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Smarkus Mūšiai Eina Kinijoje
JAPONAI KERŠIJA KINAMS DEL SMŪ

GIU, KURIE IŠTIKO JUOS, JAPONUS, 
TAIERCHWANG SRITYJE

Kinai puola japonus prie Yihsieno 
ir Tsaochwango

SHANGHAI, Kinija, bal. 18. 
— Jr ponai pradėjo stiprią ata
ką Lini srity j. Ataka iššaukė 
didelį mūšį. Stebėtojų manymu, 
japonai yra nusitarę atkeršyti 
kinams dėl eilės skaudžių smū
gių, kurie ištiko japonus pas
kutiniuoju laiku „ centralinėje 
Kinijoje.

Smarkios kr utynės ėjo Shan- 
tungo provincijos pietų rytų 
dalyje, kur taip japonai, taip 
kinai koncentravo sustiprini
mus ir amuniciją sprendžiamam 
mušiui.

Japonai yra pasiryžę apgin
ti sr.vo “garbę”, skaudžiai nu
kentėjusią dėl kinų laimėjimų 
Taierchwang apielinkėje. Lygiu 
pasiryžimu kovoja kinai, kad 
sulaužyti japonų operacijas cen
tralinėje Kinijoje ir atsiimti vi- 
pą prarastą teritoriją.

Francuzai skubinasi 
taikos deryboms 

su Italija

Puldr.mi pietų pusėje, pagal 
Yi upę, japonai taiko pasiekti 

(strateginį miestą Suchow, Lun- 
ghai ir Tientin-Pukow geležin
kelių mazgą, 80 mylių į pietus 
nuo Lini.

Kinų atakos prieš japonus 
prie Yihsien ir Tsaochwang, 
pirmadienio pranešimais, irgi 
pasižymėjo rtkaklumu. Kinai 
mėgino prasimušti per japonų 
eiles čia, kad galėtų atremti 
naują japonų pavojų rytuose 
nuo Lini.

Vėliausios pirmadienio žinios 
iš kinų šaltinių skelbė, kad jie 
sumušė priešakinius japonų bū
rius — kylį, kuriuo japonai 
veržėsi pirmyn, Suchow gele
žinkelių mazge linkui. Kinai at
siėmė iš japonų miestą Hang- 
chwang, 27 mylių atstumoje j 
šiaurę nuo Suchow.

Republikonai ata
kuoja prezidentą 

Rooseveltą

gasu. Mašinos motoras yraPirmas rusų tra'ktorius, kurs važiuoja savo padaromu
75 arklių pajėgos. Generuoja didelio degimo gasą iš pigios medžiagos.

Trockis bijo pasikė- iš darbininkų
c<iYiiiYin nriaa m • i-i*simmo prieš jo 

gyvybę judėjimo
100 metų garlaivių 

kelionei per At- 
lantiką

Žinios Iš Lietuvos
Lietuvai Reikalinga Kon

solidacija.
ALYTUS, balandžio 10 d. — 

Ministras Pirmininkas Mironas, 
darydamas pranešimą vietos 
tautininkams pareiškė, kad 
šiandien Lietuvoje ne koalici
ja, bet konsolidacija reikalinga. 
Ateityje Vyriausybė rūpinsis 
dar labiau silpnesnių rajonų 
medžiagines ir dvasinės būklės 
pagerinimu. Ginčuose su len
kais musų teisę gali sukliudy
ti tik jėga.

Airijos Aukso Medalis 
Lietuviui.

KAUNAS, balandžio 14 d. — 
Radijo mėgėjas kaunietis Kar- 
kauskas laimėjo radijo konkur
se aukso medaiį, kuris jam da
bar atsiųstas.

Vilnijos Lietuviai Tebe- 
spaudžiami.

VILNIUS, balandžio 14 d. — 
Lietuvių spauda vietos valdžios 
organų dar iki šiol tebevaržo
ma ir draudžiama.

Gatvėkarių ir basų 
darbininkai su

streikavo
COLUMBUS, Ohio, bal. 18. 

— Naktį į sekmadienį sustręi- 
kavo vietos gatvėkarių ir bu- 
sų operuotojai. Pirmadienį iki 
pietų streikas dar nebuvo lik
viduotas. Darbininkai reikalau
ja pakelti jiems algas iki 62 ir 
i5 centų valandai. Dabartiniu 
jaiku jų algos siekia iki 54 ir 
63 centų valandai.

Rusai uždarė japo 
nų konsulatus

TOKIO, Japonija, bal. 18. —

japonams uždaryti savo kon
sulatus Chabarovske ir Rlago- 
vieščenske balandžio 15 dieną.

Tikslu priversti japonus už
daryti konsulatus rusai balan
džio 15 dieną uždarė konsula
tų šviesą ir gasą ir uždraudė 
rusams tarnams parūpinti mai
sto japonams. Tatai privertė 
japonus uždaryti konsulatų ofi
sus. I

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
18. — Pranešimais iš Romos 
pereitą sekmadienį, Julės Blon- 
dell, Francuzijos charge d’af- 
faires Italijoj, atsiklausė ne
oficialiai, ar Italija yra prisi- 
ruošusi deryboms su Francu- 
žija.

Rlondell davė italams supra
sti, kad Francuzija nori pasių
sti Italijai ambasadorių, akre
dituotą karaliui Emanueliui kai
po Etiopijos imperatoriui. Ki
taip .cakant, . Francuzij'.a pri
pažins Etiopiją italams.

Mussoliido atsakymą Prancū
zijos vyriausybė tikisi sulauk- - 
ti pirm ateinančio trečiadienio, 
kai įvyks ministerių kabineto 
posėdis.

Francuzijos vyriausybė nori 
spadaryti sutartį su italais juo 
greičiau — pirmiau negu Vo
kietijos diktatorius Hitleris at
lankys Italiją.

Daug Amerikos ku- 
kuruzos ekspor

tuojama
WASHINGTON, D. C., bal. 

18. — Jungt. Valstijų žemdir
bystės departamentas praneša, 
kad nuo sprllo mėnesio 1 die7 
nos 1937 metų iki balandžio 2 
dienos š.m. viso eksportuota 
užsienin 43,000,000 bušelių kor- 
nų. Tai yra didžiausias meti
nis eksportas kornų visu laiko
tarpiu nuo 1922 metų.

WASHINGTON, D. C., bal. 
18. ■.— Praeityje republikonri 
kongresmanai dažnai pavesda
vo konservatyviems demokra
tams atakuoti prez. Roosevel- 
to sumanymus, patys tik pa
remdami atakas. Tačiau dėl 
prezidento programos, paskelb
tos pereitą savaitę, kuri taiko
ma pramonei ir bizniui išjudin
ti ir siūlo paskleisti šalyje dau
giau pinigų, republikonai pa
ėmė patys atakų vadovybę.

Republikonai kongresmanai 
veda kampaniją prieš prezs 
Roosevelto programą pasikal
bėjimais su spaudos atstovais, 
kalbomis per radiją, praneši
mais biznio organizacijoms ir 
kitomis priemonėmis. Ir ne tik 
kongresmanai.

Republikonai, kaipo partija, 
rodo griežčiausio nusistatymo 
valdžios programai.

Ūkininkai reikalingi 
pašalpos

WASHINGTON, D. C., bal. 
18. — Prez. Rooseveltas reko
mendavo praėjusį ketvirtadienį 
kongresui paskirti $175,000,000 
pašalpos ūkininkų šeimoms. Da
bartiniu laiku valdžia šelpia ar
ba duoda paskolų 710,000 ukk 
ninku šeimynų. Tačiau tai ne 
viskas. Apskaičiuojama, kad 
esama dar 360,000 ūkininkų 
Šeimų reikalingų valdžios pa
galbos.

MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 
siką, bal. 18. —- Leonas Troc
kis pirmadienį pareiškė,kąd 
grupė teroristų, jų tarpe 'kele
tas Sovietų Rusijos slaptosios 
policijos agentų, vyksta į Mek
siką sąmokslui prieš jo gyvy
bę. Sąmokslininkų vadu, pasak 
Trockio, yra slaptosios rusų 
policijos agentas vardu “Mink”. 
Šiam Asmeniui pavesta * surasti 
priemonės jį, Trockį, nužudy-

PHILADELPHIA, Pa.—Hen
ry Diąston Apd/Sonš kompani
ja pasirašė ’, įsutlatj su SWOG 
(Steel Workers Organizing 
Committee). Kompanija samdo 
2,100 darbininkų. . ;

ERIE, Pa. —- Nacionalė Dąr- 
bo Santykių Taryba įsake Gris- 
wold Manufacturing kompani
jai savąją, kompanijos uniją 
likviduoti ir pradėti derybas su 
SWOC’u sutarčiai atnaujinti.

Beth-

. WASHINGTON, D. C., bal. 
18., ^4- šį mėnesį sukanka šim
tas metų, kai per Atlantiką 
plaukioja garlaiviai. Du garlai
viai iš Didžiosios Britanijos at
plaukė tą pačią dieną į New 
Yorką, būtent 
1838.-

balandžio 23,

Sukilėliai įėję į 
Tortosą

Numatomi Nauji Pasitarimai 
Su Lenkais. v

KATINAS, balandžio 14 d. — 
Netrukuą numatomi nauji p> 
sitarimai su lenkais pašto, te
lefono, telegrafo ir geležinkelių 
susisiekimo bei miško medžia
gos Nemunu plukdymo reikalu, 
nes buvusieji Augustave pasi
tarimai lietė tik diplomatinių 
abiejų šalių atstovybių bei jų 
narių korespondenciją ir susi
siekimą.

Popiežius pasiuntė 
laiminimą gen. 

Franco

50,000 susirinko 
kiaušinių ritinėti
WASHINGTON, D. C., bal. 

18. — Pirmadienį Baltojo Na- 
mo aikštėje susirinko apie 50,- 
)00 vaikų ir užaugusių žmonių 
tradicinei žaismei — kiaušinius 
Ritinėti.

Triukšmas buvo didelis,, link
smumo daug. Ir ašarų netruko. 
Juzinai vaikų pasiklydo; popie
rių, kiaušinių lukštų ir apelsi
nų žievių palikta tiek, kad Bal
tojo Namo sodininkams teks 
per savaitę šiukšles šluoti.

Reiškiasi kivirčų au 
tomobilių unijoj

bal. 
Pirmadienio pranešinu i 
kad automobilių darbi- 

unijoje išsiveržusi vie- 
griežta opozicija prezi- 
Homer Martinui.

sakoma, atvežusi 
Lewis’ui,

JOHNSTOWN, Pa. , 
lehem plieno įmonės streiko 
metu šio miestelio meras Da- 
niel Shields ypatingai pasižy
mėjo kaipo ! (uolus streiko prie
šas. Vėliau.* La Follette vado
vaujama civilių teisių senato 
komisija pakvietė merą Shields 
liudyti ir patyrė, jogei Bethle- 

ihem kompanija davė Shields’ui 
| laike streiko daugiau nei $36,- 
450.

DETROIT, Mich. — Sheet 
Metai pramonėje, kaipo darbi
ninkų organizacija, dominuoja 
ęWOG (Steel Workers Orga- 
,uizing Committee), CIO dalis. 
Dabar Amerikos Darbo Federa
cija sumanė paveržti šią pra
monę iš CIO ir paskelbė kai 
kurias Sheet Metai dirbtuves, 
turinčias kontraktus su GIO, 
esant neprielankiomis (unfair) 
darbininkams.

Dovanojo bausmę 
Townsendui

bal.SARAGOSSA, Ispanija, 
18, — Vėliausiais pirmadienio 
pranešimais iš Saragossa (su
kilėlių valdomo miesto), 1 suki
lėlių kariuomenės priešakiniai 
būriai įėjo į miestą Tortosa, 
kuris randasi ant Ebro upės, 
95 mylias į pietų vakarus nuo 
Barcelonos. Be to, Sukilėliai 
sakėsi valdą miestelius Gherta, 
Alfara ir Regues. Paskutinis 
šių miestelių randasi tik 4 my
lias į šiaurę nuo Tortosa.

Kiti pranešimai sakė, kad 
sukilėliai beveik apsupo Tor- 
tosą, tačiau vis dar neįstengė 
miestą paimti.

Vokietininkai Stato .Reika
lavimus.

KLAIPĖDA, balandžio 13 d. 
— Einheitslistininkai Klaipėdos 
Seimelyje demonstratyviai rei
kalavo karo padėties ir sau^u 
mo organų panaikinimo krašte. 
Nepagrįstai kritikavo guberna
toriaus veto teisę.

‘ VATIKANO MIESTAS, bal. 
18. — L’Osservatore Romano, 
Vatikano dienraštis, pirmadienį 
išspausdino telegramą,*- kurią 
popiežius pasiuntė Ispanijos su
kilėlių vadui, gen. Frankui. Po
piežius išreiškė palriminimą Is
panijos liaudies priešui.

Pasirašė sutartį su 
laikraštininkų unija

Meksikos finansų 
ministras Jungt.

Valstijose

KAUNAS, balandžio 14 d. -L 
Klaipėdiečių atstovr i Seime 
klausė Uėl karo padėties Lie
tuvoje, į ką Vidaus Reikalų Mi
nistras Leonas atsake, kad ka
ro padėtis Lietuvoje varžo tik 
veiksmus kenkiančius sr.ugumo 

‘rimčiai; bet nevaržo lojalių 
piliečių veikimo laisvės. Išlei
dus valstybės ^augumo įsta
tymą karo z padėtis galės buli 
pakeista. G. K.

SAN FRANCISCO, Cal., bal. 
18. — California Newspaper 
Guide, redakcijų darbininkų 
unija, pasirašė sutarti su pen
kiais vietos ir apieliriltcs dien
raščiais. Unija laimėjo strei-

Darbininkai išėjo iš 
dirbtuvių Fran-

CUZ1JO]

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

Rusai sulaikė japo
nų karo lėktuvą

WASHINGTON, D. C 
18. — 
hkelbė, 
ninku 
šumon 
dentui

Opozicija,
John Lewis’ui, pirmininkui 
C.I.O., kurio dalis yra automo
bilių unija, reikalavimą paša
linti Homer Martiną. Reiškia
ma ]nuomone, kad automobilių

Giedra; truputį šilčiau; sau
lė teka 5:05, leidžiasi 6:34 va

landą. X

TOKIO, Japonija, bal. 18. — 
Japonų pranešimu Sovietų Ru
sija sukike jų karo lėktuvą, 
kuriaM teko nusileisti žemėn 
iusų \ teritorijoje. Japonai pra
šė paleisti lėktuvą, rusai gi at
sakė protestu dėl japonų lėkio- 
jimo per sovietų teritoriją.

Prašo armijai 
$220,634,725

bal.WASHINGTON, D. C., 
18. — Atstovų buto valdžios 
reikalams asignacijų komitetas 
pirmadienį rekomendavo, kad 
kongresas paskirtų karo depar
tamento nemilitariai veiklai
$220,634,725. žiaus.

NEWARK, N. J., bal. 18. — 
Pirmadienį čia lėktuvu atvyko 
Meksikos finansų ministras Ed
uardo Suarez. Gandai eina, kad 
jis turės pasitrrimų su Wa-

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
18. — Darbininkų sindikato įsa
kymu praėjusio pirmadienio va
kare pirmieji streikininkai pra
dėjo apleisti dirbtuves, kuriose 
jie buvo užsidarę. Viso strei
kavo apie 160,000 darbininkų.

Palaidojo Šaliapiną
PARYŽIUS, Francuzija, bal. 

48. — Pirmadienį tapo palai
dotas Feodor šaliapin, garbusis 
rusų dainininkas. Trafikas bit- 
vo sulaikytas Paryžiaus cen
tre, ties operos' patalpomis, kai 
laidotuvių procesija čia susto
jo ir rusų choras pagiedojo ku
rinį Nemirštanti garbė”.

WASHINGTOX, D. C., bal. 
18. - -----------------
pirmadienį dovanojo bausmę ’ 
Dr-ui Townsendui, senatvės 
pensijų plano autoriui.

Townšendo planas teikti pen
sijų seniams (senesniems nei 
60 metų) po $200 per mėn>*į 
perdaug atrodė panašus apga
vystei. Taigi atstovų buto ko
misija pakvietė Townsendą liu
dyti ryšium su jo plano tyri
nėjimu. Townsend rtsisaį^ liu
dyti. Dėl to jam teismas pa
skiro 30 dienų kalėti.

ToWnsend yra 71 metų am- panijos ir Giovrnni Leonardi iš 
(Italijos. z

- Preziderite Rooseveltas'shinSto"°, vyriausybe dėl Jung- 
timų Valstijų pirkimo Meksi
kos sidabro.

Popiežius nusilpo 
per ceremonijas

Organizuoja karstų 
darbininkus

VATIKANO MIESTAS, bal. 
18. — Popiežius Pius XJ nu
silpo per Velykų ceremonijas, 
bet vėliau atsigriebė. Tris nau
jus šventuosius paskelbė, bū
tent Andrea Bobola iš Lenki
jos, Salvador da Korta iš Is-

Streikai Pacifiko 
pakrančiuose

bal. 
uni-

NEW YORK, N. Y., bal. 18. 
—r Dabartiniu laiku čia organi
zuoja darbininkus, kurie dirba 
karstus. Laidotuvių karstų ir 
ambulansų šoferiai praėjusį 
peiįktadienį išleido pareiškimų, 
kad nuo gegužės 1 dienos jie

LOS, ANGELES, Cal., 
18. — Retail Food Clerk’s 
ja paskelbė streiką 250-tims 
Safeway krautuvių pietų Kali- atsisakys vežti j kapines kars- 
fornijoj. Sustreikavo Fordo tus padirbtus dirbtuvėse, ku- 
įmonės darbininkai Long Beach’rių darbininkai nėra organizuo- 
mieste. ti.
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SALOJE TARP OKEANŲ
RAŠO FRANK BUbAW

Jttnas ttddin

Iš kelionės įspūdžių
(Tęsinys)

Banginių lizdas
Si tvirtovė yra Havanos uos

tų įlankoje ir ji riogso ant pat 
tako įplaukiančių laivų; Ji ky
šo šimto dvidešimts pėdų vir-. 
štij Atlailtb, 0 sėptynittsdešittit 
pėdtį ji yfra paširiėfus jurdjfc. 
Kitaip tariant, čia juroje atti 
esamo akmens kalbamti laiku 
pastatė trobesius, iškalė kam
barius akmenyje ir teh apslky- 
Veno armijos kareiviai.

