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Prezidentas Prašo Takšnoti Valdininku Algas
PRAŠO KONGRESU IŠLEISTI ĮSTATYMU 
VALDŽIOS SAUGMENOMS IR VALDININ

KU ALGOMS TAKSUOTI
Paliuosuotus nuo taksų valdžios bonus 
perka turčiai tikslu apeiti taksų mokėjimą

WASHINGTON, D. C., bal. 
25. — Pirmadienį prez. Roo- 
seveltas pasiuntė kongresui 
svarbų raštą. Jis prašo .kon
gresą taksuoti visus bonus, 
kuriuos ateityje išleis valdžia 
— federalė valdžia, valstijų 
valdžios ir vietinės, t.y. mies
tų, pavietų ir kitokios. Jis taip
gi prašo išleisti įstatymą, ku
ris įsakytų vyriausybei kolek- 
tuoti pajamų taksus iš visų 
valdininkų, tarnaujančių fede- 
ralei valdžiai, valstijų ir vie-

ties). Tikslu išvengti taksų 
mokėjimo turčiai investuoja 
milžiniškas sumas pinigų į val
džių saugmenas. O jie kaip tik 
ir yra tie asmenys, arba tos 
asmenų grupės, kurie lengviau
sia pajėgia mokėti taksus.

Panaši neteisybė susidaro ir 
dėl to, kad didelė armija val
stijų ir federalės valdžios sam
dinių paliuosuojama nuo taksų 
mokėjimo. Pagrindiniai gi įsta
tymai yra taikomi, kt.d visi 
šalies gyventojai mokėtų tak-

l Acme-Naujienų Telephoto ’
45 maineriai žuvo kasyklos ekspliozijoj miestely Gruody, Va. 400 gelbėtojų 

dirbo 20 valandų, šiftoinis po 30 minučių, bandydami išimti žuvusių mainerių 
lavonus. Paveikslas parodo, kaip1 gelbėtojai lankė savo eilės leistis į kasyklą. Tai 
buvo Keen kalno kasykla, priklausanti Red Jacket anglies kompanijai.

JAPONAI SIUNČIA DAUGIAU KA
RIUOMENĖS Į FRONTĄ

SHANGHAI, Kinija, bal. 25. 
— Penkiolika traukinių su ja
ponų kariuomene buvo pasių
sta pirmadienį iš Tientsin į 
centralinės Kinijos karo fron
tą.

Naujas didelis mušis prie 
Taierchwang, kur neseniai ja
ponai buvo skaudžiai supliek
ti, atrodo vėl įvyk/, japonams 
briaujantis linkui Lunghai.

Kinai laikosi desperatiškai. 
Jų pranešimais, japonai kon

centruoja pilnai 300,000 karių 
ofensyvui, kurio tikslas yra 
paimti miestą Suchow.

Tas miestas randasi 40 my
lių ir pietų vakarus nuo Taier- 
chwang ir yra Lunghai bei 
Tientsin-Pukow geležinkelių 
mazgas.

Japonų dabartinis veržimąsi 
pirmyn aiškinama tuo, kad jie, 
po pralaimėjimų prie Taier- 
chwango, atgabeno į Kiniją 
daug naujos kariuomenės ir 
daug amunicijos.

BAUDŽIA Už PAŠTO TAR
NAUTOJŲ ĮŽEIDINĖJIMĄ

tinėms valdžioms.
Prezidentas nurodo, kad 16- 

vtas konstitucijos amendmentas 
(pataisa) įgaliojo kongresą dė
ti taksus ir kolektuoti juos iš 
tokių pajamų, iš kokių mato 
reikalą kolektuoti. Tačiau vė
liau teismų sprendimai įvedė 
^tvarką, kad federalė valdžia 
negali taksuoti valstijų ir vie
tinių valdžių bonų^^a valstijų 
ir vietinės, vddžios negali tak
suoti federalės valdžios bonų.

Dėka to susidarė didelės pa
jamų sumos paliuosuotos nuo
taksų (tax exempted securi- išleisti kongreso įstatymą.

sus — taip valdžios samdomi, 
kaip ir asmenys, kurie tarnau
ja privačioms įstaigoms.

Ar nereikia prezidento siū
lomiems naujiems taksams 
įvesti konstitucijos pataisos 
— dažnai ilgo laiko procedū
ros ? Prezidentas Rooseveltas 
konstatuoja, kad paskutiniuo
ju laiku išnešti sprendimai ro
do jau kitokią teismų nuotai
ką, negu iki šįol jie rodė. Tai
gi, sako jis, tenka Inanyti, kad 
šitokius taksus ir teismai už- 
girs., Todėl reikia tik greitai

Vėliausios Žinios
HENDAYE, Francuzija, 

25. — Ispanijos sukilėlių 
tuvai pirmadienį atakavo 
lenciją. Pranešama, kad
žiausia 30 žmonių užmušta ir 
per 60 sužeista. 

*

bal. 
lėk-

ma-

. SHANGHAL Kin i j a,>4>al.
— 30 kinų diyfzijų/ taį> 300,-
000 ir 400,000 kareivių, pra-

Anglai-airiai pasira
šė sutartį

LONDONAS, Anglija, 
25. — Pirrhadienį Airijos prem
jeras Emanon De Valera ir 
Britanijos vyriausybe pasirašė 
sutartį. Anglų-airių sutartis 
p:darys galą šių dviejų šalių 
ekonominiam karui, kuris pra
sidėjo 1932 metais.

Pagal naują sutartį Airija 
gaus kariuomenės ir laivyno 
autonomiją, o Britanija mano 
gavusi užtikrinimą, kad Airi
ja kooperuos su ja, jeigu 
įsiveltų į karą.

bal.

ji

A.D.F. IŠMES DAR 2 UNIJAS
WASHINGTON, 

25. — Pirmadienį 
Amerikos Darbo 
Pildomosios Tarybos posėdis.

Federacijos

dėjo ofensyvą pirmadienio ry~ j Federacija imsis
te Shantungo provincijoje.

*

Naciai grūmoja 
Čekoslovakijai

PRAHA, Čekoslovakija, bal. 
25. — Konrad Henlein, Čeko
slovakijos nacių vadas, kalbė
damas sekmadienį pareiškė, 
kad vokiečiai Čekoslovakijoj, 
kurių yra ten 3,500,000, rei
kalauja sau pilniausios savi-* 
valdybės, paremtos nacių prin
cipais.

Kadangi Henlein turėjo pa
sitarimą Berlyne su feldmar
šalu Goeringu neužilgo prieš 
šios kalbos pasakymą, tai ma
noma, kad jo reikalavimus re
mia Hitlerio vyriausybė. O taį 
gero čekbslovakijai nežada.

Be to, patirta, kad Čekoslo
vakijos naciai turėjo pasitari
mų su Lenkijos legacija Pra
hoje ir su vengrų vadais, ku
rie darbuojasi tikslu atimti iš 
Čekoslovakijos vengrų apgy
ventas apielinkes.

Bendrai vokiečiai, lenkai ir 
vengrai taikosi draskyti dabar
tinę Čekoslovakiją.

PARYŽIUS, Francuzija, 
25. — čia gauta pranešimų, 
kad Kurt Schuschnigg, pasku
tinis Austrijos kancleris, 
go. Reiškiama nuomonė, kad 
vokiečiai perkėlė jį į kitą vie
tą.

bal.

C., bei. Viena tų nužiūrėtų išmesti 
prasidėjo unijų yra Amalgamated Cloth- 

ing Workers of America (vy
riškų rūbų siuvėjų unija), o 
kita Amalgamated Association

Dėl to, kad neseniai C.I.O.’of Iron, Steel and Tin Work- 
nutarė šauktį savo konstituci- ers of North America.
nę.. konvenciją pastoviai C.I.O. Paskatinkime Pildančiosios 
federacijai*, r sudaryti, reiškiama Tarybos posėdyje, įvykusiame 
nuomonė; kad Amerikos Darbo .Miami mieste, Floridoje, Fede- 

griežtesnių racija jau išmetė United Mine 
priemonių ' kovai su C.I.O. Ir Workers of America, Interna- 
nužiurima, r kad ji išmes daijtional Union of Mine, Mill and 
bent dvi ‘Unijas, kurias dabar Smelter Workers ir Fiat Glass 
yra suspendavusi. »Workers organizacijas.

" w M 1 .. ................. .....

din-* ta. Žinios Iš Lietuvos tuva butų šviesi, tvirta, vienin
ga ir taipgi neįveikiama.

Hitleris vėl gąsdina 
Europą

Kardinolui nepatin 
ka naujos mados

bal.LONDONAS, Anglija, 
25. — Sekmadienį Čekoslova
kijos nacių vadas Henlein pa
reikalavo vokiečiams Čekoslo
vakijoje pilniausios autonomi
jos. Be to, jis reikalavo, .kad 
Čekoslovakija 
tarius ryšius 
Rusija.

Pranešimai, 
pirmadienį,
viršūnės Vokietijoje pilnai už
girio, Henleino reikalavimus. 
Taigi reiškiama baimės, kad 
Hitleris neužgriebtų vokiečių 
apgyventos Čekoslovakijos da
lies, kaip kad jis užgriebė Au
striją.

nutrauktų mili- 
su Francuzija ir

pasiekę Londoną 
sako, kad nacių

Gandai apie marša
lo Blucherio areštą

BOSTON, Mass., bal. 25. — 
Sakydamas pamokslą pereitą 
sekmadienį katalikų dvasiškių 
vadas Jungt. Valstijose, kar
dinolas O’Connell, smarkiai 
kritikavo naujovines madas, 
šokių sales ir dainas. Kardi
nolui naujovines mados nepa
tinka todėl, kad jos yra pai
kios ir atrodo pagoniškos.

Įsteigta Nauja Lietuvių Ame
rikiečių Draugija.

KAUNAS, balandžio 22 d. — 
Kaune įsteigta nauja Lietuvių 
Amerikiečių Draugija, kurios 
steigėjais yra. prof. Pakštas, 
prof. Biržiška, prof. Kolupaila, 
kun. Kapočius ir kiti.

Mirė Karo Kapelionas 
Kun. Juška.

KAUNAS. — Balandžio 
d. mirė žinomas pamokslinin
kas gusarų pulko karo kape
lionas Juška.

Tautines Kultūros ir Propagan
dos Įstaiga.

KAUNAS, balandžio 22 d. — 
Organizuojama Tautinės Kul
tūros ir Propagandos Įstaiga 
bus Ministro Pirmininko žinio
je ir derins darbą spaudos, or
ganizacijų ir įstaigų, kurioms 
pavesta tautinės kultūros ug
dymo ir skleidimo reikalai.

16 Tolimesni v Pasitarimai su 
Lenkais.

Padaryta operacija 
gen. Dawes’ui

NEW YORK, N. Y., bal.
— Chicagos bankininkui ir 
vusiam Jungt. Valstijų vice
prezidentui p. Coolidge admi
nistracijoj, gen. Charles G. 
Dawes’ui, sekmadienį padaryta 
skubi apendicito operacija 
New Yorke. Dawes yra 72 me
tų senumo.

Pastatytas Modernus Zootomi- 
kumas.

KAUNAS, balandžio 22 d. — 
Prie Veterinarijos Akademijos 
pastatytas ir įrengtas moder
nus zootomikumas.

KAUNAS, balandžio 22 d. — 
Lietuvių-lenkų komisijų pasita
rimai pašto, telegrafo, telefono 
ir vandens keliais susisiekimo 
reikalais prasidės Kaune balan
džio 25 dieną, o derybos gele
žinkeliais susisiekimo klausi
mais įvyks Varšuvoje balan
džio 29 dieną.

bu-
Statys Ligoninę Šiauliuose.
KAUNAS, balandžio 22 d. — 

šiais metais Šiauliuose statys 
250 lovų modernią ligoninę.

LONDONAS, Anglija, bal.
25. — “Daily Mail” dienraščio 
Varšuvos korespondentas pir
madienį pranešė, jogei Rusijo
je laukiama arešto’ maršalo 
Blucherio, sovietų armijos ry
tuose vyriausiojo komanduoto
jo. Jo arešto laukiama pase- F_
koje jo veiklos tyrinėjimo, ku- Lunghai 

__ r__ ____________ _ rj padaryti įsakė Stalinas.
vai kjlanti temperatūra; saulė! Tas pats dienraštis 
teka 5:54, leidižasi 7:42 va- Mail” i___ _ __
landą. , 'areštuota Raltgudijoje.

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

Tarpais gal bus lietaus; po-

Japonai atšaukė ka
ro vadą iš Kinijos
SHANGHAI, Kinija, bal. 25; 

— Japonijos vyriausybė at
šaukė į Tokio generolą Juichi 
Terauchi, kuris vadovavo ja
ponų jėgoms besiveržiančioms 

geležinkelio linkui; 
Neoficialiais pranešimais, 12e- 

Daily rauchi atšauktas todėl, kad ja- 
sako, kad 145 kareivių ponai nedarė progreso savo 

tikslui atsiekti.

Pradžios Mokyklų Mokytojų 
Suvažiayįmas Kaune.

KAUNAS, balandžio 20 d. — 
Dalyvaujant Vyriausybės at
stovams pradėtos atostoginės 
mokytojų dienos, kuriose da
lyvauja apie 500 mokytojų. 
Mokytojai plačiau supažindina
mi su nepriklausomybės kovų 
istorija. Atsilankęs Valstybės 
Prezidentas Ą. Smetona*moky
tojų buvo sutiktas ovacijomis. 
Prezidentas savo kalboje pa
brėžė didelę tautiškųjų moky
tojų reikšmę ir palinkėjo mo
kyti ir auklėti taįp, kad Lie-

Vilniaus Krašto Lietuvių At
stovai Įteikė Memorialą Lenki

jos Vyriausybei.
KAUNAS, balandžio 22 d. — 

Paskutinėm dienom Vilniaus 
Krašto uždarytų lietuvių orga
nizacijų atstovai įteikė Lenki
jos Vyriausybei memorialą pra
šydami atidaryti uždarytas lie
tuvių draugijas. Atsakymo dar 
iki šiol negavo.

MetųPriimtas Lietuvos 1938 
Biudžetas.

KAUNAS, balandžio 21 d. — 
Seimas priėmė 1938 metų val
stybės biudžetą 346,808,039 li
tų sumai.*

New York City. 
1938-IV-23 d.

N. Dušnickio firmos įgalio
tinis, užėjęs į Kauno paštą at
siimti . pinigų, dėl valdininko 
jam padarytos už neleistiną el
gesį teisingos pastabos, įžeid
žiančiais žodžiais jį užgavo. 
Šiomis dienomis Kauno Apylin
kės Teismas baudžiamoje by
loje tos firmos įgaliotinį pri
pažino kaltu ir nubaudė jį 2 
savaitėms arešto lygtinai.

Už nepagrįstą įžeidimą tar
nybos pareigas einančio Rąmy- 
galos pašto tarnautojo Zupka 
Panevėžio Apylinkes Teismas 
nubaustas 1 mėn. papr. kalė
jimo. Tačiau kaltinamajam tei
sme atsiprašius, jis nuo baus
mės atlikimo buvo lygtinai at
leistas.

• Birželio 17—21 d.d. Klaipė
doje rengiama tarptautinė re
gata. Joje dalyvauti pakviesti 
buriuotojai iš 20 valstybių. Da
lyvaujančių regatoje registravi
mas truks iki gegužės pabaigos.

Statyba padaugėjo 
91 nuošimti

NEW YORK, N. Y., bal. 25. 
— F. W. Dodge Corporation 
raportuoja, kad statybai kon
traktų kovo mėnesį buvo duo
ta 91 nuošimtį daugiau, negu 
vasa rio mėnesį. Padaugėjime s 
yra ,kuone dvigubai didesnis, 
kaip kad normaliai jis būna. 
Atrodo, kad šiemet statyba 
ima krutėti.

Prieš 40 metų nubal
savo kariauti su

Ispanija
WASHINGTON, D. C., bal. 

25. — Pirmadienį sukako 40 
metų, kai Jungtinių Valstijų 
kongresas nubalsavo paskelbti 
karą Ispanijai dėl Kubos. Ka
ro p:sekoje Kuba pateko Jung
tinių Valstijų globon.

SLA Pildomosios Tarybos 
Rinkimų Rezultatai

89 KUOPŲ BENDRI REZULTATAI
(Vakar paskelbta iš 11, 13, 14, 16, 18, 21, 25, 29, 30, 31, 35, 
36, 38, 40, 46, 50, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 68, 77, 86, 87, 88, 90, 95, 
100, 104, 105, 109, 113, 121, 122, 125, 128, 129, 131, 135, 136, 
139, 143, 148, 152, 156, 158, 164, 173, 178, 183, 185, 188 195, 198 
200, 205, 212, 222, 223, 226, 227, 236, 245, 260, 262, 265, 274, 
275, 284, 286, 289, 297, 301, 311, 313, 318, 325, 352, 353, 359 ir 
260 kn.)
NAUJOS KUOPOS: 34, New Britam, Conn.; 43, Boston, Mass., 
159, Collinsville, 111.; 281, Nanty Glo, Pa.; 217, Chicago, Ilk; ir 
238, Chicago, Illinois.
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BA6O F&ANK BULAW

(Tęsinys)
Bet neilgai jiems teko dirb

ti. Po poros dienų, kai jie grį
žo namo, St. Ignacio gatvėje 
juos einant pasivijo keli strei- 
kieriai ir peiliais supjaustė.

Laisvas gyvenimas
-Kai Jie mirė, — tęsėi toliau 

Almendares, — aš su žmona 
apleidome miestų. Tuo mes pa
rodėm kerštą tiems žmonėms 
už padarytą mums piktą 
skriaudą. Mes išsižadėjome Ir 
daugiau neketinam grįžti mies
tan, kur nedavė darbo ir neda
vė teisės musų sūnums gyven* 
t i. O čia dabar mums niekas 
nepavydi gyventi, — Almenda
res toliau pasitenkinančiai kal
bėjo. — Musų kaimynai yra 
teisingi ir nuoširdus, o ko 
mums trūksta!...

