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1OO Žydų Sužeista Riaušėse Jeruzalėje
175,000 ŽYDŲ DALYVAVO DEM0NSTRACI 

JOSE PALESTINOJE KETVIRTADIENI
I

Iškels žydų klausimą Britanijos parla
mente ir Tautų Sąjungoje

KALTINA NACIŲ VADUS TAKSŲ 
SUKIMU

JERUZALĖ, Palestina, geg. 
18. — Visai neseniai Britani
ja turėjo pilnas rankas darbo 
malšindama arabų sukilimą Pa
lestinoje. šiandien ji turi dar
bo malšindama žydų protes
tus.

Ketvirtadienį 35 žydai ir du 
britai tapo sužeisti žydų riau
šėse Jeruzalėje. 40,000 žydų 
dalyvavo demonstracijoje. Ra
binai nešė šventus raštus, žy
giavusieji eisenoje kartojo Šu
kius prieš britų nutarimą pa
vesti Palestinos dominavimą 
arabams.

Jauni žydai, negalėdami da
lyvauti demonstracijoje, susi
rinko centraliniame Jeruzalės 
skvere savai, jaunuomenės de
monstracijai.

Visoj Palestinoje, apskaičiuo
jama, demonstracijose dalyva
vo daugiau nei 175,000 žydų. 
Haifoje demonstracijos daly
vių buvo per 40,000. Tel Avive 
daugiau nei Haifoje. Demon
stracijos rengtos ir kitose žy
dų kolonijose.

35 žydai ir du britai sužei
sti Jeruzalėje ketvirtadienį. 
Bet tai ne pirmos tokios riau
šes. Nes jau trečiadienio va
kare įvyko riaušės Tel AviVe. 
čia 25 demonstracijos dalyviai 
buvo sužeisti, šičia policija pir
ma įspėjo demonstracijos daly
vius, iššovusi į orą, o paskui

Francuzija siūlo bri- 
tams-rusams kom

promisinį planą
PARYŽIUS, Francuzija, geg. 

18. — Francuzijcs vyriausy
bė stengiasi paveikti rusus ir 
britus, kad jie susitartų, ši
tuo sumetimu, diplomatinėse 
sferose Paryžiuje kalbama, 
Francuzija pasiuntusi Londo
nan kompromisinį planą. Es
mėje planas siūlo sudaryti 
Francuzijos - Britanijos - Ru
sijos sąjungą, negarantuojant 
mažųjų Balti j o valstybių nepri
klausomybės.

Jungt. Valstijos ne
pripažįsta japonų 

reikalavimo
VVASHINGTON, D. C., geg. 

18. — Japonijos valdžia reika
lauja duoti jai didesnę repre
zentaciją tarptautinio setlemen- 
to Shanghajuje reikalų tvarky
me. Jungt. Valstijų valdžia 
įteikė Japonijai memorandumą 
ketvirtadienį šituo klausimu. 
Jungt. Valstijos atmetė japonų 
reikalavimą.

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

Debesuota; šilčiau; vidutinio 
stiprumo pietų vakarų vėjai; 
saulė teka 5:26 v. r., leidžiasi 
8:26 v. v.

puolė juos buožėmis mušti.
Reiškiama nuomonė, kad 

triukšmingos žydų demonstra
cijos neužilgo paliaus. Jų vie- 
tą užimsiąs pasyvus boikotas 
Britanijos valdžios, kaip kad 
jis buvo praktikuojamas pra
eity Indijoje.

žydų priemonės Britanijos 
planui Palestinoje kovoti nu
matomos šitokios: iškelti Pa
lestinos žydų klausimą Brita
nijos parlamente, iškelti tą pa
tį klausimą Tautų Sąjungoje, 
nekooperuoti su Palestinos vy
riausybe, išvystyti konstrukty
vų žydų darbą Palestinoje ir 
tuo bud u akcentuoti žydų tei
ses šaly.

Tuo tarpu arabai ruošia pa
reiškimą, kad Britanijos vald
žia, pripažindama arabams pir
menybę Palestinoje, vis gi^e- 
patenkina arabų reikalavimų 
pilnai. 

-- X-- X—X--
Vėlesnės žinios iš Jeruzalės 

sako, kad 100 žydų jaunuolių 
sužeista susirėmimuose su po 
licija ketvirtadienio vakare. 
Nukentėjo keletas policininkų. 
Du policininkai pašauti ir sun
kiai sužeisti.

Dalyvavę riaušėse jaunuo 
liai faktinai buvę visi vaikai, 
nes jų amžius siekiąs nuo 10 
iki 16 metų.

Čekai siunčiami.! 
koncentracijos 

stovyklas
LONDONAS, Anglija, geg. 

18. — Darbo Partijos dienraš
tis “The Daily Herald” prane
ša, kad įjungtose į Vokietiją 
buvusios čeko-Slovakijos pro
vincijose Moravijoje ir Čekijo
je reiškiasi vis didesnis čekų 
nepasitenkinimas nacių režimu. 
Naciai areštuoja čekus, žymus 
čekų advokatas Sekanina, o 
taipgi trys buvusieji parlamen
to nariai Siųsti į koncentra
cijos stovyklas. Pranešama, 
kad atidengtas planas Hitlerį 
nužudyti.

Bulgarija stato rei
kalavimus Graikijai 

ir Rumunijai
BUDAPEST, Bulgarija, geg. 

18. — Bulgarija iškelia nau
jus reikalavimus. Ji nori gau
ti kai kurias priklausančias 
Rumunijai ir Graikijai terito
rijas. Vokietija palankiai žiū
rinti į Bulgarijos reikalavimus, 
šitie reikalavimai vėl kelia ne
ramumą Balkanuose.

Kinija renka seną 
auksą

HONG KONG, geg. 18. — 
Kinijos valdžia atsišaukė į vi
sus šalies gyventojus prašymu 
siųsti jai seną auksą — ne tik 
auksinius pinigus, bet auksą 
įvairiose formose. Aukso fon
das yra reikalingas Kinijos ka
rui prieš japonus finansuoti.

NAUJIENŲ-ACME Tolephoto
HARLAN, KY. — Angliakasiai ir jų šeimos. Kariuomene budriai žiuri, kad 

kasyklos nebūtų pikietuojamos. y

Importuos daugiau' 
automobilių iš J. V.1

Į Argentiną
BUENOS AIRES, Argentina, 

geg. 18.’-^ Argentinos vyriau
sybė nutarė padidinti kvotą 
automobiliams importuoja
miems iš Jungt. Valstijų. Au
tomobilių importuotojai, savo 
keliu, sutiko pirkti daugiau Ar
gentinos valdžios notų. Šitas 
notas pirkėjai galėsią iškeisti
1 pinigus trims metams pra
ėjus. , • /

šįmet Argentinos vyriausy
bė buvo nustačiusi Jungt. Val
stijų automobilių importui to
kią kvotą, kad praktiškai jų 
visai neįgabenta į šalį.

Europiečiai taupo 
Amerikos dolerius
WASHINGTON, D. C., geg. 

18. — Prekybos departamento 
sekretorius, Harry Hopkins, 
apskaičiuoja, kad Europos gy
ventojai šiuo metu turi apie 
$100,000,000 vertės popierinių 
Jungt. Valstijų pinigų, šituos 
pinigus europiečiai pradėjo tau
pyti nuo Čeko-Slovakijos kri
zės laikų, pernai rudenį. Tai 
yra daugiausia aukštų denomi
nacijų federalių rezervų notos. 
Kovo mėnesį 1939 m. Jungt. 
Valstijų popierinių pinigų Eu
ropoje paklausa sumušusi vi
sus rekordus, sako Hopkins.

Uždės taksus ciga- 
retams

ALBANY, N. Y., geg. 18. — 
Republikonų partijos kontro
liuojama New Yorko valstijos 
legislatura priėmė bilių, kuris 
nuo liepos 1 d. š m. uždės po
2 centu taksų kiekvienam par
duodamam cigaretų pakeliui.

Astuoniems įvykdy
ta mirties bausmė
MADRIDAS, Ispanija, geg. 

18. — Ketvirtadienį tapo su
šaudyti aštuoni Ispanijos socią- 
listų jaunuomenės organizaci
jos vadai. j !

TRUMPOS ŽINIOS 
Iš VISUR

® s MONT!$iEAL,^Ganada, ge
gužės 18. J— Britanijos kara
lius ir karalienė/ ketvirtadienį 
atvyko į Montreal.

© VARŠUVA, Lenkija, geg. 
18. — Lenkijos vyriausybės 
dienraštis “Gazeta Polska” sa
ko, kad “protingas lenkų-vokio 
čių santykių sutvarkymas tu
rėtų būti galimas”. Vokietijos 
propagandos ministerijos atsto
vas atsakė: “Kaip tik to Vo
kietija ir nori”. Iš šitų pareiš
kimų daromas išvadas, jogei 
Lenkija tikisi susitarti su na
ciais.

© KONG KONG, geg. 18.
— Trys japonų lėktuvai mėtė 
bombas ketvirtadienį į kinų 
miestą Swatow, Kwantung pro
vincijoje. 40 civilių kinų už
mušta ir 60 sužeista.

e VIENA, Austrija, geg. 18.
— Naciai paleido buvusį Aus
trijos kanclerį Schuschniggą. 
Schuschnigg išvykęs į Cologne 
pasimatyti su broliu.

© WASHINGTON, D. C., 
geg. 18. — Senato asignaci- 
ioms skirti komitetas trečia
dienį užgyrė paskyrimą laivyno 
reikalams $773,000,000. Priėmė 
taipgi taisyklę, kuri draudžia 
laivynui pirkti Argentinos pre- 
zervuc-tą jautieną (corned 
beef).

• VVASHINGTON, D. C., 
geg. 18. — Jungt. Valstijų tei
singumo departamentas įsakė 
Grand Jury, Danville, III. mie
stely, pradėti tyrinėjimą, ar 
aliejaus kompanijos dešimty 
vidurvakarių valstijų nenusi
kalsta prieštrustiniems įstaty
mams.

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

GEGUŽES 21, 1939

BIRUTĖS DARŽE,
79-tą ir Archer Avė.

130,000 kariu daly
vausią parade 

Madride
7 ------------

MAD^RIDĄS, Ispanija, geg. 
18. —* Penktadienį Madride 
ruošiamas gen. Franco laimė
jimo paradas. Jame dalyvausią 
130,000 kareivių, jų tarpe Ita
lijos ir Vokietijos legionieriai. 
Eisenos žiūrės, greta Ispanijos 
Vyriausybės ir Vokietijos bei 
Italijos atstovų, taipgi svetimų 
šalių diplomatai, ambasadoriai 
ir pasiuntiniai.

Rusai nesirūpiną 
kooperatyvais

MASKVA, Sovietų Rusija, 
geg. 18. — Komunistų parti
jos dienraštis “Pravda” sako, 
kad rusai, priklausą ūkių ko
operatyvams, dirba perdaug 
savo daržuose, ažuot rūpintis 
kooperatyvų darbais. Be to, kai 
kurie kooperatyvų nariai turį 
perdidelius daržus ir išlaiko po 
dvi karves, užuot išlaikyti tik 
po vieną. Todėl, sako “Prav- 
da”, ūkininkai vengia darbo 
kooperatyvuose.

Pavogė žmogaus kūną
KAUNAS. — Kruopiuose bal. 

13 d., 3 vai. mirė 88 metų pil. 
Andrius Liekis.

Mirusiojo sūnūs, kuris tėvą 
slaugė, 12 tą tos dienos vai. 
išvyko į Rudeliškius nupirkti 
mirusiam karsto, tačiau sugrį
žęs apie 13 vai. 30 min. su 
karstu, tėvo kūno jau nera
do.

J. Liekis rašo, kad kūną iš
vogę žmonės, kurie jį nusive
žė į “špitolę”, o vėliau palai
doję, savo karste, katalikų ka
puose.

J. Liekis, -sujaudintas, krei
pėsi j policiją dėl sauvaliavi
mo, skambino Šiaulių polic. va
dui ir telegrafavo Teisingumo 
ministeriui, užvedė bylą.

Kaip žinoma, p.^Ljekis yra 
laisvamanis ir tėvo kūną norė
jo palaidoti laisvose kapinėse.

NEW YORK, N. Y., geg. 18. 
— šiomis dienomis Jungt. Val
stijų valdžia atsisakė atnaujin
ti pasportus Fritzui Kuhmii ir 
keliems kitiems nacių vadams. 
Pasportai užsienin vykti na
ciam neatnaujinti todėl, kad 
buvo tiriami jų taksai.

Ketvirtadienį New Yorko 
meras La Guardia įteikė pro
kurorui Thomas E. Devvey’ui 
raportą, kuris sako, kad Ruhn 
ir septyni jo padėjėjai 40 at

BRITAI MATO 5 METŲ KOVĄ 
PALESTINOJE

LONDONAS, Anglija, geg. 
18. — Britanijos valdžia, pa
skelbusi naują planą Palestinos 
reikalams tvarkyti, numato 
sunkumų bent penkerius metus 
planui įgyvendinti, nes jam ne
pritarsią nė žydai, nė arabai.

Tarp ko kita britų planas 
taikomas, kad Palestina nepa
taptų ne arabų, nė žydų val
stybe.