Prieš tHs šimtus keturiasde
šimt metų, kai šią tvirtovę pa
statė, tai ir čia laikė prasikal
tėlius. Politiniai kaliniai toivo 
uždaryti žemiau juros pavir
šiaus iškaltame akmenyj urve.

Mbrrb’je politiniams kali
niams skirdavo žiaureshę mir
tį. Čia tai ne kaip Cabaho tvir
tovėj į—jų nešaudė* b pasmerk
tuosius įnirti gyVUs Sumesdavo 
j u roti; Dėl ttį egzekueijŲ Mbr- 
ro tvirtovės krašte įrengė tbki^, 
kai Ii ūktas, skylę vėdaHčią į j li
ros dugnų, kur buvo, kaip ku
biečiai sako, susuktas “nidO de 
tiburones” (bangžuvių lizdas). 
Vadinas, į tų skylę įinbstas nu
sikaltėlis nlišileišdavo į juros 
dugnų, kur ir patekdavo į žmo
nes draskančių ryklių nasrus. 
Iš kalbumo žuvų lizdo nei vie
nas pasmerktųjų gyvas begrįžo.' 
Jei buvo rasta, tai tik žuvusių
jų kaulai juros krašte.

Morrb tvirtovėje kelias, kdr 
ėjo politiniai kaliniai į “nido de 
teborones”, tebėra tokis put po 
šiai dienai* kokis jis bitvo tuo
met, kai žudė žmones. Tebėra

ir tos skylės, kur nusikaltėliai 
pradėdavo savo kelionę į 
“bangžuvių Uždą”. Tebėra ir 
kankinių urvai .ir “mirusiųjų 
linija”, kuria kubiečiai ėjo į lai
svė ir nepriklaušOtnybę.

SidUfbs Havanos gatvės
SfendlŠiais laikalš vieškeliai 

ir gyviemsiems Kuboje nebuvo 
platus. Kai pradėjo Havanos 
miestų statyti, fai padarė visai 
siauras gUrvOš; Kiti kurios gat
vės ybd tik dešimtk pėdiį plo
čio, kitos dar siauresnės? Tie 
senovės trobesiai taip arti vie
nas kito, kad sh kaimynu, gy
venančiu kitoj gatvės pusėj, 
galima iškišus rankų per langų 
pasisveikinti. Loma dėl Angel 
yra šiauriausia Havanos mies
te gatve.

Kad ir taip sidbrose šio mie
što gatvėse* kur ahtomobilidi, 
gafvekariui, aiitosunkvėžimiai, 
nidlų vežimdi ir šusikimšę 
žnionės vaikšto, bet susižeidi- 
irio nelaimių labai mažai įvyks
ta. O kad suvažinėtų žinogtj 
automobilius* tai visai retas at
sitikimas. Gal bųt taip saugu 
ir dėl to, kad čia visas trafikas 
eina tik į vienų musę. Priešinga 
puse važiuoti draudžiama. O 
jei kas tai susitikus
prasilenkti taip lengva, kaip 
dviem ožiam siaurame tilte.

Čia ir užsisukimų kampai aš
trus. Šaligatvių kaip kur visai 
nėra. Kai pravažiuoja gatveka- 
riai, tai žmonės bėga į1 krautu
ves arba Už kampo stiepiasi, 
įlės čih perslattra vieta prasi
lenkti pro Vienš kitų.

(Bus daugiau)

Šiauliai
Kai iš Kretingos atvykau į 

Šiaulius, draugas Jonas Inkenr.s 
mane patiko stotyje ir paivežė 
į savo namus. Jo šėirAčije ga
vau patirti gerų priėmimų ir 
gražiai pasikalbėjome apie įvai
rius dalykus. Gavati išgirsti 
ddlig haudihgŲ Ir pAitibkinAtlčlų 
dhlykų apie ihiisų ^gimusiųjų 
tėvynę* jds pramonę, prekybų* 
tvarkų ir įvairius kitus daly
kus. Lietuvos valdžia stengiasi 
įvairiais budais gerinti savo 
žmbtiių gyvenimų.

Kitų diehų draugas irtkencš 
man parodė Šiaulių miestų. Mie
stas smarkiai tidga. Jis jau ge
rokai prusiplėtęs Už savo senų
jų ribų; Statoma daug gražių 
namų įvairioms valdžios įstai
goms* bet ir privatus asmenys 
daug stato naujų namų. Jei sta
tyba taip eis pirmyn* tai Šiau
liai greitu laiku bus didelis 
mieštas. Turgavietė iškelta iš 
miešto Vidurio į htUjųjį miestų. 
Tud pagražinamas centras, nes 
turgavietės vietoje bus rengia
mas parkes. Naujamiesty yra 
daug gražių moderniškų namų, 
bet ir šėhame mieste daug Sta
toma ir gatvės prnpiėėiamoš. 
Šiauliai labai nukentėjo didžia
me katė* kada du svetimi ga
liūnai grūmėsi jo apylinkėse. 
Karui pasibaigus či& bliVUsi 
tiktai griuvėsių ktUVU, dab: r gi 
beveik karo pėdsakų nematyti;

Daugelis Šiaulius vadina Lie
tuvos Chicaga. Ir tai nėra per-^

kiuųjų sostinę Kaunu. Pirmų 
sykį savo amžiuje pamačiau šį 
mieštų, bet čia atvykęs pasiju
tau kaip namie; Kaunas man 
patilto nuo pirmo Pasižiūrėji
mo. Jis daro moderniško miesto 
įspūdį su savo plačiomis gat
vėmis ir bulvarais. ‘Kaip gražus 
rėmai aplinkui ųžtiblais apghgę 
kalnai. Mieste daug statoma 
naujų pUOŠnių narinį valdžios ir 
privatiniams reikalams. Geras 
susisiekimas autobusais. Tvar
kų daboja malonus,’ gerai apsi
rėdę pollfcinihkai. Apsistojau 
pas draugų T, Gėrikų, kurio šei
moje tapau gražiai priimtas. 
Čia radau ir draugų Tamošių- 
nų iš Chicagosa pasikalbėjome 
apie LiėtUVų ir "jos gyvenimų.

(ĖUš daugiau)

• tiŽSiSPYftg ' STREIKUI 
illAi — Cryštai Lake hign mo
kykla pergyvena krizį. Pereitų 
savaitę 300 iš ‘350 mokinių iŠ-' 
ėjo streikuoti; Ir vakar pareiš-1 
kė, kad Streikuos iki ‘‘Suduos1 
Dienos”. Mokiniai ptbtėstuoja! 
prieš prašalinimų ^gamtos mok
slų mbkytojo Olėti Wihntėr- 
ringėr — be tardymo ir ptb- 
jgoš gintis, jie sajį;O* kad ftiO-j 
kytojas “politikos tauka”. Mo
kiniai reikalauja iškelti aiš

kius kaltinimus ir viešo tardy
mo sU proga WinHtėrringer gin
tis.

LENGVAUS VALYMO PASLAPTIS

dėta.. Čia yra geras centras* ke
lios geležinkelio linijos, geras 
plentas ir gražiai Užsimezgusi" 
pramonė. Yra įvairių didesnių 
ir mažesnių dirbtuvių, ypač iš
siplėtusi Odos ir linų pramonė. 
Yra kelios didesnės batų1 dirb
tuvės. Lietuvi škosiOs aV-alynių 
dirbtuves “Iktas^- ciM- steigiasi 
konkuruoti su pasauliui' pažįs- 
tamtibjU čeko-slOvakų panašaus 
vardo avalyne. Buvę net Susi
kirtimų dėl pav: dihimo. čeko- 
siovakams hepatlnkn, kad jų 
“Bat’a” turi konkurentų, kuris 
panašiai vadinasi. Bet kų pada
rysi* kad musų) kalboje b: tas 
batu vadinasi. Dėl kitataučių’ 
pavardės negi keisime pavadi
nimo. Visuose dalykuose linkiu 
Šiauliams augti ir klestėti Lie
tuvos mieštų tarpe.

Turėdama s lankyti draugų 
‘ iminės Šiluvos apylinkėje, tie-

LAIDOTUVIŲ UlREKTORIAI IR PATARĖJAI 
***** ALBĖRT V.

ETKUS ir EUDEIKI
■ i I f ¥ ............... -■■■- .1

JL f KOPLYČIOS VISOSE1 IV Al GHICAGOS DALYSE. 
AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ 

Tel. Virgin!a 0883
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO 
■ II I « » a™ ...m r«rflTfTihU VV Iif A . i

&
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ANTANAS M.PHILLIpy;
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANlCA AVENUE

Tel. Bo ui e v ar d 4139
• • . * ” ' • * ■ ,

- - f - - - - — - ■ - -" -*■ - - - ■ ‘ - - ! 1 — —

Pirmiau buvusi A. Masalskio (staiga
■ -----------------------------------------------------

č.adienio rytų kartu šu drau
gu Inkentt vykome į Radviliškį. 
Čia irgi svarbus geležinkelio 
eehtras, kUr pravažiuoja grei
tieji 'traukiniai Bėrlyhas-Maš- 
kva. Tik miestas čia prastesnis, 
bet kiek teko pastebėti, ir čia 
yM gana daug naujų namų. 
Turėjome vykti gUHa toli Su 
arkliu* 36 kilometrus. Man la
bai patinka rogėmis važiuoti, 
bet kelias dėl daugelio sniego 
buvo labai prastas, duobėtas. 
Važiavome gana ilgai, kol pa
siekėme kėlib galų. Bet čia ra
dome malonius, gerai priiman
čius žmones. Tuoj pataisė ge
rus lietuviškus pietus, prie ku
rių daug raginti Hėreikėjo. Sa
vo vežikui leidome grįžti atgal, 
nes draugas Pranas Kuraitis 
pasižadėjo mus nuvežti į stotį, 
kuri buvo daug arčiau* kaip 
Radviliškis. Važiavome su geru 
arkliu ir greit nulėkėme. Teko 
važiuoti per gražius miškus ir 
kalnelius. Važinėjant atsimi
niau senuosius laikus, kada, dar 
jaunas būdamas gimtinėje su 
kitais draugais skambučiams 
skambinant važiuodavom į Ves
tuvės, kad visi miškai skambė
davo.

Kaip tik laiku atvykomb į 
stotį ir vėl grįžome į LietuVbš 
Chicagų ~ Šiaulius. Taip* tai 
buvo' įspūdinga ir įdomi kelio
nė!

Kaunas
Trečiadienio rytą apleidau 

Šiaulius ir vykau į Lietuvos lai-

5 pėdų ElėktrikihiS Refrižera
torius, hdujds, gararituojatnas 
peilkiėnis Hielanis, KfelVinAtor, 
Nbrgė, CfOMlėy, Gtenerkl Ėlfectric, 
Uktai $119 50

Tikroji jų Vertė yta $175.00 
Sutaupysite UUO $50.00 iki

$75.00, pirkdaini Budrikė Di
džiulėj Rakandų Krautuvėj

H i MMBudnk
FURNITURE MARI
3409-17 S. Halsted St.

Tel. Boulėvard 7010

WCFL 970 k. sekmadienį 
žymus programas kaip 7;30 

WAAF 920 k. sfekm. ir penkt.
kaip 4 P. M.

WJtPC 1420 k. ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
i

SENlAtlŠU; IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ m NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitage AVA 
4447 South Faitfield AVenufe

Tel. I.AI'AYETI'E 0727

t 1 : koplyčios visose
• —J ČhicagOš dalyse
klausykite ihušų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais

7 vdi. vakkrd iš W. 11. F. Č. stoties (1420 K.)—Pranešėjas
1 p. šaltimieRAš.

Laid&tuyių Direktoriai

5319 tituani

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

NARIAI
Chičagos,

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

s. p. Mažeika
Avėniie

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Wes|ern Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court - Cicero Phone Cicero 2109

; J. LIULEVIČIUS
4348 So. Califorhia Avėniie Phone Lafayette 3572
~Y P. J. RIDIKAS ~~
3354 So. Halsted Street Boulėvard 4089

- i L J. ŽOLP Phone Bouh 5203 
1648 Wbst 46th Stfėet BOulevatd 5566

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

Yards 1139
Yrtrds 1138

lachawicz ir sūnus
2314 West 23pd Place Phbnė Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Šast 108th Street TeL Pųllman 1270

JiĮUui,,, w, , .............. ...........................

ALBERT Vi PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Weslern Avė. Phone VlrgiiJla 0883

« « - ,-A-- 1 '■ 1. i±.' ■ ^1- r ’gz■ ■ ■

į A. M. PHILLIPS
3307 Litiianiėa Avenue Phone Boulevurd 4139

Jei bošas tave spaud
žia, tai skolinkis iš 

NAUJIENŲ 
SPULKOS

UETUVl Al
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
_______ Draugijos Nariai______

Phbnb CANAL 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2301 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 Sb. Califorhia Avėniie

Telefonas Republic 7868

ir statykis namą.

NAUJAI ATIDARĖ
PROGRESSIVE PLUMB1NG 

SUPPLIES
(Lietuvis žydukas iš Švėkšnos) 

10846 S. MIUHIGAN AVĖ.
TeL Puliman 4540

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

Mes mokame patarnauti.

Ofiso Tet Boulėvard 5913
DR. 8ERTASH
756 Wėst 35th St.

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

Nedčlįomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TeL Kenwbod 5107

Ofiso Tfel. Vitgihia 0036 
Residence Tėl. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

hilo 2—4 ir hdo 6—8 vai. vakaro 
Rezidencija:

8939 SOUTILCLAREMONT AVĖ.
Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYtOJAS-čHlRURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 Vak.
Mfš. Aiielia K. Jariisz

Physical Therapy 
and Midvvife 

6630 So. Western 
Avė., 2nd floor
Hemlock 9252
Patatnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treatment 
ii- magnetic blan- 
kets ir t.t. Mote
rims ir merginom 
padarimai dykai.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas Boulėvard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekrnadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephonė: BoUl'eVartl 2800 
4632 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephonė: Republic 97Ž3

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avfe. Tėl. YArds 2510

A. A. SLAKIS
AdVoKaTas

7 So. Dearbom St.
Robni 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1624 
Namų Tel.—Myde Park 3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. W$stern Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prošpteėt 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT
' LIETUVIS
Mano 20 mėtų praktikavimas, 

jūsų garantavimas.
Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervUotu- 
rrio, skaudamą akiu karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tolirėgystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visubse at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
sU elektra, parodahčia mažiausias 
klaidas. SpecialO atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 rytp iki 8 vak. 
NEDfiLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisombs 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulėvard 7589

DR G.SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1820
Pritaikb Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 Wėst 35th St. 
kampas tialsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
• Nedaliomis pagal sutartį.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Daiheh Hemlock 6699

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

2400 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadįeniaįs susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Iii. Lafayette 8016

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 St). ASHLAND AVfe.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir huo 6 iki 8 L 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso TėL: BOUievard 7820
Namų Tel.: I*rospefct 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 Sh. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredbj pagal sutarti.

____ Kiti Lietuviai ____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Ųhone BOULEVAftb 8483

Tel. Office Wehtworth 6330 
Rėz. įlydė Pirk 3395

Dr. Susantia Šlakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus Seredomis ir sUbatomis

■ I įIiIiII ............ . ■

KITATAUČIAI
DR. HERŽMAN

IŠ RUSIJOS i
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elėktroS pHetaisuš.

Ofisas' ir Laboratoria »
1034 W. 18th SL, netoli Morgan St.

Valandbs tiUb 10—12 pietiį ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarb.

Tėl. Cahal 3110
Režiaencijoš telefonai!

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MiDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2400



Antradienis,' bal. 19, 1938 NAUJIENOS, Chicago, Ii).

Pasikalbėjimas su SLA prezidentu 
F. J. Bagočiu

sausio mėnesyje. Bagočiaus lai- gir.us, kad neva inteligentas 
Iškas sukė’ė įvairius komenta- jaunuolis interesuojasi musų 
t rus ir jo rėmėjų tarpe, ir todėl organizacija ir, gal būt, būs 
aš nuėjt.u pas Bagočių padary- 
tt ><‘interview” apie tą laišką. 
Pasikalbėjimo turinį paduodu 
čionai klausimų ir atsakymų

. . i . i , formoj:narni, atsisakąs nuo kandida-j ]{ Draugas Bagočiau> esuSLA rinkimams einrnt, fa
šistai paleido gandus, buk adv. 
Bagočius, dabartinis SLA pre
zidentas, kurio kandidatūrą 
trečiam terminui remia be skir
tumo pažiūrų visi demokrati
niai nusistatę Susivienijimo

vertas užimti .vadovybę.
K. Bet kam tas laiškas?
A. Tam, kad prirengti jau

nuolį atsukomingai užduočiai, 
kuri gali ant jo pulti. Viena,

turos ir_ užhidžiąs savo vietą koreapondentas keleto jajkrr.š.'nieks nežino dar ar jis, ar aš
Baltimorės trafiko teisėjui Lau
kaičiui. Kaip skaitytojai jau ži- 
no ta sensacija buvo paremta !Susivienijimo reikalais> 
laišku kuri adv. Bagočius rasė day. fotams
Laukaičiui po r---------------- ’

čių, ir be abejo žinote, 
sų laiškas Laukaičiui

kad ju_^us*me išrinkti. Jei iš kalno ži- 
rašytas * notume> nereiktu nė rinki
ne tik ’mų- Aš ne viską galėjau Susi
daryti v*enijime padaryti, ką norėjau.