—Ar Tamsta sakot, kad čia 
ir daugiau žmonių gyvena, — 
pastebėjo Dešniukas.

Kiti nematomi gyventojai
- Taip, gyvena, — atsakė jisų 
ar jus matotė tą uolų kal

ną, - Almendares pakilo ir 
priėjęs prie musų kažkur rodė, 
bet jau buvo taip tamsu, kad 
nei tų žmonių, nei to kalno ne
simatė.

Rytoj, kai jus eisit šiuo mu
lų išmintu taku, tai prieisite 
pono Manzano ūkį, o kiek to
liau rasite gyvenančius ponus 
Maceo ir Estradų.

—Tikrai, mes manėm, kad 
Tamstos vieni čia gyvenat.

- O ne, — pareiškė Almen
dares, — šioj vietoj tik keli ku-

SIUSKif

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

kiečiai gyvena, bet Cardenos 
apylinkėje jų yra daug.

-—Ar jie tuo pat verčiasi, 
kaip ir Tamstos?

. —Taip. Nieko kito čia nėra 
veikti. Be tabako, kitokie vai
siai Čia neauga, todėl tiek aš> 
tiek jie verčiasi medžiokle.

—Bet kodėl Tamstos nelipsi* 
gyvenot derlingesnėj žemėj, — 
teiravosi Dešniukas.

Nėra smulkių ūkininkų
—Tokiai žemei pirkti mes 

neturėjome pinigų. O antra, čia 
Kubos saloje mažų ūkininkų 
mažai tėra. Derlinga žemė čia 
yra užgrobta trustų arba val
džios nusavinta. Smulkieji ūki
ninkai sunkiai tegali verstis, 
nes jie neturi rinkosi savo aug
menims. Miestų rinkos yra tur
čių kontroliuojamos. Jie ten sa
vo produktus pristato, o smul
kiųjų ūkininkų neįsileidžia.

-—Cukraus plantacijų savi
ninkai, — tęsė toliau kubietis, 
—laiko pastatę įmones lau
kuose, kur jie mulais siu gabe
na cukraus nendres ir iš jų dir
ba cukrų. Centralinėj salos da
ly, kur auga cukraus nendrės 
visai negyvena smulkus ūkinin
kai. Dėl auginimo ir sukirtimo 
cukraus nendrių yra samdomi 
ir gabenami iš miesto darbinin
kai. Žinoma, agentai mieste su
renka bedarbius ir gerai išba
dėjusius žmones, kurie dirba 
pusdykiai. Kuomet tokių darbi
ninkų netrūksta, tai ir nesiku
ria kaimai, o pavieniai žmonės 
tuose plantacijų laukuose neap
sigyvena.

Plantacijos
’-^Prie cukraus įmonių ne

mažai žmonių yra apsigyvenę 
ir dideli kaimai A yra ‘ įsikūrę? 
Kai prasideda cukraus metlai- 
kis saloje, tai žmonės turį gerą 
sveikatą gali po du pesus už
dirbti. Bet prie kirtimo cuk
raus nendrių atlyginimas pri
klauso nuo darbo skubumo.

(Bus daugiau)

Iš Pietų Amerikos
MiiHiiiiutiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuHiiiiiitfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiutiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiuiiiiiiiaiiimiiiiiiiiii'i •

J. Lazdauskas

IŠ URUGVAJAUS LIETUVIU GYVENIMO
(Musų specialaus korėspondfento)

nepatiksiu. Kuo daugiau teisy
bes į akis pasakysi, tuo dau
giau iš komunistų ir fašistų 
aritipatijos susilauksi. Vot, jei 
žiauriausią pasaulyje diktatūrą 
pavadinčiau demokratiškiausia 
demokratija, tai bučiau vienas 
iš “rimčiausių” kovotojų, vie
nas iš “teisingiausia” galvojan
čių “Naujienų” korespondentų

bei bendradarbių, kurie “ne 
šmeižia” Sov. Rusijos ir Lietu
vos. Gi dabar iš dviejų “pseu
donimų” tenka pasirinkti vieną 
arija abu i “Lietuvos šmeižiką” 
arba “pasiutusį šunį”, kuriam 
galima šauti į kaktą, jei jis nu
važiuotų į tas šalis, kuriose 
šiandien viešpatauja naujoviš
kos “demokratijos”, tarp kurių 
svyruoja musų kolonijoj einan
tis komunistų leidžiamas “Dar
bas”, ir neįtinka nė vienai hė 
kitai. Pietų Amerikos lietuvių 
darbininkų mases “Darbas” ne
pasiekė kaip buvo komunisti
nis, taip pat nepasiekia ir tapęs 
“tautiškai demokratišku”, nes 
jis beŠmugeliaudamas darbi
ninkų ir esančios laisvės są
skaitom netenka darbininkiš-

kos logikos ir iš viso susipra
tusiam darbininkui yra neišlai
kantis kritikos ir praranda sa
vo vertę. Dėl to jam trūksta ir 
tų pačių naujoviškai dvilypiš- 
kos “demokratijos” korespoh- 
dencijų ir straipsnių, tenka tal
pinti visokias iš senų laikraš
čių komplektų surinktas žinias 
apie techniką, silkių produkci
ją, blakių atsiradimo istoriją, o 
kartais net ir tokius raštus, ku
riuose yra “aliarmuojančių’* 
tendencijų. Apie tas tendenci
jas Urugvajaus lietuviai socia
listai savo organe “N. Banga” 
rašo:

(Bus daugiau)

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTĮSTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

* Draugijos Nkriai
Pilone CANAL 6122

gydytojas ik chirurgas
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 Ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

ramius ir

Naudokitės Proga!
Nauji Bariai, t kurie dabar įsirašys CHICAGOS LIE

TUVIŲ DRAUGIJON per musų kontestantus, Draugijos 
narius ar ofise, iki BALANDŽIO 30 D. 1038 M., gaus ne
mokamai tikietą į Draugijos Konkurso Finalo vakarą, 
kuris įvyks BALANDŽIO 30 D., AMALGAMATED AUDI
TORIUM, 383 SO? ASHLAND BLVD.

Kurie esate nusitarę rašytis Chicagos Lietuvių Drau
gijoj tai kviečiame pasinaudoti proga ir tuojau įsirašyti.

NAUJAI ATIDARĖ
PROGRESSIVE PLUMBING 

SUPPLIES
(Lietuvis žydukas iš Švėkšnos) 

10846 S. MICHIGAN AVĖ.
Tel. Pullman 4540

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

Mes mokame patarnauti.

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

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

Tel. Kenwood 5107

IflNTANAS MPHILLIP<t
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3307 LITUANICA AVENUE

Tel. Boulevard 4139
, , , ■ .11 l ■ ■■ r .I,.,, —■■■ , w —

Pirmiau buvusi A. Masalskio įstaiga
...............................................   — -  ♦ • ............................................................. * ■

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
ALBERT V.

PETKUS ir EUDEIKIfl
A J KOPLYČIOS VISOSE > U I IX Ai CHICAGOS DALYSE. W 

AMBULANCE DIENĄ ir NAKTĮ H g
• j R™

Tel. Virginia 0883 w
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

(Tęriftys)
Šis Urugvajaus lietuvių so- 

cialifctų nusistatymas yta pilnai 
logiškas ir teisingas. Karo ir 
fašižnio žvilgsniu komunistai 
visada gr.li solidarizuoti socia
listams, nes socialistai visuo
met kovojo sąžiningai prieš ka
rą ir fašizmą, nes ir tais lab 
kais, kada kazermiškas Trockio 
ir Lenino komunizmas jėga no
rėjo paglemžti teritorialinę Lie
tuvos nepriklausomybę. Vadi
nasi, socialistai visuomet buvo 
nuoširdesni linkui komunistų, 
negu komunistai linkui socialis
tų. Socialistai visuomet buvo ir 
tebėra savarankiški, kai tuo 
tarpu komunistai veikia ir te
beveikia pagal kominterno gry
nai aklą ir fanatišką komandą. 
Kominternas įsakė komunis
tams ginklu pulti už savo kraš
to nepriklausomybę bekovejan
čius lietuvius, — komunistai 
puolė, verbuodami į savo eiles 
daugely atvejų grynai moraliai 
puolusius individus — krimina
listus, r.rklavagiUs ir kitokius 
valkatas, kurie po komunistų 
vėliava, plėšė, žudė
beginklius Lietuvos gyventojus, 
daugiausia ūkininkus.

Kominternas įsakė komunis
tams nugalėti pirmiausia Vokie
tijos socialdemokratus, o tik 
paskui fašistus, — komunistai 
nugalėjo “socialfašistus”, tik 
nenugalėjo fašistų. Komunistų 
obalsls — Nach Hitler wir (Po 
Hitlerio mes) taip ir pasiliko 
neįgyvendintas iki šiai dienai. 
Tiesa, šiandien komunistai dėl 
Hitlerio įsigalcjifcto Vokietijoje 
rihčhdlišl<,ai' kaltini* JocYčtftfemd- 
kratus. Ir suprantama kodėl. 
Negi komunistai prisipažins 
prie tos biaurybės, kurią jie pa
dare darbininkų klasei ir visam 
kultūringam pasauliui beskal- 
dydami ir purvydami socialde
mokratiją ir jos veikėjus. Tv i ei 
dabar komunistai stalinistai 
pritaria socialistams, tai tik 
štai kaip:

—Draugai socialistai, kodėl 
jus tokie pikti? Argi jus nepa
tenkinti sovietiška žvalgyba? 
Argi jums, žalčiai, nevieta so- 

|vietiškani kalėjime už “trockis- 
i tų” žudynių kritikavimą?

Kad tas yra tiesa, tegul pa
mėgina socialistai suruošti vie
šą mitingą bei prakalbas, ir pa
liesti tai, kas šiandien darosi 
Rusijoj, nors aiškiausiais fak
tais Įrodinėjant, kad tas kelias, 
kuriuo vedama Rusijos vidaus 
politika yra pragaištingas ne 
tik socialistams, bet ir patiems 
komunistams, —- ir komunistai 
pradės baubti, rėkti lygiai taip, 
.kaip fašistai už Smetonos kri
tikavimą. Fašistai už diktato
riaus kritikavimą vadina Lietu- 
Vos priešais ir valstybės išdavi
kais, o komunistai — Sov. Ru
sijos priešais. Komunistai falsi
fikuotą visuomenės mokslą — 
melą skolina iš fašistų, o pasta-

Ar toli toji valanda, kurioje 
kominternas įsakys savo paval- 
dihiams spiauti Leninui į barz
dą, ir paskelbti Staliną kara
liumi? Juk tai “geležinis žmo
gus”. Kas tokią kietą širdį ir 
ptolą ttircs, jei ne “draugas” 
Stalinas, kuris savo “demokra
tiškų
žingsnis po žingsnio gali greit

principų

priveisti prie “komunistinės” 
imperijos Įsteigimo, žinoma, ir 
šį kopimą Į viršų pasirinks ne 
komunistai, bet pats Stalinas, 
nes jis “viską” žino ir visuomet 
jam išeinu sovietiška, kada jo 
pasekėjai yra išauklėti tik da
lykų vykdymui, o ne jų spren
dimui.

Rodos teisingai šneku, bet tai 
neviskas. Komunistams vistiek

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIApSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
460£fr07 So. Hermitage Avė. 
4447 ' South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727 .... I —. —---- -........ ..........
4 koplyčios visose

J—' UsZ esi 1 Chicagos dalyse
. ------------ ■; - -------- ---------------- .. > ..± i.',...... -------- - -------------------------------- -------------------------------------- ------ ------------

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

,. , P, ŠALTIMIERAS.

---------------------- ;---------------------

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midvvife
6630 So. Western 

Avė., 2nd floor
Hemlock 9252
Patarnauju prie 

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

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Rezidencija:

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

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

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

Garsinkites “N-nose”

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

ADVOKATAI

st.

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4632 SO. ASHLAND AVENUE 

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Rootn 1230

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

Laidotuvių Direktoriai | KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

Seredoj ir PGtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v, 
Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.

Tel. Prospect 1012

NARIAI
Chicagos,

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi- 

. mas Dieną 
| ir Naktį

F TURIME
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

AKIU SPECIALISTAI

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. We,stern Avė. 
1410 South 49th Court

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Aventie Phone Lafayette 3572

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

. .. - - ■ ■■■A. ........T. .. _■ , .L ■ .1. ■ • ---------1- -

L J» ZOLP Phone Boul. 5203 
1646 West 46th Street Boulevard 5566
rs '...i ■ i t į , ■ . r r i >  A.. — i  ■   m i

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

‘ S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanika Avenue Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place ' Phone CanaI 2515
feKYRIUS; 4B;4r Ea«t losth Btrėet Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western Avė. Phone Virginia 0883

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas,, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotU- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDĖLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

i A. M. PHILLIPS , 
3307 Lituanicįa Avenue Phone Boulevard 4139

DR. STRIKOL’IS 
.Gydytojas ir Chirurgas OHSa« 4B4« ®O. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedalioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

____ Kitit Lietuviai ____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir valkų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir eubatomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CanaI 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

DR. G.SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yąras 1829
Pritaiko Akinius

'■ Kreivas Akis
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 85th St. 

kampas Halsted St.
Valandos" fiuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet Ir nuo 7 iki 6:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis huo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phonfe 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
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SLA PILDOMOSIOS \ 
REZULTATAI

ARYBOS RINKIMU 
KUOPOMIS

(Bendrų Rezultatų Lentele 
Telpa Pirmam Puslapyje).

34 kp., New Britain, Conn.
Į Prezidentus 

Bagočius ...................... 9 į
Laukaitis  ......................... 43

Į Vice Prezidentus 
Mažukna .......... ............. 8
Bukšnaitis ...................... 48

Į Sekretorius 
Vinikas ...... — 42
Milu uskas .......................... 8
Andziulaitis ...................... 4

Į Iždininkus 
Gugis .. ........................... 9
Trečiokas .......................... 45
Simokaitis .......................... 2

Į Iždo Globėjus 
Mockus ...................... 44

Mikužiutė .......   10
Kerševičius —................. 43
Martin .............................. 9
Urbonas .....   2
Soponis .............................. 2
Dak. Kvot.
Dr. S»taneslow ..................  11
Dr. Biežis ...................... 42
Dr. Stanulionis ..................  4

43 Kp., So. Boston, Mass.
Prezidentus
Bagočius ...............   31
Laukaitis ...........   73
Jurgelionis ...................... 1

Vice Prezidentus
Bukšnaitis ...................... 70
Mažukna .......................... 23
Sekretorius
Vinikas -.j........................ 81

Miliauskas ........     1G
Andziulaitis .......... -.......... 1 4

{ Iždininkus
Trečiokas ...........    76
Gugis ...........   22
Siniokaitis ...................... 1

į Iždo Globėjus
Mockus .......................... 94
Kerševičius? ...................... 64
Mikužiutė .........   21
Martin .............................. 9
Urbonas ...........   7
Soponis .............................. i

I Dak. Kvot.
Dr. Biežis ........   70
Dr. Staneslow ......   23
Dr. Stanulionis ............... 6

Bukšnaitis ...
Į Sekretorius 

Vinikas .. .
Į Iždininkus

Trečiokas .....
Simokaitis ....

Į Iždo Globėjus 
Mockus . .

Kerševičius ...
I Dak. Kvot.

Dr. Biežis ...

BALANDIS “MODERNINKITE
VIRTUVĘ” MENUO

DABAR Serve! Electrolux
GASO

NUSIKRATYK SUNKAUS DARBO

Qq\) Yourself of Hard Work
»v ^>7- ■laraiBMiMii^SHi -

- 159 Kp., Collinsville, Iii. - »
Į Prezidentus

Bagočius ..........................
Į Vice Prezidentais

Mažukna ..........................
Į Sekretorius

Miliauskas ......................
Į Iždininkus

Gugis ..............................
Į Iždo Globėjus

Mikužiutė ......................
Martin ..............................

1 Dak. Kvot.
Dr. St neslow ...............

281 Kp., Nanty Glo, Pa.

do it for you
HRH contains a povverful cleanser 
VolcanicAsh- one of natures wonder 
vvorkers. lt erases the most stubborn

Two Today

Pavasarinis

Išpardavimas
ŽEMOS KAINOS ANT

Radio, Rakandų, Lovų, Pečių, Matrasų, Refrigeratorių, 
Dulkių Valytuvų, Malevų

Į Prezidentus 
Bagočius ...................... 25

Į Vice Prezidentus
Mažukna .............................. 24

Bukšnaitis .............   1
Į Sekretorius 

Miliauskas .. ............... 21
Vinikas .............................. 4

Į Iždininkus 
Gugis .......................... 24

Trečiokas ............. .............. 1
Į Iždo Globėjus 

Mikužiutė . ..................... 25
Martin .............................. 18
Mockus .............................  3
Kerševičius ...................... 3

....Urbonas .............................. 1
I Dak. Kvot. 

Dr. Staneslow  ...... 24
Dr. Biežis .t......a............... 1

238 Kp., Brighton Park, Chgo.
Į Prezidentus ' 

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

Į Vice Prezidentus 
Mažukna .........
Bukšnaitis .....

Į Sekretorius 
Vinikas ............
Miliauskas ..........
Andziulaitis ......

Į Iždininkus
Gugis '.................
Trečiokas 
Simokaitis .......

Į Iždo Globėjus 
Mockus .1.... ......
Mikužiutė .... .....
Martin ................
Urbonas ............

Soponis -............
Dak. Kvot.
Dr. Staneslow .....
Dr. Biežis .........

I

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Pagerinimai Prie 
Lituanica ir 34-tos

18

REFRIGERATORIUS
Nekainuoja Daugiau Negu Kitos 

Visiems Žinomos Išdirbystės

PATIKRINK ŠIAS AUKŠ
ČIAUSIAS SAVYBES

• Nuolatinė tyla
• šąla be judomų dalių
• Nepertraukiama aukšta 

išląikimo naša.
• Žemos palaikymo lėšos 

—per metų metus.
• Ledo kubikų gausa.
• Oro vėdinimas.
• Daugiau tarnybos me

tų. •

• Servel Electrolux—Gaso 
Refrigeratorius—dabar yna 
populiariai kainu o j a m a s. 
Tūkstančiai šeimininkių jau 
įsitaisė gesinius refrigerato- 
rius-v-per melų metus mo
kėjo hukštesnę kainą už 
Electrolux.. • kad gauti au
kštesnę kokybę ir išvaizdą, 
didesnę opcravimo ekono
miją— dėlto, kad jos žinojo 
kad tai verta. Tačiau jums 
ilgiau bemokėti nekeikia.