Antra, planas griežtai su
varžo pervedimą arabų žemės 
į žydų rankas. Pastojamas ke

TEISĖJAS BRANDEIS GINA ŽYDŲ 
REIKALUS

WASHINGTON, D. C., geg. 
18. — Buvęs Jungt. Valstijų 
Vyriausiojo teismo narys, Louis 
Dembitz Brandeis, ketvirtadie
nį pasmerkė Britanijos vald
žią. Jis kaltina britus tuo, kad 
jie nori sunaikinti žydų tėvy
nę. Brandeis klausia, kur ten
ka tremiamiems iš įvairių val
stybių žydams pasidėti, jeigu 
net įvažiavimas į Palestiną bus 
suvaržytas. Jis nurodo, kad 
Palestina ekonominiai gali su
imti per metus po 100,000 žy • 
dų. Taipgi nurodo, kad netu

JAU ĮVYKO ŠAUDYMAS HARLAN 
KAUNTĖJE

HARLAN, Ky., geg. 18. — 
C. V. Bennet, Harlan Central 
Coal Co. viršininkas, ketvirta
dienį paskelbė, jogei angliaka
siai pikietuotojai paleidę de
šimt šūvių į skebus ėjusius 
darban.

Kitoje vietoje, būtent prie 
Highsplint kasyklos, šeši ske- 
bai darbavosi prie šulinio į ka
syklą. Nuo atokaus kalnelio 
nežinia kas pradėjo į skebus 
šaudyti. Milicininkai, saugoju
sieji kasyklą, atsakė šaudy
mu.

Anksti rytą, ketvirtadienį, 
staiga užgeso Harlan kaunte- 
je elektros šviesos. Elektros

Progressive Miners 
pasirašė sutarti

SPRINGFIELD, III., geg. 18. 
— Progressive Mine Workers 
of America unija, veikianti 
Illinois valstijoje ir priklausan
ti Amerikos Darbo Federacijai, 
pasirašė sutartį su Illinois Coal 
Producers Association. Sutar
tis pripažįsta unijos šapą ir es
mėje seka United Mine Work- 
ers unijos pavyzdžiu.

vejų esą nusikaltę New Yorko 
taksų įstatymams.

La Guardia prašo prokuro
rą Dewey pavartoti Kuhno ir 
jo padėjėjų atžvilgiu tokią ak
ciją, kokią matys reikalą pa
vartoti. •

Jeigu naciai bus rasti kal
ti, tai jiems gresia didžiausia 
bausme kalėti iki 6 metų ir 
piniginės baudos sumokėti iki 
$6,000.

lias žydų ekonominiam įsigalė
jimui Palestinoje.

Kai tik Palestinoje aistros 
šiek tiek aprims, Britanija mė
gins padėti atsakingose vyriau- 
.syLės vietose pačius Palestinos 
gyventojus. Ir šitoms vietoms 
arabų bus skiriama du kart 
tiek, kiek žydų.

Per penkerius metus Brita
nija ketina įleisti į Palestiną 
dar 75,000 žydų imigrantų. Po 
to jų imigracija tapsianti visai 
sulaikyta — jei arabai nesu
tiks daugiau žydų priimti.

rėdami kur dingti, žydai vis 
vien emigruos į Palestiną — 
nors ir varžomi.

Žydų sionistų organizacijos 
prezidentas, Dr. Goldman, ti
kėjosi pasimatyti su valstybės 
departamento se k r c t o r i u m 
Hull’u ir vėliau su prezidentu 
Rooseveltu. Jis nori pareikšti 
protestą dėl Britanijos plano, 
kurs numato suvaržyti žydų 
imigraciją į Palestiną ir pa
vesti dominuojančią reikšmę 
Palestinoje arabams.

kompanija surado, kad kalnuo
se tapo išdinamituotas stulpas 
palaikantis elektros laidus.

Šiuo laiku Harlan kauntėn 
jau atgabenta 1,200 milicinin- 
kų.

Ketvirtadienį laukta atvyk
stant i Harlan kauntę John 
Connerį, federalės valdžios tai
kytoją (conciliator).

PAVASARIS
ŠTAI DABAR LAIKAS:

• PIRKTI, parduoti, mai
nyti nuosavybes, biznius, 
automobilius ir L L

• IŠNOMUOTI ar susirasti 
gyvenimui kamb artus 
arba biznio patalpas.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
PARDAVIMO, pirkimo, mainy
mo reikaluose naudokitės Nau
jienų aukštos vertybės class- 
ified skyriaus patarnavimu pa
šaukdami arba atveždami:

CANaI 8500
“NAUJIENOS”

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, Iii.
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Šešupės Krantai
(Tęsinys)

Zanavykas nepašieps, jei dėl 
neturto važiuoji vienu arkliu, 
bet jis nepakęs, jei tvirtas ūki
ninkas, kinko tik vier*^ nrkh. 
tai jau apsileidimo žymė! O za
navykas apsileidusių žmonių 
nekenčia, storžieviškai neken
čia. Jį visur, kiekviena proga 
pašieps ir skaudžiai pašieps, pa
šieps be jokio pasigailėjimo!

—Tautininkai, tai iš svetur 
mums atnešta pikta sėkla, tai 
šašas jautrioje kūno vietoje at
siradęs. Tai visokių plikbajorių 
darbas!

BARRICK’S
PAINI STORE

6050 S. Halsted St 
Buvo 5905 S. Kedzie Avė.

Mes ne skelbiame specialus, 
tačiau atsilankymas į krautu
vę įtikins jus, kad musų kai
nos yra labai žemos Male- 
voms, Varnišiams, Sienų Po
pieriams. Stiklams ir t. t. už 
tokią aukštą prekių rūšį kokį 
mes turime.

Mes Esame Sena 
Patikima Būstine 
Malevai ir Sienų 

Popieriui
RENDUOJAM

Sienų popieriams nuimt 
mašinas, floor sanding 
mašinas ir Edgers.

instrukcijos dykai. fK

—Bet juk Zanavykijoje bajo
rų nesama?

—Todėl ir sakau iš svetur at
nešta pikta sėkla. Kaip mada, 
prigijo ji ir pas mus! O tenai 
žemaičiuose pilna tų nusigyve
nusių bajorų, jie tai visa ir su
darė! Juk tautininkų ministrų 
tarpe daugiausia ir buvo tokių 
plikbajorių. Štai dabartinė vy
riausybė daugiausia susideda iš 
tikrų musų kaimo žmonių, tegu 
daug yra kariškių, bet tai ūki
ninkų vaikai. Jie jau žinos, ką 

;daryti,ardėnų veislės arklių kai
me neveis! Putėsi, pūtėsi tie 
Tautininkai dėl Vilniaus, o kai 
atėjo reikalus, tai nei pirštu ne
pakrutėjo. Gyrėsi su savo Klai
pėda ir tą prakišo! Tai skaudus 
žandiniai! Tuščia jų, jei tai ne 
musų kailį liestų, o dabar košės 
privirė ir kiti ją srėbti turi! 
Pasipūtėliai, kaip kiekvienas 
pasipūtęs bajoras. Ir ko jie da
bar dar tarp kojų painiojasi. 
Laiku susiprastų ir susilikvi- 
duotų! Kaimas jų neužmiršo ir 
neužmirš. Bus bloga, jbi laiku 
iš kelio nepasitrauks!

—Ar jau taip žmones jų ne
kenčia ?

—Žinai, yra visokių, kiti tik 
iš jų ir gyveno, bet daugumas 
dantimis griežia!

—Bet juk dabar jie viešai nie
kur nesirodo?

—Tai kas iš to! štai musu 
apylinkės agronomas tautinin
kas dabar tyli, policijos vadas

NAUJIENV-AUME Telephoto
CHICAGO. — Orville Watson (po kairei), kuris 

liko sužeistas saliuno plėšime. Watson su kitu savo bi
čiuliu nušovė graborių ir sunkiai sužeidė d ii policmonus. 
Abu jie liko suimti Detroite.

NAUJIENŲ
GEGUŽES 21, 1939 
BIRUTĖS DARŽE 
79-ta ir Archer Avė

Kur malevą pirkti?

TURIME VISĄ EILE 
LANGAMS UŽLAIDŲ 

Nominale Kaina

Tik Patelefonuok
Englevvood Įgs?
ATDARA VAKARAIS: ANTR. 

KETV., ŠEŠT.
Sekmadienį iki pietų 

(Greito Pristatymo Patarna
vimas)

Nors ir neskelbiame jokių 
ypatingų nupiginimų, neskel
biame nė išpardavimų, bet 

S kiekvienas atsilankęs į musų 
krautuvę — Barrick’s Paini 

~Į Store, 6050 S. Halsted gt., įsi- 
i tikins, kad musų prekių kainos 
Į labai žemos. Ypač jos žemos 

malevoms, varnišiams, sienų 
| popieriams, stiklams ir t. t.
I » Musų krauthvė tai tikra md- 
I levų būstinė. Paskui, renduoja- 

me mašinas grindims lyginti ir 
popieriams nuimti. Visus nuro- 

I dymus teikiame, nereikalauda- 
I mi atlyginimo. Be to, turime 
Į visą eilę gana puikių langams 

užlaidų. Taigi, turime viską, 
kas reikalinga kiekvienam na
mų savininkui. Krautuvė atda-

I ra antradieniais, ketvirtadie- 
rniais, šeštadieniais vakarais ir 
į sekmadienį iki pietų. (Skelb.)

i

r

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas ............................... ■

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $Q.5O

Perkant toną ar daugiau **

tautininkas, viršaitis tautinin
kas, seniūnas tautininkas, teisė
jas tautininkas, ir visi kiti val
džios pareigūnai tautininkai. Ar 
tai gera? Jie dabar tyli, bet tik 
lęgul kiti vėjai pūstels ir vėl jie 
nosį aukštyn pakels! Ir jei jie 
butų įsitikinę tautininkai, bet 
juk tik dėl tarnybų tokiais ta
po. Uždarytų tuos tautininkus, 
tai ir tie kitais žmonėmis taptų. 
Greičiau kaime prigytų, o da
bar nei šis, nei tas, anot žmo
nių — nei velnias, nei gegutė!

Zanavykas visai nuoširdžiai 
kalbėjo įnirtusiai apie tautinin
kus. Jo supratimu, tai velnio 
sėkla, sėkla iš svetur atnešta ir 
Lietuvoje visai neprigijusi.

O. jo arkliukai smagia risč'a 
bėgo lygiu, '’sau^^jĮ-yą^ario ke
liu. Laukuose sočiai rugiai, 
kviečiai žaliavo. Žmonės vasa
roją sėjo. Mudu laiku atvyko
me į stotį. Atėjus traukiniui šir
dingai atsisveikinau su simpa
tingu zanavyku.

Džiugu patirti, kad kaime vis 
daugiau atsiranda visai blaivai 
galvojančių žmonių, politikoje 
nusimanančių ūkininkų. Juk tai 
buvo tipingas Zanavykijos ūki
ninkas. Tos Zanavykijos, kuri 
tiek daug yra Lietuvai davusi 
tikrai gabių inteligentų, kuri iš-

DANTIMS 
PLEITOS

PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
Visas pleitas daro LAISNIUOTAS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje—Įsteigta 18 metų.

Pataisoma
UŽTIKRINTOS
PLEITOS grąžinami 

jei nepatenkinti >$12.50
HEJNA BROS.

Lawndale Deniai Laboratories
3945 ĮVEST 26th STREET Tel. LAWNDALE 2908-09

KLAUSYKIME 
VAKARA ŠALTIMIERO 
LIETUVIŠKŲ RADIO 1 Af 11 | f) 
PROGRAMŲ ST£1ES W H I F 
NUO 7:00-tos VALANDOS VAKARO ■ H M D ■ ■ ■

KAS VAKARĄ—1480 K.

žvdo riščia važiuoja. Tik tuš- WEST SIDE MEMORIAL WORKS Office and Res. Phone Calumet 7472 
v. ...... i- I 1965 OgdenAve. Phone Seeley 1739 Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.
cias pllkbajoiis svetima garbe k^dara sekmadieniais ir šventadie- OOP 1U A IIZT1! 10
gyvena! Zanavykas ateityje, niais iki 6 v. p. p. Susitarimo IIK \į /I į\ 
plikbajoris visas praeityje! ^^^4^01 D S“^»“
navykas dabar .nu gyvena, p 1,k- SVLRRE GKObWOLD j d g
bajoris prisiminimais Zanavy- f TJ- u-- • _ _________ ________________________________• . vr, . _ 1 . . Mes patys išdirbėjai —------— ~
km Klaipėda, Vilnius lai ne ro-1 Artistic Memorials Monumente— V H \|h||| ||\x|< 
inantika, bet gyvenimo reikalas. Headstones—Mausoleums—Statuary 1171 • T • Lu 011j171j11 10111

DENTISTAS 
Pirm., Trečiadienį, šeštadienį 

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Yards 0994.

Antrad., Ketvirtad^ Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

TeL Lafayette 3650

Plikbajoriui savas pajūris ir 
Vilniaus miškai, tai tik svajo
nių papuošalas. Jei plikbajoris 
šypsos, tai j s piktą mano, jei 
zanavykas šypsos, tai jis žmo
gaus silpnas puses pašiepia.

Tokie skirtingi 
pai. Skirtingais 
vienodais arkliais 
ja!

STANDARD CLUB

tuodu du ti
kėliais ir ne 
juodu ke’iau- 

—Vistaspats
(GALAS)

Mažų Išlaidų
NAMAS

Pamatykit 
šį namą 
šiandien 

10 r. iki 4 
po piet ant 
musų vietos!