>P-'ninacijom1s,i3. votiškas imdas ir komenta. Daug n nų, nežinodami, kad
Irus, bet sukėlė pasipiktinimą'^as nePadaiymas nebuvo mano 
I ir nepasitikėjimą tarpe tų žmo-į^a^®’ nu0 PasauVje esan- 
nių, kurie Jūsų 1 
remia. Tie, kurie už Jus agituo
ja ir balsuoja, turi teisę išgirsti 
nuo Jūsų, kuriais sumetimais 

, laiškai yra rašinėji mi musų 
priešams?

A. Man, kaipo traternalės,

1 pu VIA

kandidaturJ lr ne mano vaWomU aplin- Tuq ao-itunl kybĮMt pyksta ant Jnhnęs ir gc-

imerson
WORLDS BIGGEST SELLINB LITTLE RADIO

Model BA-199

5 TUBES AC/DC KįJ įiĮi] 
AMERICAN BkOADCAST ^flH| BnO AND POLICE CALLS K ■ gUB

AT THE BREATH-TAKING 
LOW J»RICE OF -■. . ’.

1. ELECTRO DYNAMIC SPEAKER — for Full Tone
2. FULL VISION DIAL — for Easier Tuning
3. BUILT-IN ANTENNA 4. POWER LINE NOISE FILTER
5. AUDIO OVERLOAD CONTROL — Prevents blasting
6. BEAUTIFUI WALNUT BAKELTTE CABINET

Another Grtaf 
Emerson Yalue

The Famoas Model R-167 
wlth "MIRACLE TONE 

CHAMBER"

<&S3t

M®.

ištobulin- 
nuo pat 
įvedimo 

— visai

labiausiai 
tas radio 
pradžios 
garsikalbių
naujas typas garsia
kalbio, sujungtas su taip va
dinamu TONE CHAMBER. Jis 
paduoda balsą kuoaiškiausiai 
į visą kambarį.

o tūbų AC 
Superhetero-
uyne, oianu- fs Fj Į
ard Broadcast B# fflįį^įį 
Policijos sto- 
tys, 
riai, Aeropla- 
nai, riešutinis '
kabinetas.

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

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

Tel. Boulevard 7010 
CHICAGO, ILLINOIS

Ii už manę nebals’uoti. Jeigu 
bus išrinktas Laukaitis /arba 

_.,aš galiu numirti,—Konstitucį- 
ja einant 
bus

.... _ ... . / vietą, (nieko panašaus!nepolitines organizacijos pirmi-' 
ninkui, visi Susivienijimo na
riai yra broliai ir sesers. Del to 
kad musų organizacijos narys 
kandidatuoja į vietą, kurion 
mane nariai du syk išrinko it' 
trečiu sykiu nominavo, nega-^ a ]abaj 
Įima tokį narį vadinti priešu. | 
Didelis skaičius 
narių nori 
tu, vietoj 
būti jokiu 
priežaščia 

)nų tarpe 
arba jų rėmėjų. Konstitucija 
numato, kad kiekvienai Pild. 
Taryboj turi būt trys kandida
tai, iš kurių kiekvienas naris 
gali rinkimų laike pasiskirti 
vieną ir už ji balsuoti. Kodėl 
tad mano oponentas turi būt 
'skaitomas mano priešu ? Aš 
jį skaitau draugu, nes jei jam 
organizacijos ateitis ir gerbū
vis nerūpėtų, tai jis nekandida
tuotų. (?.—“N.” Red.) Prezi
dento, taip kaip ir iždininko, 
vice-prezidento, globėjų ir kvo
tėjų vietos Susivienijime nėra 
pelningas: jos yra ne tik našta, 
kurią, apsiėmęs asmuo neša vi
suomenės labuifc. bet1. įr-, pasi
šventimas. Asmeniškai aš, už
imdamas prezidento vietą, tre
tyju mažiausiai penkis syk tiek, 
kiek atlyginimo gaunu, (na, 
na!—“N.” Red.) Todėl r.š kitą 
kandidatą į mano užimamą vie
tą ne daugiau laikau priešu, 
kaip tą asmenį, kurs vietoj ma
nęs prakalbas sako ...

K. Bet Tamsta žinai, kad 
Laukaitis yra tiktai Tysliavuko, 
Strimaičio ir Gegužio įrankįs 
ir demokratiniai nusistaČiū- 
siems Susivienijimo nariams, 
kaipo Smetonos kavalierius, ne
priimtinas ?

A. Laukaitis yra Amerikoje 
gimęs vaikinas, be platesnės 
erudicijos, pasiekęs juridinį 
mokslą ir dėl tam tikrų, šeimy
niškų ar asmeniškų priežasčių 
likęs savo rūšies teisėju. Jis 
nežino tų griežtų, principinių 
skirtumų, kokiais mes, senieji, 
esame užgrūdinti. Jam blizgu
tis nuo Smetonos yra taip ma
lonus, kaip ir nuo kokio nors 
Javos ar Sumatros ar Madagas
karo sultono, arba kaip man, 
kaip filatelistui ' ar numizma^ 
tui yra brangus ir .įdomus kra- 
sos ženkleliai arba senos mone
tos. Jo erudicija, mokslas, man 
sakė, kad jis nesileis save už 
nosies vadžioti kokiems nors 
kad ir Jūsų paminėtiems ty- 
pams. Reik taipgi atminti, 

kad mes senieji amžius neg'y- 
. vensime: jaunieji turės užim

ti musų vietas. Todėl aš džiau-

Susivienijimo 
matyti jį preziden-J 
manęs, T; i negali 
prasižengimu arba 
kokių nors piktu- 

nominuotų asmenų

Laukaitis užims, jei 
.ntru kandidatu, manę 

-“N.” 
Red.) Susivienijimas ir jo rei
kalai nėra “trafiko teismas”, 
kur už automobilio ne vietoj 
pastatymą arba greitą važįt- 
vimą pora dolerių bausmės yrą 

lUŽdedar/.. Susivienijimo rei- 
i komplikuoti, 

daug sunkesni, kr ip bankų ir, 
į prie musų administratyves t’var 
kos, sunkesni, kaip tukstanČiuš 
sykių už Susivienijimą didesnių 
apdraudos (Insurance) kompa
nijų. Aš per keturis metus $n- 

j si vienijimu i dąyiau kas buvo 
manyje geriausio ir gabiausio 
ir jo reikalus, ačiū ktiems Piki. 
Tarybos nariams, pusėtinai su- 
tvarkėm. Aš nenorėčiau maty
ti organizaciją patenkant į ne- 
p: tyrusias rankas, vadovybę, 
kad ji nukentėtų arba net žlug
tų. Todėl rūpindamasis Susivie
nijimo reikalais, aš norėjau jį 
supažindinti su abelna adminis
tracijos rutina, nes gerai žinau, 
kad jis apie Susivienijimo rei
kalus, sunkenybes ir problemas 
nieko nežino. Aš. norėjau jį pri
rengti būti musų, naujosios 
gentkartes vadu,* veikėju! (Tik 
visa bėda, kad j»er,b. preziden
tas nepašisteūg&siisipr.žinti su 
SLA konstitucija! Tokio da
lyko, kad viršininkui, išrinktam 
visuotinu SLA barių balsavi
mu, pasitraukus,, jo vietą užima

MALIORIAU
MALEVOK

Pasidarykit Džiuginančias Naujas 
Sienas į Vieną Dieną su 

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

spalvų ir šešėlių.
VISOS SPALVOS co 7c 
Už gal. .............. ...... *.■ i U

Specialė {vadinė auka

ACID TĘST
Greit džiustantis Spar Varnišas 
visokiems išorės ir išlaukęs pa
viršiams
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

Išdavinėjimas

FEDERALIŲ KUPONŲ
Bus Sustabdytas Balandžio 30 d.

.... •
Išdavinėjimas Federalių Kuponų bus sulaikytas Balandžio 30 d., 
1938 metais.

Nežiūrint to, kuponus galima bus paversti vertybe bet kada ' 
prieš ar po tos dienos, bet kurioj Commonwealth Edison Compa- 

ny Elektrikus krautuvėje, prieš kupono išsibaigimo laiką. Se
nesnieji kuponai, kuriuose laikas nežymimas, bus išpirkti iki 
gruodžio 31, 1938 metų . . . Federaliai kuponai yra piniginė ver
tė ir, todėl, galima vartoti perkant elektrikinius daiktus musų 
Elektrikos Krautuvėse.

COMMON WHE ALTH EDISON
C O M P A N Y

“sekantis daugiausia balsų ga
vęs kandidatas”, SLĄ konstitu 
cijoje visai nėra. Kandidatas, 
kuris gavo mažumą balsų, t.
y, tapo neišrinkt&s, negali tu-j 
rėtį naujose rinkimuose jokios 
pirmenybės.—“N.” Red.)

K, O ką dabar manai?
A. MM. gailą, jo. Matyt, sto

ką ; etiško ,, ir. i;estetiško išsila 
vinimo leido jam ne tik asme-

assist you to be prepared to 
take up the burdens, which 
I have been bearing for some 
time.”

nišką laišką, rašytą jo naudai ^e^as 
iš mano geraširdingumo, var-j 
totį pigios rųšies politinei pro
pagandai ir demagogijai, jis 
taipgi liko, gal ir nekaltu, įran-i 
kiu ir auka melo ir klastos ne-1 
va savo draugų.

K. Ką tuomi nori pasakyti ?
A. “Vienybė” skelbė buk aš 

“užleidąs” vietą Laukaičiui, ir 
skleidė kitus, aiškiai melagin
gus gandus, neva pasiremdama’ 
mano tuo laišku. Patalpino lai-Į 
Ško fotografiją, bet nepadarė 
vertimo- į lietuvių kalbą: pasi
tikėjo savo skaitytojų anglų 
kalbos nežinojimu, kad suva- 
džiūoti juos. “Dirva (No. 14 
šių metų) patalpino laiško ver
timą, bet jį šelmiškai \uklas- 
tavo. "Mano laiške vienas saki
nys štai kaip skamba:

“Having the welfare of 
our organization at heart, 
REALIZING . THAT YOU 
HAVE LITTLE EXPERI- 

J ENCE IN THE BUSINESS 
AND THE ADMINISTRA- 
TION OF OUR ORGANIZA
TION, and anticipating such 
contingencies as no one can 
foresee, I am mailing herewith 
to you, strietly for your own 
private knowledge and In
formation, copies of certain 
Communications which are 
self-ęxplanątory, so that at 
least in this manner I could

“Dirva” tą sakinį išvertė į 
lietuvių kalbą štai kaip:

“Turėdamas širdyje musų 
organizacijos administraciją 
ir gerpv^, ii£ nu j ausdamas to
kius netikėtinumus kokių 

numatyti, aš 
siunčiu šiuomi tau, griežtai 
tavo privačiai žiniai ir in- 
formaejai, kopija niekurių 
kumunikacijų kurios pačios 
pasiaiškina, taip kad nors 
šiuo bud u aš galėčiau pagel
bėti tau būti pasiruošiusiam 
paimti ant savęs naštas ku
rks aš per tūlą laiką nešiau.”
Matysite, kad vertimas su

kiniai yra suklastotas, žodžiai, 
kurius aš anglų teksto kopijoje 
čionai Jums pabraukiau, būtent:

“Turėdamas musų organi
zacijos gerbūvį mintyje, ŽI
NODAMAS, KAD TAMS
TA x TURI MAŽAI PATIRI- 
MO MUSŲ ORGANIZACI
JOS REIKALUOSE IB AD
MINISTRAVIME, ir nujaus
damas etc.”
Ka.ip visi pigios rųšies politi

kieriai, taip ir Karpiukas,—ku
riam matyt, nė Smetonos ordi
nas džentelmeniškumo ir vi
suomeniškame veikime gero 
skonio nesuteikė,—rado reika
lingu mano laišką klastoti, kaip 
Tysliava kad rado galimu jį su 
melo pagelba saviems tikslams 
išnaudoti.

K. Tad kokia galutina išva
da iš tos sensacijos?

A. Išvada tokia: Susivieniji
mo nariai, jų tarpe ir aš, su 
širdperša turime konstantuoti

INDAMS KUPONAS
TIKTAI IKI BALANDŽIO 23 D.

šią savaitę su Šiuo kuponu ir 44 centais gausit tris sriubai lėkštes.______________________________________ .Be 
jų setas bus nepilnas. Susitaupyk.it pilną setą. Likusi setui indai eis 

kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU 

Galėsit dar gauti iki balandžio 23 d. pagal pirmus 4 kuponus 
Pažymėkit ką norite.

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSI? PER PAŠTĄ, PRIDfiKlT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

Vardas

Adresas..

INSURANCE
I

(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

, »<>^Pįraudą namų nuo
** * frfcniea *
• Apdraudą rakandų
• Apdraudą nuo vagiu
• Apdraudą langų
• Apdraudą gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A* Rypkevičių

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

po pietų.

L J
faktą, kad musų jaunuolių tar
pe beieškodami jaunų spėkų už
imti musų, laipsniškai nykstan
čių senių, vietas, skaudžiai Lau
kaičiu apsivylė: jis pasirodė 
esąs ne tik įrankis perėjunų- 
padaužų, neturįs savo nusista
tymo, nugarkaulio, bet podraug 
pasirodė, kad jis neturi nuovo
kos, kas yra džentelmenišku
mas. Amerikos lietuviai yra 
.priversti vėl jaunuolių tarpe 
ieškoti naujų spėkų, kurios bus 
rimtesnės ir švaresnės, negu 
brolis Laukaitis kad mums pa
siūlė. Man gaila jo!—o—

Mano pasikalbėjimas su p. 
Bagočium baigėsi. Jis buvo ga
na ilgas, išsamus. Man viskas 
paaiškėjo. Tikras esu, kad Šis 
burbulas, kurį f ašis tuojantie j i 
tautininkai putė net žandus ir 
pilvus išpūtę, dabar bus aiš
kus visiems Susivienijimo na
riams, bei demokratinei visuo
menei.

J. Krukonis

• RADO SKENDUOLĮ — 
Prūde ties 95th ir Hoxie ave- 
nue rasta kūnas apie 45 metų 
amžiaus žmogaus. Manoma, kad 
tai Swan Bohlink, kuris pražu
vo iš savo namų 8945 Macki- 
naw avenue penketą mėnesių 
atgal.

Susitaupyk.it
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NAUJIENOS
The Lithnanian Daily Newi 

Fttblished Daily Ezcept Sunday by 
The Lithuanlan Newa Pub. Co^ Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANAL 8500

AlAMiMttaMMHtMh lik

JUUJIEN13S, Chicago, UI

f

Antradienis, tat. 19, 1938

Subscription Rates:
18.00 per year in Cahada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicagd 
8c per copy.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
Ilk Telefonas Canal 8500.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

. 8c 
18c 
75c

ralčhr iki SLA. seimo, bet ka 
žin ar ištesės.

LENINIZMO PRINCIPAI
PIGUS TA VORAS

|iildo. Kai Maskvos politika pa
sikeičia, tai pasikeičia jos įsa
kymai

CMearoje-paittii
Metams --------- -------------
Pusei metų __________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui ___ _

Chicagoje per išneėiotojus 
Viena kopija —-------

Savaitei ...................
Mėnesiui _____________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams ....____   $5.00
Pusei metų__ ..............____  2.75
Trims mėnesiams ..................... 1.50
Dviems mėnesiams ________  1.00
Vienam mėnesiui ______ ■.__ .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta) /
Metams __________________ $8.00
Pusei metų ________________ 4.00
Trims mėnesiams ..._______  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.Kas pasinaudos
Biznio gaivinimui ir bedarbių šelpimui prezidentas 

Rooseveltas siūlo išleisti bilionus dolerių. Kam tie pini
gai teks? Didesnioji dalis jų teks, be abejonės, stam- 
biemsiems bizniams, t. y. kaip tik tam elementui, kuris 
smarkiausiai atakuoja Roosevėlto, politikų.

Taip buvo ir per pirmuosius ketverius metus Roose- 
velto administracijos. Pats pręzidentas 1936 m. rinkimų 
kampanijos metu pareiškė, kad pagalba, kurių suteikė 
Naujoji Dalyba apšlubusiems ekonominiems rojalis
tams, pastatė juos ant kojų, taip kad jie dabar gali sa
vo kriukiais svaidyti į gydytojų.

Ekonominiai rojalistai pasinaudos daugiausia, bet, 
vietoje padėkos, Rooseveltas gaus nuo jų kriukiu per 
galvų! Politikoje tokio dalyko, kaip dėkingumas, nėra.