Dabar lengva turėti refri- 
geracijos tokį patarnavimą, 
kokį nork Už nei kiek nedi
desnes išlaidas jus galite tu
rėti Servel Electrolux —

Gasinį Refrigeratorių — 
su visais paskiausiais pa
gerinimais. Dži aūkitės 
day-in and day-out tyliu 
šaldymu, kuris palaiko 
maistą saugiau — ilgiau. 
Naudokitės geriausio re- 
frigeracijos pirkinio nau
da—aukščiausia kokybe 
pigia kaip kitų visiems ži
nomos išdirbystės kaina.

Pamatykite vėliausius 
Servel Ęlectrolux modelį 
v a d o v a u j ančių dylerių 
krautuvėse arba bet ko
kiam Peoples Gas ofise.

PIRMĄ 
KARTĄ 
CHICAGOJE!
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Į Prezidentus 

Linkaitis ............   31
Į Vice Prezidentus

Petras Rumšas, 3420 Litua
nica avė. nauj$f$persitaise sa
vo barbinės Biznį. Jis per 
daug metų tarnauja apylinkes 
lietuviams ir kad. laikytis kar
tu sii "pfldgfėstfT, pagerino sa
vo biznį.

. GAS HEATINO

II THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY
PHON£WABASH6000

BUDRIK
FURNITURE MARI

3409-17 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
CHICAGO, ILLINOIS
Tel. Boulevard 7010

NEDĖLIOJ GRAŽUS BUDRIKO PROGRAMAS 
WCFL, 970 k. kaip 7:30 ai. vakare.

MAKALAI, ORKESTRAS

Pasidarykit Džiuginančias Naujas 
Sienas į Vieną Dieną su

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

spalvų ir šešėlių.
VISOS SPALVOS CO 7 f?
Už gal......................... *-■ ■ □

Specialė įvadinė auka

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

kišenei.
Leiskite mums padėti jūsų deko

racijos problemoms isspręsti

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

Mes pristatome 
Tel. Lawndale 7871

J. žvirblis “šilučius”, per
sikėle į erdvią ir patogią biz
niui patalpą: 3418 Lituanica 
Avė. Spėju, kad jam biznis se
kasi, nes samdosi ir pagelbi- 
ninką, kad laiku darbą pada
ryti.

A. Kukleris, 3416 Lituanica, 
žiemos metu pristatinėjo ang
lis, dabar, ■ priėjus pavasario 
persikraustymo sezonui, jis pri
sirengęs yra greitai ir tinka-! 
ma patarnauti. J. A. S.

• STATYS PENKIS STA
DIONUS CHICAGOJ — WPA 
skelbia kad ruošiasi statyti 
penkis stadionus Cchicagoj su 
7,000 įtalpa kiekviename. Sta
dionai kainuos 
Numatoma juos 
82-ros ir Yates;
91 ir Racine; 87 
Fullerton ir
stadionai jau statomi, vienas 
prie Roosevelt ir Central, ki
tas prie Leavitt ir Winnemac.

BAŽNYČIOJ— 
13 metų ber- 
EdvVard Her- 
Nicholas kata- 
pavoge ridikiu-

po $363,000. 
statyti prie 

60 ir Karlov; 
ir Chappel, ir

Long. Du tokie

• APVOGĖ 
Policija suėmė 
niuką našlaitį, 
man, kuris St. 
likų bažnyčioje
lį nuo greta sėdėjusios mote
riškės. Berniukas katalikų prie
glaudos augintinis, 5805 So. 
Tripp.

i®

Dirbam LANGAM UŽDANGAS (Ventian Blinda)
SAULES UŽDANGAS, DRAPERES 

ir AUSTRIAN UŽDANGAS
' DAROM ANT UŽSAKYMO

WIND0W SHADES
Valome ir Taisome Uždangas už Mažas kai
nas. Pašaukite musų • atstovą, kuris maloniai 
Jums parodys musų pavyzdžius.

Tel. Cicero 674

Ir v‘.*4 v' I ’’’ r ' ■A* ^3
iv,

Jos. šuster ir Sūnūs, 
savininkai

VICTOR WIND0W SHADE CO.,
5906 W. CERMAK RD. (22nd St. CICERO, ILL.

’ Atdara Vakarais

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
nį alų, 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

INDAMS KUPONAS
TIKTAI IKI BALANDŽIO 30 D.

šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais gausit tris 7 colių salotoms pasi
dėti lėkštes. Be jų setas bus neepilnas. Susitaupykit pilną setą. Likusi 

setui indai eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

Galėsit dar gauti iki balandžio 30 d. pagal pirmus 5 kuponus 
Pažymėkit ką norite.

1739 So. Haisted Street
Chicagb, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO
( IŠLAIDOMS PADENGTI ,

Vardas

Adresas

i i 

E s s s w «■

Nepaprastas Vaizdas iš 
Pietų Amerikos 

Gyvenimo

CHICAGOS

SOKOLU
SVETAINE 

2345 S. Kedzie Avė.

Tikietai tiktai
50c ar 75c

BŪTINAI 
ATSILANKYKIT!



tai visai netolima at-

Lietuviu©;

vieningasvisai

dienų Lietuvos

nuotaikoje

JAUNUOLIŲ ŽURNALAS

mimąs

metų, tai
VAGIS VAGĮ APVOGĖ

os vięčpa

balandžiu

Tsb,

2.75
1.50
1.00

Toje ko- 
bent kai 
dideliais

KULTŪRA NO. 3 
1938 m,

įąs, kuris 
^įdenciją Washing|ę

jo galvą kelti
pastebėti 
eities. —
se reiškiasi didelis ryžtingpjnas

BALSAVIMAI SLA 
KUOPOSE.

įsisiūbavusios aistros
randa visai netikėtų vienminčių. -
junga pasisakė už koąlicinę valdžią 
rininkai irgi mano, kad monopolistų valdžia turėtu 
pasitraukti

— KAINĄ 45 CĘNTĄį — 
Galima Gauti NAUJIENOSE.

Lietuvą, kur turįs vilties i,ie 
tik savo įdėtus pinigus gau
ti, bet ir daugiau parsivesti 
Vienybes išlaikymo reika
lams.”
Kadangi Kaunas (turėdamas 

pakankamai savo bėdų) nepa
siskubino atsiųsti tepalo “Vie
nybei”, tai Tysliava ėrpė dairy
tis, ar negalės įlipti į kitą ve^į-

j. — Susi 
Savaųęrių Są

Žurnalas; ^niejękia fašizmą ir 
žada sklei&ti tarp Aiųerįkoą lie
tuvių “taikos, progreso ir d|C- 
mokratybės( idealus 
nu

Krikščionys demokratai kiek atslų- 
Lenkiškasis gaivalas vis labiau ir labiau prade- 

Lepiau pasiuntinio niękąs nenori 
— Jaučiamas didelis susirūpinimas dėl at- 

Su lenkais dar teks susikirsti

DABARTINIS LIETUVOS 
GYVENIMAS

Lietuva gyva, Lietuva nenori 
pasiduoti Lenkijos dvarininkų 
įtakai. —P. B.

A. TREČIOKAS IŠVAŽJAYO 
“KpŲęįKTŲOTI”

kę didėli yžiugąvimai dąbar ap
rimsta.

Bet iš ęia nęąęką, kad jie ue- 
pįąųųotų, kaip Lietuvą iŠ vį- 
dąuą išprovokavus, kad užsie
nio bu(įrtwą, ypąč Prancuzijps 
užmigdžius ir suradus gerą pro
gą su Lietuvą yįąas sąskaitas 
likviduoti.

Dabar akylesni taurininkai 
jau pradeda supranti, kad klai
dingų keliu buvę vedamu

Tiesa, savotiška drausiu? 
jįęms neleidžią tą nesitenkini
mą viešai pareikšti, be( priva
čiai kaįbant ir be liudininku 
jau jįe visąi atvirai pasisako, 
kąd toliąU įitąip negalį b,uti, 
kad reikią kitais pagrindais 
persityarkyti.

Šitpkie baisai kolkąs dar pe
rą mašininį, bet pavieniai net 
visai aukštai pakilusių tautinin
kų pasireiškia. Jei tik bent kur 
prasilaužtų viešas, tvirtas atvi
ras* žodis ip susvyruotu mono
polistų gąlybė, tąi jų sąjunga 
labai greitai subyrėtų ir jos 
kaip nebūtų buvę..

Jų tarpe jau yrą tokių, ku
rie pusėtinai savo vadais bodi
si, nesitenkinu puri jų nusi
kratyti.

Tą ištižimą, tą vergišką pa
klusnumą, tą praradimą bent 
kiek savistoviai, galvoti, dabar 
akylesni tautininkai savųjų tar
pe vaizdžiai pastebi ir juos sa
votiškai nuteikia,

žodžiu, savųjų tarpe pradeda 
vis giikm raustis kritiška min
tis ir vakarykščius savo vadus 
jau pradeda smerkte smerkti. 
Esama padėtini jau nesitenkina,

• Nuo, šių. metų rudens švie
timo ministerija Mariampolėįe 
iy Ukmergėje ątįdąrys mokyto
jų semiųarijąs, kuriom ruo(š 
pradžipS ruokytoįųs. I sęmiųą- 
rįjaą. b.ųą pyiimąmi bąįgę 6 klą- 
ąęą gimnązįįos-
• Seimo komisija pavardžių 
atlietuvinimo įstatymo projek
tui svarstyti prašys Seimą jus 
veikimo laiką pratęsti iki rų-

• Tarp Yievk> iš Lietuvos pu
sės įr Ząvįasų iŠ lenkų puses 
jau galutinai užbaigtas geležin
kelio remontas iš ąbįęjų pusių 
sujungtas. Geležinkelio susisu
kimas prasidėsiąs 
mėn. pabaigoje.

• Klaipėdon Nemunu atpluk
dyta didelis kiekis ąžuolinių 
rąstų, kųrię atsiųsti i Šventoj- 
snios uostą. IŠ rąstų bus statony

laivai* z»Wmrn-* TmiTrr

Recidivistas Juozas Šakys iš 
vieno vagies pavogė iš kažin 
kurio žmogaus pavogtą švar
ką, batus ir statutelėlę. Apvog
tasis vagis dabar sėdi kalėji
me. Pasodintas j kalėjimą ir 
jį apvogęs Šakys. Bet prieš -tai 
Šakys nupešė vogtus daiktus į 
žuvų turgąyiętę ir paliko ne
aiškios praeities Kaziui Vitkau
skui, kuris turgavietėje parda
vinėjo senus daiktus. Šakys te
prašė už visus šiųoą daiktus 
tik 3 litų, girdi, “man labai 
reikia 3 litų, o tu tuos' daik
tus parduok už kiek tik nori”. 
Vitkauskas aiškinosi, kad jis 
tuos daiktus pardavęs už 6 li
tus, bet nežinojęs, kad jie vog
ti. Tačiau jau pardavimo kaina 
sako, kad tris daiktus — ba
tus, švarką ir statutelėlę, ži
nant, kad jie nevogti, nors ir 
senų daiktų prekybininkas už 
tokią žemą kainą neparduos. 
Pėl to Apygardos Teismas Vit
kauską už žinomai vogtų daik
tų pardayinėjimą nubaudė 6 
men. kalėjimo, o Šakį už šių 
daiktų iš vagies pavogimą nu
baudė trejais metais sunk, dar
bų galėjimo.

kesčių..
Tokio įstatymo Amerikoje niekuomet nebuvę išleis
Įjūris tuos valdmį^ys paliuosuotų nuo, mokesčių. 

Bet Amerikos teisėjai seęiai pradėjo taip “aiškinti^ 
konstituciją, kad imti ipol^ęsčius nuo valdininkų algų 
butų siaurinti valdžios “suverenumą” (ueprikiausomy- 
bę). Girdi, jeigu šteitas apkraus mokesčiais federalįnius 
vąkiiniukųs> gyvenančius jo ribose, tai federalinė val
džia bus priverstą kęlti algas tiems valdininkams, kad 
jie turėtu kuo gyventi; tokiu budu stęitąį galėtų uždėti 
Dėdeį Sąm^i ąut pečių nepakeliamą naštą.

Pasiremdami Šitokia kęuątitųęįįęs interpretacija, 
atsisakė mokėtu mokesčius vąlątįįoms fed^Tątiniai teisė
jai. Paąkųi atsisakė mokėti mokesčius federalineį 
valdžiai valstijų yaldininkąi, įr, ląįfcųį bėgąųt, įėję i mą- 
dą paliuosuoti nuo mokesčių ąlgąs yjsų žmonių, kurie

turiny
Astronomijos

—F. Slavėnas.
Bel-etažas —
Nuvainikuotieji 

čiai — Ą. ęjąiyt.
Šeimos pametimas ir jos sąukcijos

- v.
Kapitalizmas permanentinė^ kri

zės konvulsijose
Broluva 
šuo — < 
Priekaištas
Bairono paslaptis -
Populiaris Mokslas 

ir tt

vis dąr lukuyiuoja kas čia bus 
toliau.

Dabar kaip kam iš jų atsida
vę akys, kad Hitlerio laimėji
mais viąąi netenka džiaugtis, 
peš tie jo laimėjimai, tai Lie
tuvai tikra pražutig-

Kiti jau suprato, kad Lietu
vą jos sunkioje valandoje už
tarė ne kas kitas, kaip tik de- 
mokrątinės valstybės, kuriu vy
riausybės susideda iš įvairių 
partijų žmonių.

Lietuvoje lenkišką politiką ve
da dyarįnįękai, kurie dąb.ąr tu
rį Liętuyos gyvenime didelio, 
-syęrįo. šį svorį jję įgijo dėka 
monopolistų vedamos* vidaus 
gyvenime politikos.

Tai yra luomas, kuris paly
ginamai dąbąr daug sveria. Štąį 
(dėlko nors ir Lietuvoje gryęąį 
policinėmis priemonėmis palai
koma visuomenėje tam tikras, 
kursas, bet patsai gyvenimas 
labai gyvai reiškiasi, nors yie«. 
Šurnoje jo veik ir nepąstebia- 
ma.s

^ųįudo, sukruto visą Lietu
vą! Ęas bus ąteityję, dabar net 
butų sunku pastaįyti. Kova ęi- 
ųą._ Viso^ pąjėgoą visais fron
tais gyvai buriasi.

Įr visi šie frontai, tie barai 
jauste jaučia, kad kova su Len
kija beveik neišvengiama, todėl 
visi kartą gyvai riipšiąsi tai ko
vai. Jei tik bęnt kiek spaudi
mas iš viršaus sumažėtų, tąi 
Lietuvoje visai viešai, pasireikš
tų tiek patriotizmo ir pąsiryži- 
mo kovoti, kokio dąr niekuo
met Lietuvoje nėra buvę. Ir to
je kovoje nebūtų jokios opozi
cijos, tai tikrai butų įgyvendin-

kapitalistiš- 
: jie prisi

perka tų bondsų — ir mokesčių nebemoka. Bilionai do
lerių kapitalo, šitokiu budu yra apsaugoti nuo mokesčių 
mokėjimo, tUQ tarpu kai valdžią, neįste^dama pinigų 
bedarbiams šelpti, yrą priversta vis giliau ir giliau bri$- 
ti į skolas. Faktinai prie šitokios tvarkos, juo valdžia 
labiau yra paskendusi skolose, juo geriau turtingiems 
ęnįonėms, nes .yra daugiau tų bondsų, kuruose jie gali 
paslėpei savo pinigus.. 1

Yrą da ir antras gausus mokesčių šaltinis, kuris 
įkį šiol buvo uždarytas valdžiai,
Algos, kurias gauna federaliniai valdininkai, o taip pat 
valstijų, miestų ir kąunčių tarnautojų algos, yra paliuo- 
suętos nuo mokesčių.

Jeigu paprastas dąrbinįnkas, kuris yra nevedęs, už
dirba per metus daugiau kaip $1,000, tai jisai turi mo- 

“income tax”. B,et Vyriausiojo teismo teisėjas, val
stijos gubernatorius arba didelio miesto meras, kuris

— T* Tilvyti*-
X Opątošų.

B. Butkaus^* ‘ 
S* «weig.
— Apžvalga

Rooseveltąs pasiujė J. V. kongresui išleisti įstaty
mą, kuris atimtų tą privilegiją vafetybiniems ir munįęi- 
pąliniems bondsams ir vąldininkų algoms, kad nuo jų 
nereikią mokėti mokesčių. Jeigu kongresas tokį įstaty
mą išleis, tai Jungtinių Valstijų mokesčių sistemoje bus 
padaryta labai didelė atmaina.

Iki šiol Amerikoje buvot tokia' tvarka, kad jeigu 
žmogus įdeda savo pinigus į paskolų bondsus (obligaci
jas), išleistus federalinės valdžios, valstijos arba vieti
nės savivaldybės, tai, nežiūrint kiek jisai gauna nuo
šimčių nuą tokių inyestmentų, jam nuo. šįtų pajamų 
mokėti mokesčių nereikia.

Tai yrą puiki proga milionieriams ir 
kopis kompanijoms išsisukti nuo mokesčių 
perka ti^ bondsų

Jau dąbar kai kas iš tauti
ninkų vi$ai atvirai ir nuošir
džiai pasikalba ir su kitų pa
žiūrų žiųonėipis ir ųet-leidžia
si į kritiką. Net didelių ir at
sakingų pareigų tautininkai, ži
noma, tik kai kurie jų jau ta
ria atvirą žodį. Ręikią tikėtis, 
kad pačių tautininkų tąrpe ši
tą kritiška mintis vis labiau 
stiprės, nes jau nėra pas juos 
kas šią valandų jų pašlijusią 
situaciją galėtų pataisyti.