Pastatysime namus ir vidų Įren
gsime ant jūsų lotų. Visi darbi
ninkai unijistai ir užtikrinti.
JZOLIOTĄ GARAŽĄ O A A 
2 karams pastatysime v Į J J 
ant jūsų loto I il|J

Unijistų statytas v

Švelni Degtinė—100 Proof
BOTTLED IN BOND

Nėra Geresnės Degti
nės už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT. $<• £ A
4/5 Kvortos ■

Reikalaukit
SAVO APYLINKĖS
TAVERNOJ

Į g DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: Prospeet 1939
Tel. Yards 3146
VALANDOS; Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

šventadieniais: 11 iki 12
i Dr. V. A. Šimkus

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

tvenk šešupes vandens, nes vis- 
viena jisai kelią suras ir tavos 
pievas, dirvonus sudarkys!

Geriau jau Šešupės krantus, 
jos vagą taip sutvarkyk, kad 
vanduo turėtų kur ramiai nute
kėti !

Tai zanavyko gyvenime pa
tirta išmintis. Ne tik patirta, 
bet ir išmėginta! Zanavykui 
plikbajorio psichologija visai 
svetima. Jis išdidus pagal savo 
vertę ir darbus, bet ne tuščio
mis pasipūtęs. Zanavykas mėgs
ta du arkliu kinkyti ir smagia 
risčia važiuoti!

Tik viengerklis vienu kuinu

Kviečiame jus atsilankyti 
pirm negu pradėsite statyti ir 
apžiūrėti garažą ant musų loto 
be jokių prievolių. Uždari porčiai 
ir vasarnamiai pastatomi žema 
kaina ir lengvais išmokėjimais.

CITY WRKG. & LBR. C0.
2301 S. Crawford Lawndale 30<0

K. KAFKA, prez.

k

Klausykite musų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais
I. vai, vakaro iš W. H. L P. stoties (1480 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
_ DIENĄ IR NAKTĮ 

Visl^elefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitagc Avė. \ 
4447 South Fairfield Avenue > 
l Telefonas LAFAYETTE 0727

T~\L . • koplyčios visose
JL—Z cEL1 Chicagos dalyse

AKIU SPECIALISTAI c^,™ZEL’ls 
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47 Street 
Tel. Yards 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 1 
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 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaisa

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th Street 
kampas Halsted St. 

yalandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
8

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tei. Office Wentworth 6339 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St. 

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

KITATAUČIAI

tėra turai kalbą. Zanavykija nie
kam savo sprando nelenkė, ji ir 
pirma viešai pakėlė protestą 
prieš tautininkų rėžimą!

Nukentėjo, bet nepasidavė!
Taip, linksmai, smagiai, ge

ri, šauni arkliai bėga plačiais, 
lygiais Žana vyki jos keliais. Za
navykas nėra linkęs auginti ar- 
dčnų veislės arklių, nes jo dir
vonams jie yra per sunkus!

Zanavykas žino, kad gerai 
prižiūrimi arkliai suskio netu
rės! Zanavyko garbe, jo išdidu
mas neleidžia važiuoti vienu ar
kliu, jei lik gali, jei pajėgi, 
kinkik du!

Jis žino, kad jauno arklio ne
reikia iš karto kinkyti į žagrę, 
nes tuomet jis sunkiai bėgs, 
praras gerą risčią! O kam va
žiuoti pamažu, jei gali gera ris
čia važiuoti! Laiką tinkamai iš
naudosi ir pinigą sutapysi!

Tik buk apdairus ir mokėk 
gerai arklį prižiūrėti!

Gerai arklys prižiūrimas link
smai geru keliu bėga!

Šešupės vanduo gerai sutvar
kytas nėra pavasarį pavojingas! 
Jei kas pyksta, leisk jam sma
giai išsikeikti! Toksai pyktis ne
žalingas! O žmogus, kaip žmo
gus — kiekvienas pyksta ir iš
sikeikti nori! Arklys, kaip ark
lys — neprižiūrimas suskį gau
na. Suskiu apsėstu arkliu gerai 
nevažiuosi. Supykęs ir neturįs 
progos išsikeikti žmogus klas
tingu tampa! Pavasarį neuž-

Laidotuvių Direktoriai

YARDS 1419

d

t

T

v i 
v i

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Cicero

Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Yards 1138

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos^ Nariai 
Ofiso Tel. Yards 5921

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. Keuwood 5107.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 38 
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 Laboratorija
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienių ir ne- 
dėldienių vakarus.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

NARIAI
Chicagos,

Lietuvių >
Direktorių
Asociacijos

S. P. MAŽEIKA

Ambulance
Patarnavi
mas Dieną
ir nakti

TURIME
KOPLYČIAS

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone M1DWAY 2886.

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West'23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1279

' I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

Ofiso Tel. Virginla 0036.
Residence TeI.BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

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 19

Rez. Telephone PLAZA 2400

ADVOKATAI

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

OFISO VAL.: 9-12;l-5; 7-9 
Ketv. 9-12

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-TeL Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 9818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

«!

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St
Room 1230.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824. 
Namų TeL—Hyde Park 3395.
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NAUJIENOS, Chicago, III. 3

etroito Lietuviu Žinios

IŠ DETROITO PADANGES važinėtis po Ameriką tam, kad 
sudaryti judėjimą už Warren

LSS 116 KUOPA RENGIA SUNKU SMULKIEMS
K. Biliin^s išlaisvinimą.

Detroitietis.

IŠVAŽIAVIMĄ

Pirmas LSS 116 kuopos iš
važiavimas į farmą įvyks gegu
žės 28 d. Išvažiavimui liko pa
sirinkta S. Daugelio farma, 
prie Van Horn ir Middlebelt. 
Visi Detroito ir apylinkės lie
tuviai yra prašomi tame išva
žiavime dalyvauti, nes įžanga 
nemokama. O laiką tai tikrai 
smagiai galėsite praleisti.

Vietą nebus sunku surasti: 
važiuokite į pietus Middlebelt 
apie dvi mylias už Liberty par
ko. Kai privažiuosite Van Horn 
kelią, tai sukite po dešinei ir 
važiuokite į pirmąją farmą, 
kuri ir priklauso Daugeliui.

MODERNIŠKAS LIGONINES 
APTARNAVIMAS

Dabar prieinamas visiems už že
mas nustatytas kainas

TONSILAI. Išėmimas tonsilų ir 
adenoidų su gulėjimu, užlaiky
mu. gazų antiseptikais ir chirur
go patarnavimu. 24 vai. prabūti 
ligoninėje. Vaikams ..............  $15
UŽAUGUSIEMS .................. $20
Visi ligoniai yra asmeninėj Dr. 
Blaine L. Ramsay priežiūroje, 
turinčio puikiai išlavintą pagel- 
bininkų štabą. Prieš viską yra li
gonio patogumas.
BLAINE RAMSAY HOSPITAL 

35 South Hoyne Avenue 
(tarpe Madison ir Monroe) 

Telefonas dieną ir naktį 
SEELEY 4700.

SERGĄ ŽMONES 
kurie turi reumatizmą, blogą 
kraują, odos ligas, kenčia inkstų, 
pūslės ar šlapinimosi negales, tu
rėtų. . kreiptis; į, ofisą patarimo, 
DYKAI. .Tąi; nieko nekainuos.. _____  *______ f * • . B t

LABORATORINIS TYRIMAS 
KAINOJ

Seksualiai nusilpusiems vyrams gy
dymas specialus. Virš Trisdešimts 
Metų Toj Pačioj Vietoj. Mokestis 
nebrangus ir kiekvienam prieina
mas. ■ '

DEARBORN HEALTH AND 
PHYSIO-THERAPY SERVICE 

Formerly DR. ROSS’ 
Health Servise and Laboratories 

35 SO. DEARBORN STREET 
Phone Central 4641

kampas Monroe St., Chicaffo III. Imkite ele- 
votorių iki 5-to aukšto. Priėmimo kamb. 600 
dėl vyrų ir 508 dėl moterų. Valandos: 10 
a. m. iki 5 p. m. Nedaliomis 10 a. m: iki 
12 v. Paned., Sered. ir Subatomis nuo 10 
a. m. iki 8 p. m.

BIZNIERIAMS
Prieš kelis metus Sears, Roe

buck ir kompanija miesto pa
kraščiais pradėjo atidarinėti} 
milžiniškas krautuves. Pcrna’ 
atidarė didžiulę krautuvę ILgh- 
land Parke. Tokiu bildu mies-; 
tas dabar tų krautuvių iš vi:;U 

į pusių apsuptas.
Tris vakarus per savaitę tos 

krautuvės yra laikomos atida-' 
ros iki 9 valandos. Nėra reika-j 
lo ir aiškinti, kad smulkiesiems 
biznieriams jos yra tiesiog pei
lis po kaklu. Tie biznieriai 
merdi ir labai sunkiai verčiasi. 
Daugeliui tenka savo biznius 
likviduoti, kadangi iš biznio nė 
pragyvenimo nebegali pasida
ryti. /

IŠKABOS
Detroite ir apylinkėse labai 

platinasi vadinamos “neon” 
šviesų iškabos. Daugumas biz
nių pradeda tokias iškabas 
naudoti. Todėl jau pradeda 
trukti patyrusių darbininkų, 
kurie sugeba iš stiklo raides 
lankstyti.

LŪŠNOS
Kaip ir kiekviename mieste, 

taip ir Detroite, lūšnų netrūks
ta. Jų ypač daug vadinamajame 
“Corktown” distrikte. Housing 
Project buvo užsimoję lūšnas 
pašalinti, bet iki šiol mažai kas 
padaryta. Vienoje pusėje nu
griovė lūšnas, bet tai ir viskas.

DIDELIS SUSIRINKIMAS
Gegužės 19 d. 51 Sproat S t. 

salėje įvyks didelis unijų ir 
darbininkų komitetų susirinki
mas, kurio vyriausias tikslas 
bus Tomui Moopey maršruto 
surengimas. Komiteto pirmi
ninkas N. B. Short pareiškė, 
jog Mooney yra tikras darbi
ninkų vadas. Esą, dėl darbo 
žmonių reikalų jis labai nu
kentėjo, nes turėjo 22 metus 
kalėjime praleisti.

Mooney dabar yra pasiryžęs

LIETUVIU MOTERŲ 
KONFERENCIJA

Detroito Moterų Pažangos 
Klubas drauge su Moterį] Lyga 
šaukia Micbigan valstijos mo
terų konferenciją gegužės 21 
d. Prasidės 1 vai. po pietų Lie
tuvių svetainėje.

Konferencijos svarbiausias 
tikslas bus prisiruošti prie bu
simo Amerikos lietuvių mote
rų seimo, kuris įvyks rugsėjo 
7, 8 ir 9 dienomis. Seimo pro
ga Brooklyno dailės muziejuje 
bus ir rankdarbių paroda.

Delegatės prašomos laiku at
vykti į konferenciją. Dalyvauti 
gali ir pavienės.

M. J. Kemešienė, pirm.

SLA 352 KUOPOS 
PIKNIKAS

Ar visi žinote, kad SLA 352 
kuopos pirmas pavasarinis pik
nikas įvyksta kitą sekmadienį, 
gegužės 21 d., Birutės darže 
(John Rd. arti Mile Rd.). Pra
sidės 12 vai. dienos ir truks 
iki vėlumos.

Be geros šokiams muzikos, 
bus gėrimų ir visokių valgių. 
Taip pat visokie žaislai ir do
vanos. Svarbu taip pat bus pa
kvėpuoti tyru oru bei pasigerė
ti paukščių čiulbėjimu ir me
džių ošimu.

Kuopos nariams taip pat ma
lonu bus susitikti, drauge pasi
linksminti ir linksmai sekma
dieni miške praleisti.

Komitetas.

New Yorko
Pasaulinės Parodos
Svečiams,

New York Central System 
praneša, kad ji pakeitė savo 
ikišiolinį nusistatymą. Nuo da
bar visi svečiai vykstantieji į 
New Yorko Pasaulinę Parodą 
New York Central System 
gelžkeliais bus apgyvendinti

Iš Lietuvos
Arklių A-jų D-ja

KAUNAS. — Arklių augin
tojų draugija, balandžio 18 d., 
turėjo metinį susirinkimą, ku
riame dalyvavo apie 100 narių. 
Pirmininkavo agr. P. Vasinau- 
skas. Agr. Juozapavičius iške 
’ė klausimą uždrausti išvežt iš 
Lietuvos gerus vedinius ark

lius. Susirinkimas tam karštai | 
pritarė. Pranešimus apie d-jos 
suvažiavimą nutarta skelbti ne 
tik “Uk. Pat.”, bet ir Lituose I ūkininkų plačiai skaitomuose 
laikraščiuose, pav., “Liet. Ūki
ninke”. Skųstasi arklių preky
bos nesutvarkymu ir pageidau
ja, kad “Maistas” supirkinėtų 
visus arklius, nes tada busian
čios kitokios kainos ir perspek
tyvos.

NAUJIENŲ
PIKNIKAS
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BIRUTĖS DARŽE
79-ta ir Archer Avė.

2x1’ IKI 
DŽIAGA. 
pėdu .....

” KURIE

y.C.lA.UAl ?gs

LUMBERMATERIAL
| PER

2 KROVINIAI 1A 00 SVARŲ 
Undervvrtlng Koll Rooflng, už
tikrinta, už voleli $ 1.59

LENTOS 
10’ VISA TVIRTA ME
KO. 2 Common Hemlock 

--------------- 2ė
1x0 I) and M No. 2 geltonos pu
šies. už IOOO kv. *32.50 
2x6x, 2x8, 2x>0 No. 3 geltonos 
pušies. Visų ilgių. Už SO7 

1000 k<-tv. pėilų ...------■
1x8 SH1PLAP No. 3 800 flfl 

Hemlock IOOO kt. p<l.“®"'^*^

VISOKIOS
Visa

Kolluivay durys

18x20 
GARAŽU!