V. Andrulis sako, kad kOrriti- nistai neskelbė tokio principo, jogei darbininkai neprivalo ginti savo tėvynės, nes “darbininkai neturi tėvynės”.Kaip greitai tas žmogus užmiršta visą savo partijos praeitį! Šv. Petras užsigynė liktai Vieno asmens (Jėzaus*), d komunistai užsigina visų savo idėjų, kurias jie seniau tokiu akyplėšiškumu brukdavo publikai, kad jeigu kas jiems pasipriešindavo, tai jie tą prakeikdavo “soeial-patriotu”^ “išdaviku”, “renegatu”, “darbininkų klasės priešu” ir t. i.Užsigynęs to, neva marksizmu paremto, Lenino “mokslo”, kad darbininkai neprivalą ginti tėvynės, kol ją valdo buržuazija, Andrulis dabar šitdip dėsto komunisitų poziciją:“Komunistai gina ir gins savo tėvynę priešų užpultą.“Dar daugiau, komunistai gina ir gins bilc šalį impe-

ir pasikeičia komunistų “principai’*. Taip buvo, pav. Kinijos klausime: pirmiau Čian Kaišekas buvo “išdavikas”, prieš kurį kotnunistai kovojo, rinkdami aukas pilietiniam karti! Kibi joję; o šiandię tas pats goti, čian Kaišekas yra Maskvos sąjungininkas, ir visi kotnunistai dabar džiaugiasi jo pergalėmis.Panašiai buvo Lietuvos klausime: kol Maskva tikėjosi paversti Lietuvą s*ovietų provin-

cija, tai kotnunistai kalbėjo suf panieka apie tą “buožių respubliką”, —• nors tais laikais Lietuvoje darbo žmonės turėjo daug daugiau teisių, negu šiandie. O dabar, kada Maskva jau nebesitiki nieko laimėti (bent numatomoje ateityje) Vakaruose ir stengiasi tiktai sutrukdyti Lenkijos įsigalėjimą Pabaltijo kraštuose, tai Lietuvos nepriklausomybė pasidarė jai remtinas* dalykas — ir komunistai todėl dabar jau aukoja ir į Smetonos ginklų fondą!
Diętuvos naujoji 

vyriausybė €

Naujosios vyriausybės įvertinimas, — Biurokratijos su-* 
stiprėjimas. — šilingo ir Čapliko karjeros baigtos, 
— Pirmų kartų vyriausybės priešakyj atsistojo kti- 
nigas. — Krikščionys demokratai pasuko į kairę.— 
Buvusiųjų valstybės vyrų atsišaukimas. — Kai ku-* 
rie Vilniaus vaduotojai nutarė nebeerzinti lenkų. — 
Vincas Uždavinys. — Hitlerio misi j a^

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Britų-italų taika
Chamberlainio taikos su diktatoriais politika davė 

pirmų vaisių: prieš pat Velykas Britanijos pasiuntinys 
Romoje ir Italijos užsienių reikalų ministeris padėjo 
savo inicialus po nauja sutartim tarpe tų dviejų šalių.

Darydama šitų sutarti su Mussoliniu, Britanijos 
konservatorių valdžia išdavė Ispanijos demokratijų fa
šizmui ir sulaužė savo žodi, duodu parlamentui. Prem
jeras Chamberlainas sakė, kad su Italija nebus jokių 
taikos derybų, kol ji nepaliaus siuntusi savo ginklų, ka
ro lėktuvų ir kareivių i Ispaniją, — tuo gi tarpu visas 
pasaulis žino, kad 'fašistų intervencija Ispanijoje pasta
ruoju laiku buvo intensyvesnė, negu kada nors, ir pačių 
italų spauda šito fakto ne tik neslepia, bet nuolatos at
virai didžiuojasi juodmarškinių pergalėmis prieš Ispa
nijos respublikos armijas.

Anglijos pasiryžimas kad ir čia dar taip taikytis 
su agresingu Italijos fašizmu, matyt, paveikė ir naujų
jų Francuzijos vyriausybę, nes jau ir Paryžius rengiasi 
pradėti taikos derybas su Mussoliniu.

Galutinas šitos politikos tikslas tai — atgaivinti 
Locarno sutartį arba, jeigu Hitleris tam priešinsis, įs
teigti naujų “Stresos frontų”. Locarno sutartis buvo pa
sirašyta su Vokietija (1925 m.); jos tikslas buvo užtik
rinti Francuzijos teritorijos saugumų. Hitleris tų sutar
tį atmetė, apginkluodamas Pareinės sritį Francuzijos 
pasienyje. “Stresos frontų” buvo sumanęs Mussolini, kai 
jam rūpėjo apginti nuo nacių Austriją. Jeigu Hitleris 
pasirodys nesukalbamas, tai anglai siūlys sudaryti nau
jų “Stresos frontų” — tarp Britanijos, Francuzijos ir 
Italijos —, įtraukiant į jį da ir Lenkiją.

Taip viena, kaip ir antra šitų kombinacijų veda 
prie Sovietų Sąjungos izoliavimo. Atrodo, kad tai yra 
vyriausias Anglijos konservatorių uždavinys. Jie nori 
susfartintį su fašistiniais diktatoriais ir išstumti iŠ tarp
tautinės politikos bolševikų įtakų.

Maskva tuo yra labai susirupinusi. Girdėt, kad dėl 
to jap pateko Stalino nemalonėn komisaras Litvinovas, 
kuriam nepasisekė sulaikyti anglus ir franeuzus nuo su- 
šitaikyęto su fašistais. Bet vargiai čia yra kaltas Litvi
novas. Kaltos yra daugiausia tos “raganų bylos" Mask
voje, kurios baisiai nupuldė visame pasaulyje bolševikų

O*
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VYRAI, Į SAKAS!
■ta

Pereitą savaitę Brooklyno 
“Vienybė” pranešė, kad jos 
vyriausias redaktorius Juozas 
Tysliava šiomis dienomis išva
žiuoja į Pittsburghą ir kitas* 
kolonijas ir grįš tik po keleto 
savaičių.

Penktadienį “Vienybė” pra
nešė, kad tik-ką iškeliavo į 
Lietuvą “Vienybės” preziden
tas A. S. Trečiokas.

šeštadienį tapati “Viėiiybė”

H

tatatawtaUMN^a8taMtaMtatatai*ta«tal^
........... . <> Wpranešė, kad tiž keleto diehų išvyksta į Lietuvą jos bendrovės sekretorius P. Bukšnaitis ir redakcijos narys J. Kruze. Tame pačiame numeryje prafte* šama, kad “Vienybė” švęs Velykas per dvi dienas ir pirmadienį neišeis.O kai visininkai ir redaktoriai tai Atvelykio šventė dar ilgesnė.“ Vienybė” .žade j o

“Komunistai negina ir negins agresoriaus, užpuoliko. Jie taip pat nerems nė vienos pusės, kur karas eina tarp dviejų imperialistiniųgrynas “buhk”.metu Belgijaspėkų.”Tai, žinoma, Pasaulio karo buvo užpulta, bet kai BelgijosSocialistai stojo už savo šalies gynimą, tai komunistai smerkė juos, kaip “proletariato išdavikus”.Ir netiesa, kad komunistai “nerems ne viėtios puses”, jeigu katas eis tarp “dviejų im-

Kovo 25 d. Štai jau turime naują vyriausybę, tik ne. tokią, kokios krašto daugumas laukė. Įvyko tik personaliai pasikalbėjimai ir, galima sakyti, kad šis ministerių; kabinetas intelektualiai žymiai stipresnis už buvusį. Administratyviai jis turės didesnio patyrimo. Lietuviškumo požiūriu, jis taip pat lietuviškesnis, jame svetimų maišytų šeimų įtaka bus silpnesnė. Visuomenininko akimis žiūrint, tai valdininkų kabinetas, kuris kūrybiniai mažiau rodys noro pasirodyti, bet biurokratiniai bus stipresnis. Tautininkų tarpe šis ministerių kabinetas bus svaresnis, savarankesnis iržiau nuo bet kokių jų vejų priklausomas. ma-toj kiltų karas tarp Italijos ir Francuzijos arba tarpe Vokietijos ir Francuzijos, tai komu
nistai teiiitų " Ffanctiziją, nes toks* yra Maskvos įsakymas. Faktinai, Francuzijos komunistai1 už tai jau yra pasisakę, bes, kai valdžia, numatydama tokio karo pavojų, pareikalavo rtdiijų kreditų ginklams, tai visi komunistų atstovai parlamente balsavo Už.O kas gali sakyti, kad Francuzija Hera imperialistinė valstybe? Ji turi didesnę imperiją, tiegu Mussolini, ir aišku, kad Francuzija eis į karą su Italija tiktai tuomet, kai bus skaudžiai užgauti tos* imperijos 
interesai. Ginti Ispanijos demokratiją Francuzija atsisakė liet tuomet, kai valdžios priešakyje stovėjo Bltim ir tą valdžią rėmė “liaudies frontas”. Taigi nėra abejonės, kad dėl idėjinių 
reikalų Francuzija stt italais nekariaus, Į karą ji gali būt įvelta liktai dėl tokių dalykų, kurie liečia gyvenimiškus jos imperijos reikalus. 0 betgi komunistai nedvejodami remia Francuzijos pasiruošimus« tokiam karui. 'Kodėl? Todėl, kad sovietų 
Rusijos užsienių politika šian* 
die yra surišta su imperiškais 
Francuzijos interesais. Todėl

Vidaus reikalų ministerija sustiprinta S. Leono asmenyje,, nes jis kurį laiką buvo kariuomenes' teismo pirmininkas.Iki šiol jokiame Lietuvos ministerių kabineto pirmininku, net krikščionių demokratų metu, nėra buvęs kunigas. Taigi Lietuvos vyriausybės priešakyje pirmą kartą atsistojo kunigas, buvęs kariuomenės vyriausias kapelionas kunigas Mironas. Jis ir iki šiol buvo labai įtakingas vyriausybės sferos’e.Iš buvusio ministerių kabineto išėjo nepopuliariausi visuomenėje asmens, — lai generolas Čaplikas ir šilingas. Vargu kada nors jau juodu iškils.Šio ministerių kabineto su- užsienio politikai. Štai kaip žc-

darymas, tai lyg ir atsakymas ] į išleistą iki šiol buvusių Lietuvos prezidentų, ministerių pirmininkų ir kitų žymių asmenų atsišaukimą į visuomenę ir ir vyriausybę. Spėju tą atsišaukimą jau turite. Tuo atsišaukimu, kurį pasirašė žymiausi Lietuvos politinių partijų atstovai, kaip socialdemokratų, liaudininkų ir krikščionių demokratų buvo reikalauta koalicinio ministerių kabineto. To atsi
šaukimo šimtai tūkstančių pa
plito po Visą Lietuvą. Jo reikšmė veik lygi vasario šešiolik
tojo aktui. Ir tuomet, kaip ir 
dabar, visų srovių vyrai tą aktą 
pasirašė, tik skirtumas tas, kad 
anuomet tasai aktas pasirašy
ta vokiečiams Lietuvą okupa
vusio dabar tautininkams ją 
valdant, ir tasai atsišaukimas 
pasirašyta prieš tautininkų esa
mą režimą.Tą atsišaukimą pasirašiusiųjų atstovai buvo atsilankę kariuomenės generaliniame štabe ir čia pareiškė savo griežtą nusistatymą ir reikalavimą sudaryti koaliciniais pagrindais Vyriausybę, nes tautininkai esą krašte praradę visišką pasitikėjimą ir šioje Lietuvai taip svarbioje valandoje yra būtina viso krašto pajėgas suburtu o tai galima padaryti tik sudarius iš visų Lietuvoje esamų politinių srovių atstovų vyriausybę. Fak- tinai Lietuvoje ir buvo tik trys jei neskaityti tautininkų politines sroves, tai socialdemokratų, liaudininkų ir krikščionių demokratų. Čia netenka suminėti komunistų, nes jie visą laiką atstovdvo tik svetimos valstybės interesus, štai ir šiuo metu tos valstybės interesus* pasišovę atstovauti, jie yra pasisakę, kad sutiktų net tautininkų vyriausybę paremti, jei tik ji griežtai priešintųsi Lenkijos

mai nusileista ir koks beprin- cipiškutnas iš jų pusės pasireiškė... *Reikia pabrėžtinai konstatuoti tą įsidėmėtiną faktą, kad krikščionys demokratai šioje tikrai sunkioje ir Lietuvos valstybės rimtoje valandoje rado būtimi ir reikalingu eiti išvien su demokratiniu sparnu. Šiuo atsilikimu krikščionys demokratai parodė tikrai didelės politinės išminties ir, matyti, juos Austrijos įvykiai gerai pamokė. Nepamirškime, kad tenais katalikai anuomet padėjo skersti radikalius Vienoje darbininkus ir socialdemokratinį sąjūdį tonais jie užgniaužę galutinai pražudė Austrijos savarankų, kaipo valstybės gyvenimą. Pasidavę italų fašistų įtakai, Austrijos katalikai pasuko šunkeliais, ir ne tik Austrijos nepriklausomybę pražudė, bet ir pačių katalikų . politiniam sąjūdžiui sukirto skaudų stnugį. Štai Hitleris jau Austrijoje uždarė visus katalikų dienraščius ir jų visas organizacijas išardė. O juk paskutiniuoju metu Austrija buvo vienas ir svarbiausių centrų katalikiško judėjimo. Lietuvos krikščionys demokratai akivaizdoje sunkioš ^Lietuvos valstybės padėties rado galimu sudaryti bendrą frontą su Lietuvos demokratija. Garbė jiems! O jūsų šimučiui pamoka! (Bus daugiau)• du lėktuvo nelaimėje — Lakūnas ir keleivis vos neužsimušė, kai jų lėktuvas išėjo iš kontrolės ir susikūlė į medį netoli Willow Springs Road ir Santa Fe bėgių, Lyons valsčiuje. Abu guli Berwyn ligoninėje, lakūnas George Luc- ken, 10007 S. Racine ir keleivis William F. Guse, nuo 2337 N. Hardi ng.

Užsienių reikalų ministro einąs pat eigas Stasys Lozoraitis. u

NAUJASIS UĘTI VOS mInISTERIŲ KABINETAS

ras

Žemės ūkio- mitrisfraa- Juozas Tūbelis
Finansų .ministras Julius 

In^rišiunas.

Teisingumb ministras

Boleslovas Masiulis.

Si

Krašto apsaugos ministro einąs pareigas kariuomenės vadas brig. gen. Stasys Raštikis.

Ministras pirmininkas Vladas Mironas
Susisiekimo minstras itiž Jokūbas Stanišauskis.ti...... nniiiiiiiiiiiiiiiiiiimtii

munistams balsuoti už karo kreditus — ir jie balsuoja.Taigi Andrulio pasaka, kad komunistai nesikiša į imperialistų kovas, prasilenkia su tiesa. O jo pasaka, kad komunistai gina kiekvieną agresorių užpultą šalį, tiesiog prieštarauja žinomiems faktams, nes kada milžiniška sovietų Rusija anąmet užpuolė mažiukę demokratinę Gruziją ir ją užkariavo* tai visi komunistai plojo katutes.Komunistai vadovaujasi- ne kokiais nors principais, Lenino ar kieno kito paskelbtais, 
bet tiktai tuo, ką įsako va. Kas sovietų užsienio kos sumetimais atrodo valandoje naudinga, tą va liepia komunistams — ir jie aklai jos paliepimąeiti dien

Mask- poli tįsioje Mask- reinti
bendrovės virši- išvažinės, pasidarys

Vidaus reikalų ministras pik. Silvestras Leonas.

švietimo ministras' pr<rf 
Juozas Tonkūnas*
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Antradienis, bat 19, 1938 NAUJIKUOS, ChfcagO, 111.

DftAŪGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Street, telefonas Cafial 011? — Atdaras ketvergais visą dieną 
VALDYBA: J, DEGUTIS, Iždininkas

K. KAIRIS, vice-prezidentaa P, GALŠKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius MILAŠEVIČIUS, trustisas.

P. MILLER, finansų sekiotomis 1

Iš CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
VEIKLOS

BAIGIASI KONTESTAS

- - .... - - - -..........—- --   - - ~« . - ' ■ - - - -----J-g  a .

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras# K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos AtfditcfriuS.
‘  - - — • - - ...................................................... . . ... —... . ,..................................... ...........

TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA
Konkurso Užbaiga Balandžio 30 d., 1938 iii.

I '*»■ * ■** k

ChesteT PrakurotOs ............................ .....  Gary.... 11---- 10
Louis Antanavičius .............................. Chicago .... 10.... 10

IRAšeI KAK
KONKURSANTAl MIESTAS NARIU ĮRAŠYS
Senas Petras .....v............... ...... Chicago.... 217..... ..... 83
Benediktas Vaitekūnas ..... ........ Chicago.... 173.........  79
Frank Bulaw....................... ...........Chicago.... 102 ....... 98
Stasys J. Petrauskas ......... .... Rockford.... 100..... ...... 25
Vincent B. Ambrose ...... . ........ Chicago.... 81..... ..... 44
Stasys Yurčis .................... •••• Roseland.... 71..... ..... 15
Kazimieras Jokubka .......... ........... Cicero.... 57..... ..... 28
Thomas Saldauskas .......... ...... Chicago.... 61..... ..... 17
Joseph Ascilla ................... ....... Chicago... . 45..... .... . 30
P-ia Marion Ascila ............. ............ Cicero... . 38..... .... . 34
Joseph AUgaitis ................. ........... Cicero.... 52..... ..... 23
Geo. Izbickas ..................... .......... Harvey.... 29..... ..... 14
P-ia Elz. Norgailienė ......... ........ Chicago.... 31..... ..... 30
Adomas Markūnas ............. ........ Chicago.... 39..... ..... 23
Antanas Visbarhs ...... ....... .......... Cicero.... 33..... ..... 22
Alex Antbrozevičia ............. ......... Chicago .... 30...... ..... 25
John P. Gričiuriaa.............. .... St. Charles.... 21........... 0
Povilas Milaševičius .......... ....... Chicago . 22...... .... . 33
F-tt Sazana Gabris............ .... Waukegart 20__ ...... 16
P-U Josephifte Miller ....... ..... Evanstam.... 181..... 17
P-lė Jennie Laurel............ .... Waukegrtft,... 10....... ...... 14
Kazys Steprinavičios......... ........ Chteago.... 15............. 36
P-ia Magd. Ratkevičienė ........  Chicago.,.. 16..... ...... 10
John Šliužas ..................... ....... Chicago.... 21..... ...... 34
John A. Grekey ................. ............ Gary.... 24...... ..... 11
Peter P. Lapenis ............. ........ Chicago.... 17..... ...... 10
Petras Galskis .................’... , Chicago.... 20^ .. ... 40
Stasys Mackus .... ..... ........ .......... Raeine ..a 17^.-;. .. .. 0
Stanley StatkieViCh L.,.’..?... ..... Bucinė.... 10...... ..... 0
A n tartas L, Skitihorttas .... ......... ......... Harvey .... 10 ...... 16
Vincas černauskas ............ .. Springfield.... 15............. 10
Jonas Cinikas .... ................. ........... Cicero.... 15...... ...... 20

G, Steponavičius .... ............ r..... ...............3................................
Pavieniai nariai (ne kontestantai) įrašė .....  407 ............ 193

Aplamai naujų narių kvota konkurse ................... 3,000
Konkurse naujų narių įrašyta ................................ 1,034
Kvotai trūksta .....................      1,006

P-nia Petronėlė Markauskas ..............   Chicago.... 10.. ......... 8
Juozas Albaaskas ..... ......... Chicago Hėighrts.... 13.... ...... 9
Peter Giftiotis .... .................. .... ...... . Chicago .... 7........... 15
P-nia Julia Luketis ........................... Springfield.... 6.. ........ . 10
Antanas Stankus ................. ................. Aurora.... 5.. ......... 10
P-IČ AntoUiette Kricevičius ... .............  Chicago .... 6.. .......... ’ 10
Jošeph J, Žukas .................. .............. Chicago ... 7.. ........ ; 33
Mike Šenko ........................ ........... Hosetand.... 17.. ......... 23

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

CHICAGOS DRAUGI
JOS NARIAI

11-

Ar žinote, kad liko tik 11 
dienų iki užbaigos kontesto?