Taigi, lasai persiląužinias 
Lietuvoje visais frontais gyvai 
jaučiamas. Bet kaip giliai ir to
li šitas procesas eis, sunku bu
tų atspėti. Vienok tvirtai gali
ma sakyti, kad jisai nesiliaus 
ėjęs. —B.

—Lietuva turi laimėti ir Lie
tuva laimės!

šioks stiprus atsparumas aug
te auga ne tik spirtis prieš Len
kiją kaipo tokią, bet spirtis ir 
prieš lenkus čia vidaus gyveni
me, kad jų bet kokią įtaką su
mažinus ir jų visiems ųžma- 
čiams atsispirti.

Ryžtingumo šėlusiai daug, 
kiek jis bus ištvermingas ir pa
tvarus 
eitis parodys.

Nėra visai jokio pagrindo, 
kad galėtų įvykti bent koks 
persilaužimas, jei bent mono
polistai mėgintų iš viršaus šitą 
nuotaiką bet kokiais sumeti
mais parausti, bet sunku tai 
patikėti, -ųies jie visame krašte 
tuomet pasiliktų visai vienišai, 
niekur jokio pritarimo nęsura-

Kartu su rezultatais, pą- 
’ skelbtais šiąme numeryje, 
‘“Naujienos” padavė žinias apie 
balsavimus iš 89l SLA. kuopų. 
Jos padavė visos kaytu apie 
3,1001 balsų (prezidento pnkL 
mųosę 3x133 bąlsųs, kitų vir
šininkų rinkimuose, šiek-tiek 
ip.ąžiąų).

■Tai veikiausia bus ąrti pu- 
Sėą visų Uąlsų, pądųptų šiuose 
SLĄ. Pildomos Taryboj rinki
muose. Kaip pasiskįrstė kita 
pusė balsų, apie kukiuos mes 
neturim? žinių, bus galima pa
tirti tiktai iš galutinu rezul
tatų,. kai juos patikrins ir pa
skelbs oficiali Balsų Skaitymo 
Ęo.misija.

Iš tų skaitlinių, kurios buvo 
praneštos “Naujienoms”, gali
ma numanyti, kad penki da
bartinės Pildomos Tarybos na
rinį — Kagočiųs, Mąžukna, Gu- 
gįs, Mikužiutė. įr Ety. Stanes- 
low — laimės ripkwus žymio
mis balsų daugumomis. Dau
gumas gaus, tąr bųt, įr kiti 
du senieji viršininkai — Vini- 
kas ir Mockus. Juodu, gal būt, 
gaus netoli tiek pat balsų, kiek 
kiti penki P. T; nariai.

Kai kurie laikraščiai sakė, 
kad šiuodu sandariečių kandi
datai busią visuotinuose balsa
vimuose sumušti, bet tai nepa
matuotas pranašavimas. Re
zultatai iš tų kuopų, apie ku
rių balsavimus iki šiol pebuvo 
pranešta, bus, bendrai imant, 
palankesni, tautininkų sąrašui, 
;negu jų oponentams. Taip vi- 
jsuomet būdavo kitais metais, 
ir reikia manyti, kad taip bus 
;ir šį kartą.

Daugelyje kuopų nėra kores
pondentų, kugiię;i praneštų spau
dai apie balsavimų pasėkas. J 

i šitą skaičįų įeina didesnis nųo- 
išimtis kuppų, kurias k0Itir°~ 
liuoja taĮutįųiųkąi, negu tų, 
'kuriose v^pyąųją pažangieji.

Nuęma- 
kąd šį tūps idealus jisai gips 

dauginusia /rtikjąi iš tos pųsęs, 
kur jiems gręsia pavojus n.up 

i fašistų. Bdt negalimą tikętis, 
t kad jisai (aip. pat kpvptų įr 
prieš bolševikišką anti-demo,- 
kratizmą, nes tam visomis ke
turiomis prįęšįnsią komunistai, 

i kurių atstovas yra redakciją 
$tab,e. Jeii štabo pirmimukąs 
neapsižmrės, tąi į žurnalą Pa
teks da ir propagandos už b.oį- 
šęvįzmą.

Bet reikia tikėtis, kad tįe 
jaunuoliai dės visas pastangas 
nenukrypti nuo siauros* linijos, 
kurią jie pasirinko savo žurna
lo krypčiai, ir mes nuoširdžįąi 
įlinkime jiems nenusivilti.

NAUIt£NOS
Pn^ŪihV< E^cepjį Sunda, py 
Th« Lithuaaian N«wa

ąuna p,ej $'?5,QQ0> turi nemokamą rė
mė įr pįaudąjąąį ^ąugybe Visokių ki

tokių patarnavimų, nuo sąvo. ąlgoą p^pkęsčių nemoka.
Jeigu sųęįetį į daiktą tas visas sumas pinigų, ku

rios yya išmokamos federąįiniems valdiųinkąms, visų ^8 
valstijų yaltįmįįųkams ir miestų b^i ąpskrięių viršinin
kams bei tarnautojams kiekvienoje, tai susidarys milži
niška $kaitlįą&,

Prezideptąą Rooseveltąs siūlo,; kad tų valdininkų 
algų, lygiai kaip įr valdiškų bondsų, paliuosavimas nuo 
mokesčių butų panaikinta^ Tai yrą/Yiptią^ (įrąsiausių-

Tik-ką išėjo iš spaudos jau
nuolių žurnalas “The Voice pf 
Lithuanian Americans” (Lie
tuvių Amerikiečių Balsas), ku
rį leidžia būrys kaįfių pažvel- 
gų jaunuolių. Redakcinį komi
tetą sudaro Keistutis Mįęhelso- 
nas, John Orman ir Frank 
Yakstys; sporto skyrių veda 
Thomas Yermal, meno — Ąl- 
ber Pross.

Pirmas žurnalo numeris su
sideda iš 32 pusi., yra papuoš
tas gražiais viršeliais, ir iš vi
so daro savo išvaizda malonų 
įspūdį. Turinys lengvas ir įvai
rus: yra straipsnių, apysakai
čių, eileęaščių, pąveįkslų įr vy
kusių iliustracijų.

Numerio kaina 15 centų. Me
tinė prenumerata $1.50.; pusei 
metų $1.00?1' Adresas: Lithua- 
niąn-Amęrican Publįshers, Box 
3$, S.tatįon YV, Brooklyn, N.,

(Ųaiškąs iš Liętuvos)
Dąbar kovai su lenkais sų- 

stip^ęjųsi, visi dori patriotai 
kąįp įmanydami nojęi nusikra
tyti lenkiškos įtakos. Bet ją 
jauęįa visur, įr tenąįs jaučia, 
kur sę.uiau visai nesitikėjo, jog 
tįenais jus galėtų bąti. Kai ku
riose valstybės įatąįgose. jie. tiek 
b,uvo gerai užgymaskįravę, kad 
niekas tikęte netikėjo, kad jų 
čįą esama.

Išoriniai Lenkijai Lietuvą 
ąp,nstebėjus, kąip, kąs iš jų ne
tikėtai savo kaukę nuėmė ir 
kaptu pasirodė, kad tie lenkai 
turi stiprius pečius ir jų taip 
nelengva nusikratyti.

Eina kova ir kartu gimsta di
delis nesitenkinimas, 
vojc tautininkai, ai 
kurię iš. jų pasirodo 
bevaliais, ištižėliais.

Suprantama, tiek 
yra visa dešimts metų be per
traukos buvo ugdomas vadams 
pąklusnumas ir susiklausymas, 
taigi valios atsparumas turėjo 
pamažu visai nykti iki visai ak
lo saviems vadams pasitikęji-

(Tęsinys)
Taigi, Lietuvoje net mažumų 
tarpe jaučiamas stiprus susdrų- , 
pinimas rytojaus diena, bet Ali
sa nelaimė, kad nėra kas tą su
sidariusią nuotaiką galėtų tei
giamai Lietuvos padėties su
stiprinimui išnaudoti, nes mo
nopolistai, savaime aišku, tų 
mažumų tarpe negali turėti pa
sitikėjimo.

Lietuvos lenkai politikai da
bar zuja lyg galvas pametę ir 
savotišką džiaugsmą reikšdami 
kartu kremta pirštus, kad visa 
taip neina, kaip jų planuose bu
vo numatyta. Jį? kiękviepame 
žingsnyje Lietuvos visuomenė
je junta gyvą atsparumą prieš 
jų planus ir norus.

Lenkijos, pasiuntinys jau iš 
pirmųjų atvykimo, dienų į Lįe- 

Ituvą taip, pat ąiškiąį turėjo pa
justi tą šaltį, kurio, vargu se
niau tikėjosi čia sulauksiąs.

Į ginklų fondą lėšos iš visur 
plaukia. Ruošiami visokie kur
sai, kas daryti karui ištikus. Ei
na tuo klausimu visokie pasi
tarimai. Visa tai turi savotiškai 
nuteikti ir lenkus. Bent šių die
nų Lietuvos visuomenėje tokia 
nuotaika ir toksai įsitikinimas 
vyrauja, kad geruoju su šių 
dienų Lenkija nebus galima su
sitarti. •

Tiesa, lenkai gerai žino, kad 
Lietuva turi daug vidaus bėdų, 
bet ir jiems patiems tos bėdęs 
nėra svetimos. Pačioje Lenki
joje taip pat visuomenėje san
tykiai yra pusėtinai įtempti. Jeį 
Lietuvoje pąąįręįškia vieningus 
noras lenkąms nepasiduoti, ųet 
jei ir kariauti tektų, tai tokios 
vieningos nuotaikos toli grąžu, 
nesama pąęiojc Lenkijoje. Te
nąįs visą eįlč ęrgąnizaęijų aiš
kiai ii’ ųę.tivįprąsmiai pasisakė, 
kad jię yįsąį neporį karo su 
Lietuvą, yątąb Lietuvos leųkų

nes pįųigų nįekais nemėto ir 
todėl pradėta plačiai kalbėti, 
kądėl p, Trečiojkąs taip drą
siai dupįą pimguą tęn, iš 
kur nėra beveik jokios vii- 
tieą juos atgauti? Dabar jau 
vįęšai Lulbaina, kad p. Tre
čiokas. turėjos Lietuvos, ofi
cialių žmpmų ųžtikrmįmfy 
kad įdėtus, pinigus atmokė
siantį Llęluvos* valdžia.

“Tačiau įmokėtų pinigų 
nieks nesiryžo atmokėti. Ų. 
Trečiokas, sakoma, lankęsis 
New Yorke ir Washingtone, 
tačiau be pasekmių. Po toltybės skolų nemoka 
nutaręs važiuoti tiesiog į t »• z<

• Netrukus vėl bus ątnaujin- 
ti siaurojo gęįežinkęlio, Panevė
žys — Joniškis statybos darbai*. 
Bus priimta keli šimtai darbi
ninkų. šiemet jau bus statomi 
ir stočių trobesiai.
• Finansų Ministerija pasky
rė 355 centnerius rugių vargin
goms pajūrio žvejų Šeimoms 
sušelpti. Šiuo budu vyriausybė 
šelpia žvejus jau kelinti metai.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 Hąlsted St.. Chicago,

sui. Ęąitų geęaL kad sumanymas butų priimtas.
įet galimą nųųiatyti, kad šis Roosevelto gąsiuly- 

mas ąųįiįį griež^įąųsią pąsipriešįnįm.ą iš įvąipių pysiu, 
lies jįya yąliečiąiyą mi£ony privilegijuotų žmonių kiše- nebus išlekiąs yąyąrdžių 

nas ir naujas vidaus* pasų Isla
mas,
• Nemunę
mi karklais, kurią sustabdys la
kioj ąntį siųęįį, dabar darąųtį 
nustęlių dirvoms ir pįeyoiųs.
• Ųietuva dąbąr užsieniams 
yra ękoldnga apie 7 milijonus 
litų. Didžioji tęs* skoloą dalią 
(48 mik lt.) ten^a Aiųerikos 
Jungtinėms valstybėms, 
rionys tuo tarpu Europ

Kodėl staigiai iškeliavo į ko
lonijas “sąkyti prakalbas” (ku
rių mokąs, nerengią) p. J. Tys
liava, kuomet vienas jo padėjė
jas \“ Vienybės” redakcijoj šio
mis dienomis apleidžia Ameri
ką? Ir kodėl išvažiavo. į Lietu
vą “Vienybės” leidėjų bendro
vės pirmininkas, p. A. Treęio; 
kas, kurią neseniai pasidarė vy
riausias to laikraščio “bosas” 
ir, kaip, buvo pranešta, įdėję į 
jį gana stambią sumą pinigų?

Iš to, ką mums rašo vienas 
Žmpguą įš New Yprko, atrodo, 
kad p. Trečiokas išvyko į Kau
ną “kolektuoti” tai, kas jąm 
nepasisekė gauti Lietuvos kon
sulate ir pasiuntinybėje. Esą,— 

. “Kaip jau tautininkiškpję 
spaudoje buvo rašyta, p. 
T^ečioka.ą įdėjęs į Vienybės 
biznį savo 1,500 dol. ir įuo- 
mi išgelbėjęs Vienybę. Vė- 

• liau kalbėta, kad p.. Trečio^
kas davęs Vienybei ne l,5f00, 
b.ę.t 3,0ęjd cįęleęių.

“Nors p. Trečiokas, kgip 
; sakomą, įr mtiurfe. žmogus, 
t tačiau visiems suprantama,

(Musų specialaus korespondento Lietuyoje), 

tąs vienas i 
frontas!

Tokia šių 
nuotaika!

Bet visoje 
vienas ir vyriausias motymas, 
tai stiprus ir tvirtas tikėjimas 
savo pergale! šio tikėjimo, ro- 
doą, jokiais argumentais niekas 
negalėtų sugriauti.

Vienu laiku jisai tąręąi su 
“trafiko džiodžįu,” Laukaičiu 
įsteigti naują ląįkrąštį Bąlti- 
morėje. . Prie šito biznio Lau
kaitis bandė pritraukti p. J. J. 
Bačiuną ir kilus pasiturinčius 
tautininkus, bet iš to ųieko ne
išėjo. Tai dabar Tysliava suka 
aplink “Sandarą”. -

Saistą SUęet 
CANĄL 8500

Subscription Rate»l

vis nėra aprimusios

Atsargos ka

Ufaakymo Itatoa:
Chicago je—paštu s

Metams____________________$8.00.
Pusei matų_______________ 4.00.
Trims mSnesiams 2.00

Chicagoje per7 išnešiotojus: ^ ^ 
Viena kopija........... .......  8c.
Savaitei ----------------- -----• * 18c
Mšnesiui-------------------- ,4.^. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje 
paštu:

Metams_________
Pusei metų _______
Trims mėnesiams . 
Dvieęią pą<ųeriąmA 
Vienam, mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpigimą)
Metams $8.00
Pusei m£tų ------ ,_ _____ _ 4.oo
Trims mėnesiams _______  2.50
Pinigus reikia siusti pašto Monęy

Orderių kartų aų užsakymų,



NAUJIENOS, Chicago, III.
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Antradienis, balan. 26, 1938

DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Ualsted Street. Telefonas Cąnal 0117 — Atdaras ketvergais visą dieną, 
VALDYBA: J. DEGUTIS, iždininkas

K. KAIRIS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trūstisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas.

P. MILLER, finansų selootorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Pr-joT Advokatas, J. P. VARKĄLA, Draugijos, Ąąditoriua

TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA DAR 4 DIENOS
Konkurso Užbaiga Balandžio 30 d., 1938 m.

ĮRAŠĖ dar 
MIESTAS NARIŲ ĮRAŠYSKON KU RSANTAI 

Senas Petras ...............................
Benediktas Vaitekūnas .............
Stasys J. Petrauskas .................
Frank Bulaw .............................
Vincent B. Ambrose .................
Stasys Yurčis, Boseland ...........
Thomas Šalkauskas ............. .....
Kazimiera^ Jokubka, Cicero ....
Joseph Augaitis, Cicero ............
Joseph Ascilla .............................
P-ia Marian Ascilla, Cicero ......
Adomas Markūnas .....................
Antanas Visbaras, Cicero ..........
Alex Ambrozevičia ....................
P-ia Elz. Norgailienė .................
Geo Izbickas, Harvey ................
Petras Galskįs .............................
Mike Senko, Boseland ...............
John. A. Gre^ey, Gary ...............
Povilus Milaševičius ....................
John Šliužas ................................
John P. Gričiunas, S t. Charles .. 
P-lė Suzana Gabris, Waukegan . 
Antanas L. Skiręnontas, Haryey 
P-le Josephine Miller, Evanston 
Peter P. Lapenis .........................
Stasys Mockus, Racine ................

Jehittė' £aur^ii Waukegan - 
P-ia Mag. Ratkevičienė ..............

Stanley Sjatkievicb, Racine .......
Kazys Steponavičius ..................
Vincas černauskas, SpringfiekĮ - 
Jonas Cinikas, Cicero ................
Juodis Albauskas, Ch. Heights .. 
Chester Prakurotas, Gary .........
Louis Antonavičius ....................
P-ia Petronėlė Markauskas ........
Joseph J. Žukas ..........................
Peter Giniotis ..............................
P-ia Jųlją Luketis, Springfięl^ .. 
P-lė Antoinette Kacevičįus ........
Antanas Stankus, Aurora ..........
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Šį šeštadienį, balandžio 30 d., 
baigsis kvotų išlyginimas. Drau
gijos ofisas bus atidaras ligi 2 
vai. popiet. Prašome visus kon
kursai! tus, kad įrašytus* narius 
priduotumėt Draugijai liki čia 
pažymėtam laikui. Konkurso 
vedėjui bus galima suvesti kon
kurse įrašytų narių sąskaitą 
priešp^ędąąt vakaro, progra
mą.

.Taigi pavieniai Draugijos na
riai, kurie įrašys narį, kad ga
lėtų gauti tikietą į bankietą, 
malonėkit priduoti ne vėliau 
šeštadienio, tai yrą balandžio 
(April) 30 d., 2 vai. popiet.