$95.00

MEDŽIAGOS 
Nauja

Ir grležya 2 karų

RĖMAI IR DURYS 
5 x Panel Ir 2 Keg. Panel Durys 
2’0”x»'0”. 1 1/8” 8 f OO
Dotiglas Flr ..........................  •
FRENCH DURYS. 2’0”.x0’3” 10— 
Ught 11/8 80 OE

Douglas Flr _________
Vientisos Durys 
KOMBINUOTOS DURYS, su skry- 
nomls Ir nužibintos 80 OE 

2’fl”x0’7” ..............
8x10 4-I.IGIIT BARN 87figL. 

Rėmai --------------- - ---- •

VARTOTA MEDŽIAGA 
Klevinės grindys ......... 815 M
2’x«’, 2*x8* nuo 8’ Iki 12 820 M 
2’x«’. 2’x8* SHORTS 814 M 
2x4 SHORTS už 1 pd. l/2c 
1x6 D & M ir Sq. Edge 818 M

PLYW00D 
3 Ply 1 /2” 
Geros egljs 

4xfl, 4x7. 4x3 
kt. pėdų

ASBESTOS 
Gontai su prl- 
taisymais, uJ 

kt. pėdų

3/2C *5.39
VIELINES TVOROS

Pagražintos žollnėliu 
tvoros, storai galva
nizuotos, single plck- 
et 30” aukžė. 50 pd. 
volelis g

NAMŲ MALEVA

Visos spalvos, užtik
rintu kokybė.
Oa- *1 IRBonas _ A ■ *
IŠVIDINIS GLOSS .
Tvirta, žibanti ma-
X?’ už.. ’1.75

ASBESTOS
Stogams ce
mentas, 5 gal.

baėka. Gal.

35c
KAMPINIS 
KLAZETO

Iii No. 1 
minkfitos 
pufiies. Dy
dis 3’x7”. 
Papuošti 
triniai.

814.85

CHINA 
KEISAS

GELEŽYS 
Išvidinis durų setas. 
Vario finišas, speol- 
a,,al .... 590

METAL ARCHES 
Jau padaryti naujai 
Ir pertaisyti, mleral 
prltal- 80 OA 
kytl................

MAUDYKLES
Naujos aukštos kokybės n—— 
recess vana, klozetas, 
kombinuota lavatorija.

$45.95
Su baltais priedais ir 
balta sėdyne

Vartotos pul

pos Cut and

Medlclne 
kabinėtos 

11x18 dydžio

Threaded 980

Klozetų 
binacija 

kas 
sėdyne 

•11.35
MES NESTATOME--MES TIK PARDUODAME MEDŽIAGAS—Pasinaudok munj 
InžinerlJoH patarnavimu Ir F. II. A terminais. Atsivesk savo karpenterl plum- 
ber| ar kontraktorlų.

HARVEY NRECKING 00.
za.m’usf.m. 1701 W. CERMAK RD. SEELEY 3271 ^'3

ĖSK

EKONOMIŠKOS SAVAITINES KELIONĖS 
i New Yorko PASAULINE PARODA 1939
~ * ■ ■ ' " • ■ • j ■ •; r” • ' c -

*/ » ■ ,«. • f ' 1
1 Kiekvieną; Penktadienį)

c

e

Rengiamos SEE AMERICA TRAVEL ASSOCIAT1ON of Chlcag O

CEE AMERICA TRAVEL ASS0CIATI0N of Chicago, 
įskaitant geriausias keleivių agentūras, pasiūlo did
žiausius kelionės nupiginimus i New York Pasaulinę 
parodą.

’ Už Kukliausią Sumų $38 90 Jus Gausite—
1. Kelionę į abi puses puikiu vėdinamu New 

York Central traukiniu su valgiu traukiny i 
abi puses.

2. Kelionę į hotelį New Yorke.
3. 2 naktų ir 3 dienų aprūpinimas puikiausiu 

rezidenciniu, koteliu. 2 asmenims vienas kam
barys.

4. Grey Bus Line Ncw Yorko miesto aprodymą.

5. 2 tikietai į Pasaulinę Parodą.
G. Tikietas į Rockefeller Center Observation 

Tower.
7. Teisę pasilikti New Yorke tiek, kiek norime, 

15 dienų laikotarpy nuo dienos išvykimo iš 
Chicagos.

8. Teisę ap’arkyti Niagara Falls be primokėjimo.

Pastaba: KOTELIAI, NE KAMBARIAI
Busite apgyvendinti puikiuose, užgirtuose kote
liuose gražioj rezidencinėj apyinkėj tarpe Cent
ral Park ir Riverside Drive. Kambariai visi di
deli, oringi, švarus ir patogus.—
Atkreipiama ypatingas demesis į traukinių grei

tį: tiktai 17 valandų New York Central trauki
niais. Specialus vėdinami karai bus prikabinti 
prie garsiųjų Commodore Vanderbilt all-Pull- 
man traukinių, kurie išeina iš LaSalle gatvės sto
ties 3:05 P. M. D. S. T.

DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS Į

“NAUJIENŲ” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRĄ
Tel. CanaI 85001739 So. Halsted St.

< r rNEYVYORK^ 
(ĘNTRAL 
N SYSTEMS

/

NEW YORK CENTRAL SYSTEM
THE WATER LEVEL ROUTE • • • YOU CAN SLEEP

EGG------------------------ $6.00 !
NUT --------------- $6.00
BIG LUMP _______    $6.00
MINE RUN _________  $5.75
SCREENINGS...... .... $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461
United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00

Išmokė jom 
už padėtus Z| 

pinigus * 'V

Duodam Paskolas ant 1-mų 
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės Galima 
Pasirenduoti

Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die

ną, Subatom nuo 9 ryto iki 
8 vai. vakaro.

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & 10 AN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

PIRKIT NAUJĄ
• CHRYSLER • PLYMOUTH 

• CHEVROLET

Tai yra Geriausi ir Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj; moder
niškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai. Tei
singas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

New Yorke rezidenciniuose ko
teliuose, kurie yra tarpe Cent
ral Park ir Riverside Drive, 
o ne rezidenciniuose kliubuose. 
Tuo reika’u susitarta su As
sociated Hotels West of Cent
ral Park ir rezervuota 2,000 
kambarių.

Tai yra gražiausia reziden
cinė vieta ir puikiausi koteliai. 
Be to, tarpe tos bendrovės ir 
Travelways Incorporated, žy
maus Chicago ir New Yorko 
koncerno veikia kita sutartis, 
jau pusamžį išgyvavusi. Pagal 
tą sutartį galima dar 2,000 vie
tų užtikrinti, perteklių patal
pinti.

Į kotelių sąstatą įeina Tke 
Alamac, Beacon, Balleclaire, 
Bretton Hali, Brierfield, Came- 
ron, Ckalfonte, Embassy, Em- 
pire, Esplanade, Franklin To- 
wer, Greystone, Hamilton, Lu- 
cerne, Master, Oliver Crom- 
well, Paris, Park Royal, 
Peter Stuyvesant, Regent, 
Sherman Sųuare, Standisk Hali, 
Sussex, Westover, ir Wind- 
mere. (Skelb.)

FLAT WALL PAINU
V . ■ ■ ' ;

O’Brien’s Liųuid Velvet geriau
siai atrodanti, plaunama sienų 
maleya, gali duoti tikrą malonu
mą ir taupos. Dvyliką gražių 
spalvų pasirinkimui.

Tiktai

$2.75
GALIONAS

FOR KITCHENS
Riebalai, durnai neteršia 
O’Brien’s išvidinę žibė- 
sį. Nuplaunamas. 12 
gražių spalvų.

Sg.25

NEW COLORS

O’Brien malevos da- 
r o m os šviežiausio- 
siomis, moderniau- 
šiomis spalvomis. 
Mėlyna, koralinė, le- 
mono geltona. Nau
jos spalvos, kurios 
palengvina dekora
vimą.

I
NON-YELLOWING 
WHITE E N AM E L

Kvorta tiktai

Turime pui
kiausi ir už vis 
pilniausių vė
liausių 1939 de- 
zainų sienų po
pieriaus pasi
rinkimą.

ŽEMIAUSIOS KAINOS

n
FOR BEDROOM WALLS

FRANK MICKAS
Siuvėjas

Naujus Rubus Siuva—Valo—Pro- 
sina ii’ Pasiutus Parduoda
4146 ARCHER AVENUE

Phone Lafayette 9832

ĮVAIRIOS ŽINIOS
• WASHINGT0N, D. C., 

geg. 17. — žemės ūkių depar
tamentas apskaičiuoja, kad ge
gužio 1 d'. š. m. Jungt. Valsti
jų farmos samdė 11,362,000 as
menų.

• • • •
• MASKVA, Sovietų Rusi

ja, geg. 17. — Kijeve įvykdy
ta mirties bausmė motinai ir 
dukteriai, kurios buvo kaltina
mos šnipinėjimu fašistinės val
stybės interesuose.

Galionas
PAINTS

FLOOR ENAMEL

i
I

ATEAS

65c

Gali vartot O’Brien’s 
Pre-Shrunk ..grindų 
enamelį visur, viduj 
ar išorėje. Džiūsta 

greit, neperdrėk- 
sta. Super elasti
nis. 10 spalvų.- 
Tiktai

$3.25 
už gal.

"910" 
SPAR VARNISH

O’Brien varnišius yra 
labai garsus. Tai pra
sisiekusi vertybė. Bal
zganas. Išdžiūsta kie
tai per keturias va
landas. Gali visur 
vartoti. Išlaukej ar 
viduj. Tiktai

$4.00
už galioną

O’Brien’s Satino fi
nišas išdžiūsta min
kštai žvilgančiai, 
kas teikia šiltą ir 
tvirtą išvaizdą mie- 
gkambarių sienom. 
12 modemų spal
vų. Plaunama.
$3 25Galionas tiktai

LINOLEUM LACQUER

Idealus Inlaid Li- 
noleum. O’Brien’s 

klėjonkių Lakas. 
Vandeniniai baltas, 
nenutraukia jokio pa- 
terno. Išdžiūsta 
į 30 min. Su 
uždengsi 8’xl0*

$1.25 kvorta

9500
1740
4716

kietai, 
painte 
grindų

Bafl&a « Bėicar
4163 ARCHER AVĖ. LAFAYETTE
3354 WEST 26th STREET ROCKWELL
1923 BLUE ISLAND AVĖ. CANAL

PEOPLES LEADING PAINT STORES

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI•

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily Newa

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub, Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Ra tęs:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

3c 
18c 
75c

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St, 
Chicago, ILL Telefonas Canal 8500.

Užsakyme kalnai
Chicagoje—paštu:

Metams ______________
Pusei metų __________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei _____________
Mėnesiui ........ ;________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, I 
paštu:

(Atpiginta)
Metams _________________ $5.00
Pusei metų _____________ 2.75
Trims mėnesiams -------------- 1.50
Dviem mėnesiams ----------- 1.00
Vienam mėnesiui  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams$8.001
Pusei metų____________ - 4.00.
Trims mėnesiams--------------2.50<
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Anglijos žmonės prieš Chamberlainą

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

. .75

Lietuva ir Čekija

SAVOTIŠKA MATE
MATIKA

“Naujienose” buvo paminėta, L 
pasiremiant tilpusią SLA orga- L 
ne atskaita, kad Susivienijimas 
turi pakankamai turto padeng f 
ti visas savo atsakomybes ir dar 

į tam tikrą perviršį, todėl jo “sol- 
vency”z yra daugiau, kaip šim
to nuošimčių, būtent, 119-.29%. > 
Bet vienas, pasislėpęs po pseu1- 
donimu “Senas SLA narys” 
bando įrodyti, kad tai netiesa.

skaitytojams kai kurie Chieagos 
graikų laikraščiai.

Šitokį Amerikos istorijos “aiš- 
Ikinimą” užtiko senuose graikų 
į laikraščių komplektuose Illi- 
įnois Works Progress Adminis- 
įtration (WPA) darbininkai, ku
riems pavesta studijuoti ateivių 
spaudą laikotarpyje tarpe 18J.3 
ir 1936 m. Tai yra tiktai viena 
[smulkmena tarpe daugybės įdor 
Įmių faktų, kuriuos*, tos studijos 
iškėlė aikštėn. 

t

I Besirausdami Chieagos kny- 
Pgynuose, WPA darbininkai tarp 
kitko patyrė, kad pirmosios;

Su didžiausiu skausmu lietuviai pergyveno čekų trage- 
* diją. — Toks tokį atjaučia. — Kaip kitos tautos vo

kiečius vadina. — Agnė Miegelaitė. — Nutautėjęs 
lietuvis žuvo Čekiją nukariaudamas. — Pasiremda
mi tvarkos Šukiu, vokiečiai dabar daro tai, ką jie 
prieš kelis šimtus metų darė Kristaus vardu. — Vo
kietijos kelias į Rumuniją. — Vėl figūruoja “šabes 
goj”. — Rudenį galima laukti didelių sukrėtimų.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

resnis, lenais ir tariamoji 1 rp- 
tautinė teisė.

Lietuva, Lietuva, koksai ne
žinomas likimas tavęs laukia!

Lietuvos žmonės, kokius 
skausmus jus artimiausioje 
ateityje patirsite? Kas dabar

Rodos, šie žodžiai kiekvieno 
ietuvio širdyje dabar tuno!