At jus pasidarbavote dėl šios 
Draugijos labo laike šio koil- 
testo ?

Ar įrašėte narį-rę į savo 
Draugiją per šį kontestą?

Ar jus žinote, kad daug ge
ro padarysite savo draugui, 
vaikaitis rir pažįstataui, kada jį 
įrašysite į šią Dtaiigiją. Jei iš- 
tiks kokia nelaimė, tai jis tu
rės progos gauti pašalpą iš šids 
didžiausios vištoje Amerikoje 
lokalūs Draugijos.

Ar žinote, kad Visi goti Drau
gijos puiri jo tai ir darbuotojai, 
kurte yra įrašę nors vieną na- 
rį j Draugiją, susirinks balan
džio 30 dieną j Konkurso Fina
lo Vakarą ir džiaugsis nuveik- 
tais darbais? Ar ir jus tarp tų 
busite? Kad tarp tų išrinktųjų 
darbuotojų galėtute būti ir su 
jais linksimai vakarą praleisti, 
tai reikia rtOTs Vieną narį gauti 
j Draugiją, f i >

Taigi' nelauk rytojaus, bet 
Šiaiidieh Įrašykite savo sūnų at 
dukterį Į Draugiją, jei dar nė- 
priklaUSo, o jėi to negalite pa
daryti, tai nueikite pas savo 
draugus, parapijomis ar pažįs- 
tairitts ir įrašyki t juos į DraU- 
giją, Kaita įrašysite narį į Drau
giją. tada patys ir įrašytas na
rys gausit po tikietą į Konkur
so1 Finalo Vakarą, kur tiifėsi* 
me progos vieni su kitais susi
pažinti ir linksmai laiką pra- 
leisti.

Nors laikom nedaug liko, bet 
pasistengus ir truputį pasidar
bavus kiekvienas Draugijos na
rys gali įrašyti vieną narj< Tai* 
gi, laukiam pasidarbavimo iš 
kiekvieno nario, Nepalikit rUx 
pintis Draugijos labu Vien tik 
valdybai ir kontestantamsi. Juk

Čią dieną, tai yra šeštadienio Vakare, Įvyks Konkurso Finalo 
Vakaras, Antalgumaied Cėiiterj 333 Ashland Blvd.'

2. Visi nauji nartai, įsirašę nuo gruodžio 11 d. 1937 ligi 
balandžio 30 d# 1933 m., Į sakytą vakarą tikietus gaus nemo
kamai. Taipgi tikietus gaus nemokamai visi tie draugijos na
riai, kurie įrašė liauju narių.

3. Konkurso Filialo Vakarui tikietal Bebus pardtiodami —* 
juos gaus nauji nariai} nariai už įrašytą narį, taipgi konkuf- 
Santai. Vakare įsigėrimai ir užkandžiai bus nemokamai.

4. Nariai priimami Draugijon — vyrai it ittotėfyS itUO 15 
Ilgi 48 m. Pasibaigus konkursui natiji nariai btis priimami tik
tai nuo 15 ligi 40 metų. Įsirašyti galima per musų konkursan- 
tus; per draugijos narius arba teikia atvykti asmeniškai į drau- 
KfjOš ofisą,

5. Draugijos ofisas adaras niiox 9 ligi 5 vai. popiet, ketvir
tadieniais 9 ryto Ilgi 9 rakate it nėdėliomis nuo 9 ryto ikr 1 vai. 
popiet.

■ įiMiA f.fci .M .1

Indiana Harbor, Indi

kiekVienas Draugijos ftarys ga-
įėjo būti kon(estanias. Jei kon
testantai gauna nuo 10 iki 200 
narių, tai kodėl Draugijos na- 
rys negali gauti nors vieną? 
Reikia įdėti truputį darbo ir tu
rėti drąsos. Pamėginkite ir pa
matysite, kad Vėlriias nėra taip 
baisus, kaip jį piešia.

—-Alex Ambrozevičia

N ARIŪSOŪIDARU-
MAS

Springfield, UI.
Musų valstijos sostinėj dar

buojasi irgi du kontestantai, 
būtent, Vincas černaiiskag ir 
p-»nia Jtilia Luketis, Pereitais 
metais daug smarkiau darba
vosi, negu šiemet, todėl ir pa
sekmes geras turėjo, Žinoma, 
šiemet darbams sumažėjus, ne
galima ir tikėtis tokiu našaus 
darbo, kaip pereitais metais, 
bet draugui čemauskui trupu
tį smarkiau padirbėjus, aš ma
nau, galėtų kvtftą ir baigti. 
Lauksim.

šiame mieste šiais metais 
kontėstantų neturim. Vienas šio 
miesto pilietis pasakė: “pas 
mus gedima gauti naujų narių, 
nes pusėtinai lietuvių gyvena, 
tik reikia žmogaus, kuris ne

Draugijos sėkmingas bu joji
mas negali būti be narių soli
darumo. Šią taisyklę draugijos 
nariai žino labai gerai dėl tė, 
kad Chicagos Lietuvių Dl’aUgi- 
joj nariai yra, inteligentiški ir 
vieningi žmonės. Asmeninių 
.ambicijų nemėgsta, tuščių 
komplimentų netrokšta ir ki
tus neužtarnautais komplinieii*1 

‘tais nevaišina. žodžiu sakant, 
narių solidarumas reiškiasi vi
suose svarbesniuose darbdosfei 
be pavydo ir kenkimo viėni ki
tiems. šis narių intelektuališktf-
I__ _  ____ ,1^

tiiigėtų pasidarbuoti”. Taigi, 
dabar mums reikia surasti to
kį žmogų tarp Jūsų. Jeigu ži
not kur tokį žmogų, ar patys’mas yra giliai pasireiškęs da- 
sdvanoriri galėtute* apsiimti bar einamame konteste. 
darbuotis, tai malonėkite kreip
tis į musų ofisą.

Todėl šio vieningo darbo pa
sekmės yra malonios. KonteS-

— Alex ho kvota bus išpildyta, nežiu-

Nebepasiliko nė dviejų savai
čių iki kontesto galo: paskuti
nę šio mėnesio dieną turėsime 
pabaigtuves. Kiekvieno narid 
pareiga turi burti kdtitesto pak 
susekimas. Kiekvienas narys tU- 
ti suprasti, turi pajausti, kad 
koiitesto pąsišekiriigs tiek jrtd 
liečia jį, kaip ir VisbąJrituS.

Visi, kurie priklausome Ght- 
cagos Lietuvių Draugijai, esa
me, taip sakant, vienos šeimos 
nariai. Organizacijos pasiseki
mas yra visų musų pasiseki
mas, visų musų džiaugsmas.

Taip, mes turime pagrindo 
džiatigrtis, ries priklausome di
džiausiai lokalinei lietuvių or
ganizacijai, k$ri tvarkosi visai 
pavyzdingai. Sakau pavyzdingai 
dėl to, kad ji savo pasižadėji
mą, atseit, kdhtraktą šū nariais 
visada be delsimo išpildo. Na
riai neturi jokių nesmagumų 
nei su pašalpomis ligoje, nei, 
su pomirtinėmis. Kaip ameriko
nai Sako, jokio “red tapė” nė-, 
ra: kas kam priklauso, tas tat 
ir gauna.

Tokiai organizacijai juk vi
sada malonu' priklausyti. Tai 
gal svarbiausia priežastis, ko
dėl sakytoji draugija per pas
kutinius kelis metus turėjo to
kį didelį pasisekimą. Vienok ne
galima tuo pasisekimu pasiten
kinti: kiekvienas gyvas kūnas 
turi augti, judėti. Tas pat ir 
su organizacija. Jei organiza
cija nenori merdėti, ji turi a$g- 
ti, ji turi veikti, Štai kodėl ir 
Chicagos Lietuvių Draugija ne
nori “arit lattrų" ilsėtis, bet vis 
stengiasi augti.

Visi . sukruskime, kad šis 
kdntestas butų sėkmingas. Tai 
nėra Vien rtik kontestantų rei
kalas. Mums visiems turi rū
pėti, kad organizacija augtų, 
stiprėtų.

Draugijos Vadovybė įvertina 
kiekvieno savo nario pastangas 
ir gerus darbus. Štai kodėl kiek
vienas narys, kuris įrašėf arba 
iki kontesto galo įrašys Viėrią 
narį, garis tikietą į pabaigtu
ves. Tikiertą gaus taip pat ir' 
naujai įsirašęs narys. Faktiš
kai pabtlgtiivės ir yra rengia^ 
rn^s tam, kad butų galima sti 
naujais nariais susipažinti, už- 
mėgsti su jais glattdešhitis ry
šius. \

Tad dat: kartą sLkaii: dėki
me visas pastangas, kad iki 
kontesto galo galėtumėme gan* 
ti kiek galima daugiau narių. 
Tąsyk ir pabaigtuvės murnš 
bus malonesnės it smagesnės.

■ ’ ■

DEL NFPAGKlStV 
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^Balandžio 12 d. Masonic Term 
ple įvyko Čhicagos. Lietuvių 
Draugijos susirinkimas, dėl ku
rio teikėsi gana piktai Vilny
je” pasisakyti kažkoks Draugi
jos Narys. Tfs purias ftepaten- 
kintas tuo, ikad susirinkusieji 
nariai hdpait^fėjo x šokti pagal 
“patenitiatų demokratų’? muzi
ką.

Žinoma, visam svietui neįtik
si. Draugijos^ vadovybė to ir 
nebando daryti, Tiičlau jau ne 
nuo šiandien, yra patvarkyta, 
kad Cbic&gOš. Lietuvių Draugi
ja vengtų Visokių sąihbUrių, 0 
juo labiau jų vengti tenka trio 
atveju, jei tai riariudse gali su- 

ririt taip trutripo laiko, te
liko vos vienuolika dienų. Rei
kia tik Sukaupti itlilsų viUųingą 
solidarumą ir musių darbui bus 
padėtas taškas balandžio 30 
dieną iškilmėse kontesto pa
baigtuvių. Laikas gana trum
pas, todėl mitintieji prisitašyti 
draUgrjmf it dafyvattti pabaig
tuvių iškilmėse yra kviečiami 
be atidėiiojihiO tai padaryti. 
Šiose iškilmėse dalyvaus^ Vieti 
kontesto darbuotojai ir $auji 
nariai įsirašę nu(r gruodžio 11 
dienos 193? iki balandžio 30 
dienos 1933. —*J. D.

kelti nepasitenkinimą. Jei Drau
gija oficialiai dalyvaus vienoje 
demonstracijoje, rtai ji turės da
lyvauti ir kitoje, ir trečioje, 
ir ketvirtoje, ėtč. Kur tada bus 
gaire? Pagaliau Draugijai juk 
ptiklalisO nemažas skaičius ka
talikų, kiltie sekdami "tiktai
siais denjokratais" gali pasiūly
ki, kad Dtatigfja oficialiai da
lyvautų kokioje nors Svarbioje 
katalikams ptOCCSijojė.

Taigi, kttr galas?
Draugijos Narys Sieloj ašį it 

prikiša Valdybos nariamš atža- 
gateiviškumą ir kitokias nuo
dėmės Už tai, kad jie pasisakė 1 
prieš oficialų' Draugijos daly
vavimą Pirmosios Gegužės de
monstracijoje,

Yra tokių žmonių,- kurie ne
sugeba susyk dviejų papras
čiausių dalykų Suprasti: jie bū
tinai juos sumaišo.' Apie tokius 
žmones ukrainiečiais sako, jog 
jie yra tokie dideli liurbiai, 
kad nesugeba susyk nė dviejų 
kiaulių palluobti.

Panašios rųšles “liurbis” pax 
sitodė ir Draugijos Narys, ku
ris bando kalbėti apie kofiSer- 
Vatiškilmą, atžagafeiviškumą, 
demoktartiją ir kitus dalykus. 
Pirmiausia» Draugijos susirinki
me btlvO tik Vienas įnešimas 
(įpie dalyvavimą demonstracijo
je, būtent, pasiūlymas, kad 
Draugija oficialiai dalyvautų 
Gegužės Pirmosios demonstra*- 
ei joj e. Kai tas įnešimas liko at-* 
mestas, tai vienas narys paša-* 
kė tiesiog pfakalbėlę, kad Drau
gijos nariai dalyvautų “tautų 
taikos parade". Jokio įnešimo 
tttd re'ikąlu hėb'UVO. O Draugi
jos Narys vis dėlto teigia, kad 
čia buvo įnešimas ir tas įne
šimas liko atmestas! Ar tai 
nerodo, kad tns ponas priklau
so tai rųŠiili žmpriių, kurie ne
sugebu dviejų kiaulių su
syk palluobti ? O nežiūrint to, 
jis griebiasi kalbėti apie “auk
štas materijas0,

Baigdami norime Štai ką 
pasakyti: jus, ponuliai, priklau
sykite kur tik jums patinka; 
demonstruokite, jei tai jthhs j 
sveikatą, tiors kas dieną} pagal 
komandą dėkitės baisiai dide
liais demokratais (o ar seniai 
jus visokiausiais budais dergė
te demokratiją?), tik pa
likite kitus rir.tihs ffthiybėje, 
Taip, nebandykite kitiems na
riams per prievartą įbrukti sa
vo tavoro. Draugija nlekani 
įsitikinimų nevaržo: laisvam 
laisvė? Jei kas nori demonstruo
ti, tai jo reikėjas, o jeigu ne
nori, — tai irgi jo reikalas. 
Tačiau nū vienas narys arba 
maža grupelė narių neturi tei
sės per prievartą brukti tai, kas 
kitiems nepatinka, O paskui įžū
liai it chamiškai dergti tuos, 
kurie jiems nepritaria,

Juo greičiau ta paprasta tai
syklė biiS suprasta, juo geriau,

AR ŽINOT?
*11 ' *—į —■ -

Ar žirtbt, kfta Iki Chicagos 
Lietuvių Draugijos kontesto pa- 
bUigW liko f Ik U dieną?

Ar žinot, kad kontesto pa- 
baigtuvės ftyks sUbaloje, ba
landžio 00 dieną?

Ar žinot, kad į Chicagos Lie
tuvių Draugiją gali įsirašyti 
nuo 13 iki 48 metų amžiaus 
vyrai ir moterys?

Ar žinot,. kad į Chicagos L. 
Draugijos ofisą, 1739 So. Hals- 

Ted St., gali kiekvienas sveikas 
lietuvis ateiti ir įsirašyti?

-—O—T

Ar žihot, kad Chicagos Lie
tuvių Draugija turi tris sky
rius ligoje ii* moka ligos pašal
pą ftf.00, $10.00 ir $16,00 į sa
vaitę?

■ —o—,■ ■

, Ar žihot, kad Draugija mo
ka $200.00 pomirtinės tam, ku

riam narys užrašo it dar išlei
džiama iš iždo $50.00 palaido
jimui mirusiojo nario?

_n—-
Ar žinot, kad už gaunamų 

pašalpą ir pomirtinę narys mo
ka mažiaii nei kurioje kitoje 
lietuvių ar anglų organižačijo- 
jč?

. Ar žinot, kad jau įsirašė šia
me kohteste apie 2,000 naujų 
narių.

Ar žihot, kad dar taukšta dėl 
užpildymo nustatytos kvotos a- 
pie 1,000 narių, Ar jus galite 
tą Skaičių sirtriėžirit? Aš ma
nyti, kad galite, jėi tik i A vai
te į Draugiją nuo jų parių. Jei 
patys begalite įrašyti, savo 
draugą, tai praneškite mums. 
Atsiųsfche laiškutį į ofisą arba 
pašaukite telefonų CANal 0117. 
Tuo atveju mes pasiųsime pfts 
jus žmogų, kuris jums pagel
bės Įrašyti prospektą.

—Alex Ambrozevičia

Pavieniai Draugiojs nariai 
įraše šiuos asmenis. .. ... — ■ ■

Anna Nowilas įrašė Joseph 
Novilas.

Petras Turskis įrašė Joną 
Turkauską.

Juozas Žakas įrašė Kari Ben- 
son,

John Burba įrašė Petronėlę 
Vitaitę.

Mary Jacobs įrašė Wolter 
Kasaitis, .

Mike Petrošius įrašė Vincą 
Kazaitį.

Kari Miller įrašė Mary Zan- 
kov.

Petras Danis įrašė Vincentą 
Danienę.

Barbora Andziulis įraše Al
doną Andziulio tę.

Victor Zaris įrašė Oną Zarai- 
tę.

Paul Kozik įrašė Wolter Pa
lukas.

Katarina Bartusis įrašė John 
Bartušis, . •

AiUon Varaitis įrašė Viktorą 
Zinkris.

Adomas Varnagis įrašė Juli
ją Gudai tę.

į Juozas Dtamohtas įrašė Vale
riją Pietaris.

John Urbonas įrašė Magde- 
leną Kuizin.