Kai kuriems konkursantapis 
trūkstą po gana mažą skaičių 
narių kvotai išlyginti, o kai ku- 
riepaą po daugiau, bet pasitiki- 
ųię, kad didesnė konkursanĮų 
dalis kvotas* išlygins ligi šešta
dienio. Prašom darbuotis visus, 
kiek kurio jėgos leis, kad gą- 
lętuąięte įrąšyti 
skaičių narių, 

į
Iki pasimatymo konkurso 

vakarę.

atatinkamą

Jonas Degutis, 
Konkurso vedėjas

Dar Ne Vėlu

Pavieniai nąrįąi (ne kontestantaį) įrašė ........... 472.......   128
Aplamai nąujų narių kvotą konkurse................... 3,000
Konkurse naujų narįų įrašytą .............................. 2,058
Kvotai trūksta .'..........   942

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

čią dieną, tai yra šeštadienio vakare, įvyks Konkurso Finalo 
Vakaras, Amalgąmąted Cęnter, 333 Ashland Blvd.

Mes visi didžiuojamės pri
klausydami didžiausiai ir pa
vyzdingai tvarkomai draugijai. 
Visų yra noras, kad musų drau
giją augtų, bujotų ir butų kuo 
sėkmingiausia. Ęet ar vįsi ir ar 
daug esapię prisidėję prie mu
sų draugijos auklėjimo,? Toli 
gražu nevisi-1 Juk į visus, garins 
buvo kręipjasį ąsąieąiškai su 
laiškais keletą savaičių atgal 
prašant pasidarbuoti įrašant 
dar nepriklausomus draugijai 
šeimos narius, draugus bei kai
mynus. Visiems buvę pasiųsta 
aplikaęįjų blandos nąriems* įya-

2. Visi nauji ąariąi, įsirašę nuo gruodžio 11 d. 1937 ligi gyti. paę ne vęlu> <įar ga^te
balandžio 30 d- 1938 m., į sakytą vakarą tikietus gaus nemo
kamai. kaipgi tįkįętuą gąus pemokamai visi tie draugijos na
riai, kurie įrašę naąjų narių.

3. Konkurso Finalo Vakąęui tikietai nebus parduodami — 
juos gaus nauji nariai; nariąt už įrašytą ąarį, taipgi, kąjnkuj- 
santaį. Vakare įsigėrimai ir užkandžiai bus nemokamai.

4. Nariai priimami Draugijon — vyrai ir moterys, nuo 15 
ligi 48 m. Pasibaigus konkursui nauji nariai bus pyiią&ąmj tik" 
tai nuo. 15 ligi 40 metų. Įsirašyti galima per musų konkųrsaų- 
(u&; per draugijos nąriuą arba reikią ątvykti ąsmeųišk^ į djąą- 
gijos ofisą.

55 Draugijos ofisas adarąą nuo 9 ligi 5 vai. popiet, ketvir
tadieniais 9 ryto ligi 9 vakare įr pedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. 
popiet.

Į Kontestantus
Vajaus pabaiga jau čia* Bęįir 

ko vos 5 dienos brangaus laikų. 
Visi turite daug prospektų, kųr 
rie vis atidėliojo ant toliau. Dą- 
4^r paskutinė proga! Djar pią- 
kį daugiau energijos, daugiau 
pastangų, kad galėtute išnaų- 
4ęti pąąįvtinę pspgą, 9 su dar- 
bo vaisiais bus visiems malonų 
džiaugtis. Gerbiamieji, vardaų 
garbės ir naudos sau ir drau
gijai — subr lįskite!

finalo Vakare susitiksimu 
viąi; kaip bus maloąu sveikint 
darbščiuosius ir jaustis patiems 
nuoširdžiai išpildžiusius savą 
užduotos. —M.

i " —........

Draugijos finalo Va 
karo Darbininkai

Peter Smilgis įrašė Marįon 
Špiiih

Joe Petei s įrašė Vaclovą Ret-

William Pocius įrašė Joną
Ęųzmįn

Juozas GųlbaiUs įrašė Vikto
rą Bankų

Kąstas Dąnis irąšė Oną Gal- 
kųs

Victor Balys įrąšė Vietoj ir 
Mūry Baltys

(Tąsa ant 6-to pusi.)
w>, linu. ■■■>»>» '■■.U >I>J»

Chicagos 
Draugijos Finalo

Vakaras

‘Bruno J. Zubricką Chicagos 
Lietuvių Draugijos nariu. '

Dr. Zubrickas yra baigęs me
dicinos mokslą Austrijoje, gar
siajame Vienos universitete. I 
Vieną jis nuvyko studijuoti 
medicinos iš Lietuvos, kur bai
gė gimnaziją jau tuo laiku, kai 
Lietuva turėjo atgąvusi nepri
klausomybę.

Tenką pąsakyli, jog Dr. Zu- 
hrickąs yra tikrai, kultūringas 
ar. sinąpaliūgas žmogus, rimtai 
atsidavęs sąvp profesijai. Rei
kalui esąųt nąriams patartiną 
kreiptis į jį.

Ofisą Dr. Žubrickąs laiko ą- 
dręęu 2808 V7ęst 63rd St.

Rockford, III.

Kon. Senas Petras įrašė: , 
Jonąs Sutkus 
Juozas Tąrkutis 
Julia Burbąs 
Julius Prautowski 
Josęph Praųtowski 
Nel|e Bącus 
Lilian Garšva

Kon. Vincent B. Ambrose įra
šė:

Agnės Snarskis 
Paulina Miknis 
John Miknis 

\ WiUiam Balis
William Balis ląiko bučerpę 

po yardu Michigąn Meat Mar
kei, 10326 So. Michigąn Avė.

John ir Paulina Miknis laiko 
tavęrųą po. vardu Bjg Tree Inn,. 
Roųte 2.
Kon. Juozas Žukas įrašė:

* * J - • * 11 ' ’ e •

Charles Brazaitį
Koų. John šliužas įrąšė: 

Josęphinę Goodis 
John Petraitis

Kon. p-lė Josephine Miller įra
šė:

Kazimierą Jokubką
Kon. A. Valkauskas įrašę: 

Joseph Bąųis
Kon. Joseph Augaitis įrašė: 

Petronėlė Rauks 
Auna Savickis 
Mary Tamošaitis

Kon. Stasys Yurčis įrašę:, 
Jueleane ĄĮlispn 
Dr. Wilton AĮlison 
Barbora Klevickis 
Vincent Klevicki 
Frank Raišutrs 
Freda Zlibin 
Nanęy Zlibin 
FeliksąSi, JRetroviče 
Joe Kairis 
Barborą-Alekna 
Jonas Alekna 
Amilia Paulikas

Kon. Mike Šėriko įrašė:
Martin Ntiller 
Caston Palonis 
Joe Adomaitis 
Frank Morkus 
Janette Korman 

t ■'

Kon. Alex Ambrozęvičįa įrašė: 
Williąm B. Murauskas 
Helen Burpes 
Philip Ząnąitis 
Antanas ĮJrnąitis. 
Domininkas Rimgaila 
Jųlui Kinder, Jr.

Kon. Adomas Markūnas įrąšė: 
Bertha Miteliui 
Povilas Stančikas 
Joseph Petrošius

Kon. Geo. Izbickas įrąšė: 
Petronella Rapšis

Kpn. Stasys J. Petrauskas iš 
Rockfordo, įrašė: /

Mrs. Helen Dubiu 
Jąck Shlikas 
lyiiss Nellie Link 
Mrs. Mikase Rųlis 
Alexąnder Hausman 
Cįias Wever 
J. Zakarevičius 
V. Ypunkus 
Mis Aleksandra Bajoras

Kpn. Antanas Vi^harąs įrašė: 
Gęorgę pamenąs.
Martin Pętroni>s 
Jonas Skupaitis 
Jjoseph Dar lėnas c
Ęvą Gudas 
Barborą Varaitis 
Josephine Baskus.

Kon. P-ia Mągd. Ratkevičienė 
įrašė:

Isadore Tubutis 
Stella Lędeiką 
Martha M. Evinski

Per ofisą įsirašę šie: 
,M. Krisčiunas 
Steven Stanis 
Josephine Dvaronis

> Jonas* Skupas 
Antąnas Urbonavičius 
Juozas Manauskas 

‘ Auna Martinkus 
John Wenckus 
Albin Karlowski

1 Joe Kūzmin

Viktoras Preikšas
Chicagos Lietuvių Draugija 

pasidaugino dar vienu biznie-
rium, būtent, Viktoru Preikšą. 
Preikšą yra - senas biznierius, 
pirmaiu turėjęs biznį ant Brid- 
geporto, o dabar turi duonke
py klą Brighton Parke, 2457 W. 
46 Pi. Jo specialybė, tai kepti 
rupią ruginę duoną, taipgi lie
tuvišką pyragą su razinkąis.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariams patartina remti savo 
draugijos narius biznierius bei 
profesionalus.

Viktorą Preikšą įrašė į Drau
giją Juozas Markus.

NIAUJĄS NARYS

Charles Brazaitis
Pąnas Brazaitis senas Chica

gos gyventojas ir daugeliui chi- 
cagięčių žinomas iš amato virė
jas, taipgi turėjęs savo valgyk
lą Bridgeporte, o dabar turi ta
verną vardu Twp Step Tavern, 
634 W. 59th St.

Brazaičiai turi dvi dukteris: 
Stellą 12 metų ir Genovaitę 13 
metų. Abi pabaigė vienu kartu 
pradinę mokyklą. Taipgi išsi
moko gerai šokti ir šiuo kartu 
dalyvauja Andriejevo šokikų 
grupėj.

J. Žukas jį prirašė į draugi
ją

Stasys J. Petrauskas
Kadangi mes jau žygiuojame 

p*rie užbaigos kontesto, tai tąja 
proga ir aš noriu prabilti nors 
trumpai. Kad butų galima iš
laikyti šios kolonijos lietuvių 
garbę ir populiarumą ir kad iš
lyginti pilnai skirtą kvotą Rock- 
fordui, tai lojalus organizacijos

Balandžio, 30 d. baigiasi 
Draugijos kontestas. Tąją pro
ga yrą rengiamas kąiHesto Fi
nalą Vakarai. Kitau) tąriąnt, 
pabaigtuvių vakąrąs.

Kaip jau nękąrtą hųvp skel
biamą, tikietai į tą vakarą nėra 
parduodam^. Jie buvo duodami 
ąemokamai tik tiems ųariapis, 
kurie kontesto metu patys įsi
rašė arba kitus įrašė.

Taigi, Finalą Vakaras bus ne 
tik kontestp pabąigtuyių pažy
mėjimas, bet tuo pačiu metu ir 
naujų narių iškilmingas priė
mimas bei jų pavaišinimas. 
Naujieji nariai turės prpgos* su 
organizacijos vadovybe bei vei
kėjais susipažinti b.ęi šiaip link
smai ir draugiškoje nuotaikoje 
vakarą praleisti.

Vakaro dalyviai ne tik bus 
valgiais ir gėrimais pavaišinti, 
bet taip pat palinksminti dai
nomis ir šokiais.

nariai ęntuziaztiškąį pribuvo 
man į (alką, sų kuriais solida
rią! vęikėm sukauptom jėgom. 
Su tokia gausinga ir širdinga 
pagalba ne tik yra galima baig
ti Rockfordui skirtą kvotą, bet 
reikalui esąnt, su tokiais kil
niais bendradarbiais butų gąlį^ 
ma ir didžiausius kalnus nu
versti.

Labai esu dėkingas p-niai 
Sinkevičienei, p-lei Onutei Šir- 
vinskaitei, Albino Petronio vi
sai šeimai, Madestui A. Gibas, 
Alfonsui Ruzas, John Brast, B. 
Kruveliui, F. Vasiliauskui ir ki
tiems, kurių vardų čionai sumi
nėti negaliu dėlei vietos stokos. 
Kad įvertinančiai išreikšti ir 
atitinkamai apvainikuoti to 
darbo vaisių, numatoma, kad 
rockfordiečiai vyks į Chicagą į 
Finalo Vakarą net su trimis au
tobusais.

Taigi iki malonaus asmeniš
ko pasimatymo šeštadienio va
kare, balandžio 30 d., Amalga- 
mated svetainėje, 333 So. Ash
land Avė.

—S. J. Petrauskas

O kas pastaruoju laiku ne
girdėjo p-lės Jadvygos Gricai- 
tės vardo? Vos tik prieš kelias 
savaites ji dainavo operoje ir 
apie ją buvo daug rašoma vie
tos laikraščiuose (neišskyrus 
ąė amerikoniškų).

P-lė Malela ir Slažas išpildys 
kelis šaunius ir vikrius šokius, 
o, pabaigoje “Naujosios Gady
nės” choro kvartetas sudainuos 
vieną kitą dainelę. Per visą va
karą, kai tik programa pasi
baigs, vyks šokiai grojant Ge-

Dr. Bruno J. Zubrickas

orgę Steponavičiaus orkestrui.
Kaip matote, Finalo Vakaras 

visais atžvilgiais bus gražus ir 
linksmas. Kurie gavote tikietus, 
pasibenkite atvykti: smagiai 
laiką praleisite ir busite pa tan
kinti.

Vąkajas įvyks Ąmą(ganiated 
Center trobesyje, 333 So. Ash
land lioulevard. prasidės 6:30

Ęavieniai Prąugijos nariai 
įrašė šiuos asmenis:

Joe Markus įrašė Viktor
Preikšą

WiHiam įrašė Michael Ku-
čiųskį

Jospphįiię Ąliaauskis įrąšė
Helen Matusąs

Mrs. S. Sherclis įrašė Char
les ir Ją§ęph Rąąbai.

tai pądąryti šią savąįtę ir įro
dyti, kad esate savo, mylimus 
organizacijos jįąptrųs nardai. 
Jūsų darbas bus pilnai įvertin
tas ir ųž tai gąųsjįe veltui įžan
gos tikįetą į Finalo Vakarą ver
tės $2.50; taip jau ir jūsų įra- 
šomaa narys gaus tokį pat ti- 
kietą. Vakaras*, yra rengiamus 
priėmimui — įvesdinimui nau
jų narių ir pagerbimui įrašan
čiųjų. Bus šaunus programas, 
ų^ąpdžiąi, įęįgęyįmąį — vislps 
nemokamai. Tikietai už pipigps. 
pebus pąrdųpęįąpii niekalų.

Kaipo nariai, kaipo draugijos 
prat;rįįotai,t šią savaitę įsįpildyki- 
tę savo, pareigą — įrašykite 
-pors po vieną narį. Kito $ešja- 
dįęnio vakarą, balandžio 30 
dieną, susirinkę į Ąmalgaijnęitų 
puošnųjį namą apveikščiosipm 
viepą iš sėkmingiausiųjų kpn- 
testų užbaigtuves*. Pasistąn^te 
puti tų užbaigtuvių dalyviai^.

Iki pasimatymo Finalo Va-: 
kare. —W. V. M.

i

Įiontestantąs P. Giniotis, 
kaip sąkoma, “pagavo gana 
stambią žuvę” įrašydamas Dr.

V. Smotelienė įrašė Mrs. Mal- vai. vakaro.
vina Mačiulis

Bukite vietoje ne vėliau kaip 
5:30, vąh vakaro.

J. Katilius
J. Gumauskas
K. čepukas 
Walter Cherry 
Petras Grakauskas 
J. Kraučunas 
M. Krikščiūnas 
A. Smalelis

* Ęd. Devęikis Jr.
Ona Adomaitiene

Petronėlė Kičienė
K. Rądjjšauskienė 
Arthur šliauteris
Jonas Radišauskas

-------------------------------------------------------------------- Įn

Peter Kazauskas 
William Augulionis 
Anton Kazauskas 
Joseph. Janush 
Janette Miller 
Eva Miller 
Wolter Petrauskas 
Jonas Bartusionis 
Julius* Janonis 
Peter Padarskis 
Kari Zanovski 
Adams Arnauskas 
J. J. Dauteras 
J. Škupas 
Eva Būrais

K. Rumbutis įrašė Philip C. 
Ząnovyskį

Joe Bąęhųnąs įrašė Peter 
Brazis

Emilia Skrąby įrąšė Estellą 
Judickis

Magdelena Makaveckienė į- 
rašė Paulina Mack

Petras Varnagis įrašė Joną 
Kollins

John Gurąs įrašę Wįlliam
Matkus

y^olte|’ Skučas įrašė Alex 
Vičą

Kastas* Petraitis įrašė Augus 
Stockų

Beu Rasper įrašė Mary Zu- 
bas

Anna Stuckas įrašė Marta 
Stuckas

Antanas Kaminskas
Pavyzdžiui, dainuos p. Aųta-

Vanda Bajonis įrašė Kari nas Kaminskas, plačiai žiąo- 
^Norman . inas chicagiečiams tenorai



Antradienis, balan. 26, 1938NAUJIENOS, CHcago, I1L

rinkimas liko baigtas.

' (Tąsa iš 5-to pusi.)

Untanas.

A. JOCIŲ 
APLANKIUS

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE

MOV1NG x
Perklaustom forničius, pianus ii 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam i farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga 
.anluotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

A. ūki t Tel. TAKUS 3408

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

į A. Nakrašą buvę du žmones. 
To automobilio vairuotojas gy
vena, prie 93 ir Cottage Grove 
avė, dirbąs Peoplęs Store kai
po batų taisytojas. Pp. A. Nak- 
rašai sako, kad policija sle
pianti žmonių vardus, kurie 
matė nelaimės įvyki.

Antanas Nakrašas yra žy
mus Roselando biznierius tu
rintis taverną adresu 311 Ken- 
sington avė. Yra kr.sierius 
Golden Star Kliubo ir Kliubų 
Draugijų susivienijimo, ener
gingas draugijose veikėjas. Da
bar nelaimei jį ištikus, daug

JURGIO VARDUVIŲ AUKOS 
GINKLŲ FONDUI

Balandžio 22 d. š. m. Mar- 
ųuette Parke pp. Grybų na
muose įvyko minėjimas vardu
vių p. Jurgio Grybo. Susirinko 
būrelis jo draugų bei pažįsta
mų.