Para Bellutn.
(GALAS)

“Jei SLA su pabaiga 1'938 e 17C4. L Y A V/j 1VC4.V4 U1J 111VOJLVO
visas atsakomybes, butų Woodrow Wi]sono prezi(lenli. 

reikėję išmokėti, tai Susivie-: 
nijimas butų buvęs kelis mi- 

SLA.K 
bey distrikte, kur konservatoriai 1985 buvo laimėję | atsakomybe yra visi išduoti 
rinkimus 12,862 balsą dauguma, dabar valdžios partijos 
kandidatas praėjo tiktai 5,000 balsą dauguma. Birming- 
hamo Ashton distrikte konservatorią dauguma nukrito 

’ nuo 10,355 ant 5,901 b. O North Southwarke, kuriame 
pereituose rinkimuose buvo gavęs 79 balsą daugumą na- 
cionalis liberalas, šį kartą laimėjo 1,493 b. daugumą Dar
bo Partijos kandidatas.

Pirmieji du distriktai yra konservatorią tvirtovės. 
Jeigu net tokiuose distriktuose tūkstančiai balsuotoją 
persimetė į darbiečių pusę, tai aišku, kad Anglijos žmo-Įn;oĮtgu _jlj‘ pašaipgaviams , talu 
nes yra labai nepatenkinti savo valdžios politika.

Rinkimą kampanijoje ėjo ginčai daugiausia dėl dvie- 
ją klausimą: valdžios užsienią politikos ir privalomos 
karo tarnybos, kurią sumanė įvesti Chamberlainas.

Šiuose rinkimuose Darbo Partija nesiblokavo su jo
kia kita politine grupe, ir pasirodo, kad taip geriausia 
sekasi-. Sir Stafford Cripps reikalavo, kad partija suda
rytą “liaudies frontą” su visais Chamberlaino priešais— 
liberalais, komunistais ir “pažangiais” konservatoriais. I ta'jiems (a<rbą 
Bet partijos vykdomoji taryba tą pasiūlymą atmetė, nu- viams)1 tlktai tam tlkr{£ dall aP‘ 
rodydama, kad šitokia taktika reikštų, jogei Darbo parJdraudos- 
tija nepasitiki savo jėgomis. Ir kokią politiką galėtą vy-|: Kokią dalį, tai dalykas, kurį 

gali apskaičiuoti' aktuaras. Tas 
aktuarinis apskaičiavimas ir bu
vo padarytas, suvedant 1938 m. |gaminta keletas veikalų. Vienas 
atskaitas, ir jisai rodo, kad SLA jy bušn^itliuaiiia in. America” 
ateakomyb  ̂Jkąrias jisai' tuy> į (iLteteryąi Amerikoje)'.
o tuo, lhiku,« buvo' mąžesnes, i ;1 ■.. ■- • :

negu turtas. Reiškia*, turtas rou [ 
de perviršį.

Senas SLA Narys suatadioJ 
“skylę” dėlto> kad? jišaį bąndb ! 
dabartiniu Susivienijimo turtu !ijo]§ieviltąj shnpa'tlizaiforius Hey- 
^adengti busimas, dar nepii- HvvoocP Broun (išt. Bi?un) atvir- 
brendusias atsakomybes! kaitadikUS: iii? ketinai šio mė-

Tas pats asmuo* stengiasi' vp Lnesi’o pabaigoje formaliai prie
šokiais budais išaiškinti, kodėl1 -imfi' katalikų tikėjimą. 
įSEA fiijamsittis. stovis dabar yra.| fa|Vo( episttopafes> pas. 
^geresnis,, negttj kad! buvo tuo- kjaUi pagarsėjo, kaip' luisvama- 
met, kai dabartinė administra
cija perėmė Susivienijimo rei
kalus iš p. St. Gegužio^ Jisai 
kalba apie penktukus - ir kito
kius dalykus. Tačiau kai! ką ji
sai užmiršta paminėti, pavyz
džiui — kad F. J. Bagočiaus 
administracijai teko, vesti SLA|taliftų. bažnyčios mokslas esąs 
reikalus depresijos, metais, kuo- daug “radikališkesnis”, negu jo. 
tmet daugelis; nariui nestengdavoi 
nef užsimokėti! savo* ditoklių!; o- 
tuo* tattpui (gegužis & Co. šeimiH 
ninkauij’ąnt Susivi'enitjime, ilgą | 
taiką buvo- didžiausia “prospe- 
dty”. To. ne’ gana.. 1930' m. pa-’ 
ftego! i& SJbA apie ketai tilks- 
tančiaii bolševikų,. Jalikdtai 
sivtahiijįinią visa*S' savo duokles 
ta paliuosuiodtaii jį nuo* atsako- 
įnybės u^t j$ apdfaandhsJl 
. Ir visgi, nežiūrint to, Gegužio 

jadministaaiciįjSH pabko Susivieni
jimą tokiam: stovyje kad, per
ėmus organizaciją į naujas! ran
kas, jos turtas- vtašijo atsako-
orybes mažiau, kaip dviem niio-fatkrito į repuMikipnųs.. Po to 
šimčiais. O prie to tas turtas fgarbinti sovietui valdžią. 
!buvo be galo išpustas. f a .

Taigi faktai kalba patys už I. _^ra tokių \t kuriuos
save, ir jokia* to “Vienybės” sla- vynioją,- kaip; šiltą vųr
pūko (Vitaičio) matematika jųlaP^IJk pirštą, 
■nepakeis.

Užvakar Britanijoje įvyko papildomieji rinkimai į 
parlamentą trijuose distriktuose, ir kiekviename iš ją 
valdžios šalininkai netekę daug balsų. Westminsterio Ab- lionus dolerių skylėje.

nes kampanijos metu buvo su
gadintos kai kurios; knygos. Kas I
tą sabotažą darė, nežinia, bet

, . 1Į surasta šitokie faktai:apdraudos paliudijimai, o jų 
suma išneša rodos arti šešių 
milijonų dolerių.”
“Vienybės” bendradarbis, ku

ris tai rašo, sumaišė visai skir
tingus dalykus.

Apdraudos paliudymai nėra 
tikrosios atsakomybės, o tiktai 
numatomos atsakomybės. Iš
duodamas apdraudos paliudy
mus nariams, SLA pasižada iš-

kinti toks- partijų mišinys, jeigu jisai ir laimėtų daugu
mą parlamente? Valdža, sudaryta iš tokios daugumos, 
butų, kaip tos pasakos, gulbė, lydeka ir vėžys.

Darbo Partijos pasisekimas aukščiau paminėtuose 
balsavimuose sustiprins jos pasiryžimą • ruoštis Visuoti
niems rinkimams, kurie turės įvykti, jei ne šiemet, tai 
ateinančiais metais, laimėti pilną pergalę ir paimti val
džią į savo rankas.

SLA “prietemai”

Ar tasai naujas Hitlerio eta
pas taip pat lengvai pavyks at
itikti, kaip Čekiją galutinai su
naikinti, butų sunku spėlioti, 
bet pranašauti galima. Kadangi 
dabar “šabes goj” veik dienos

tikras sumas tuomet, kai tie na
riai numirs. , O jei Susivieniji
mas butų turėjęs išmokėti savo 
atsakomybes su pabaiga 1938 
m. (sakysime, likviduojant or
ganizaciją), tai aišku, kad 14 
ar 15 tūkstančių narių, kurie 
yra gyvi, nebūtų galėję reika
lauti pilnų apdraudos sumų. Or
ganizacija tuo laiku buvo kal- 

jų pašalpga-

“Vienas didelis italų dien
raštis Chicagoje 19T2 m. įdė- ‘ 
jo vedamąjį’ (editorialą) 
prieš Woodrow Wilsoną, ci
tuodamas paragrafą iš, jo 
Jungtinių Valstijų Istorijos, 
kur autorius nepalankiai a t- , 
siliepia apie ateivius iš pietL ' 
nes Europos. Toks pareiški
mas buvo kaip nitroglyceri- 
nas kandidatui į prezidentus, 
ir Wilsono knygos 191'8 m. 
laidoje tas paragrafas buvo 
išleistas, bet leidėjai užmiršo 
išbraukti jo paminėjimą ro
dyklėje. Peržiurėjus 1902 m. 
laidą, kuri buvo išgulėjusi 
knygynuose daugiau, kaip 
per dešimtį metų iki rinkimų, 
buvo surasta, kad kas nors, 
aštriu įrankiu išpiovė lapą su 
tuo paragrafu trijų Chieagos 
knygynų tomuose. Kas tai at
liko? Gal būt, toliau tyrinė
jant italų spaudą bus gali
ma pasakyti.”
Iš medžiagos, surastos senuo

se ateivių laikraščiuose, bus pa

HEYNVOOD BROUN 
“ATSIVERTĖ^’

Žinomasi pastabų rašytojas

Vakar “Naujienose” buvo įdėta trumpa žinia, kad 
SLA 7-to apskričio valdyba, kuri jau skundė Pildomąją 
Tary oą valdžiai, rengiasi duoti prieš ją naujus skundus. 
Smulkiau apie tų skundų žygius patiriame iš jų pačių.

Su parašais Miko Kuprio, pirmininko, ir Juozo; Ma
ceinos, sekretoriaus, tapo prisiųstas redakcijai laiškas, 
kuriame sakoma, kad “SLA 7-to apskričio valdyba nuta
rė pasamdyti advokatą ir legaliu keliu sustabdyti berei
kalingą SLA pinigų mėtymą”.

Kokį “mėtymą”?
Jeigu tie skundikai kabinėsis prie Pildomosios Tary

bos, tai jie kaip tik ir mėtys bereikalingai pi-nigus ir 
trauks į bereikalingas išlaidas Susivienijimą,

Ta klika, kuri kontroliuoja SLA 7 apskritį, jau? pada
rė bereikalingų išlaidų organizacijai, paduodama mela
gingą skundą prieš Pildomąją Tarybą Pennsyiyanijbs Ap
draudos Departamentui. Nes Pild. Taryba buvo privers
ta dėl jos skundo siųsti prezidentą ir redaktorių pas- ko- 
misionierių aiškintis. Dabar skundikai rengiasi daryti 
dar daugiau keblumų organizacijai

Jie užsispyrė, žūt būt, priversti Susivienijimą k-elįti 
savo centro raštinę į Wilkes Barrę, — nors seimas, vi
suotinas balsavimas ir Pildomoji Taryba yra nutarę, kad 
centras turi būti Pittsburghe. Reikia stebėti^ kad! ira- 
ternalės organizacijos nariai nesisa^matija šitaip? elgtis ’

Pirmiau, kai iškilo sumanymas apie centro raštinės 
kraustymą iš New Yorko, tai tautininkų “sargyba” rėkė, 
kad Pildomoji Taryba “išeikvosianti” daug pinigų, nes 
reikėsią mokėti už spaustuvės ir raštinės perkraų^tymą, 
ir reikėsią pirkti naują namą Pittsbuttgfre*- daftar tie 
skundikai iš 7 apskričio spiriasi, kad kraustymas butų 
atliktas tuojaus, neatsižvelgiant į jokias išlaidas! Ir tau
tininkų “sargyba” eina su jais ranka už rankos. Bet vis- 
tiek jie neturi gėdos rašyti, kad jiems rupi “sustabdyti 
bereikalingą SLA pinigų mėtymą” ?

Reikia manyti, kad SLA nariai tuos jų* žygiui prieš 
organizaciją tinkamai įvertins.

KORESPONDENCIJA(Tęsinys)
Ciniškai pasakyta, kad če

kams busią leista kultūrinė au
tonomija ir supraskite, tik įsi
vaizduokite, kokia dar dovana 
suteikiama, — čekai net gale-. w .
šią užimti administracijoje že- ^yris toksai morahs sukiu- 

Izimas visur pastebimas, kadan- 
dėlko ištižimo visur matome ir 

sunku tikėtis, kad iki rudenio 
kas naujo gali įvykti, ar persi
laužti, o vokiečiai turi gerai iš- 

Imušlrinlą drausmingą kariuo
menę, tai veik tenka spėlioti, 
kad ir tasai naujas Hitlerio 
etapas be didelių vargų bus 
įvykintas.

Prancūzija ir Anglija tik 
tuomet įsivels į karą, kai jos 
prieš jų norus bus verčiamos 
kariauti, o kol kas prekiauti 
■galima, nes nepaisant į vis nau
jus Vokietijos laimėjimus jų 

[pinigų vertė užsieniuose vis 
krinta. Tokiais atvejais preky
ba eina arba mainais, arba 
auksu, o Vokietija štai Čekijo
je ižde aukso aptiko, tai tenka 
laukti, kad tasai auksas atsi
dursiąs Londono sandėliuose. 
Tik tuomet bus žymiai blogiau, 
kai tasai auksas pamėgins per
sikelti į Berlyną... Tada anglai 

Į atgausią karui ūpo.
O be šių visų priežasčių Ang

lijai visai nepakeliui su SSSR 
giminiuotis dėl vitai vidaus 
skirtingo režimo.

Be to, ir SSSR šiuo atsitiki
mu nenori būti aklu anglų 
įrankiu, nėra linkusi svetimo
mis rankomis anglis žarstyti. 
Juo labiau, kad SSSR tektų 
šiuo atsitikimu ne savas, o sve
timas karšias žarijas plikomis 
rankomis žarstyti.

O iš viso visų vadų noras 
yra l^aip galima ilgiau išsilai
kyti. Vieni jų gali išsilaikyti vis 
naujus laimėjimus turėdami, o 
kiti savo sostą uoliai saugoda
mi ir į kitų bėdas nosies ne- 

I kišdami, nes pas save turi daug 
vidaus rūpesčių. Nakties padau
žoms tai gera situacija sveti
miems antausius skaldytų nes 
jei' svetimo antausio negalės 
užvežti, tai savus turės pradėti 
skaldyti.