Valerija Burdulis Įtašė Zosę 
Karink.-

Bruno Panter įrašė Barborą 
Vazil.

Kari Vaitkus įrašė Mildą Ku
taitis.

J d ozas llutganis įrašė Petro
nėlę Juozaitis,

Thomas Grinkevičius įrašė 
Joe Woolan.

Ale* Daržihski įraše Zuzaną 
Daržiriski.

Julius Wišrtewski Įrašė Mar
ią Belchitsi.

Kari Jonaitis įrašė Matildą 
Jonaitis.

Jonas Zubovas įrašė Frank 
Valaitį.

Marijona Kazlaitis įrašė Mil
dą kazlaitis.

Jokūbas Adomaitis įrašė Jo
kūbą Adomaitį, Jr.

Wolter Balašis įrašė Joną 
Taurį. . .r<

Per ofisą Įsirašė šie: 
Auna Thomas

• Petronėlė Jurkienė 
John Petkus 
Antanas Kalvaitis 
Petaas Viskoni 
Panelė italtonėlė Vispart 
Mary thmkmvlch 
Stelbi Birmont 
Paul Jbnsott 
Mite Tlftitston 
Vincas Bukauskas 
Petras Bartus 
Joe Beržinis 
Wolter Bension 
Mitas Burząitė

Agota Zatiraitė 
Pati! Zauras 
Elzbieta Benulis 
Albfti Petraitis 
Rožė Petraitis 
Kostai!tas Lubonis 
Juzė Petronis 
Peter Voronof

H elius Keturis

___________________ 6^

NAUJI NARIAI
1 o* —Hat

Kotu Senas Petras įrašė: 
Albina Milauskis 
Adam Šokas

Kon, V. B. Ambrose įraėe: 
PStil Gftititis

Kon. Stasys Yurčis įrą£ė: 
Mrs. Petronėle Drazdauskas

Kon. Thomas Saldatiskas įrašė: 
Miss Therese Banis

Koft. P-1A Etz. Ndfgtaiiėtift 
{tašė:

Antaną Bžuziką
Kon. Antanas Vlsbatas įrašė: 

Jdšeph Brigą
Kon, Atex Ambrozevičia įrašė: 

John P. Stankowieh 
Antanas Urbonavičius

Kori. Mike Senko įrašė: 
Peter Prittoek 
Stanley Rupeika

Kon. Stasys J. Petrauskas 
įrašė:

FdKatd Heafh 
Mrs. Helen Brasrt 
Matas Naujokas 
Df. B. Bulota 
Adolph Hausman 
Mrs. Berniče Mogoliš 
Erhest Mogolis 
Ted Mogolis

Kori. Joseph Atigaitis įrašė: 
Helena Gūdžius 
Kotrina Romonas

^Vincentas Gūdžius, senas 
Draugijos narys, laikąs taverną 
adresu 1337 So. 49th Avė., sa
vo vardinių proga įrašė savo 
moterį Heleną į Draugiją.

Kotrina Romonas rimta mo
teris, gera šeimininke ir au
gina gražiai dukteris.
Kon. Adomas Markūnas įrašė: 

Wasilis Orlovas 
Anrton Chapaa 
Petronėlė Matukaitis 
Jennie Mitchul 
Lucille Chapas

Ponia L. Chčpas yra Rygdj 
jgimus, linksmo, malonaus bu
do moteris.

Kon. Benediktas Vaitekūnas 
įrašė>

Mišs Arina E, Marožas 
Petronėlė Surplis 
Mykolas Surplis 
Felix Balnius 
Anna Balnius

Rockford, III.
Stasys J. Petrauskus jau įra

šė 100 narių šiame konteste; 
truketa iki kvotos užbaigimo 
25 narių. Pagal paskutinio lai
ko darbuotę atrodo, kad drau
gui Petrauskui nebus k.bai slin
ku baigti savu kvotą. Tokiarti 
mieste, kaip Rockfordas, ktir 
lietuvių yra nedaug, vienarti 
žmogui įrašyti 100 riirių riė- 
ra juokai.

Kad daug tokių kontestan- 
tų musų Draugija turėtų!

. Harvey, III.
Šiame mieste darbuojasi dti 

kontestantai, būtent, Antanas 
Skirmontas ir Geo. Izbickas. Ir 
abu šiame kohteste prirašė apie 
50 narių. Trūksta jiems apie 
30 nerių iki kvotos užbaigimo. 
Tokiam mažam miestelyje nors 
du kontestantai, bet vienok 
jiems bus sunku išpildyti kvo
tą, nežiūrint jų pageidavimo tą 
■padaryti. Vienok lauksim gal 
jie parodys savo sugebėjimą it 
pasiryžimą, kad kvotą išpildy
tų. .

Gary, Ind.
Šiame mieste drrbuojasi du 

kontestantai, būtent, John A. 
Grekey ir Chester Prakurotas. 
Pereitais metais j tartis pusėti
nai sekėsi, bet šiemet jfe šlu
buoja it į priekį hesivato. Gal 
per šias paskutines dvi savai* 
tęs pridės kiek daugiau darb* 
šrtumo ir užbaigs savo kvotą* 
Lauksim atvežant nors tuziną 
naujų narių.

I (Tą®4 ant fr-to peel«>^
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Tarno Maženio Skritu
lių Komanda Išvažiuo
ja j Peorią

T. & T. Tavern skritulių lo
šėjai (bowlers), kurie dalyva
vo A. B. C. Bowling Turna- 
mente bal. 19 d. Coliceume, ge
gužes 1 d. išvažiuoja į Peoria, 
III., kur dalyvaus Illinois State 
Bowling Turnamenle.

Tarnas Maženis, T. & T. Ta- 
verno savininkas, 3857 South 
Kedzie avė., kuris yra promo- 
teris šios komandos, nevažiuos, 
nes negali apleisti biznio. Va
žiuos tik viena komanda, kuri 
susideda iš sekančių ypatų: S. 
Wilkes, S. Kalnes, J. Maney, J.

Mack ir C. Mack.
Steponas.

Serga Antanas
Jocius
Roselando Community ligo

ninėje guli roselandietis orga
nizacijų veikėjas Antanas Jo
cius, nuo 135 East 114th Place. 
Pereitą^ savaitę jam ten buvo 
padaryta aklosios žarnos — 
apendikso operacija.

Ligonis gerai jaučiasi ir ža
da už kelių dienų grįžti namo.

T.

PASIKORĖ — “UŽTEN
KA LIGONINĖS” — Palikes 
šeimynai raštelį, kad nebegi Ii 
dirbti, o ligoninės jam jau už
tenka, Andrew Anderson, 59, 
nuo 5732 N. Ridge avenue, pa
sikorė savo namuose. Kūną at
rado žmona ir duktė.

SUSIRINKIMAI
Moterų Draugijos Apšvieta ir Kultūra rengia sveikatos! prelek- 

cijas, kurios įvyks trečiadienį, balandžio 20 d. 8 vai. vak. 
Mark White Square Park svetainėj, 29 ir S. Halsted Street 
Kalbėtoja Dr. S. Slakis. Kviečia Rengėjai.

Garfield Park 4 kuopos Lietuvių Laisvamanių- Etinės Kultūros 
Draugijos susirinkimas įvyks balandžio 20 d. 7:30 vakare, 
1039 Madison st. Kuopos nariai kviečiami atsilankyti ir at
sivesti naujų narių. Bus prelekcijos, yra užprašytas centro 
pirmininkas. Yra atspausdintas laisvamanių žurnalas, kvie
čiame platinti. —J. M. Bruchas.

North West Lietuvių Moterų Kliubo susirinkimas įvyks ba
landžio 19 d. p. V. Burbienės bute, antrašu 1500 N. Kedzie 
blvd., 7:30 v .v. Narės malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti duokles. —Prot. rašt. S. B.

D. L. K. Vytauto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks ant
radienį, balandžio 19 d., 7:30 vai. vak., Lietuvių Audi tori 
jos svetainėj, 3133 S. Halsted St. Susirinkimas svarbus, to
dėl kiekvienas draugas privalo būtinai atsilankyti, paskui 
kiekvienas draugas privalote atsinešti savo mokesčių kny
gutę į susirinkimą ir priduoti valdybai reikale pataisymo 
įstatų; kurie esate pasilikę su mokesčiais, būtinai pasirū
pinkite apsimokėti. —P. K., sekr.

Dėl Gražių Klejonkių
vartokite PILSEN

White Linoleum Varnish
Išlaiko ir apsaugoja naujas klejonkes — 
atstato plrmykščią spalvą ir jūsų atšipu
siems grindų uaklodams žvilgesį. Neblun- 
ka. šviesiausi paternai.

Reikalaukite Pilsen Brand
PAS SAVO VIETOS MALEVŲ IR GELEŽIES DYLERIUSNaudokitės Proga!

Nauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS LIE
TUVIŲ DRAUGIJON per musų kontesiantus, Draugijos 
narius ar ofise, iki BALANDŽIO 30 D. 1938 M., gaus ne
mokamai tikietą į Draugijos Konkurso Finalo vakarą, 
kuris įvyks BALANDŽIO 30 D., AMALGAMATED AUDI
TORIUM, 333 SO. ASHLAND BLVD.

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

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

9 vai. ryto iki 1 vai. popiet.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJA

1739 So. Halsted Street

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

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

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

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

Chicagos Lietuviu Draugija
(Tąsa iš 5-to pusi,)

St. Charles, 111 jais nariais atvažiuot į pabrig- 
tuvių vakarą.

širme mieste darbuojasi kon- 
testantas John P. Griciunas. 
Pereitais metais įraše 21 na
rį, o šiemet užbaigimui kvo
tos reikia tik 9 narių. Bet kas 
tai tokio pasidarė, kad šiemet 
apie jo d: rbuotę nič nieko ne
girdėti. Nor 
kas 
sai, 
mas 
nių 
šias 
tą.

Lauksim, p. Gricium s!

nedidelis miestu- 
ir lietuvių neperdaugiau- 
bet p. Griciunui turėda- 
gerą pažintį tarp vieti- 

lietuvių gal ir galės per 
dvi savaites baigti kvo-

Waukegan, III
šiame mieste darbuojasi 

darbščios panelės kontestantės, 
butent, p-lė Suzana Gabris ir 
p-lė Jennie Laurel. Teko su jo
mis kalbėtis, ir iš jų kalbų te
ko sužinoti, kad abi 
begalės prospektų ir 
:špildę tplikacijų, tik 
kad daugelis nedirba 
ri galimybė 
mo.

dvi

Racine, Wis
dušiame mieste darbuojasi 

kontestantai, butent, St: sys 
Mockus ir Stanley Statkievich. 
Pereitais mėtau s jie smarkai 
darbavosi Draugijos labui ir 
tių’ėjo pasisekimo, bet žiemet. 
kas tai pasid: re ir sunegalėjo. 
Nors nedaug trūksta iki kvo
tos baigimo, bet jeigu taip iš 
lengvo darbuosis, tai j'ems bus 
sunku baigti nustatytą kvotą. 
Lauksim smarkesnio darbavi
mosi nors pabrigoj kontesto.

Sekmadienį
Prasidės Vasaros
Laikas
Reikės pavaryti laikrodžius 

vieną valandą priekin
' j ■ . • • . r

............ - ................... I
i 
i

Pranešam visiems skaity
mams, parengimą rengė
jams ir tiems, kurie ruošia
si važiuoti traukiniais, kad 
sek mad.cn i prasidės vasa- 
ros\— “Dienos šviesos Tau- 
jymo” laikas — “Daylight 
saving Time”.

Tą dieną reikės pavaryti- 
laikrodžius vieną valandą 
niekiu

Retas Bargenas

Ta nuosavybė, kuri yra ties 1000 
W. 20 Place, ž. V. kampu Mor
gan gatvės yra pardavimui už 
labai nebrangią kainą. Padary
kite užsakymą ir pažymėkite sa
vo sąlygas.
Lawndale Agency & 

Loan Corporation 
3205 W. CERMAK ROAD

LIETUVOS PRODUKTAI
Aurora, III

Auroroj darbuojasi musų 
kontestant: s Antanas Stankus, 
senas ir gal turtingiausias lie
tuvis biznierius. Jam nors ne
daug reikia iki kvotos baigimo 
(tik 10 narių), bet kaipo užim
tam biznieriui ir tas yra sun
ku. Aš manau, kr d p. Stan
kus nors porą vakarų pašven
tęs Draugijos labui savo kvo- 

\ Na, broli 
abi prižadėjo pri-’Stankau, pasidarbuok ir išpil-

jos turi 
net turi 
bėda ta, 
ir netu-

sumokčti istoji-
Nežiurint tų blogų aplin-'ią gagėtų išpildyti, 

kybių, jos ;
siųsti narių ir kartu su nau- dyk savo kvotą.

“Pirmyn” Ekskursija Lietuvon

LITHUANIAN 
SINGING SŪCIETY

CHORAI T0UH taLITHUANIA
GUNARU VYKITE STAR

Šiomis dienomis Cunard White Star laivu kompa
nija išleido gražią ir įdomią brošiūrą apie Pirmyn cho- 
ro ekskursiją Lietuvon. Nuotrauka parodo viršelius 
brošiūros.

Jus galite gauti po kopiją veltui iš “Naujienų” Lai
vakorčių^ Skyriaus.

Pirmyn choras išplauks birželio 11 d., Cunard lini
jos laivu “Britannię”. Choras susidės iš 50 asmenų. Kar
tu su choru Lietuvon ruošiasi vykti ir daug pašalinių 
žmonių, kurie nori kartu su jaunuoliais kelionę pada
ryti.

Smulkmenų apie “Pirmyn” Ekskursiją suteiks 
“Naujienų” Laivakorčių Skyrius.'

GARSINKITĖS vNAUJIENOSE’r~~

"FRANKFURTER8” 
LAŠINIŲ 
BARAVYKŲ 
RAUGINTŲ AGURKŲ

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

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DEVVNVRIOS 
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
OHICAGO; TLL.

Tel. Haymarket 3555
RAKŠTIS. SAV.p.GERA PROGA ĮSIGYT

Rogers Sidabrinius Setus
Šmotų Servizas 

Vienam 
Žmogui

“Faun” 
Design

Vertė
$2-50

Su 6 Kuponais
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

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

Tiktai po 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 ........ ................... > 79£
6 Ice Tea šaukštai už ................................. 1.19

Per paštą 15 centų extra už persiuntimą.

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą 
(SITĖMYKIT! 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- 
niai pristatyti į ofisą. .Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1,14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 85c.

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

Atsiųskit man ...............................................-.................. . .................... .......

Vardas ............................................ —____ ___________ _______________

Atdresas m.............. ■•*•«»•«•••..

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

Kupono No. 114 Balandžio 19 <V

Į Victor Bagdonas
LOCAL & LONG D1STANCE 

MOVING
i Perkraustom forničius, pianus ir
I visokius rakandus bei štorus. Ve- 
| žam į farmas ir kitus miestus

Žema kaina. Musų Darbas ga 
a lituotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St

Šaukit Tel. YAKDS 34U8

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. PORTSMOUTH 9022
| POCAHONTAS Mine Run $7.25
i (Screened) ............... tonas
! SMULKESNĖS $7.00
Tonas ........................................ t

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

TAISOME VISO
KIUS RA DIOS

Eksperto radio taisymas—-dykai 
apskaičiavimas — atliekama jusi; 
namuose—visas dsrhas užtikrin 
tas vieniems metams.

Marąuette Radio
AL ENZULIS ’ .

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

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 BRANCHES 

Building Management
JOHN P. EVVALI)
REALTY COMPANY, Ine.

3236 S. Halsted St.
Phone CĄLŲMET 4118

Garsinkitės “N-nose”

DAILY
BUSINESS
D1RECTORY

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 $*|2*>50 
gydymas".................. $Kn.OO
LIGONINĖJE .................... wU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje $15.00
RAUMATIZMAS $0.00

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

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

Tel. Lawndale 5727.

• RESTAURANTAT
UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIU VALGYLA 

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

Tel. VICTORY 9670.

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

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

82nd and KEAN AVĖ.
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PERIKOLA JAU ATEINAMl
ii .a i k «... rf a

Jau daug kartų girdėjau 
žmones kalbant, kad bus per
statoma operetė Perikola. PC- 
rikola jau ateina, jati artinasi 
ta diena, kada ji pasirodys..^ 
Taip eina kalbbft iš lupų, pasie
kia ausis ir vėl eina tolyn-.;-.

—Kas ta Perikola? Ai- gal 
kokia graži mergina? — mano 
nevienas ir sau klausimus sta
to. Manau ir aš...

Sėdžiu ir manau . . . prieš 
mano akis atsiskleidžia tartum 
kokia uždangų. Atšiveriri Pietų 
Amerikos tropiŠkos Perų Vals
tybės didmiesčio aikštė pilna į- 
vairiausių žmonių. Ką jie čia 
veikia, kad Viši toki linksmi; 
skamba dainos ir muzika; eiha 
indėniški ir ispaniški tango šo
kiai. Įvairi marga minia nepa
prastai linkšihh, kas per puo
ta?

A-a-a-a, tai didmiesčio Valdy
tojo — gubernatoriaus šian
dien gimtadiehis. Visi jį links
mai šveii&d;

Gubernatorius norėdamas 
patirti ar jo valdiniai patenkin
ti jo valdymu* ar nekelia prieš 
jį maišto ir- ar kas nėra Nu
skriaustas, — persirengęs pa
prastu daktaru eina į tų mar
gųjų millių, pasikalbant su 
žmonėmis, patirti. Gubernato
rius geros širdies, jis nedikta- 
torius, jis nori, kad visi paval
diniai butų jo valdymu paten
kinti.

Bet policija . . . policija bud
ri. Policija slapta seka kiekvie
nų. Policija seka ir gubernato-

H i . a, - r.

rių . . . Kad gubernatorius ne
išgirstų nusiskundimų ar jam 
kas blogo nepddarytų, pasam
do VisUs sJavo ištikimus žval
gus ir Valdininkus ir juos per
rengia paprastais piliečiais, ku
rie atsakys gubernatoriui tik 
teigiamai.