Prie progos buvo sumanyta, 
kad mums linksminantės butų 
visai vietoj, kad padėti musų'susilaukė atjautimo, nes burit.i 
broliams lietuviams apginti'jį atlanko ligoninėj, šiandien
Lietuvą. Prie geros nuotaikos į gal jau važiuos namo, jam na- 
nors mažo būrelio žmonių su- mie busią ramiau gulėti, 
dėta sumoj $41.50 ir virš mi
nėta suma pinigų perduota Lie
tuvos konsului, p. P. Daužvr.r- 
džiui.
Sekančios ypatos aukavo: An
tanas ir Antanina Valašimai 
$10.00; Jurgis ir Petronė Gry
bai $5.00; B. F. Simons, Sihio- 
kaitis, $5.00; Dr. Jurgis ir Ma
rijona Bložiai $5.00; Jurgis ir 
A. Skobiai $5.00; Jonas ir Ona 
Vizbarai $5.00; Mikas ir Stasė 
Palakai $2.00; K. Meskauskas 
(Maskin) $2.00; Justina Urbi- 
kienė $2.00 J. Slažai $.25 
K. Zekai $.25.

Viso surinkta $41.50.
Poniai Gribienei dėkui 

geras vaišes ir svetingumą.
B. F. S

ir

už

Rožių žemėj nors pavasaris, 
bet nevisus “rožės” žydi. Tarp 
kitų, ir drg. A. Jocius turėjo 
sunkoką operaciją bet j r. u ge
rėjo ir balandžio 23 d. parvyko 
į savąjį butą iš ligoninės.

7
A. Jocius nesiskundė per

daug, nes, Roselando Commu- 
nity ligoninė gerai prižiūri, 
tad daug prisideda pre page
rinimo po operacijos.

Už savaitės kitos, ligonius ti
kis sustiprėti ir pradėti 
dedesne energija. J. .

dar

ihiš
• T
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Chicagos Lietuvių Draugija
John Butvil įrašė Joną Whi- 

te •
Anna Gustan įrašė Juliją 

Maison
Valerija Zenkus įrašė Mary

Pupšis 7

Paul Valaitis! įrašė Joe Kuršų
Kari Wolter įrašė Ben Zičkų
Mary Arlauskas įrašė Bessie

Miller ,
Mikalina Vaznoris įrašė Em- 

ma Vaznoris
Mike Karaitis įrašė Joną Va-

■ 1 1 ...................................—..r

skutinė proga. Be to, kiekvie
nas įstojantis dar gauna nemo
kamai įžangos tikietą į Finalo 
Vakarą, įvyksiantį. 30 dieną šio 
mėnes»io Amalgameitų trobesy
je. Ne tik įžanga, bet ir valgiai 
bei gėrimai visiems bus teikia
mi iki sočiai nemokamai. Taip 
jau ir įrašantieji naujus na
rius gauna po tikietą nemoka
mai.

Kostai)tas Sauraitis įrašė Pet
rą Jovaišą

Josephine Brazis įrašė Vin
centą Vainorį

Charles Kalei na įrašė Barbo
rą Zink

Eva Melon įrašė Adams Ber
tulį

Alex Gumauskas įrašė Domi
cėlę Karnauską

Stasys Gedinin įrašė
Kuzmin

Joe Petkus įrašė Ben. 
lauską

Panelė Anna Valai tisi
p-lę Mary Vagner

Pete
John

rėnas
Paul

Daunį
Paul

Shalman

John

Kur-

įra’e

PeterZolan įrašė Gust 
Penkus įrašė Victor Ju-

Cerkauskas įrašė Vincą

Zavist įrašė Joseph

Anna

Automobilis su-
A. Nakrašas,

ANTANO NAKRAŠO 
NELAIME

ROSELAND — Antanas Na
krašas, žinomas viečos biznie
rius turėjo didelę nelaimę su 
auotmobiliu. 
d: užytas, bet
nors ir buvo išmestas ir pri
slėgtas apvirtusio automobilio, 
stebuklingai išliko neužmuš
tas ir nei kaulai nesulaužyti, 
bet galvos kaulas pramuštas ir 
dešinės kojos kulšis užgLUta 
skaudžiai.

Antanas Nakrašas, ketvirta
dienio nsktį važiavo iš su 1- 
rinkimo Peoples Furniturė Co, 
Patiko nelaimę važiuojant 115 
St. į rytus ties Parnell St. Iš 
pietų pusės kita mašina, va
žiavus be šviesų, visu smarku
mu smogė į A. Nakrašo auto
mobilio šoną. A Nakrošrs buvo 
išmestas iš automobilio ir pri
slėgtas. A. Nakrašas tik tiek 
atmenąs, girdėjęs moterišką 
balsą šaukiant, kad kelkit: au
tomobilį, nes žmogus po juo

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

John Urban, 21, su 
Vaišvilas, 22

James Bonetto, 22, su Mar
celin Urban, 22

Joseph Kakunas, 24, su 
hevieve Valentine, 24 
.. Frank Cangialasi, 28, su 
ties Rekas, 27

Peter Katauskas, 23, su Mar- 
garet Magerl, 21

KAD APSISAUGOTI
Ge-

Ag-

Leninas 
Paveiksluose

yra

Vėliaus A. Nakrašas tik pra
dėjęs lyg per miegą jausti, kad 
jį varto ir visaip spaudo Dr. L 
Makaras, Roseland Communi- 
ty Hospital. Dabar jau kelioš 
d.enos po nelaimės įvykio. A. 
Nakrašas skundžiasi, kad jam 
k< sdien didėja vidurių skaudė
jimas, bet šiaip ligonis jau
čiasi laimingas, kad kaulų ne
sulaužė.

Automobilyj, kuris įvažiavo jį ščukinas atvaizduoja.

Sonotone teatre dabar 
rodoma Sovietų filmą “Leni
nas Spalių Mėnesyje”. Tai la
bai rūpestingai prirengta fil
mą ir parodo Leniną tokių,* ko
kių jis buvo ir kokiu jį Įsivaiz
davo žmonės iš to laiko pa
veikslų, tilpusių laikn ščiuose. 
Tikrenybėje Lenino barzda bu
vo ruda, bet ant paveikslų 
laikraščiuose ji išrodė juoda. 
Filmoje Leniną lošia Vachtar.- 
govo revoliucinio teatro vete
ranas Borise s ščukinas. Ir jis 
jį lošia ne su ruda barzda, bet 
su juoda. Nes su juoda barzda 
žmonės Leniną geriau pažy
sta.

Sonotone teatre Lenino fil
mą j: u ėjo visą savaitę su di
deliu pasisekimu. Dabar eis ki
tą savaitę, kad visiems butų 
progos pamatyti Leniną, kaip

Žmonės perka nuosavus na
mus, kad galėtų apsisaugoti se
natvėje nuo vargo; apdraudžia 
rakandus bei automobilius nuo 
pavogimo, sudegimo arba ne
laimių —- kad išvengtų netikė
tų nuostolių bei kaštų. Ir tas 
yra labai praktišką. (

i • . • »,l > i.< >1 •» 11 I

Vienok kad butų galima ap- 
i’drausti savo įplaukas ligos 

metu, arba apsirūpinti laidoji
mo ištekliais netikėtai mirčiai 
įvykus — tuo daugelis žmonių 
visai nesirūpina arba atidėlio
ja. Tas jau nėra praktiška. Ka
dangi tiek liga, tiek mirtis nie
kuomet nėra laukiamos — o 
vienok jos užklumpa, kuomet 
prie jų esame mažiausiai pasi
rengę.

Priklausyti Chicagos Lietu
vių Draugijai ir jaustis apsau
gotam netikėtos nelaimės metu 
turėtų būti kiekvieno lietuvio 
pareiga.

LIETUVOS PRODUKTAI
SALDAINIŲ
KUMPIŲ
"PICNIC“ KUMPIŲ
RŪKYTŲ KUMPIŲ
Ateikit i musų “sample ypom” ir pamatykite šių importuotų produktų.

Krautuvėms ip draugijoms specialia patarnavimas.
PRISTATOM VISIEMS ir visur

BALTIC IMPORT CO., Ine.
IMPORTUOTU SKANUMYNŲ IR VAISTŲ

TeL Haymarket 3555
RAKŠTIS. SAV.

“FRANKFURTKRS" 
LAŠINIŲ 
BARAVYKŲ 
RAUGINTŲ AGURKŲ

KONDENSUOTO PIENO 
TREJOS DKVYNERIOS 
GINTARŲ 
ŠIKŠNINIŲ DAIKTŲ

805 W. 19th St
CHICAGO. KLL.

?i?*’ v

ATSIMINKITE! .
Kad Widman turi malevos ir sieną popieriaus visokiems malevo- 
jimams ir sieną popieriaus lipdymo tikslams. Užeikite į krautuvę, 

mes džiaugsmingai parodysime savo didelį staką
Musą reputacija: Geriausias už nebrąngiausias kainas

Štai čia musu keli speclalai:
AGIPTIŠKA MAIŠYTA MALĖVA IŠVIDĄUS IR 
IŠLAUKO REIKALAMS .........'..^t....................................
GARANT. QUICK-DRY VĄRNlS TIK ................... ......

$1.79
*1.19

SKRYNAM SIETAI, KVAD. PIDA ....................... ....... .. 2V2C
GRINDIMS COVERING 9x12 4.... . ................................. $3.98

WIDMAN’S PAINT STORE 
3405 So. Halsted Street 

, . BOULBVARD 3Mg

» » »
Visi nariai turi skaityti sau 

už būtiną pareigą neatidėlio
jant įrašyti nors po vieną nau
ją narį į draugiją dar šį mė
nesį. Vien Chicagoje yra pri- 
skaitoma per šimtą tūkstančių 
lietuvių, o šiai draugijai pri
klauso tik kiek daugiau nei 
penki tūkstančiai. Tad prospek
tų negali trukti, teikia kiek pa
sistengti, padirbėti. Ši draugija 
turėtų išaugti nemažiau kaip 
iki dešimties tuksitančių — tas 
priklausys nuo pačių narių pa
sistengimo.

Susilaukusi tokio skaičiaus 
draugija lengvai galėtų įsigyti 
nuosavą namą su svetaine, 
knygynu, atletikos rūmais; ga
lėtų įsisteigti nuolatinę mokyk-

kalbos,, rašybos, meno, dainos. 
Juk ateitis šios draugijos pri
klauso priaugančiai kartai, tad 
pasistenkime pagreitinti tai pri
kalbindami jaunuolius įstoti.

Jauskimės visi vienos šeimy
nos nariais, dirbkime draugijos 
gerovei ir ateičiai — iš to bus 
pasitenkinimas 
visiems.

IŠ DRAUGIJOS ME 
NEŠINK) SUSIRIN

KIMO

» » s
Ne vienas pasuko: “turiu su

sitaupęs kelis šimtus dolerių 
dėl atsargos ir pasitaikius rei
kalui nereikės nei nuo vieno 
loskos prašyti”. ' Labai puiku. 
Bet netolima praeitis įrodė, kad 
ir su taupų turint nevisuomet 
joms galima pasinaudoti. Net 
buvę gana pasiturį žmonės 
šiandieną liko be nieko, o drau- 
gijon, kad ir norėtų įstoti — 
jau per vėlu, pergeni. Loskavo- 
jimo čia nėra irgi, kadangi 
draugija juk tam ir yra, kad 
reikalui esant nariams galėtų 
pagelbėti.

Ypač reikėtų priklausyti Chi- 
cagos Lietuvių Draugijai, kuri 
ne tik rūpinasi narių sušelpi- 
mu, bet ir kultūros reikalais — 
kiekvienam josios nariui teikia 
ypatingą pasitenkinimą.

Per 29 metus ši draugija teik
dama greitų ir teisingą narių 
aprūpinimą išaugo į milžiną 
tarpe pašalpinių draugijų ir į- 
sigijo nuo visų sau garbingą 
vardą. Nelengva . butų surasti 
lietuvį, kad nebūtų girdėjęs a- 
pie šią draugiją.

Su pabaiga šio mėnesūo baig
sis vienas iš sėkmingiausių 
naujų ųarių įrašymo vajus. Be
liko vos dvi savaitės, vėliau 
manoma bepriimti į narius tik 
iki 45 metų amžiaus ( dabar 
priimami iki 48 metų). Kurie 
norėtų dabar įstoti, dabar pa-

Taip jau ji^s plačiau raportavo' davė paaiškinimus ir tuo ftisi- 
iš kontesto eigos kaipo kontes- i 
to vedėjas. Medikalis Kvotėjas 
Dr. A. Montvidas raportavo a- 
pie ligonių stovį ir jųjų prie
žiūrą.

Nutarta paaukoti $10.00 Oak< 
Eorejst prieglaudos seneliams, 
kurie bus pridėti prie poros ki
tų organizacijų aukų, siunčia
mų per Vyrų Chorą, kuris ren
giasi senelius atlankyti ir pa
linksminti.

Duotas įnešimas, kad draugi
ja pasiųstų delegatą prie komi
teto rengiančio tarptautinį Ge
gužės Pirmos apvaikščiojimą. 
Klausimą visapusiškai išdisku- 
savus dauguma balsų atmesta 
sumanymas, kadangi pašalpinei 
draugijai nevisai tiktų dėtis, 
nes rengime dalyvauja išimti
nai tik darbo unijos ir politinės 
organizacijos. Be to, šios orga
nizacijos daugelis narių ir taip 
dalyvaus kaipo politinių grupių 
arba unijų nariai.

Draugas S. Vėšys padarė 
pranešimą, kad balandžio 16 d. i

Vice-pinnininkas C. Kairis 
pakvietė Naujienų redakcijos 
narį inž. K. Augustą pakalbėti 
į susirinkimą. Pastarasis kalbė

jo apie garsaus advokato Cla-j 
rance Darrow*o gyvenimą, jojo i 
nuveiktus darbus, jojo filoso-’ 
fiją ir apie jo parašytas kny-1 
gasi. Kalba buvo gana įdomi ir 
pamokinanti. Truko apie pusę 
valandos.

radas, N. LaSalle ir Ohio gat
vių, kviesdamas narius, kam 
galima dalyvauti.

Dar buvo pora paklausimų 
valdybai, į ką tvarkos vedėjas

Tyčia smulkmeniškai apra
šiau visą susirinkimo eigą tų 
narių žiniai, kurie negalėjo su
sirinkime dalyvauti, kad jie ne
būtų klaidinami pašalinės spau
dos sužiniai ar nesužiniai iš
kraipytais faktais.

. DIDŽIAUSIAS IŠ VISŲ 
SOVIETŲ PAVEIKSLŲ 

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

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

SONOTONE
Teatras—G6 E. Van Buren 

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

šešt. ir Sekm. Išimtis

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

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

Marquette Radio
AL ENZUI.IS

5610 So. Maplevvood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

GERA PROGA ĮSIGYT 
Rogers Sidabrinius Setus

GELEŽIES PREKIŲ IR MALE- 
VŲ KRAUTUVĖ

Maliavos, Varnišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuviu Krautuvė

Chicagos Lietuviu Draugijos 
mėnesinis susiripkiriias įvyko 
balandžio 12 dieųą, North-West 
Masonic Temple, svetainėje, 
1547 N. Leavitl^iSt. 8 vai. vaje 

Draugijos vicepirmininkas C. 
Kairis atidaręs 
vakarui .balsų 
skyrė narius: 
Matulį ir Jos.
kom: A. Ambrose ir J. Čepaitį.

Toliau pranešė, kad nuo pra
ėjusio susirinkimo iki šio pasi
mirė šie draugijos nariai: Jos. 
Linksmanavičius, St. Martišius!, 
J. Prusevičius, Jos. Martin, My
kolas Mikeliunas ir Emilija Po
cienė. Paprašė visus susirinki
mo dalyvius atsistojimu minė
tiems nariams atiduoti paskuti
nę pagarbą.

C. Kairis 
ko pareigas 
kiniui apie 
darbuotę ir 
kutintuoju laiku yra dedamos 
visos pastangos, kad vajus, ku
ris baigsis su pabaiga šio mė
nesio, yra bandoųios baigti su 
kuo geriausiais rezultatais. 
Nors bedarbė kiek sutrukdė 
darbuotę, bet tikimasi, kad 
sibrėžto tikslo bus beveik 
siekta. Ragino visus narius 
sidarbuoti įrašant naujus 
rius.

Nutarimų raštininkas W. V. 
Mankus perskaitė tarimus iš 
kovo men. susirinkimo ir ra
portavo ką valdyba veikė bū
vyje mėnesio. Pažymėjo, kad 
valdyba laikė du pilnus posė
džius ir keletą^ atskirų grupių— 
komisijų sueigų. Nutarta nu
pirkti naują nedegamą šėpą — 
“seifą” apsaugojimui drauguos 
rekordų. Bus nupirkta ir dau
giau raštinei reikalingų rakan
dų.

Turtų raštininkas 
raportavo sergančių 
rašą, iš viso 37. Už 
nesį pašelpų reikia 
$1,050.50. Iždininkas J. Degutis 
pranešė, kad kovo mėnesį paja
mų turėta 
$4,150.48;

Šmotu
111

susirinkimą tam 
skaitytojais pa-

G. Mittskų, J. 
Ascillą. Maršal-

eidamas pirminin- 
raportavo rnsirjn- 
aplamą draugijos 
pabrėžė, kad pas-

uz- 
at- 
pa- 
na-1

“Faun” 
Design

Servizas 
Vienam 
Žmogui

Vertė
$2-50

...99cSu 6 Kuponais
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

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

Tiktai po 990 už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS
$1.49 
1.19 
1.19 
1.19
79£
1.19

6

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

Deže Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

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

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

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

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

LOAHS & INSURANCE 
IN AŲL ITS BRANCHES 

Building Management 
JOHN P. EWALD 
REALTY COMPANY, Ine. 

3236 S. Halsted St.
Phone CALUMET 4118

Garsinkitės “N-nose”

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI Sjg.SO
GYDYMAS....... ...................SCn.OO
LIGONINĖJE ....................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . $15.00
RAUMATIZMAS $9.00

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

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

Tel. Lawndale 5727.

• RĘST A UR ANT AI
Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

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

TeL VICTORY 9670.

kuponus. Taipgi pinigaisSiunčiu

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas

P, Miller 
narių są- 
kovo mė- 

išmokėti

$5,618.00; išlaidų 
perviršis $1,463,83.