Taigi, viso

inesnes* vietas!
O tikroji priežastis, 

Vokietija akupavo Čekiją.
Dalykas štai kur. Kaip Vo

kietija po Miuncheno konfe
rencijos veik jau pakrikdė 
Čekoslovakijos valstybę atim
dama iš jos Sudėti ją, tai Čeki
joje susidarė pusiau fašistinė 
vyriausybė ir demokratijos | 
sluoksniai buvo nugrūsti į po-1 
jgrindžius. Bet čekų tauta iš 
savo padėties yra demokratijos 
tauta ir, žinoma, pusiau fašis
tai išsilaikyti negalėjo. Demo
kratija po pirmo smūgio pra
dėjo vėl iš naujo savo pozici
jas atgauti ir sklido net gan
dai, kad pareikalausią buvusį 
prezidentą Benešą grąžinti at-

ir

nis ir ateistas. Pastaruoju laiku 
jisai susidraugavo su vienu ka-

Dowling’u. Heywood Broun sa
kosi paklausęs jo, ar katalikų 
bažnyčia ne priešinga radika
lams. Tas jam atisakė, kad kn-

“Tamstai mėgsti vadintis 
radjftata”,. tarė jėzuitas, “liet 
mokymai bažnyčios, kuriai aš 
priklausau, reikalauja tokių 
gilių atmainų žmonių sanly
biuose, kad, kuomet jie bus 
įpykinti — o. jie bus įvykin
ti! -r-- Tamstos idėjos buš tik 
pasenęs rausvas liberaliz
mas.”

į Tuomet iš bolševiku©jaučio 
radikaib’ įtaotin nutarė. virsti ka- 
Italiikui Jisai* yra laikraštininkų 
rGitdijos pirmininku, Vienu lai- 
įku jjsai buvo socialistas, bet vėl*

'KAgt ATIDENGĖ. AMERI
KĄ ALEKSANDRAS 

DIDYSIS!

; JJABJIENU 
PIKNIKAS

Philadelphia, Pa
Gelbėkime Klaipėdos pabėgėlius

Vokiečiams Klaipėdą uži
mant, dvidešimts tūkstančių lie
tuvių su šeimynomis turėjo 
greit bėgti, palikdami savo na
mus, ukius ir kitokį turtą. Bė- 
go dėlto, kad buvo ištikimi lie
tuviai ir, suprantama, todėl 
jiems grėsė persekiojimas ir 
kalėjimas. Dabar tie pabėgėliai 
Lietuvoje neturėdami lėšų nau
jam gyvenime, su širdgėla krei
piasi į visus brolius lietuvius/' 
ypač amerikiečius piniginės pa
gelbės. Lietuva jiems gelbsti, 
bet ir mes amerikiečiai priside
kime.

Ar žinote, kas atidengė Amje- 
>iką?' Nrn-gii vienas senovės' 
•Gtfaafejjlos d^dvyrią — Aleksai 
kiras Mabędpnietisf
I šitaip “aiškino” istoriją savo
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BIRUTES DARŽE
79-ta ir Archer Avė.

i Vokiečiai kaip mėgino, bet 
galutinai čekų demokratinės 
dvasios palaužti negalėjo. Buvo 
:jau net laukiama kitos čekų 
(vyriausybės, ir štai vokiečiai 
pasiskubino tuoj čekų žemes 
okupuoti, kad demokratija čia 
iš naujo neatimtų.

Juk Vokietijos tikslas pasiek
ti Rumanijos naftos šaltinius, 
kurie jiems būtinai reikalingi 
didesnius tikslus siekiant, nes 
motorizuojant savo armiją yra 
būtinas benzinas, kurio vokioJ 
čiai lygiai kaip ir duonos labai 
yra reikalingi. Čekija buvo lyg 
ir tasai sargas, kuris uoliai šį 
kelią į Rumuniją saugojo. Tai 
reikėjo to sargo budrumas nu
marinti. Atėmę Sudetiją, vis 
dėlto vokiečiai saugiai nesijau
tė, tai teko visai čekų valstybę 
panaikinti.

Tiesa, Rumunija turi sutar
tis su Lenkija ir SSSR, bet tai 
.šiaudinės jungtuvės. Juk šian
dien visai nepaslaptis, kad Če
kija palaidota Lenkijai prita
riant, o be to, Lenkija net vie
šai paskelbė, kad ji čekų tau
tos likimu visai nesirūpina, tai 
esą jų pačių namų reikalas.

Tai Lenkijos užsienio reika
lų ministras ponas Bekas ir čia 
buvo tuo “šabes goj”, kuris 
svetimiems žvakutę pažibina.

Dabar Vokietija dės visas pa
stangas, kad galutinai įsigalė
jus Vengrijoje ir savo įtaką su
stiprinus Rumunijoje, o paskui 
sieks savo galutinų tikslų, tai 
išporceliuoti Lenkiją ir SSSR, 
ir tik tuomet jie bent kiek ap- n Tai loksai cintema8, kokio 
rims, jei vokiečiu šitai operaci- [tJaųtių gyvenime vargu kada 
jai tylomis nepritars anglų ka- inors yra kuvę. Tai Europos su- 
pitalistai čemberlaino asmeny- 'temos, tai Europos didžiausia 
je, to ciniko tariamai taikos gėda, kokia kada nors yra bu- 
saugotojo. vusi! Tai gedu visai žmonijai,

Reikia manyti, kad kartu su gėda šių dienų civilizacijai, tai 
Lenkijos klausimu iškils ir ka^koks žmonių ištižimas, są- 
■Lietuvos ir kitų Baltijos .vafe-Įžitt€s užsnudimas!
lybių likimo klausimas. • Lietuvai teks pergyventi 
, Gandai plinta, kad naujoji tragediją, ar ji atsidurs tų 

skaudžių įvykių sūkuryje, da
bar butų sunku spėlioti.

Visas Europos gyvenimas da
bai? (riliai ne logingais, ne racio- 
italiais keliais, tad čia sunku 
Itas tikro pranašauti, o iš viso 
politikos gyvenime, o ypač 
.tiayptiaUfinės politikos gyvenimo 
logikoje sunku susivaikyti, nes 
pps čia mažiausiai’ pasireiškia. 
Kalbėti šiuo atsitikimu apie 
kokią nors tarptautinę teisę vi
sai- netenka, nes jos vietoje 
kumštis atsistojo.

Ten> kur kumštis dabar stip-

Kaip matome spaudoje, kilų 
kolonijų lietuviai be skirtumo 
pažiūrų, skubiai ir gausiai tam 
tikslui aukoja. Ir mes išklausy
kime nuskriaustųjų maldavimo. 
Tuo svarbiu tikslu, trečiadienį, 
birželio 7 d., 7:30 vai. vakaro 
įvyks prakalbos, Lietuvių Tau-

mcnsing Avė. Kviečiamas Lie
tuvos Konsulas ir kiti įžymus 
kalbėtojai, kurie paaiškins rei-

Gcrbiamieji, supraskime da
lyką rimtai. Juk žinome, kad 
musų brolių ir sesių nešclps 
kaimynai, kurie tyko dar la- 
biau juos pavergti. Kurie dirba
me, paaukokime vienos dienos 
uždarbį. Draugystės prašomos

pasaulio akivaiz- 
sakoma-, ne nak- 
metu leista čekų 
garbinga tauta

ties, Oi dienos 
kultūringa ir 
apvogti ir iškoneveikti'. Kullu- 
ringasai pasaulis tyli, pečius 
Mauko ir žiuri, šaltai stebi, kaip 
žmonijos narys, aukštai išpru
sinti, kultūringi čekai vokiečių 
gyvai skriaudžiami, ir tai tvir
tinama, kad taip daroma lai

ptas labui.
! Tai toksai cinizmas, 

i-IL—gyvenime

tikslui. Už aukas bus išduoda
mi pakvitavimai, ir aukavusių
jų vardai bus paskelbti spaudo
je. Visos surinktos aukos bus 
tuojau pasiųstos per Lietuvos 
Konsulatą.

Šias prakalbas ir aukų rinki
mą rengia Lietuvių Biznierių ir 
Profesionalų Sąryšio tam tikrai 
paskirta komisija (susirinkime 
gcg. 4 d.) iš šių patikimų narių: 
J. B. Tribulas, Dr. G. Gudze, 
P. Staniškis, K. Dalbukas, A. 
Tvaranavičia, F. Pūkas ir J. 
Lazdauskas. Jei negalėsite pra
kalbose dalyvauti, malonėkit© 
savo auką, kad ir nedidelė, pri
duoti bile kuriam iš pažymėtų 
komisijos narių. Ištieskime sa
vo dosnią ranką likusiems skur
de pabėgėliams. Fr. Pūkas

Iš Lietuvos
Sveikina vyriausybę

Hitlerio operacija prasidėsianti 
[rudenį o. dabar jisai dar baig
siąs Čekijos likimo klausimą, 
paskui po tokių darbų pasilsė
siąs ir paskui vėl stosiąs Euro
pos fėikalus tvarkyti,

Juk ėjo gandai, kad šių me
tą pavasario pradžia busianti 
viena i§ kritihgiausių ir, rodos, 
jums panašiai esu savo laikuo-

Kadangi tie gandai plinta iš 
'tų pačių šaltinių, tai tenka 
jaukti, kad rudenio metu pra
sidės kitų valstybių likimo 
sprendimas,

LIUDVINAVAS. — Susida
ręs iš įvairių srovių komitetas 
pasiuntė sveikinimus naujai 
vyriausybei. Min. pirm-kui 
siunčia 
mus ir 
stybes 
keliais, 
ki sėkmingai ginti Tėvynę 
išorinių ir vidaus priešu, 
daus reikalų m riui linki 
dyti vieningumo dvasią Lietu
vos piliečiuose ir sėkmingai 
sudrausti vienybės ardytojus. 
Žemės ūkio m-rio prašo kelti 
žemės ūkį ir padėti ūkinin
kams nugalėti esančius ekono
minius sunkumus, švietimo m- 
riui linki išauklėti dorus ir tau
tiniai susipratusius Lietuvos 
piliečius. Teisingumo m riui 
linki teisingumą Lietuvoje at
statyti j jam prideramą vietą. 
Pasirašė: Kun. A. šilingas, J. 
Akelaitis, V. Lotynus, V. Tras- 
kauskas, J. Gulbinas, M. Mar- 
tinkaitis.

sveikinimus
Min.

Širdingiausius linkę j i- 
prašo eiti Lietuvos va!- 
gerovės ir vieningumo 
Kariuomenės vadui lin •

nuo

1
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“MODERNAS FINIŠAS”

$5.00

už 
galionu

SĮ75

Peter Paliulis Jr

nž 
kvortą

fth-nliiR finlilas baldams medžio darbams 
Ir sienoms. Pakanka vieno kanto, nežymi 

brnkšniij. Gali būti plaunamas ke
lis sykius, nepames žvilgsnio.__ _

------------kuponas"—-------------
BANDYMO PASIŪLA

Liaui-l Tiling ____  vienas kenas 35c
1 brūkis —................-...................— 25c

Verta 60c
VISKAS UŽ 250

Speeialiij aukų pafitu neslunčlame

NAUJIENŲ SPULKOS 
SUSIRINKIMAS

Visiems žinotina

Robertspn & Co.
*TJU Jfoas* vi Liguid TUng"

1342-44 W. Madison St., Chicago 
5340-42 N. Clark St., Chicago 

2515 Devon Avė., Chicago 
434 East 79th St., Chicago 
929 Davis St., Evanston

904 South Fifth Avė., Maywood 
Atdara Ketvirtad. ir šeštad. 

vakarais iki 9 P. M.

Jo pagerbimui sulauktuvių 
party rytoj vakare, 5-10 Ta- 
vern, 2320 So. Cicero Avė., 
skersai Western Electric Co. 
Visi draugai ir pažįstami pra
šomi atsilankyti. Bus užkandžių 
ir gera muzika.

PETRAS ir BARBORA 
PALIULTAI.

PINIGAIS AR KREDITU
NORIU

1,000 NAUJU 
PIRKĖJU

Noriu, kad South Sidės žmonės 
mane žinotų Tai bus jų naudai.Per 
20 metų asmeniai kiekvienam 
patarnauju, o mano draugų skai
čius jau siekias tūkstančių. Jie 
pažįsta mane kaipo teisingą — 
žmogų, kurio žodis yra geras— 
žmogų, kuriuo galima pasitikėti 
ir kurs patiki kitais. Noriu, kad* 
žinotumėte, kad aš parduodu 
kautus, siutus ir sukneles leng
vais terminais. Mano obalsis:

PINIGAIS AR KREDITU

“KREDITAS SU 
ŠYPSĄ”

ir aš į tai tikiu. Kaip tik dabar 
kreipiuos į 1000 naujų pirkėjų 
—siulau spelialų pamasinimą:

Mieros 12 iki 52.
kas tikrumoje verta $3.95. Ter
minai pagal jūsų reikalus.
Skamba negalimai—visai ne. Aš noriu turėti 
jūsų vardus savo knygose ir noriu padaryti 
biznį su manim pelningu. Ateikite į mano 
krautuvę rytoj ir asmeniai pasimatykime, bu
site mano mielai laukiami.

JŪSŲ SU ŠYPSĄ

“MAIIRICE’S”
4726 So. Ashland Avenue

Tel. YARDS 2934.