» » »
Saulė be pasigailėjimo kepi

na gatvėse esančius. Vienoje 
gatvėje du dainininkai skelbia 
žmonėms savo menų ir prašo 
išmaldos... žavi, gyva, jauna, 
graži dainininkė, kaip plaštakė 
dainuodama — šoka... Jų vadi
na PERIKOLA.- Jaunas daini
ninkas, kurį ji vėdina PIKILO, 
dainuoja jai serenadas. Jiedu 
Nors vargingi, kenčia alkį, nes 
niekas nešelpia gatvinių daini- 
tlihkų* bet vienas kitų myli. 
Myli karštai...

Patinka dainininkė guberna
toriui. Jis būdamas jau daug 
mėtų “nekaltų bernelių” stone* 
nori jų turėti savo ritmuose. 
Bet gubernatoriui nevalia vesti; 
Neleistina ir moteries rumuosė 
laikyti. O jis jos taip nori, no
ri jų-padaryti laiminga... Nori 
jų turėti prie savęs.

Nito žmonių akių užslėpi- 
miii, miništeriai pataria daini
ninkę apvesdihti s»u kokiu nors 
vyru ir jam duoti tarnybų prie 
rutnų, kur jis galės daininkę 
dažnai matyti ir jos dainelėmis 
gėrėtis.

Planas vykdomas. Daininin
kei pranešama, kad ji turi bū
tinai ištekėti, nors ši ir prieši-

M A D O S

DVI GRAŽIOS MADINGOS SUKNELES
No. 4665—Mitai dvi gtažios Suknelės. Jbs tik ką atėjo ir mes 

S įtariame jums jas pasisiūti. Sukirptos mieros 14, 16, 16, 20 
ipgi 3^, 34, 36, 38, 40. it 42 colių per krutinę.

*iiiniwbii<ii n r it i .... imi

naši* bet gubernatoriaus valia 
turi bliti išpildyta ir policija 
jau teška jai busimų Vytų. Bet 
ji riteSUtihkh. Jai gerinti atitikti 
mirtį* negu išsižadėti savo my
limo dttiniiiihko Pikilb. Bet tas 
jai nieko nepadeda* jų Vėrste 
verčia ir* kad gauti geresnes 
pasekus — ji nugirdoma* kdd 
nežinotų ką daranti;

» & 0 -z
PikiLO ieško Visur savo my

limos Perikološ, bet jis nežino 
kokiame ji yra pavojuje. Jis 
nežino* kad ji verčiama jo iš
sižadėti ir save kitam atiduoti... 
Sielvarto apimtas, jis gauna 
laiškelį* kad ji turi ištekėti. 
Meilėje nusivylęs* jis daugiau 
gyvbnti nebenori ir nutaria žu
dytis. Sėt kaip?... Mėgina kar
tis i .» * bet Čia policija jį su
ima ir nusprendžia, kad jis bus 
geras apvesdinimui su guber
natoriaus dainininke.

Pikilo nežino kas čia yra* 
kam tas viskas. Delko jis ver
čiamas vesti prieš savo nenorų. 
Jis priešinasi » » . Jis verčia
mas gerti..;, baugiau priešinasi 
— verčiamas daugiau degtinės 
gerti..;. Galva Svaigsta* vos ant 
kojų s»tbvi; —Dabar laikas* da
bar jis daugiau jau nesiprie
šins — džiaugiasi miništeriai 
ir policija. —Dabar reikia juos 
sujungti; z

& $ &
Eina policijos vedama Peri

kola į savo su jungtuves, kaip 
nusižengėli^ vedamas paskutinę 
mylių savo kelionės. Iš kitos 
pusės vedamas* yra ir Pikilo, 
kuris hpie Save nieko nenusi
mano ir, rodos, jau šiame pa
saulyje daugiau negyvena. Jam 
jau visliek apie save nemano, 
tik jo širdy, jo akyse, nors ir 
girtas, bet stovi gražiosios Pe- 
rikolOs paveikslas.

Jungtuvės. Minia linksma. 
Mihia juokauja... Tik po jung
tuvių prablaivėjus' jiedu viens 
kitų pažįsta ir pamato, kad jų

IM ......... i

Vincentas Šatkauskas
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal. 16 dieną, 5:30 vai. rytą, 
1.938 m., gimęs Keddihiiį Apš., 
Krakių Parap., žebgraužių 
Kaime-. ’

Paliko \ dideliame, nuliūdime
2 br°lius Augustą ir Anufrą 
Šatkauskus, btolietrę Adelę,
3 pusbrolius: Pranciškų, Juo
zapą ir Kazimierą Šatkaus
kus ir kitas giminės, 6 Lie
tuvoje, brolį Joną, seserį Kat- 
riną ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeikos koplyčioje, 3319 S. 
Lituanica Avė.

LaidbtuvėS įVyks seredoje, 
bal. 20 dieną, 9:00 vai. rytą iš 
koplyčios j S v. JUrgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į sv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Vincento Šatkau
sko giminės, draugai it pažįs
tami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekams,
Broliai, pusbroliai, bro

lienė ir kitos giminės
Laid. tlirek. Š. P. Mažeika, 

Tel. Yardš 113'8.

i*.V. Ui.ii.iii.Hi, ir„ii I mn- n*
SKUBUS FONDAI Laidotuvėms

Ar reikia jums piriigų dabar? 
IMKIT ŠIANDIEN!

Pinigai duodami tuojau, išanks- 
td* belaukiant apdrauaoš išhio- 
kėpfno; SkUbųs fondai dėl dra
bužių, bažnyčios patarnavimui, 
iransportacijai, kapihių lotamš 
ir t. t. Smulkmenas sutvarkyt 
jūsų laidotuvių direktorius, o 
jus pinigus gausite tUbjati. Tik 
klausk jo apie Ellis planą.

L. T. ELLIS COMPANY* 
33 N. La Šalie S t. Franklin 1593■ i .... .■ . .. . .

Norint .gauti vienų ar dau-i 
ginu virs nurodytų pavyzdžiųJ 
brašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
tiUtnerį pažymėti mierą ir aiš
kini parašyti savo vardų pa
vardę ir* aotesų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su . užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Paltėrn t)epLt 1739 
So. Halsted St, čhieago, 111.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Hatetėd St., Chicago, III 

čia fdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdi No.........
Mieros .............  ; per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas it Valstija)
. iiiinMasiA ■—

I (IVFIKKLtVwLall\lw Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankiėtamš
\. . . Ir Pagrabams. .
3316 So. Halsted Street

Tel» BOULEVARD 7314

URBA Gelėš Mylintiems 
Vestuvėms, Bah- 
kietąms, Laido
tuvėms, PdpUoši- 

6eLM®£AS
4180 Archer Avenue

Ph.n« W....

senai trokšta valanda — susi-, 
tiiokli Jau išsipildė, kad juodu 
yra riet paties gubfernatoęiaUs 
suj migti.

GubėimatbHus nustebintas. 
Bubernatbrius išsikirto sau ne
paprastų Špbių... Kas dabar da
ryli? Negi jungtuves atšauksi? 
Poltelja ir miništeriai nepa- 

nustebinti* susirūpinę* 
kad gubernatortatta planas ne- 
Išdegė* kaip jis norėjo. x .

Kų dabar darys gubernato
rius? Kų jo pavaldiniai sakys? 
Kokius plahUS turi dabar poli
cija ir miništeriai? Atsakymų 
į tai gausite .tik atsilankę į Bi
rutes choro parengimų* kur bus 
suvaidinta pirmu kartu Ameri
koje ši labai graži* linksma ir 
juokinga* pilna žavėjančios 
muzikos ir dainų — operete 
PBBtKOLA.

Operetė PEBikOLA versta į 
lietuvių kalbų ir buvo ilgai per
statoma Kaune valstybės tea
tre. kauniečiai tuo veikalu la
bai domėjosi (r buvo labai pa
tenkinti.

Operetė PEBikotA bus per
statoma gegužės i d. sekmadie
nį* Sakalų svetainėje* 2337 Šo. 
Kėdzie Avė.* Cliicagdje* Birutės 
choras visu smarkumu jau se
niai tam nepaprastam gražiam 
veikalui ruošiasi. Perikološ rou 
tes vaidins ir dainuos jau ge
rai chieagiečiams žinomi dai- 
nininkai-artistai* kurie publikos 
niekad hesuvylė.

Ponas Bydhškis — choro ve
dėjas* stengtasi, kad choras at
liktų savo užduotį kuogeriau- 
siai* o p-ia G. Giedraitienė re
žisuoja veikalų ir prižiūri, kad 
visi techniškumai butų atlikti 
ktiopuikiaUsiai. .

Už 30c. jus girdėsite ir ma
tysite PERIKOLĄ, už 75c. jus 
arčiau sėdėsite ir dar geriau 
matysite PERIKOLOS persta
tymų. Po vaidinimo, kaip pa
prastai, bus šokiai iki vėlumos 
ir dar prie febai geros brkes«- 
tros..

Ta proga Wišliarkime ^įsį ir 
PIRKIĄ 

DIENĄ Šakalų saloje kartu su 
birutieČiaiš. Tfadžia 4:30 vai. 
popiet.

—J. P. Tarnas

9 APlPLfiŠĖ BRlDGEPOit- 
TE — Bridgcporte, ties 30-ta 
ir Wallaee nežinomi piktada
riai atėmė automobilį' nuo 
Stanley A'dUms* 7240 S; Bell.
Padėkoję Adamss’iii, pik'tada 

riai pridūrė* kr d atlikę su au
tomobiliu Jį paliks prie Garfteld 

.‘Parko “L” stoties. Pakol kas, 
autombbilio tfen dar nerado.

• PAVOGĖ ŠIMTĄ SIUTŲ 
—Išlaužę H. .Olsen and Bros., 
rūbų krautuvės duris', 5137 W. 
.Chicago Uvėnue* trys vagys 

pasivogė šimtų siutų, kurių 
verte $2*000;
.1- • :—•— ----- : ——K. :—

ONA1 ROLIENĖ k 
pd tėvais Gėštautaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 18 d., 2 vai. pbpiet, 
1938 m.,_ gitflus Raseinių ap?k. 
Gerdiskės parap., Melnykų 
kaime. “

Paliko didelihnje ntiliudimę 
vyrą Simoną, dukterį Oną, 2 
sūnūs: Simoną ir Kazimierą 
seserį ir švogerį Marijoną ir 
Kazimierą Zuraičius ir jų 
šeimyną, švogerką MihiėG'es- 
tailtifenę it jos šeimyną Ir ki
tus gimines? Lietuvoj—brolį 
ir brolienę Joną ir Uršulę 
GestaųtuB ir jų šeimynas.

Priklausė prie Keistučio 
Paš. Kliubo ir Teisybės My
lėtojų Dr-jos.

Kubas pasarotaš Mažeikos 
koplyčioje, 3319 Lituanica 
av. Laidotuvės įvyks Penkta
dienį. Balahdžid 22 d., 8 vai. 
ryto iš koplyčios į šv., Jurgio 
paraį). bažhyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka- ' 
pilies.

Visi a. a. Onos Ralienės gi
minės draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai, paškutinį batarfiavimą 
ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame, Vyras, Duktė, SufiuS, Sesuo, 
Švogeris ir Giminės.

Laid. Direktorius S. P. Ma
žeika* Tel. Ydrds 1138.

SesUo Marijona Zuraitienė 
labai prašo rilio fcavęs visus 
draugus ir pažįstamus daly^- 

, vauti laidotuvėse.

IS BIRUTES CLASSIFIED ADS.
_ ___ J . > i r -» y ‘ - t X A - -1 -

SITUATION WANTKD 
_____ Ieško barbo_____

22 MĖTŲ amžiaus apsišvietęs 
Vaikinas neseniai iŠ Lietuvos ieško 
darbb krautuvėj ar bile kokį dar
bą. Susikalba angliškai. Jei kas 
gali jam pagelbėti prašome atsi
kreipti į Naujienas—Caiįal 8500— 
klauskit M. Jutgelionienės.

I MIĮIĮĮ

FURNĮSHED ROOMS—TO RENT 
gyvenjpiui Kambariai L

RENDON GRAŽUS fdrnišiuotas 
kambarys. Be valgio.

2843 West 71st St.
Antros lubos. Hemlock 9471

i II I *1 i UI I .11 I , I <Į Į ■ —

TO RENT—WANTED 
Ieško llenduoti

ŽENOTA pora ieško 2 kamb. 
fletą—Brighton Parke—AteiŠaUkite 
Mrs. Miller, 4062 So. Campbell avė., 
Antros lubos.
iii Tlftl ...........     ' I. n ■■■■ ■■■ ■

AUTOMOBILES FOR SALE

1937 CHEVROLET 4 durų KAip 
naujas — Touring Sedan* labai 
mažai važiuotas. 
CENTRAL AUTO SALES &SER.

3453 6b. Morgan Street 
Bouievard 2510.

, , ' a Jį .. . ■ ■„, h* » y-

MovinG and exfressiNg 
pęfkratoštyttUta lt yfcždta

APLAMAŠ haUling, InUvihintas 
ir tolimoj vietos. Labai nebrangios 
kainos. S. Sokolowsky, 10632 Ed- 
brooke Avė. arba tel. Pullman 4621.

« ■! » ' *■ ' M MlHf —
BUSINESS SERVICE 
Biznio Paiarhavintas

Elena Vešpendėraite,

dainuoja ‘'Sesutes1* rolę “Pe-Į nRjftNiTtJRE ANb FtfcTURĖS 
rikoloje*’ 1 d. gegužės Sok(>ių I  
svetainėje* prie 2345 So. Kpd- Išparduodame barų Pik- 
aIa ia♦ z...u« CERIUS 1937, visokio didžio sul^yKstų mistenska 0oįi Baksaįs įr sinkom. Taipgi što- 
“PERIKOLA * prie kurios Bi- rų fikčetius dėl bile kurib biznio 
nite stropiai msiaši jau per. • . .. ° ; 1 įce baksius. Casn arba ant įsmokė-gerokų ilgų laikų ir apie ‘ku- Ijirno. . pąniatykitė tnus pirtn negu 
rių musų muzikuliška publika Pirksite_ kitur _ 
dar mažai girdėjo. Tačiaus, 1913 so. STATE STRėet 
Štai jums paslaptis — šekit CALumet 5269.
“Naujienas^ o ypatingai šeš- „ Aa a t Z ' ' ‘, . j...“» . ui * 1 RAKANDAI pardavimui: gyve-tddienio mužlkbs škytių — ten namo kambario setas, rniegkamba- 
jums musų Nota detališkai at- setas—didelis kauras—letnpos—
pašukos. Aš jums tifc pHmin- ^62Nebrangiat
siu apie įdomų p-tes Ė. šir- -r <- —l, . .... -• 
Vaitėa debiutų; BUSINESS CHANCES

ZePliteJ bubiūtas. "Z ------------------- -----IŠ priežasties moters prasišalini- 
iPer Naujienas daug kartų “ Pard,u^tl ‘?,ve.I?ą .sd, v ,J ® U la ir su 3 mėnesių laisniu, 5 miestųbUVO rašyta, keletu metų tam ] Įistas, pigi renda, 4 kambariai, sVe- 

atgal, apie
Taigi, dabar atėjo laikas apie už pirmą pasiūlymą. Ateikite ir 
jos sesutę keletu žodžių tarti, L ? -
nes artinasi tas momentas jos______
gyvenimo kaip ir visų buvu- GROSERNĖ, vaisių ir daržovių 
šių Birutės primadonų, “Dc- krautuvė labai nebrangiai. 1700 W. 
bintas”. E. Širvaitė yra taip Į51 ,St* 
vadinamas iriežzo-sopramiš, ly- ' 
giai tokio Virvaites rolė reika
lauja. Apart to reikia ispaniš
ko typo. Pas ją visos los ypa
tybes randasi, pilna 1 
gyvumo bei apdovanota gani-Irų garažas—kaip naujas, 
tos gražumu ;ir artistiniais ga- $8750- rfattv
b umW^ųs gerėsi lės ir plosi- ? » 2532 W.‘63 SU $ 
te, tą aš galiu Užtikrinti. Hemlock 8300

IŠ priežasties moters prasišalihi- 
la ir su 3 mėnesių laisniu, 5 miestų 

Juiią ŠItvaitę. I »r pradžius. Karatas" vanduo Y I ir silumo ir tik $55.00 ir parduosiu 
už pirmą pasiūlymą. Ateikite ir pa
tys padarykite praisą. Al. Masiulis, 
2055 W. Cermak Rd.

Teį. Vįętpry 4965, 
STOGbENGYStfi IR BLėKGS 

DARBAI
35 metai bizny, turi pilną apdraudą 
už darbus. Ltengviįs išmokė j iihši, 
jfei norite. .
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO.
3218 So. Halsted Strefei.

PIRMOS RŲSIES JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynų specialiai sumaišy
tas su durpėms ir trąšomis. Pkrdab- 
dam bušeliais arba vėžintais. 1 bu
šelis, 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 buše
lių $2.50. Jei pifksitė daugikli kaip 
vieną bušelį už pristatymą .nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vat ryto 
iki 10:30 Vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 Šo. State Street 
Tel. Wetltworth 7942.

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

MIDWAY RUG & CARPET 
CLEANĘRS 
Drekel 5678.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR 

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. BIČkoHūS Ir 

stogų dengėjus.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOŲl.EVARD 0250J

■■i. r ' i

REAL ESTATE FOR SALE 
Nąmai-^ Pardavimui

Artesian arti 67-os
Modernas 2 flatis, plytinis—5 ir 

liUIlies-15 bungaloVr stogas—uždaryti pbr- 
o ." I čiai—karšto vandens šiluma—2 ka-

Kaiha

FINANCIAL
______  Finansai-Paskblos________

TURIME $10,000.00 ant ran
kų, kuriuos išdubsime ant pit- 
md niorgičiaus lengvais iŠtnb- 
kėjimaiš; Kreipkitės į NaUjte- 
nų Spulkųj 1739 So. Halsted 
Street.