Balandžio 28 d.Kupono No. 120

Valstija

SPRING INN.
Pranešiu visiems draugams ir 

lietuviams kad esu naujoj vietoj 
82nd and Kean avė.—Senoj A. Ku- 
chinsko vietoj. Daržas pasirenduo- 
ja dėl piknikų, o užeigoje visados 
radasi geri gėrimai ir mandagus 
patarnavimas. Savininkas Jos. Lep- 
pa.
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NORS 18 KOLONIJOS RŪBAS PRASTAS, 
BET DŪŠIA TYRA”

Apie Užmiršta Kolonijos Pietinę Dalį
18 APYLINKĖ — žadėjau 

parašyti apie pietinę pusę 18- 
tos kolionijos, tad čia ir paduo
du šiek tiek Žinių.

Pietinė dalis prasideda į pie
tus nuo Canalport iki 22-Cer- 
mak gatvės—Halsted ir Uni
on. Tirštai lietuvių apgyventa 
Canalport avė., apie 70% lie
tuviai. Čia tuoj į vakarus nuo 
Union Avė., yra tavernas p-ios 
Jankauskienės ir p. Subaičio; 
kiek toliau p. Pankausko mai
sto krautuvė. Skersai gatvę 

p. Adolfo Kraujalio tavernas 
2014 Canalport Avė. Prie pat 
Halsted p. F. Svietikos mėsi
nė. Į pietus nuo Canalport, 
tuoj nuo kampo—p. Norkaus 
mėsinė.

Toj pačioj pusėj prie Hals
ted 2107, yra moteriškų apre- 
dalų siuvykla. P-a Razmus su 
savo neseniai vedusia duktere 
Amelija Hack pasekmingai dar
buojasi jau per eilę metų. P-a 
A. Rack yra narė “Pirmyn” 
choro, žinoma, kartu su savo 
vyru p. Rack. Dvejetą durų į 
pietus yra taverna p. Wm. 
Zieclc, o skersai gatvę, taver
nas p-ios Onos Jason-Jasaitie- 
nės. Kiek įoliau dar į pietus 
pirmas - barzdaskutis-barberis 
p. Juozapas Žukauskas, o p-a 
Urulė Žukauskienė, žinoma chi- 
cagieČiams scenos lošėja ir dai
lės mylėtoja, virš barzdasku- 
tyklos—nuosavam name 
laiko viešnamį—hotelį. '

čia pat skersai gatvę ant 
kampo 21-mo place ir Halsted

yra antras* p. Zicko tavernas. 
Prie 21 place berods, 715, p. 
Prano Venckaus valgomųjų 
daiktų krautuvė. Prie kampo 
21 place ir Union, lietuvio ta
vernas.

uz-

Pramonės Centras
Čia jau stambus išdirbyščlų. 

“centras”—šapos, kurios pra
sideda ntio 20 ir Union ir už
ima plotą nuo 20 į pietus iki 
kanalo ir nuo Union Avė., į ry
tus iki Canal gatvės. Per vidu
rį šio pramonės “centro”, kaip 
ir “vieškelis” eina Cermak-22- 
ra gatvė. Nuo kanalo į vakarus 
iki 718 W. Cermak Rd. biznių- 
vertelgų kaip ir nėra. Po virš 
minėtu numeriu p-nia Dora Pa
plauskienė užlaiko taverną ir 
restoraną, o 732 W. Cermak 
Rd., tai jau pp. Cukrų taver
nas. P-a Cukurienė neseniai 
grįžo iš ligoninės, kur turėjo 
gana sunkią operaciją, bet li
gonis kasdien eina stipryn ir 
geryn. Pp. Cukurai yra inteli
gentiški žmones ir labai malo
nus. P-lė Aldona yra aukštes
nio mokslo studentė ir žinoma 
dainininkė, kuri dalyvauja mu
sų jaunimo tarpe.

Nepaprasta šeimyna
Nuo čia pasukus į Halsted 

gatvę, į šiaurius (North) prie 
2133 S. Halsted gatvės randa 
me; gal stebėtiniausią šeimy
ną, tai pp. Banikaičius. Tėvas 
Walter ir sūnūs Antanas Bani- 
kaičiai užlaiko taverną, kurioje 
šeimininkauja p. Jonas Mon- 
kus. O patys Banikaičiai tai ver
čiasi vienatiniu tokiu lietuviš-

ku bizniu Chicagoje. Jie super- 
ko plotus miško Indianos val
stijoje, medžius x nuplauna ir 
sukapoja j ilgus ir trumpus 
pagalius (malkas). Jas trokais- 
sunkiais autais atgabena. Chi- 
cagon ir čia išvežioja po duon- 
kepyklas. šios apyvartos už
manytojo yra p. Antanas Ba- 
nikaitis, kuris tvirtina, kad pe
čius kūrenamas malkomis iš
kepa skanesnę duoną ir, pri
rodymui savo Žodžio, jis turi 
didelį sąrašą kostumerių-kli- 
entų-duonkepių. O p-lė Onute 
Banikaitė-musų blondine, tai 
jau žinoma vietos chicagie- 
čiams ir už Chicagos daininin
ke. Ji yra “Pirmyn” choro na
rė, begalo energinga, ji by ko
kiam lietuvių parengime nie
kad neatsisako dalyvauti. Nors 
būdama begalo užimta Cuneo 
Press įstaigoje, ji randa laiko 
dar ir mus senius palinksminti.

Jaunuoliai—18-tos “Pažiba”

Panele Perikola
* * *■—

CLASSIFIED ADS.
—------------------ . .

FURNISHED ROOMS—WANTED 
Reikia. Gy venimui^

REIKALINGAS KAMBARYS dėl 
vieno vyro Praneškite kainą ir 
kiek šeimos, ant kurio aukšto. At
sišaukite laišku, 1739 So. Halsted 
St. Box 817.

INSURANCE-CLUBS-SOCIETTES

IŠĖJUSIO laiko gyvybės apdrau- 
dos polisai, kurie buvo mokami ma
žiausiai per trejus metus, gali tu
rėti vertes. Dykai patarimas, pini
gais išmokama tuojau. Rašykite box 
815.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDON TAVERNAS — su vi
sais fikčeriais, 4 kambariai gyve
nimui. Atsišaukite 3402 So. Mor
gan. Raktas basemente užpakalyje.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gy venimuit K^bariai

ANT RENDOS fornišiuoti kam
bariai po 1 ir po 2 atskirai gali 
gamintis ir valgyti. Apšildyti su 
visais patogumais. Nebrangiai.

747 East 36th St.

moving and expressing 
Perkraustymas ir Važma

APLAMAS hauling, muvinimas ir 
tolimos vietos, piknikai ir išvažia
vimai. S. Sokolowsky, 10632 Ed- 
brooke Avė. šaukti Pulman 4621.

BUSINESS SERVICE
_______Biznio Patarnavimas_______

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTfi IR BLfiKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

FURNITURE FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui

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

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

CALumet 5269.
.—I------ž,—M........... - " ■ ■ * ■ —■ ...

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

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

Bekalbant apie musų jaunuo
lius būtinai yra reikalinga pa
minėti kaip pietinės, taip šau- 
rinės dalies jaunuolius, kurie 
vieton šalintis nuo lietuvių ir 
jiems nesmagumus daryti, da
lyvauja dailėje. Jų prakilni sie
la maudosi dainos bangose ir 
kviečia kitus, ragina ir vilioja 
prie muzikos ir scenos. Prie 
čia jau sužymėtų reikia pridė
ti p-lę Estella Rimkaitę kaipo 
žvaigždė muzikos padangėje. 

Jos sesutė yra slaugė—“miela- 
širdingoji sesuo”. Garbė tė
vams turint tokias prakilnias 
dukteris. P-lė Estella Skučaitė 
Edwardas Daujotas, Ona Gu
daiti Minnie Buivydas, Anta
nas Šimkus—šie jaunuoliai yra 
teatro-muzikos kūrėjai ir me
no žadintojai.

žinoma, dar pas mus yra ir 
kitokių gabių ir prakilnių jau
nuolių, juk ne visi gali .dainuo
ti bei lošti. Vienas yra gabus 
vienoj srityj, l^it^ kitoj. Pa- 

irzvinskis, 
studijųo- 

ierystę; Juo
zapas Bankevičius', automobilių 
pardavėjas, arba vėl—Vytau
tas Chernauckas, Valuckas, 
Kraujalis, Šaulys ir dar keli ki
ti jaunuoliai—-tiesiog yra sma
gu apie juos kalbėti ir minė
ti, nes tai musų ateities žie
dai, kurie subrendę galės pil
nai būti musų įpėdiniais so
cialiam gyvenime. Nors* 18-ta 
kolionija nėra puošni, bet mes 
turime žmoniško turto, kuris 
kartais atstoja . blizgantį auk
są. Yra pasakyta, kad neviskas 
yra auksu, kas blizga. Nors 
musų kolionijos rūbas pras
tas, bet “dusia”—tyra.

Bynsas

taip puikią progą 
nepamatę

ypatybė,

“PERI-

tai ta: 
neatski-

.vedėju 
kas at- 
negalę- 
kad jis

MADOS
y r

k

4754

“X Nuliūdę liekame 
Moteris, Sūnūs, Dukterys ir 

Giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, Tel. 
YARDS 1138.

KAZIMIERAS LESČAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 23 d., 1938 m., su
laukęs 50 metų amž., gimęs 
Pavanonių kaime, Stulgių pa- 
rap., Raseinių apskr.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Zofiją po tėvais Meli- 
nauskaitę, tris sūnūs: Kaspa
rą, Kazimierą ir Stanislovą; 
tris dukteris: Viktoriją. Pet
ronėlę ir Oną; brolį ir brolie
nę Joną ir Domicėlę Lesčaus- 
kus ir jo šeimyną, taipgi pus
brolius, pusseseres ir daug ki
tų giminių.

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos koplyčioj, 3319 Litua- 
nica Avė. Laidotuvės įvyks 
Ketverge, balandžio 28 d., 8 
vai. ryto iš koplyčios į šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio stelą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Les- 
čausko giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą it atsisveiki
nimą.

• PASIBAIGĖ PIENO 
STRIKAS *— Keturių dienų 
pienininkų streikas Auroroje 
pasibaigė pieninių ir peinininkų 
derybomis. Pieninės sutiko pa
kelti algas ir pagerinti darbo 
sąlygą, o pienininkai atsisakė 
nuo “closed shop.”

No. 4754—Jaunai moterei arba 
merginai suknelė. Sukirptos mieros 
10, 12, 14, 16 ir 18 mieros. ,

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba pnduoti pavyzdžio 
numeri pažymėti mierą ir aiš- 
kiai parašai gavo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te Ipasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJAS PLANAS LAIDO
TUVIŲ PINIGAMS 

$100 iki $5,000
Umųs Pinigai Dabar Gatavi Nu

kentėjusioms šeimoms 
ELLIS PLANAS

Jei sunku su pinigais šeimoje 
mirties valandoje, tai pasiūlome 
paprastą tiesiog į planą, kad jums 
padėti. Pinigus galite gauti tuo
jau drabužiams, bažnyčios pa
tarnavimui, laidotuvių išlaidoms 
ir t. t. Jūsų Laidotuvių Direkto
rius gali uz jus visas smulkme
nas sutvarkyti. Tik paklauskite 
jo apie Ellis planą.

L. T. ELLIS COMPANY 
33 N. LaSalle St. Franklin 1593 
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INSURANCE
(APDRAUDA)

Pilnų apdraudą auto
mobiliams

NAUJIENOS Pattern Dept.

m
 Gėtes Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Pilone LAFĄYETTg 5800

• Apdraudą 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą
>z Apdraudą

gausite

namų nuo

rakandų
nuo vagir
langų
gyvasties

•triąeti Man pavyzdį No.

tėte

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

{Miestas te valstija)

I nVFIKI^ Td^amuT*LU V L11X10 Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Banldetama 

fr Pagrabams.
8316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD TO14

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Ęypkevičių

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

po* piety.

į

Nora- Gugienė — žymi Birutės Veikėja 
? I

Musų chicagiečiai—meno my
lėtojai, turės,, progą susipažinti 
su p-le PERIKOLA, 1 d. gegu
žės SAKALŲ. SETAINĖJ, 2345 
S. Kedzie Aye. kaip 5-ta Vai. 
vak.

Kalbama p-lė • PERIKOLA 
yra garsaus kompozitoriaus 
Offenhacho duktė. Nors tai ne 
lietuviško tėvo' dukružė, bet ji 
puikiausiai dabar kalba ir dai
nuoja lietuviškai, šita taip ma
loni viešnia persikvietė Chica- 
gon p-<a. Vandą Byanskienė iš 
Lietuvos. *

Ir ve, kokia įdomi istorija: 
Kaip tik p-lė “PERIKOLA” at
vyko, tai tuojaus liko supažin
dinta su “BIRUTĖS” 
Jonu Byansku. Ir žinoti 
sitiko? Niekas iki šiol 
ųo įtarti p-ną Byanską,
nors vienai butų pamerkęs akį, 
apart savo mylimos Vandos. 
Bet; ve, kuomet ^susipažino įsu 
“PERlkOEM,Otaf jis ją taip 
pajtięgO; ka|ta dabar kas- vaka
ras sir “PĖRIKOLA” mokinasi 
dainų ir muj$k'o’$ ir sako, kad 
esanti jam viena iš mylimiau- 
sų panelių. Well, ką. tai pasa
kys jo °pHsi^gd” Vanda, tai iš
girsim tik piHng1 dieną gegužes 
Sakalų Sveta’h'čj.

Bet tas d^fPneviskas; “PE
RIKOLA” ■ šupažindyta su
musų gerbiamo' velionio Miko 
Petrausko, dukružėle “BIRU
TE.” Birutiečių visa šeima p-lę 
“PERIKOLĄ”( sutiko ir pamė
go kuo labiausiai. Visi sako 
kokiais ji gražiais muzikališ- 
kais rūbais apsitaisius, kokios 
puikids ir malonios dainos su 
kurioms ji apsiaupta. Nenuo-

stabu, kad Kauno operos 
mai visuomet būdavo kimštini 
publikos, kuomet “PERIKO
LA” pasirodydavo ant scenos. 
Sakoma, kad jos gražios dai
nos žav&te žavėdavo susirin
kusią publiką. Manoma, kad 
tas bus ir pas mus, Chicagoj, 
ir todėl neturėtų chicagiečiai 
praleisti šitą 
neišgirdę ir 
KOLOS.”

Dar viena
kad p-lč širvaitė liko 
riama drauge “PERIKOLOS”, 
apie kurią dabar sukasi visas 
būrys kavalierių, būtent A. 
Kaminskas, Vytautas Tarutis, 
Kazys Pažerskis, Bruno Brooks 
ir kiti. Jie visi romansus 
nuoja, kad tik prisivilioti sau 
p-lę “PER1KOLĄ” ypatoj Jie- 
vos širvaitėg.

Negalima praeiti nepastebė
jus, kad p-a Genovaitė Gied
raitiene turi daug vargo su jais 
visai berodydama, kaip jie turi 
elgtis su p-le PERIKOLA, kad 
užkariavus jos širdį. Tas visas 
•jos pamokau atvirai ir su di
deliu malonumu T d.v gegužes 
publika pamatys 
kainoj. ' ‘

“Birutės” prez. 
kaip žinoma, yra 
ir nevienai komplimentų 
sako. Bet šuom kartu p-lei PE- 
RIKOLAI jis sako: “Taip, taip, 
p-lė PERIKOLA mano širdį su
žavėjo, su savo malonia daina 
ir muzika.” 
žmogaus, o 
žavėta kas 
RIKOLA” 
kiekvienam.

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

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

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

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

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

MIDWAY RUG & CARPET 
CLEANERS 
Drexel 5678.

dai-
sau

Sokolų Sve-

P. Milleris, 
gana skupas 

ne-

Matote, ir vedusio 
širdis pasiliko su- 
reiškia, kad “PE- 
verta pamaitymo 

Kazys

PARDAVIMUI GROSERNĖS ice- 
baksis pigiai. 3001 South Emerald 
Avenue.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

8750 WALLACE STREET 
Tel. BOUuEVARD 0250.

Cicero namų 
savininkų klubas 
darbuojas

CICERO, III. — Lietuvių na
mų savininkų politikos klubo 
bertaininis susirinkimas įvyko 
antradieny balandžio 12 dieną 
Liuosybės svetainėje. Nežiū
rint kad tą dieną buvo primary 
rinkimai, kuriais piliečiai buvo 
susidomėję, vistiek į susirin
kimą atsilankė gražus būrelis 
narių, keletas naujų prisirašė 
ir senų sugryžo.

Susirinkimas tarp kitko pri
ėmė dvi rezoliucijas miestelio 
valdžiai pateikti: (1) kad bu
tų 16-ta gatvė ištaisyta, ką val
dininkai jau pora metų atgal 
žadėjo padaryti ir (2) kąd bu
tų skalbyklos: kapiinas paaukš
tintas prie Cicero ir 12th PI., 
ką valdininkai jau senai ža
dėjo padaryti, bet nieko tame 
dalyke nedaro. Jeigu rezoliuci
ja negelbės, bus renkami pa
rašai po peticija.

Gaila, 
mažai 
klauso, 
žiau jų

Komisiją raportavo, kad ne- 
legališkas biznis, kurs . buvo 
ant 49»th Avė. , jau išsikraustė. 
Komisijai pavesta toliau dabo
ti, kad nesugryžtų.

Nutarta, kad sekamas susi
rinkimas gegužio mėnesy butų ne.

nutarta šią vasarą 
išvažiavimą

įvykinti
ir tani 

išrinktas

pranešę,

sušauktas atvirutėmis, kadan
gi tai bus klubo dviejų metu 
sukaktuves. Taipgi nutartų pa
kviesti ir pašalinius ir parū
pinti alaus ir užkandžių.

Tolia us 
surengti 
nutarimui 
komitetas.

Town Hali atstovas
kad yra pareikalauta gatves 
remontuoti ir valdžią pasiža
dėjus tą išpildyti.