IŠKILMINGAS

ATIDARYMAS
RAM0VA BEAUTV SHŪF

3320 SO. HALSTED ST.
VISIŠKAS SUGARBANAVIMAS QQ ir

SU ŠIUO
KUPONU

jus gausite 
$3.50 vertės 
STEAM OIL 
PERMANENT

$1.35už tik

DOVANOS

Liberty Grove Cafe
t(Buvęs Dambrausko Daržas)

83 & Willbw Springs Road
Kas norite smagiai laiką praleisti ir turėti daug 
smagumo, prašom atsilankyti į musų naujai ištaisy
tą CAFE. Visuomet turim visokių skaniausių gėri
mu ir užkandžių. Taipgi turim sviesto, sūrių, saldaus 
ir rūgštaus pieno, šeštadienio vakarais grieš muzika.

Kviečia JOHN PILKIS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi- ' 
šokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu, 
šių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

Lithuanian BuiTding, Loan 
and Savings Assn., žinomos 
kaipo • “Naujienų?’ spulkos, me
tinis susirinkimas įvyko gegu- , 
žės 17 dieną, Petrausko svetai
nėje. Susirinkimą atidarė pir
mininkas adv. K. Gugis, kuris 
pirmiausia, paskyrė komisiją, iš.. 
J. Thomas, Emma Ascilla ir J. 
Žukausko patikrinimui ar susi
rinkusieji su turinčiais įgalioji
mais nuo kitų priklausančių! 
spulkai* narių sudaro kvorumą^, 
kad susirinkimas butų teisėtas. 
Kol komisija tikrino, kiek su- i 
'surinkusieji atstovauja Šerų, tuo'; 
Ipat laiku sekretorius perskaitė ' 
tarimus pereito susirinkimo; vė
liau auditorius J. Varkala išda
vė platų raportą iš pereitų me
tų padaryto biznio. Po raporto 
pasirodė, kad “Naujienų” spul- 
ka pereitą metą padarė didelį 
progresą, būtent-, paaugo veik 
3 kartus finansiškai ir du kart 
tiek nariais. Taipgi paaiškėjo, 
kad per pereitą metą norinčių 
pasiskolint buvo daug, taip kad 
visi pinigai yra investuoti sau
giai. Išklausę atidžiai’ valdybos 
ir auditoriaus raportų vienbal
siai juos užgyrė.

Paskirtoji komisija* pranešė 
kiek susirinkusieji’ atetovauja 
šorų, lai tada pirmininkas pa
aiškino, kad suisirinkusiieji su
daro kvorumą, su kaupu* ir su
sirinkimas yra pilhaii teisėtas.

Vėliau sekė rinkimas trijų di
rektorių, nes jų Ihikas išsibai
gė. Išrinkti veik vienbalsiai se
nieji, būtent, V. Pačkauskas, A. 
Rudinskas ir S. Naglis. Pabai
goje K. Gugiš dėkojo spulkos 
nariams už pasidarbavimą per
eitais metais ir visu^ kvietė ir 
šiemet dar smarkiau darbuotis, 
kad būtinai per metus laiko pa
dvigubinti dabartinį kapitalą. 
Kad tą atsiekti, tai kiekvienas 
narys būtinai turi prikalbint sa
vo draugus ir pažįstamus, kad 
jie pasidėtų savo pinigus į 
“Naujienų” spulką arba pasidė
tų po keletą dolerių į savaitę ar 
į mėnesį į taupinimo sąskaitą.

Aš manau, kad į “Naujienų” 
spulką yra patogu pasidėti pi
nigus, nes ji yra atidara nuo 8 
vai ryto iki 8 vai. vakaro ir pri
reikus pinigų kiekvienas < gali’ 
pasiimti pinigų paminėtoms va
landoms. Kiekvieno įdėti pini
gai į spulką yra inšiurinti iki 
$5,000:00.

,' Pasibaigus raportams ir pra- 
: įkalboms sekė draugiškas pasi- 
; kalbėjimas prie užkandžių ir 
. alučio. Buvęs

; “KOVA UŽ TAIKĄ”

Kiekvienam verta susipažinti 
štai su kuo, būtent, kad šmulį- 
kioji prekyba yra vedama 
griežtai ekonomiškais pama
tais, kad prekių parduodamoji 
kaina susideda iš trijų kai
lių: prekių perkamosios, pre
kybos* vedimo ir spėjamojo pel
no. Taigi, kiekvienas pirkėjas, 
pirkdamas kokį daiktą, tokią' 
kainą sumoka.

Tačiau prekių kaina pirmiau
siai} remiasi pirkimo pajėguinu. 
.Gnmihtojna ar fabrikantas dau
giau parduodamas', mažiau 
iškaito už savo prekes, Kiek pir
kinys didesnis, tiek kainos pro- 
porcionaliai mažėja. Todėl1 ir 
jMidhvesf Stores stengiasi’ pirkti' 
tik stambiomis sumomis, kad 
tuo pačiu sutaupyti ir pigiau 
parduoti. O Midvest Stores or
ganizacija, kuri susideda iš. virš. 
450> narių, yra, suprantamas 
daiktas, gana stambus vienetas, 
galįs stambiomis sumomis

Prekybos vedimo išlaidos —• 
Jai antrasis faktorius. Taip 
'kaip kiekviena tos organizacir- 
jos Įstaiga yra atskirai veda
ma pačių- savininkų, taip, ir iš
laidos yra menkesnės. Kiek- 
vienas savininkas atlieka di
džiausią darbo dalį pate h? lai
bai’ atsargiai veikia, kad' palais 
kyli tas išlaidas mažesnėmis1.. 
Pelno faktorius tai jaut trečias*. 
Įrei’škinys. Be pelnoi jioltia pre
kyba negali pasilaikyti; Bet šie 
prekybininkai stengiasi ir čia 
ipasi tenkinti menkesne dalia. 
iTai daro dėlto, kad kiek jis pa
ima tiek jam ir lieka*, jis nėra1 
priverstas tuo pelnu su kuo ki
tu dalintis, kaip tai yra didelė
se- grandinėse Įstaigose.

Štai dėlko toks didelis’ skai
čius pirkėjų palaiko Midwest 
Stores. Šiandien telpa Naujie
nose Midwest Stores skelbimas,, 
tad nepraleiskite progos susi
pažinti su jų taupmenomis.

(Skelb.)

Nauja Filmą Princess Teatre

Goebbels, imperatorius 
hito, Haile Selassi’ė ir k.

Fihnoje “The Fight
Peace” parodoma karas

JOHN PAKEL
6816 S. VVestern Avė. Phone Grovehill 0306

GARSINKI® “NAUJIENOSE”

IŠPARDAVIMAS
PUIKIAUSIOS KOKYBfiS VALGIAI...

SPECIALIAI ŽEMOS KAINOS...

TeL Victory 4965.
STOGDENGYSTE IR B LEKO 9 
DARBAI. 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus- Leng‘ 
vųs išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted S t.

Pirkit Baltus Bate 
liūs ir Bukite Nau 

jienų Piknike
BRIDGEPORT. — Savinin

kas Boston- -Shoe krautuvės p. 
Harry Poticha, prižadėjo būti 
Naujienų Piknike su naujau
sios mados baltais bateliais. 
Dabar Boston Shoe krautuvė 
išdėjo savo lange didžia usįi pa
sirinkimą paskiausios madbs; 
baltų ir kitokių vyrams, mer
ginoms ir moterims batelių-.

Pastebėkit Boston! Shoe 
krautuvės- skelbimą, kurie* tel
pa šiandien Naujienose.

—VBA.

šį vakarą pradės rodyti The 
Princess teatre naują filmą 
“The Fight for Peace” (Kova 
už Taiką) kuriai scenario pa
rašė garsusis istorijos ir geo
grafijos knygų autorius, Hen- 
rik Willem Van Loon.

Tame veikale išvedama sce- 
non šių dienų diktatoriai—
Adolfas Hitleris, Benito Mus- 
solini, Francisco Franco, Juo
zas Stalinas ir visa eilė gene
rolų, ministerių, imperatorių 
ir valstybių vyrų, apie kuriuos 
nuolat rašo laikraščiai—čiang 

išek, Anthony Eden, Joscph
Hiro-

For 
ir jo 

baisenybės, o taip pat parodo
ma, kokių nelaimių susilau
kia tautos, kurios nesugeba at
siginti nuo užuolikų, kaip Au
strija, Etiopija, Kinija ir Is
panija.

ši drama paveiksluose dar 
iki šiol nebuvo niekur rodo
ma. —T. M.

PIKNIKAS
GEGUŽĖS 21, 1939

“Naujieną” pikniko 
darbininkai

žemiau dedame “Naujienų” 
pikniko darbininkų sąrašą. Vi
si išvardyti- asmenys’ atvykite 

daržą gegužės 21 
10’ vali ryto.
Ali Mickevičius1 
Eilliani Stupara^ 
Skurskis 
Ji Račiūnas 
A. Narbutas . 
J; Asciila 
J. PUčkorius 
P. Galskis 
X. Shaikus 
P. Balčiūnas 
J. Zickus 
Stanley Stašaitis

Gura 
Ą. tilte*
J. Gumauskas 
Ji Tumėnas 
Edi; šmotelis 
šmofelienė 
šmoteliUtė 
Rypkevičienė 
Rudinski^nč 
Balėnienė

..  i ■ . .U -ii n i I .-—.j-- . ■.> N.. Į -- I 1

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

IŠPARDAVIMAS- PENKT. ir šEšT., GEG. 19 ir 20 
į ......ri. ' ........................................................  ■ -
Puikios U. S. 1 Rūšies Naujos Pietų

BULVES
■ i .... ... n11............  iiHiii.i. , t .i ........

“MIDWEST” puikios kokybės šviežaųs smetono

Sviestas IZ sv.23//2c
S sv. 19c

“MI'DWEST” Puikiausios Kokybės Grynas
PIENAS Garuodintas aukšt. ken. Ą už 22c 
“M^DVVEST” DeLuxc Kava 
“EIPTON S Juodoji Arbata
“ELMDALE” Kapoti Žalieji žirniai ________-__ ____ __  , . —.... . 
“MIDWEST” Rauginti Kopūstai Did. 2»/2 ken. 
“LIBBY’S: Labai Rudos Pupos

sv. ken. 25c
U sv. pak. 22c maži 9c

No. 2 ken. 3 už 25c
3 už 25c

2 ken. 19c

KELLOGG’S Corm Plake® did, pak. ^' C
FOULDS’ Egg NoOdles
“GERBER’S Kūdikių Valgiai

5 unc- pak.

“UERSHEY’S” čokolado Gabalėliai
“ALOHA”' Candy Kisses

NAUJI KOPŪSTAI
FLORIDA TOMATAI
ŠVIEŽUS AGURKAI
KALIFORNIJOŠ SALOTOS

did.

2 už 90
3 ken. 25c

2 už 25c

Did. galvos
2 sv. pak. 25c

2 sv. 50 
sv. 10c
sv. 5c

galvutė 5c
“WILSON’S” Piaustyti Lašiniai “Lakeview”
“CAMAY” Muilas

Vz sv. pak. 10c
3 už 17c

“OXYDOL” 2 maži 170 dideli pak. 200
Dykai Indams Šluostas 
“SILVER DUST” did. pak. 21c
“SHU-M1LK” Baltų Batelių Tepalas būt. 19c maž. būt. 9c 
“BRILLO” did. pak. 17c 2 maži 17c

“Fkecy-White” New Bteaeh kv. būt. -j4c
“SUPER SUDS” 3 reg. pak. 23c
“REX” Minorai1 PoWder maži pak. 1c ir did. 23c Abu už 24č

$100 UžDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

1DWEŠT| NES PlGlXu

2 did. 35c

PIRK NUO .__ _____

MTOHEST® STORES
XXXXXXXXXXrXXXXXXXXXXXXXXXX33QCrXXX8XtXXXXXXXXXXXXXn>l

M 
M

M
H
H

Boston Shoe Store
34^ SOUTH HALSTED STREET

Jftii iii yra!! bosS^s BALTIEJI
k 
H •

M
K

!•
M

M 
M 
H/

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių nauju
tėlių; karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rastis

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Chicago je, kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
išgalite 

gerą 
liku-

tokią kainą, kokią 
mokėti. Mes duosime 
kainą už jūsų senąjį, o 
šią dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien iki 
10 vai. vakaro ir visą dieną 
sekmadienį.

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite Šios progos- Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

PER

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DTSTANCE 

%MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus- mies
tus. žema kaina. Musų Darbas ga
rantu otas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

1 3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FrfTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

UŽEIKIT PAS
PETE YOUNG

— narys — , 
271 AM. LEGIGN POST 

CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS
Schlitz Alus 

82nd ir KEAN AVENUE 
(prieš Tautiškų kapinių vartus) 

; WILLOW SPRINGS, ILL.

Puikus ir parinktini 
styliai už 

$^98 IR JHSfaaBa aukšč.

SEZONO NAUJAUSI

WILLO-WEST
Naujas—puikus daržas pik
nikams, parengimams ir šei
moms linksmai laikui pra
leisti. Gėrimai ir valgiai 

; vietoj.
MR. BUTCHAS, Sav.

'German Church Rd. arba 
83rd ir Willow Springs Rd., 
WILL0W SPRINGS, ILL.

Koks Pasirinkimas! 
Žiūrėkit į Musų Langų!

IR VYRAMS!!
Naujausi Baltieji Ne- 

koinbinuota oda ir 
Jurieo Crepe padais.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
|T0NSfLAI IŠIMAMI už S'jJ.SO 
" GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO

RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena
dieną Ligoninėje .... $ 1500

REUMATIZMAS $9.00
' Greitai Palengvinama.... ■■
VISAS LIGAS GYDOMA $|.00 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus 
. j * ŲOUGLAS P ARK HOSPITAL

1900 So- Kedzie Avė., Chicago 
Tel. Lawndale 5727.

Ir aukščiau
Ųidelis Stylių Įvairumas.