PADĖKOS ŽODIS
DIDŽIAUSIAS BARGENAS 

MARQUETTE PARKE
Netoli 67 bulvaro 2 flatų mūri

nis namas po 5 kambarius, garu 
šildomas. Kaind 59()0.00, mažas į- 
rnokėjimas. Savininkas mainys ant 
seno namo arba loto; turime viso
kių kitokiu bai'gėnų ir mainų.

C. P. ŠUROMSKIS 
2502 W. 69 St. GrOVehill 0306

PADAROME PIRMUS MUfcttL 
ČIUS ilgiausiais terminais ~ Že
miausiais mokesčiais.

LOUIŠ MORRIS ahd OO.* 
10 N. Clark Street

CLASSIFIED
SKELBIMUS 

“N.” KASTINE PRIIMA 
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

iki
7130 VAL. V AK.

Sekhiadieniais nub 9 tjrtd Iki 
1 popiet it nuo 4 Iki 7:30 

vai. vakaro*
Tek CANAL B50O

i frrM-if r—n-j pi---------At-X

SKOLINAM PINIGUS
Ant Autotabbilių, Namų ir ki

tiems reikalams. Perkame hforgi- 
čius. Jųdgeipent Notas, Hfttaihotn, 
parduodatn bile kur, hamua. ukiilfc, 
lotus ir biznius. Taipgi apdraUcta. 
NAMON ĖINAkCE and RĖALTY

6755 South Western AvOhUe 
Tel. Grovehlll 1038.

•6M.7.H

Advk C. P. Kai nauda, vien tik tani tikrų bo-
. v _ sų naudai, šiandien jau mes 

Noriu čia išreikšti padėkos galėsime pastatyti savo reikd- 
žodį visiems Chicagos lietu- javinius, kad iš musų datbo 
viams už pasidarbavimų ir išaugusio vaisiaus bent dalelė 
pasvei'kinli juos Už taip didelį prįkiausytų įp mums, 
žingeidavimų Vietine politika, —Adt>> Charles P. Kai. 
kokį jie parodė lik kų pračju- „ „ __ ...
šioj politinėj kampanijoj,

Lietuviariis Čia buvo klausi1- LA H M I
mas ar eiti su politine maši- IB1Wl H.
na, kuri turėjo didelę armijų e ........  ~
ir milionUS dolerių pinigų, ar LinkšftlOS DnitlOS^ SttlH“ 
eiti su dorais ir teisingais p a r- gi Mušeika, Žymus 
tijos vadais, kurie nei milionų Į Dailtillihkai 
ddlefių hei didelės samdinių ■
armijos neturėjo. visi radio klausytojai esAte

Mes šiandien žinome, kad kviečiami pasiklausyti gražaus 
didelė didžiuma lietuvių pa-- ir įdomaus programo Šiandien* 
siryžo temti teisėją Jateckį it| antradieni, 7 valandą vakare, 

iš stoties WGES. Sulaukus pa
vasario, visi pageidaujame 
smagių dainų ir muzikos, taigi 
leidėjai Peoples Bendrovės 
Krautuvėy y ta specialiai pri
rengę šį programų visų paten
kinimui.

Dalyvaus žymus dainininkai: 
O Skeveriutė, J. Romanas ir 
kiti. Gros šauni orkestros mu
zika, bus žingeidžių žinių, pra
nešimų ir kitokių įdomybių. 
Taigi, nepamirškite pasiklaib 
syti ir priminti savo draugams 
pasiklausyti. — Rep. xxx

kitufc gub. HofnCrio ir Court- 
ne.y kandidatus, khrie stovėjo 
ir stovi už žmonių reikalus.

Mes taimėjome, ir Ui ūsų lai4- 
ihėjiihas priklausė nuo lietib 
vių veikėjų, organizacijų, o 
labiausia nUo lietuvių spau
dos, kuri gynė lietuvių atei
ties reikalus.

Aš kaipo Vienas tų kovotojų 
dėkoju Vistemfc lietuviaihs ir 
lietuvaitėms už tokį naudingų 
dai’bų, ktifį jie ii* jos taip ener^ 
gingai atlika.

Praeity politiniai laimėj i*- 
mai neišeidavo mūšų tautiečių

SKOL1NAM PINIGUS 
ant Pirtrtų Morgi&d Chicagojė ir 

siMb"DAtW»O 
FEDERAL SAVINOS 

AND LOAN ASBOCIATION 
2202 W. CEIIMAK^D’ Cahal $887

OOAL-WOOD-OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos 
ANGLAS

MINE RVN .....................v..... 0.78 
RlG LOMP ....Sb.OO

RGG ........................    ee.ob
NUT ...........  $6.00
ŠCREENINOŠ ..................  $5.25

PIRKIT DABAR!!
6AŲK1TR DIENĄ AR NAKTĮ 

pristatymas Mieste ir 
PRIfeMlKSČiOOsK

Tel. ARDMORE 6975
- -

M TURIT 
| KA PARDUOT 

PAGARSINKI? 
NAUJIENOSE .

JEI IEŠKOT 
BARGENV

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

NELAUKIT 
ILGAI

Pašaukit mus tuojau 
| CANAL 8500 

Į Apgarsinimų kainos pri- 
| einamos. UI pkktftojt* 

taus gausit nuolaidi.
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Ši jauna maldininke Velykų dienų šv. Katerinos baž
nyčioj taip susigriaudeno, kad net pravirko su lelijom 
ant krutinės.

“STALINAS ŽUDO NE IŠDAVIKUS, BET 
' KOVOTOJUS UŽ ŽMONIŲ TEISES”

Iš Aleksandro Kerenskio Prakalbų; “Sta
linizmas, Fašizmas ir Nacizmas Tolygus”

Kalbėdamas Ashland Audi
torijoje, sekmadienį po pietų, 
buvęs Rusijos premjeras Alek
sandras Kerenskis pareiškė, 
kad Stalinas žudo ne “bolševiz
mo išdavikus, bet kovotojus 
už žmonių teises.”

Jo kalbos išgirsti susirinko 
apie 1,200 žmonių minia, ku
rioje matėsi nemažai lietuvių. 
Prie salės durų ir publikoje 
maišėsi, policijos, kuri buvo 
atsiųsta palaikyti tvarkų. Po
licijai buvo duota žinia, kad 
“komunistai bandys prakalbas 
išardyti ir tam tikslui orga
nizavosi,” bet prakalbos pra
ėjo be incidentų. Programų ve
dė p. Pikelis. *

“Stalinizmas, fašizmas1 ir 
nacizmas yra tolygus”, aiškino 
publikai Kerenskis. Visi yra 
paremti teroru ir visi trys 
naudoja šaudymus nutildymui 
kovotojų už žmonių teises.’’

Stalinas silpninus Rusiją 
moraliai ir ekonominiai, žudy
damas krašto lyderius. Kuo il
giau jis bus valdžioj, juo la
biau kraštas silpnės ir nyks 
moraliai.

“Tai ne išdavikai, kuriuos 
Stalinas žudo. Tai kovotojai 
už žmonių teises. Tai vadai 
žmonių, kurie priešinasi Stali
no politikai. Stalino politika 
nėra socializmas, bet nesugy
venęs feudalizmas, pavertęs 
visus valstiečius baudžiaunin
kais.”

duoti jaugiau teisių valstie
čiams, kad karo atveju Rusija | 
galėtų atsilaikyti.' Generolai 
matė, kad susisiekimas paįręs1 
ir kad gelžkeliai apleisti ir ne-( 
prižiūrimi. Karui kilus nebū
tų galima tais' gelžkeliais nei 
kariuomenės, nei maisto, nei 
amunicijos gabenti.

Atsakydamas j reikalavimų, 
Stalinas generolus sumetė ka-^ 
lėjiman, ir apkaltino ncvien 
pasipriešinimu jo valdžiai,j bet 
parsidavimui svetimoms ša
lims. Generolai prisipažino, 
prie pirmo kaltinimo, bet pri
vertė Stalinų atsiimti antrą
jį-

Kerenskis ragino demokra
tijas bendromis spėkomis ko
voti prieš pavojų naujo pasau
linio karo, kuris galįs sunai
kinti visų šių dienų civilizaci
ją-

• NETEKO . PASIPUOŠTI 
VELYKOMS — Richard Kle- 
verswat, 35, paukštienos par
davėjas nuo 957 Montana str., 
išėjo į krautuvę su sauja pini
gų. Nusipirko siutų, kaklaryš- 
tį, čeverykus. Ruošėsi gražiai 
pasirengti Velykoms. Sekmadie
nio rytų, einant namo su papuo
šalais, pasirodė plėšikas ir vis
ką atėmė, kartu ir $12.00, ku
rių Kleverswat nepraleido.

• $80 PASILINKSMINI
MAMS — Northwestem uni-

Kalbėdamas apie generolų 
nužudymų, Kerenskis aiškino, 
kad jie pareikalavo Stalino 
užmiršti “svajones”, sutvar* 
kyti kraštų ekonominiai ir

versiteto statistikri apskaičiuo
ja, kad chicagiečiai kas met 
praleidžia $250,000,000 ' pasi
linksminimams. Kiekvienam as
meniui išpuola po $80. .
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f ACME-NAUJLENV Foto]

NAUJIENOS, Chieago, III. ~

lACME-NAUJIENŲ Foto]

Panelė Frances Stewartaitė dėvi velykinę išeiginę suknelę iš juodų karbatkų 
ir tinklų be petnešų madų pagodoj Palmer House viešbutyje, Chicagoje.

■ Antradienis,’ bal 19, 19'38 -      —... , I ■ <,> .»

Kada Bus Šilta ir Gražu—
Kada pavasaris ištiesų ateis 
ir saulė gaivinančiai švies. 
Medžiai išskleis lapus, sužydės, 
Pavasario gėlės, pievos ir laukai 
apidengs žalia velėna— ,
tada Įvyks Naujienų Gegužinė.
Linksma bus ta gegužinė— 
daugybė žmonių suvažiuos, 
linksminsis ir žais. Draugai 
susitiks draugus, naujos pažintys 
prąsidės ir senosios atsinaujins... 
o po to, malonus Įspūdžiai susikurs.
Tad prašome visus Naujienų skaitytojus 
visus draugus ir rėmėjus Įsidėmėti, 
ir atsiminti tą linksmą ir Įspūdingą

NAUJIENŲ GEGUŽINĘ 
BIRUTES DARŽE

Gegužės - May 22 Dieną

Pranas Panuska 
Dabar Nebetikęs 
Nei Policijai

Dingo Jo

žinodamas, kad “bučeriai” ir 
“groseriai” labai dažnai būna 
aukomis vagių ir plėšikų, Pra
nas Panuska, 2542 South Trum- 
bull avenue, įsitaisė didelę sau
giųjų kasų. Kasa stovėjo Pa- 
nuskos krautuvėje, ties 2614 
West 26th Street.

Sekmadienio—Velykų naktį 
uždaręs krautuvę, Panuska iš
sitraukęs visus pinigus iš sau
gios kasos, ėmė skaityti kiek 
įplaukė per šventes. Priskaitė 
$700.

Beskaitant kas tai pabeldė į 
užpakalines duris. “Kas ten?” 
Panuska paklausė.

“Policija”, atsakė keli balsai 
iš lauko pusės.

“Ali right, jeigu policija,” 
tarė Panuska ir duris atidarė. 
Vos spėjo atidaryti, prie jo 
krutinės atsirado trys revolve
riai, o iš policistų paliko trys 
pirmos rūšies plėšikai, kurių 
Panuska taip saugojos.

Nereikia nei sakyti, kad $700 
Panuska nebeturi.

Konstancija Šokas 
Grįžo iš Proto 
Ligų Ligonines

“Pasaulyje yra Teisybės!”

Pereitos savaitės pabaigoje 
iš Cook apskričio proto ligų 
ligoninės, Wood ir Harrison, 
namo grižo lietuvaitė p. Kon
stancija Sokienė, kuri ten bu- 

|VO atiduota observacijai. Ligo
ninė paleido moteriškę, atra- 

1 dusi, kad ji visiškai sveika ir 
1 normali visais atžvilgiais.

Mrs. Šokas dabar gyvena 
ties 2549 West 69th Street, 
Marąuette Parke.. Ji buvo iš
vežta ligoninėn daugiau kaip 
savaitę laiko atgal. Tai buvo 
jos antras susidūrimas su to
kios pušies įstaiga. Kiek laiko 
anksčiau ji buvo atiduota pri- 
vatiškai sanatorijai, bet brolis 
jų iŠ ten atsiėmė.

šeši Žmonės Žuvo 
Chicagoje, 70 — 
Visoj Amerikoj

Velykų AutohiObilių Aukos

žinių agentūros; praneša, kad 
per Velykų šventes automobiliai 
Jugtinėse Valstijose užmušė 
70 žmonių. Iš to skaičiaus 6-ios 
aukos žuvo Chicagoje.

Prie Astoria, III., žuvo Lloyd 
Merrill, Astoria gyventojas, kai 
autobusas ir keleivinis automo
bilis susikūlė. .Keli žmones bu
ko sužeisti;

TeofiL Kurovvski, 53, WPA 
darbininkas nuo 1513 Thomr.s 
S>t., buvo mirtinai.^suvažinėtas 
ties Kimball ir $V$yeland;

Mrs. Gusta Rfebe, 24, pu o 
4718 Moyna St.,w buvo užmuš
ta, o jos vyras Jerry buvo kri
tiškai sužeistas, 7, kai jų auto
mobilis įvažiavo į stulpų ties 
47-ta. ir Western avenue. **• v*
Taxi ties 56-ta ir Halsted mir

tinai suvažinėjo Peter Connol- 
ly, 46 metų gelžkelio darbinin
kų nuo 5721 South Emerald 
avenue;

Kitose nelaimėse žuvo 14 me
tų mergutė Rita Donovan, nuo 
1322 S. Claremont, Ilarold 
Spencer, 25, nuo* 3904 Forrest 
avenue, ir Mrs. Nancy Scarlett, 
73, nuo 5114 N. Ashland ave
nue. , R.

—......... •> .. ■■■*
Užpuolė, Išgėdino 
21 m. Moteriškę, 
14 m. Mergaitę

Policija ieško keturių pikta
darių, kurie per Velykų šventes 
‘r vakar užpuolė ir išgėdino 14 
metų mergaitę ir 21 metų ve- 
lusių moteriškę.

Nukentėjusi mergaitė pasako
ja, kad nežinomas 25 metų vy
ras su ginklo pagalba įtempė 
ių j automobilį ties S. Western 
avenue ir Wilcox, nuvežė į tam- 
iu užkampį ir ten ją išgėdino. 
Tis sakęs, kad mergaitė pažįs- 
■' ...'.......... ■" " - l=a|

“Atrodo, kad pasaulyje yra 
teisybės”, atsiduso p. Sokienė, 
sugrįžus namo. \

. ...

tas, bet ji tvirtina, kad mačiu
si jį tik pirmų kartų.

Nukentėjusi moteriškė yra 21 
metų Mrs. Cathryn Ilanson, 
nuo 1835 Wellington avė. Trys 
piktadariai užklupo jų lipant iš 
automobilio ties jos butu. Pri
vertė moterišką lipti atgal au- 
tomobilin ir patys į jį susėdo, 
Piktadariai nuvažiavo į ielų 

•3—Casper April 18
ties Wolcott ir George street ir 
ten privertė moteriškę jiems 
^pasiduoti.

Piktadariai taipgi atėmė $18 
ir išmetė iš automobilio De Will 
Semerau, Hansonienės .. palydo
vų, kuris jų parvežė namo; Au
tomobilio jam priklausė. 
.. . , t ‘ ' • ■. . (• » ■ < ’

Nusižudė 18-tos 
Ap. Janitorius 
Charles Rudas
Keliais Atvejais Bandė Pasida

ryti sau Galų

18 APYLINKĖ — Po kelių 
nepasekmingų bandymų, Kazi
mierui Rudžiui pagaliau pasise
kė pasidaryti sau galų.

Jis užsimušė nušokdamas 
nuo į ntro aukšto verandos 
apartmentinių rūmų ties 2012 
Canalport avenue, kur tarnavo 
už janitorių.

Paskutinių šešių mėnesių bė
gyje Rudas bandė nusižudyti 
du kartu. Pirmų kartų bandė 
pasikarti, o antrų kartų persi- 
piovė riešus. Abu kartu pasise
kė jį išgelbėti.

Rudžio kūnų paėmė Maxwell 
stoties policija, ir nugabeno ap
skričio ligoninėn. Ten korone
ris darys tyrinėjimų suradimui 
kodėl Rudžiui taip norėjo nusi
žudyti.

• ŽINDYDAMA NUTROŠKI
NO KŪDIKĮ — Bežindydama 
savo trijų savaičių kūdikį Mrs. 
Harriet Fickett, 322 West 
61st St, užsnūdo. Kai pabudo, 
kūdikis buvo negyvas. Užgulu
si kūdikį motina jį nutroškino.

• UŽSINUODIJO MAISTU
J. Brongel Šeimynos penki 

įnariai, 1141 N. Damen avenue, 
sunkiai susirgo suvalgę Vely
koms priruoštos dešros. Dešra 
buvo sugedusios mėsos.

TAUPYKIT KUPONUS

UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽŲ IR 
BRANGŲ INDŲ SETĄ

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE
KUPONUOSE

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk
su paauksuotus indus, tik PAŠISKUBINKIT, 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.

(ACME-NAUJIENŲ Foto]

21 menesio amžiaus negraitė atėjo pasitikti Velykų 
su savo “svenconais” skalinaitėjė j baptistų bažnyčia, 
prie 31-mos gatvės. Visi dalykai jai gana stebėtinai 
išrodė.




