
URĖDAMS

Tris narius Chicagos Sa- 
nitariam distriktui ' 

County klerką
Du narius Cook apskričio 

Apeliaciniai tarybai
County teismo teisėją 
šerifą Cook apskričiui 
Cook Apskričio iždininką 
Cook Apskričio Probate

kar sugryžo ( Chicagon, kad 
paduoti savo balsą 4-me war- 
de, kur ir majoras Kelly bal
suoja.

Teisėjas Jarecki vakar iš
reiškė pilną pasitikėjimą, kad 
didelė didžiuma žmonių pa
duos už jį balsą ir sumuš Kel
ly ir Nash samdytų žmonių 
mašiną.

Prokuroras Courtney ir gub. 
Horneris pilnai sutinka su tei
sėjo Jarėckio pranašavimu ir 
neabejoja, kad ne tik Jareckis 
Cook paviete, bet ir Lucas, 
Lewis, Bloch ir kiti Hornerio 
kandidatai visoj Illinois vals
tijoj bus nominuoti.

Kuo daugiaus žmonių eis 
balsuoti, tuo didesnis smūgis 
bus kirstas Kelly ir Nash ma-

Didelis Gaisras 
T6wn of Lake 
Kolonijoj

Sudegė Vienas Namas, 
Apdegė Du

TOVVN OF LAKE — Vakar 
anksti rytą Town of Lake ko
lonijoje kilo didelis gaisras, ku
ris sunaikino dviejų unkštų me
dinį namą ties 4530 South 

Hermitage avenue, ir apdegino 
du kitus, greta stovinčius me
dinius namus.

Gaisras prasidėjo ties nume
riu 4530 S. Hermitage, bet ne
suvaldomas, išsiplėtė į namus 
po numeriais 4528 ir 4534, S. 
Hermitage.

Grisrininkų maršalas Joseph 
Madkey, kuris vadovavo kovai 
su liepsnomis, apskaičiuoja, kad 
nuostoliai siekia apie $5,000.

Sudegusiam name gyveno To- 
ny Cuzens su žmona Jennie ir 
trimis vaikais. Jie išsigelbėjo. 
Dėl liepsnų iš namų turėjo išsi-

t!}'- 

'U.

Teiks pagalbą ir darys bandy 
mus nemokatnąi

kraustyti ir Semovičių šeimyna, 
gyvenanti ties 4535.

Tragedija Kurčių- 
Nebylių Gyvenime

Visi trys yra kurčiai neby
liai. Sarah Wald yra 24 metų 
amžiaus graži moteriškė. Ji ka
lėjime. Jos vyras Lopis Wald, 
30 metų amžiaus dabar ligoni
nėje, o 24 metų jaunuolis Jack 
Glutzer, 1626 S. Hamlin ave- 
nue—irgi kalėjime. y

Glutzer ir Mrs. Wald mylė
josi. Moteriškės vyrui atsisakius 
duoti jai divorsą, Glutzer sek
madienį naktį bandė jį užmušti 
su kuju. Gal jaunuoliui butų 
pasisekę savo atsiekti, bet bū
damas kurčias—negirdėjo, kad 

bemušant Waldą, prisiar- 
pašaliniai žmones-praeivici 
suėmė.

jam 
tino 
ir jį

• 7 AUTOMOBILIO AUKOS 
—šeštadieni ir sekmadienį Illi
nois valstijoj automobilių ne
laimėse žuvo 7, žmones. Visoj 
Amerikoj—84.

Cook Apskričio 
teismo teisėją

Cook apskričio 
teismo klerką

Cook apskričio 
lio teismo klerką

Vakar Chicagoje pradėjo 
veikti 36-ioš nuolatinės sifilio 
stotys, kurios teiks? pagalbą ir 
patarimus sifiliu sergantiems 
žmonėms ir darys nemokamai 
kraujo analizus nustatymui li
gos. Gyventojai yra raginami 
tų stočių patcfnavimu pasinau
doti. Stotys veiks nuo 3 po pie
stų iki 8 vakare. Visuomet de- 
žuruoš vienas gydytojas ir slau
gė. - ‘ •' J •

Stočių dienos ir adresak yra 
sekami:

Pirmadieniais—Polk ir Aber- 
deen streets, 29tK ir Halsted 
streets, 1333 North Leavitt st., 
4647 North Clark Street, 311 
South Kedzie avenue, ir 4253 
South State street. ...

Antradieniais—Montrose ir 
Western avenue®?- 740 South 
Central avenue, 6100 Fullerton 
avenue, 113th ir South Ada 
streets, 20,09 Walnut street, ir 
1700 West 69th street.