Valdyba pranešė, kad klubo 
čarteris tapo užrekorduotas.

Klubas kiek galėdamas dar
buojasi savo kolonijos pageri
nimui. Namų savininkai pama
tė klubo naudingumą, pradėjo 
rašytis į klubą ir skaitlingai 
lankytis į susirinkimus.

Ten Buvęs.

Li-
kad iš tos apielinkės 

žmonių klubui tepri- 
tai ir valdininkai ma- 
reikalų paiso.

Šįvakar Roselando 
Pol. Kliuho / 
Susirinkimas

» 11 j r I ■

ROSELAND — United
thuanian Citizens Political Club 
of 9 ward mėnesinis susirinki
mas įvyks šįvakar, bal. 26 d. 
Visų šventų parapjos svetainėj. 
Visi nariai kvięčiami dalyvau
ti susirinkime, nes bu^ svars
toma daug visokių kliubo rei
kalų, ypatingai apie piknikus, 
kuru kliubas, rodosi, rengiasi 
surengti net kelis Šiame sezo-

Kliubietis

BUSINESS CHANČES 
^rdavĮmiiiBiznjai

PARDAVIMUI. Parsiduoda gro- 
seriukas ir gerai išdirbtas Ice 
Cream biznis. Parduosiu visą arba 
tik dalį, pardavimo • priežastį pa
tirsite ant vietos, savininkas Maike 

10613 Edbrooke Avė., Roseland.

REAL ESTATE FOR SALĘ 
Namai-žemė Pardavimui

SKOLINAM PINIGUS
Ant Automobilių, Namų ir ki

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

6755 South Western 'Avenue 
Tel. Grovehill 1038.

2445 W. Marųuette Rd. 6 kamba
rių bungalovv, karštu vandeniu šil
domas, didelis viškus ir beismen- 
tas, ekstra kambarys viŠkuje—2 ka
rų garažas—arti bažnyčių, mokyk
lų, transportacijos ir parkų. $6950 
—$1500 pinigais, likusi po $50 mė
nesy. Tel. Republic 4666.

SAVININKAS parduoda namus 
ir lotą 2, aukštų plytinį ir taver
ną—biznis moka gerą rendą, 2 ga
ražai, 51-os ir Kedzie aplylinkė. 
Kaina $6500. Tel. Boulevard 7212 

ar Prospect 4681.

$30,000 namas už mažiau kaip 
pusę, 50 pėdų lotas—15 kambarių 
ar 3 flatai rendai $150. Frigidaire, 
aliejaus šildytuvas. 5801 So. Alba- 
ny Avenue.

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

REIKALINGI PINIGAI. — 
šiomis dienomis atsišaukė tiek 
daug skolintojų ant pirmų 
mortgičių, kad jas išpildyti tai 
butų reikalinga tuojaus apie 

(,MQQ4)0(U
' Kadangi \visos paskolos yra 
labai geros, tai kas turite at
liekamų pinigų arba padėję 
kur neneša nuošimčių, prašo
me tuojaus atnešti į Naujienų 
spulką, nes čia įdėli pinigai yra 
apsaugoti per Federal Savings 
and Loan Insurance Corp.

Lithuanian Building Loan 
and Savings Association, Nau
jienų spulka, 1739 So. Halsted 
Street.

2 LOTAI PARDAVIMUI Mar- 
ųuette Parke, So. Kaminsky St. ir 
67th St. Labai nebrangiai, nėra 
jokios skolos. A. Stukas, 701 West 
21 Place.

Palsirenduoja arba parsiduoda, 2 
aukštų plytų namas, pečium šildy
mas, geroj vietoj, tavernui arba 
restaurantui. Kampas 36th Place 
Morgan.

GORDON REALTY CO. 
809 West 35th Street 

YARDS 4329.

ir

$200 NUPIRKS 552 West 20th 
Place 4—flatų freiminį, kaina 
$1200. Mokėt $20 mėnesy.

1983 Canalport Avė. krautuvė, 3 
flatai, beismentas, viškus, 2 lotai 
8 karų garažas tiktai $400 reika
laujama, likusi $30 mėnesy įskai
tant palukas.
, 925 18th Place 4 flatai, plytų 
beismentas, tiktai $250 reikalauja
ma, kita $30 į mėnesį.

FRANK JANATA and CO.
4257 Cermak Rd., Lawndale 4949

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

80 AKRAI, $3,800.00, puiki že
mė, miškai, geri budinkai, elektri- 
kos šyiesos dirbtuvė; arti apskričio 
būstinės miesto — gretimai kiti 
lietuviai farmų savininkai. Hanson, 
Osborn, >Hart, Michigan.

TAVERNS
Užeigos

NEPAMIRŠKITE UŽEITI PAS: 
PETE YOUNG .. z 

šaltas ir skanus. 
SCŲLITZ ALUS

83 ir Kean Avenue..... 1
(prieš Tautiškų kapinių vartus)

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmiy Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 16 metu.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN .ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos
MINE RUN__ ___________ $5.75
BIG LUMP ......................  $6.00
EGG ............................   $6.00
NUT ..... ............. $6.00
SCREENINGS .......................$5.25

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENA AR NAKT| 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975
* ..... - ■ ... ............. .. ■ ■ ■ »**■' ■ ■ ■ • ♦>*"
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HOLDUPAS” IŠĖJO NE TAIP KAIP PET 
RAS KATAUSKAS NORĖJO

. J». I.i JU '.l'MUljm. u i in

Nenutaikė pasirinkti aukas apiplėšimui

laikiną Chicago Boys Club bu
veinę, 722 W. 35th St., nuo 3 
vai. po piet iki 9 vai. vakare. 
Visas informacijas jums su
teiks muzikos mokytojas P. E. 
Dorazil.

25 metų jaunuolis Petras 
Katauskas, 2940 Poplar avė., 
nenutaikė pasirinkti aukas api
plėšimui.

Įsidėjęs revolverį kišeniun ir 
pasivogęs automobilį, jis išva
žų vo ieškoti “kostumerių”.

Nužiūrėjęs pamažu važiuo
jantį automobilį, Katauskas 
nusekė paskui. Kai pirmasis 
automobilis sustojo prie 91- 
mos ir Rockwell, neapgyven
toj, tuščioj apielinkėj, sustojo

Katr uskas. Katauskas ma- 
kad tai romantiška ' pore- 

aĮvažiavusi mylėtis tamso- 
Palukėjęs valandėlę, Katau-

L. P. Darbininkųnustebęs paklausė Katauskas.
— Iš ano automobilio, atsa- Pašalpos Klubo 

kė policistai. Išlipęs, Kataus- T/aiiic 
kas pamatė, kad jo nužiūrėtos ▼dJUS 
“poreles” automobilis buvo po
licijos “skvadkaris”.

Policistai nutempė Kataus- 
ką Evergreen nuovadbn ir už- 
darė kamaroje. Kvočiamas jis 
prisipažino papildęs kelis api
plėšimus praeityje. Areštą, pa
darė polic’stai Frank Gengen- 
br.ck, Peter Lich ir Ray De 
Grot.

Pavogė policijos automobilį
Kiek laimingesni buvo jau

nuoliai Ray Carr,-18 metų, nuo 
4327 Mozart ir Edward Mul- 
kerin, 21, nuo 3615 Pontiac. 
Jie pasivogė policijos “skvad- 
karį” ir juo važinėjo po North 
Side šaudydami iš automobi
lyje paliktų revolverių. Užbai-

ir
nė,
lė
j e.
skas patikrino revolverį ir bu
vo besirengiąs lipti iš savo au
tomobilio ir ištuštinti porelei
kišenius, bet —

Vienoje pusėje automobilio,
prie durų pamatė kyšantį re- ..... -------------- -----------
volverį uniformuoto policisto gė kelionę policijos nuovadoje, 
rankojp, revolverį ir- kitą poli- Abu buvo girti. Automobilį jie;

| Dabar eina vajus naujiems 
neriams gauti į Lietuvių Pi-

i Darbininkų Pašalpos 
Klubą, West Side. Šis klubas 

i yra didelė organizacij a ir dar 
didesnė turi tapti.

Naujų narių prirašymo va
jaus k iku kiekvienam galima 
prisirašyti prie klubo labai ge
romis išlygomis. Moterys, - vy
rai, jauni ir senesni, nuo 16- 
kos iki 25-kių metų amžiaus 
įstoja veltui, <tik turi užsimo
kėti už vieną mėnesį duoklių 
5Cc., nuo 25-kių iki 30-ties me
tų amžiaus -— pusė įstojimo, 
senesniems pagal konstituci
jos.

Klubo nariai moka tik po 
50c. mėnesinių duoklių, o už

į?:>*

Naujienų-Acme Telephoto
Iš Chicagos elevuotų traukinių katastrofos, kurioj 

23 pasažieriai buvo sužeisti. Ekspresinis traukinys, grei
tai važiuodamas, įvažiavo į geležinkelio kompanijos 
traukinį pinigams rinkti, kurs buvo sustojęs vietinėje 
stoty. Laimė, kad ekpresinio traukinio vagonai buvo 
plieniniai. Kitaip, nelaimė butų buvus didesnė.

cistą kitoje pusėje. Priešakyje užtiko prie Belmont ir River gauna ligos laiku po $5 į 
automobilio pasirodė ir trečias , gatvių, kur vienoj alinėj i sa^ai . P0™11^ “*ės $ , gra - 
policistas. I “skvadkario” “įgula” malšino ir k™ M $ ° 'S‘policistas.

— Iš kur jus atsiradote,1 triukšmą.

Gatviakarių B-vč 
Atleidžia 500 
Darbininkų

j Jau bus statomas 
Valentine Jaunimo
Kl. Bridgeporte

“Sumažėjo keleivių skaičius”

Gatviakarių bendrovė Sur- 
fr ce Lines paskelbė, kad at
leis 500 konduktorių ir motor- 
monų. Bendrovės viršininkas 
G. U. Richardson sako, kad 
keleivių skaičius žymiai suma
žėjo (118%). įplaukų dabar tu
ri apie $10,000 į dieną mažiau 
negu prieš metus laiko.

Darbininkus paskutiniu lai
ku atleido arba dar tebeatlei- 
dina įvairios stambios Chica- 
gos firmos. Kelis tūkstančius 
atleido Cicero Westem Electric 
firma, Illinois Central gėlžke- 
lis, Link-Bek ir kitos.

prieValentine klubo namai, 
34-tos ir Emerald Avė. jau ne
užilgo bus statomi. Gegužio 16 
dieną bus padėtas kertinis ak
muo. Tai bus vienas iš moder
niškiausių namų su patalpomis 
sportui, dailei 
amatams. Vaikai 
mokamai lavintis 
laiką praleisti.
čiai gaĮi pasidžiaugti, kad jie 
neužilgo turės tokią gražią 
kultūrinę įstaigą.

Kertinio 
proga yra 
iškilmės,
Chicago Boys Club benas.

Ponas Edward 
beno vedėjas, 
prisidėti prie Chicago
Club beno ip sykiu dalyvauti 
iškilmėse. Kas dar nemoka, ga
li greit išmokti groti vienu ar

ir įvairiems 
čia galės ne- 
ir naudingai 
Bridgeportie-

Klubas patarnauja savo na
riams kuogeriausia.

Lietuvių Piliečių Darbinin
kų Klubas finansiškai gerai 
stovi. Klubo tvarka yra demo
kratiška. Kiekvienas narys 
klubo reikaluose turi pilną bal
są.

Klubo nariai dabar yra ra
ginami 
vaikus, 
Turime 
nas jų 
rį prirašys, 
1300 narių. O vieną narį juk 
nesunku gauti. Reikia įtik no-; 
rėti. Nariai gauna iš klubo at
lyginimą už naujo nario pri
rašymą. , ’V? 5

S. Baranauskas, 
korespondentas. 

2950 W. 38th St.

prirašyti į klubą savo 
draugus ir pažystamus. 
650 narių. Jei kiekvie- 
tik po vieną naują na

tai ir turėsime

akmens padėjimo 
rengiamos didelės 

kuriose dalyvaus

Dorazil, to 
kviečia vaikus 

Boys

RADIO
Peoples Radio Programas
šiandien, antradienį, 7-tą va

landą vakare, radio kkusyto- 
jai girdės nuolatinį 9-tus met- 
tus leidžiamą radio programą 
Peoples Furniture Company’š 
krautuvių. Kadangi daug metų 
šių programų leidimo patyri
mas rodo, ką labiausiai visuo
menė mėgsta klausyti, tai Peo
ples Bendrovė stengiasi paten
kinti tuos visuomenės pageida
vimus.

Elzbieta Wagneraitė, 22 metų mergina, kuri nunuo
dijo savo du brolius, Charlį ir Henrį. Ji prisipažino įpy
kinsi brolių pienan ir oranžių skystimai! arseniko. Šiame 

n- paveiksle ji paguodžia savo našlę motiną.

Taip ir šiandien, girdėste 
žymius dainininkus, kap tai 
Mr. ir Mrs. K. Sabonius, A. čia 
pas ir kitus. Prie to—graži 
muzika, įdomus pranešimai bei 
visokios įvairenybės sudarys 
vieną iš įdomiausių programų. 
Nepamirškite šiandien, 7-tą va
landą vakare užsistatyti savo 
radio ant stoties WGES.

Rep. xxx

JUOKAI
VISADA BIZNIERIŠKAI

Plėšikas (kuris iš pirklio pa
čiupo 400 litų ir kuriam pirk
lys atgal iš rankų ištraukė 20 
litų) rūsčiai taria: “Ką tai reiš
kia toks tavo pasielgimas?”

Pirklys: “Ar tu nežinai kad 
grynais gaudamas turi penkis 
procentus nuleisti”.

CHIGAGOS ,2 
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LICITUOJA ŠĖpŲ FIR; 
TURTĄ. j/Įį vįkr.r iš Ii-

lAUME-.bAUJlii.ftU Kuto j

Pennsylvanijos demokra
tų politikieriai ir politikai, 
kurie grumiasi už kandida
tūras prisiartinant Pennsyl
vanijos primary rinkimams.SKOTINIAI SĄMOJAI

Jei skotas turi 40 laipsnių 
karščio, tai jį daktaras užda
ro į namų centralinio šildymo 
rūsį, /

Jei škotui kirpykloje kirpęį 
jas jpiauna, skotas lekia į li
goninę pasiūlyti savo kraujo.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.• PRARADO $9,000 “PO

LICIJAI — Du plėšikai, persi- 
statę detektyvais atėmė $9,000 
nuo Alfred Nadler, 33 metų 
svečio ^Ąlpaząr viešbutyje. Lai
mėjęs $20,000 Airijos1 arklių 
lenktynėse, jis atvyko atosto
gauti. <
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TAUPYKIT (KUPONUS
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UŽ MAŽUS PINIGUS ISIGYSIT GRAŽŲ IR
BRANGŲ INDŲ SETĄ

4 k ' •

MOS 
citacijos buvų. ^išparduotas vi
sas turtas į Hoag-
land and Aliu, kuri subankro- 
tavo kelioliką dienų atgal, In-, 
vestoriai firmoje prarado apie1 
milioną dolerių, o iš likviduo
to turto surinkta tik apie tuk
siantis, 
daugiausiai iš ofiso įrengimų.

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

Gražiai paklotas su gražiais

• TAISYS 64 MYLIAS GA
TVIŲ — Miesto valdyba pa
skelbė, kad pradedant šiandien 
taisys, nauju asfaltu pils 64- 
ias mylias duobėtų Chicagos 
gatvių. Darbas bus baigtas bir
želio mėnesį. Valstijos pastan
gomis WPA darbininkai patai
sė Ashland tarp 63-čios ir 95,

• RUOŠ CHICAGOS PRO
DUKTŲ PARODĄ” — Chica
gos Associaition of Commerce 
skelbia, kad gegužės 8 d., su
ruoš Chicagos pramonių pro- kitu muzikos instrumentu. • taipgi taisys 63-čią tarp Cot- 
duktų parodą. Dėl informacijų kreipkitės j tage Grove ir Stony Island.

• <V77MK «»40KZZ&-' ■ <, 0VSS7VM <7 *
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Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 
Naujienose tilps skirtingos rūšies kuponas. Su tuo kuponu 
gausit kupone pažymėtus indus. - ‘ *.

* ' 1 . .'

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE ! •

< . . • , ' .•

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk
su paauksuotus indus, tik PASISKUBINKIT, nes mažai jų be
liko. „ ’ ' /

t t J

Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 
mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 
pradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.

Tas turtas susidėjo indais stalas sužavi nors ir pa
prasčiausi asmenį. Todėl gera 
ir sumani šeimininke dabar tu
ri gerą progą įsigyti gražus 
indus už mažus pinigus.

Naujienos Savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau- 
dokit ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit, kas
dien kuponus Naujienose. Iš
sikirpkit juos ir tuo jaus atsi- 
neškit į Naujienas. Indus ga
lite pirma pamatyti, o paskui 
juos už keletą centų įsigyti.

Taipgi už mažus pinigus 
lite gauti augštos rųšies 
gers sidabrinius setus.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

MAUKEGAN
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‘Pakeitimai vieškelių nuvedimu šiaurytinėje Illinois dalyje aplinkui Chicagos miestą. Juodai yra parodyti naU" 
ji vieškelių išvedimai, pilkai—-seni. Pastebėkite, kad, važiuojant U. S. 12 ir 20 keliais galma dabar važiuoti tiesiai, 
nekliudant Chicagos vidurmiesčio, nes jie eina Chicigos juostos keliu No. 45 iš šiaurės į pietus iki 95-tos gatves, o 
taipgi ir per vidurmieštį (kitą šaka).
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ENDOF

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą

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

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, sriu
bai šaukštas, videlČius, salo
toms šakute ir du maži
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U. S. 4ION 
OUTER LINK 

BRIDGE

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

END OF 
“ CITY U. $.12,

END OF
ILL49
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Iš šio žemlapio pastebėsite 
tus nauja U. S. 12 ir 20 šaka ir 
juodai).
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kaip eina iš šiaurės į pię 
kiti nauji keliai (pažymėti