Trečiadieniais—4-3045 North 
Hoyne avenilė, "375. West Elta 
Street, 27 East - 33rd Street, 
6312 Wentworthį avenue, 3902 
Chicago avenue, ir 9016 Cottage 
Grove avenue. 'ė ?,- • •

Ketvirtadieniai^^—4630 Mil- 
waukee avenue? 2401 Š. Kedzie? 
avenue, 368 East 63rd street,.Probate J, . . ..
8919 Commercial avenue, 437 

krimina- We$t 119th street, ir 1223 East 
'; 55th- street; 1

60FEETHIGH . i

................... ■■■ ....... \ .... l' H

ATSIŽYMĖJO AVIACIJOJ
Lakime Jacąueline

Cochran

Koja išgelbėjo lietuvį ligonį 
nuo mirties

Jei Kazimierai Strakšas, 
5029 South Kildare avenue, 
•šiandien džiaugiasi tik per 
plauką išsigelbėjęs nuo tikros 
mirties, tai jis turi būti dė
kingas, pirmiausiai, savo ko
jai, o antra, jaunam dakta
rui.

Strakšas atsigulė University 
ligoninėje ties 420 South Wol- 
cott street porą dienų atgal. 

• . • . •. I

Vakar,^atsikėlęs iš lovos, jis 
priėjo p(ric lango. Jo 'kamba
rys buvo ligoninės ketvirtame 
aukšle. Ar nusilpęs, ar dėl ki
tos priežasties, ligonis staigiai 
pasviro ir buvo bekrentąs, per 
langą. Bet tuo momentu ligo
nio kambarin įėjo jaunas in- 
ternas Dr. M. Dorris. Pamatęs 
kas darosi, gydytojas šoko 
prie lango ir pagriebė kren
tančiam Štrakšui už kojos. 
Strakšas jau buvo lauko pu
sėje bet laikydamas jam; už 
kojos, daktaras ėmė šaukti 
pagalbos. Toji netrukus atsi
rado ir Strakšas buvo įtemp
tas atgal kambarin, 
nusigandęs, bet gyvas 
las”.

• IŠSINEŠĖ 800 KASĄ — 
Užpuolę gazolino stotį ties 7356 
S. Morgan Street, keli nežinomi 
piktadariai supančiojo 27 metų 
prižiūrėtoją William Kerzek, 
7338 S. Winchester, pasiėmė iš 
jo kišeniųus $12, be to, išsinešė 
800 svarų seugią kasą, kurioj 
buvo apie tūkstantis dolerių.

TAUPYKIT KUPONUS

UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽŲ IR 
BRANGŲ INDŲ SETĄO

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE
KUPONUOSE a

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

liko. . .
Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 

mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 
pradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.

SU

gerokai 
ir “cic-

• DRĄSUS TĖVAS 
lumbus ligoninėje guli 
sužeistas pastorius Russell Wil- 
lams, 42 metų amžaus, gyve
nantis ties 2142 N. Clark. Jį su
mindžiojo arklys. Pr storus pa
kliuvo po arkliu begelbėdamr s 
nuo jo savo 2 menesių kūdikį, 
kurį stūmė vežimėlyj. Jeigu ne
drąsus tėvas, tai arklys butų 
mirtinai sumindžiojęs kūdikį.

sunkiai

Penktadieniais—Union avė. 
ir 14th street, Marshfield avė. 
ir 44th Street, 3800 Rhodes 
avenue, Ogden ir Lake streets, 
43 E^st 51 st street, ir 13329 
Brandon avenue. .
... šeštadieniais—-3516
street, 2411 West 55th street, 
Ellįs avenue ir 77th street, .14.00 
Chicago avenue, Fisk street ir 
Cullerton. .ayenue, ir 8217 So. 
Halsted street. z '‘

School

R.

Fbomb shelter 
3ACCOMMODATES 

300 PERSONS

(ACME-NAUJIENŲ fuio]

lACME-NAUJIENŲ Foto] '

Apsisaugojimui nuo metamų iš oro bombų Berline 
yra pastatytas šis koniškas bokštas, kurio viduj gali 
sutilpti 300 žmonių. Į aštrią bokšto viršūnę bomba be
veik negali pataikyti. . j.

Tarptautinė aviacijos ly
ga paskyrė trofiją panelei 
Jacąueline Cochran už at- 
sižymėjimą aviacijoj. Ba
landžio 4 d. ponia Aoose- 
veltienė tą trofiją panelei 
Coihraniutei inteikė. Beje, 
‘‘panelė” Cbihrahiutė tikre
nybėje yra ponia Odlum

Jūsų Pavasario Švenčių
VELYKŲ 

PASVEIKINIMAI
NAUJIENOSE

PASIEKS VISUS JŪSŲ

• GIMINES
• DRAUGUS IR
• KOSTUMERIUS

Nes Visi Jie Skaito Naujienas

_Pasveikinimai tilps Dideliame Naujienų 
MM Velykiniame Numeryje, kuris Išeis 

BALAND?IO-APRIL 16 DIENĄ 1938 
. . •. ‘ ' i __________________________________ _______ y ____________________________ *_____________________ _____________•____________
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Rinkimų komisionierių ofise vakar daugiau kaip šimtas darbininkų sunkiai dirbo, prirengdami balotus vi 
sįęim Chicagos precinktams. Paveiksle matome James Steyskalą (kairėje) su kitais darbininkais dirbančius 
balotų skirstymo./Kiekvienam precinktui yra paskirta po 500 demokratiškų balotų ir po 400 republikoniškų.
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