• FOTOGRAFAS

PILNAS NAUJAS PASIRINKIMAS VAIKŲ BALTŲ STARi 
BRAND IR POLL PARROT BATELIŲ.

— ' 4— MII* ||...|.,||R..^..> ................................................................................................................. .. .........................

Boston Shoe Store
3435 SOUTH HALSTED STREET

iCONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
•šviesomis. Da r b a s 
garantuotas.

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxx.
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Or JUBILIEJINIS KONTESTAS■’-O

i

KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI
I

LAIPSNIS KETVIRTAS
REIKIA 40,000 BALSŲ—DOVANA $100.00

LAIPSNIS TRECIAS
REIKIA 21,000 BALSŲ—$50.00 DOVANA

LAIPSNIS ANTRAS
REIKIA 10,000 BALSŲ—$22.00 DOVANA

J. A. SINKUS

10029 
Avė., 
Tel.
Turi

S. Princeton 
Chicago, III. 

Comm. 2073
59414 balsų

S. NARKIS
4353 S.TalmanAv. 

Chicago, III.
Tel. Laf. 3974

Turi 42576 balsų

LAIPSNIS ANTRAS |
(ANTRO LAIPSNIO TĘSINYS) |

2

A. NARBUTAS

NORGAILIENE

St.

Turi 30291 balsų | Turi 27323 balsų Turi 25997 balsų Turi 12561 balsų

1033 W. 103 St 
Chicago, III.

ONA DAVGIN
6108 S. State St., 

Chicago, UI.
Tel. Englewood 6530

J ŽUKAS
1739 S. Halsted 

Chicago, III.

JOE VVOSKI 
1633 W. Jackson 
Blvd-, Chicago, III. 

tel. Haym. 5890 
Turi 13725 balsų

E.

2914 W. 45th St. 
Chicago. III.

Tel. Lafayette 5641
ART.

3950 
Avė., 
Turi

STANIONIS
W. Gladys 

Chicago, III. 
12880 balsų

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5,000 BALSŲ—$10.00 DOVANA

3

P. GALSKIS

2640 N. St Louis 
i
Avė., Chicago, III.

Turi 11875 balsų

AL. * 
A.VIBROZEVIČIUS

Mrs. V. FAIZA
EDWARD JUSAS

MRS. K. MANKUS

4027 S. Maplewood

Avė, Chicago, III.

ASCILLAJOS-MAČIULIS A. RAŽAITISA. L. SKIRMONT

2131 W. 24th st. 
Chicago, III.1250 N. Spaulding 

Avė., Chicago,III; 
Tel. Spauld. 9207

1739 S. Halsted St
.Turi 8100 balsų

Chicago, III.
Turi 10418 balsų Turi 10400 balsų

10

F. BULAW

11 12

M. DUNDULIENE

615 Cortland St.
Hart, Mich.

1943

Avė., Chicago,III.

13

ALBIN SMALELIS

N- Kostner

V. BUDVIDIS
4094—9th St.
Ecorse, Mich. 

Tel. Vinewood 
1—0789

Turi 7890 balsų

15723 La Throp Av. 
Harvey, III.

Turi 7750 balsų

14 15

PETRONĖLĖ

ŽUKAS
Chicago, III.

806 W. 31st St. 
Chicago, III.

Turi 6572 balsų

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė. 

Rockford, III.
Turi 6050 balsų

A. FRENZELIS
86 Bellwood Avė. 
Toronto, Canada.

906 Prescott St-, 
Waukegan, III.

Turi 7250 balsų Turi 7136 balsų

2122 W. 24 St. 
umcago, III.

Turi 7008 balsų

1833 
Avė.,
Turi

Evergreen 
Chicago, III.
6750 balsų

C. K. BRAZE 
7437—14 Avė., 
Kenosha, Wis.

Turi 6700 balsų

16 17 18 19

5600 balsųTuri Turi 5140 balsųTuri 5800 balsų Turi 5250 balsų

NON GRADUS
10

M. KULESUS ŠEŠTOKASM.BULOTH,
ST. MOCKUS 527 S.

St.1224 Harrick Avė.
N. 35th Avė.

Racine, Wis.

4th St., East
Louis, III.

Grand Rapids, 
Mich.

1108 Elizabeth A v. 1323
Melrose Park, I1L

T. MATULIAUS-
KIENE

1519 W. Lombard
St., Baltimore, Md.

20

12

J. MAKSVITIS

ONA VILIENE
1646 N. Bell Avė. 

Chicago, III.
Turi 4908 balsų

ALBER1 
UŽDRAVAITIS 

4031 S. Talman 
Avė., Chicago, IUL 
Turi 4470 balsų Turi 4000 .balsų

NOVO- 
GRODSKAS

386 Manitoba Av. 
Winnipeg, Man-, 

Canada.
Turi 3880 balsų

B. BARNIŠKIS 
9424 Burnside Av.

Chicago, III.
Turi 3600 balsų

JOS. AUGAITIS
1608 1 S. 50 Avė.

Cicero, III.
Turi 3410 balsų

Turi 3145 balsų

13

S. NAUDŽIUS

2230 Alpine St, 
Grand Rapids, Mich

Turi 4275 balsų

14 15

SHOLTEMAN
3237 W. Le Moyne 
St-, Chicago, III.

A. F. SVVEETRA 
135 Newberry St. 
Lawrence, Mass.
Turi 1500 balsų

16 18 19

N. TRUMPICKAS

773 Bisson Avė.
Akron, Ohio

2017

4405 Valley View

Av., Baltimore,Md

J. ALIKONIS
324 S. Sacramento 
Blvd., Chicago, III.
Turi 1400 balsų

TIŠKEVIČIUS 
27 Norwood avė. 
Brooklyn, N. Y. 
Turi 1000 balsų

J. PAKARKLIS
24 St. John Avė. 

Norwood, Mass-
Turi 1475 balsų

Z. GAPSIS

FRANCE S
DAUGINT

359 Jefferson St- 
Aurora, III.

Turi 3100 balsų

Cahimet City, UI.

Turi 3000 balsų
Turi 3000 balsų

Turi 2978 balsų

21
22 24

M. ROVAITIENĖ

700 S. 9th St.
Herrin, III.

Turi 775 balsų

X. MOKUS ST. ŽUKAUSKAS

3432 S. Morgan St.
Chicago, III.

42 Keith St., 
Lee Park,

Wilkes Barre, Pa.

J. KRUKONIS 
185 Silver St.

S. Boston, Mass.

Turi 500 balsų
Turi 650 alsųTuri balsų 650Turi 1000 balsųTuri 1500 balsųTuri 2775 balsų Turi balsų 2200

3130 36292825 27

J. MARTINAITIS
J. SEKYSRUSINS KAS

Roadney, Ont
Route 904 Broad St.CANADA

Hartford, Conn.Free Soil Mich.

E.Turi 500 balsų Turi 500 balsųTuri balsųSt 
III. 500

SUGDINI8 
212 E. Clark 

W. Frankfort, 
Turi balau 500

ŠEŠKAUSKAS 
GEO.

32 34 3526

J. JURKŠAITIS
308 E. Market St.

Wilkes Barre, Pa.

Box 
Millinorket, 
Maine.

Turi balsų 300
Turi balsų 275

LIDŽIUS
Deodor !3727 

Indiana Harborjnd.

Turi 275

i 
t
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Naujienų Kontesto Eiga
Šių savaitę kontesto kope- 

čiuose įvyko gana daug pasi
keitimų.

J. A. Sinkus daro didelį pro
gresų ir netrukus gali persikeL 
ti į aukštesnį laipsnį.

Trečiame laipsnyje atmainų 
mažai įvyko, nes moterys, tur 
būt, “bizi” su pavasarine na
mų ruoša, ir jau kelintų savai
tę stovi vietoj. Tik vienas J. 
Žukutis šiek tiek progresuoja 
ir greitai abi leidukes pralenks.

Antras laipsnis susilaukė 
naujo nario, tai A. Ambrazevi
čiaus. Jis, mat, iki šiol tik pro
spektus rinko, bet dabar jau 
pradės daryti biznį.

Pirmas laipsnis irgi padau
gėjo dviem nariais, nes Al. 
Smalelis ir A. Frenzelis persi
kėlė iš “Non Gradus” skyriaus.

Draugai kontestantai, nepra
leiskite progų gauti naujų skai
tytojų, nes dabar yra geriau
sias laikas. Europos įvykiai 
verčia kiekvienų skaityti laik
raščius. O Naujienos vienintelis 
laikraštis, kuris paduoda tiek 
daug ir labai svarbių žinių iŠ 
Lietuvos.

Naujienų korespondentai < 
nai praneša iš anksto apie 
kius įvykius, kurie tik po 
lių savaičių pasitvirtina.

Laukdamas nuo visų

John A. Sinkaus 
Pasekmės

p-as J.
Burke, 3709 S. Halsted St., pra- 

? kad užei- 
jį užprenumeruoti 
ries jis visuomet 
kiosko.
yra “buvolas” žmo-

Mėnesio pradžioje 
uiurvv, vivv kj. naio 
nėŽė man laiškeliu, 
čiau pas 
Naujienas, 
perkųs nuo

J. / Burke 
gus: gyvenęs ilgai Rusijoje ir 
Amerikoje daugelyje vietų, ir 
bendrai apsišvietęs lietuvis...

Pp. J. Burke priminė, kad 
jų anūkas, Antanas Brasky, 
8127 S. Hennitage avė., esųs 
tik pusseptintų metų amžiaus, 
bet jau geras šokėjas. Jis esųs 
dalyvavęs keliuose “Naujienų” 
parengimuose su Andrejevo šo
kėjais.

Puotos iškilmės prasidėjo 
apie antrų -valandų po pietų 
ir baigėsi nakties dvyliktų. 
“Jaunavedžiai” gyvena 4708 S. 
Western avenue prie dukters’ 
ir žento pp. Onos ir Vytauto 
Alberto Petkus. Ponas Petkus 
yra laidotuvių direktoriumi ir, 
tur būt, jauniausias toj pro
fesijoj lietuvių tarpe.

— Rep. x-y.

CICERO

daž-
! tO-

ke-

po 
pluoštų naujų skaitytojų sekan
čių savaitę,

Pasilieku su pagarba,
T. Rypkevičia, 

Kontesto Vedėjas.

JONAS JODAKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužės 15-tą d., 7-tą vai. va
kare, 1939 m., sulaukęs 43 m. 
amž., gimęs Lietuvoj, Panevė
žio apskr., Kupiškės parap., 
Račiupėnų kaime.

Paliko dideliame nubudime 
ap- 

etrą
6 pusbrolius: Dr. J. Kulį, 
tiekorių Justiną Kulį, P 
Joną, Konstantiną ir Andriejų 
Kulius, 
Jusienę, dėdę Antaną Yuknį 
ir kitas gimines Amerikoje; 
Lietuvoj—motiną, brolį, 3 se
seris ir gimines.

Priklausė prie Kupiškėnų 
Bendro Kliubo Amerikoje, ir 
Chicagos Lietuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 3307 Litu- 
anica Avė. Laidotuvės įvyks 
Penktadienį, Gegužės 19-tą d., 
2-rą vai. popiet. Iš koplyčios 
bus nulydėtas į Lietuvių Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Jono Jodakio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka, 

Pusbroliai ir Giminės.
Laid. Dir. Antanas M. PhiL 

lips, Tel. YARDS 4908.

pusseserę Marijoną

M00RE AND 
McELLIGOTT

Įsteigta 1887 m.
Monumente, Mausoleums, Markers
Musų kainos atsakančios. Pirm 

gu pirksi aplankyk mus.
2752 VVest lllth Street

Phone Beverly 7339.

ne

■ Siunčiam GėlesLOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

«
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laid o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mam’- 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

» »
Josephine Pališaitienė 
savaitę grįžo iš Hol 
Ark., kurorto. Ji jau

P-ia 
praeitų 
Springs, 
kelis kartus esanti tenai atosto
gavusi ir tas jai esu sveika.

P-as Pališaitis yra patyręs 
“tunelių” darbininkas. Jis dir
ba “formanu” per daugelį mė
ty-

Pp. Pališaičiai gyvena sava
me name, 3423 S. Emcrald 
Avė.

» » »
Paul Nesteckis, 813 W. 34lh 

St., per eilę metų Naujienų 
skaitytojas, atnaujino prenu
meratų. P-ia Nesteckienė pa
linkėjo man išlaikyti pirmeny
bę konteste. Ji praeitais metais 
lankėsi Lietuvoje, savo gimti
nėje, ir dalyvavus jubiliejinėse 
iškilmėse.

P-ia E. Nesteckienė yra ke
lių draugijų valdybų narė Chi
cago j c. —J. A. S.

Ind. Harbor, Ind

darže. Netoli ir visiems paran
ku privažiuoti.

Kaip kitos kolonijos, taip it 
musų Cicero sparčiai prie to 
ruošiasi. “Newsboy” Frank 
Lukoševičius organizuoja gru
pę vitvei traukti. O kas gi ga
li kibti prieš musų bolininkus? 
Naujas manadžėris Frank Iž- 
ganaitis su savo komanda ne
bijo nieko. Na, tai važiuosime 
pamatyti, kas ten bus.

Al

KAS BUVO IR KO 
LAUKIAMA

Praeito šeštadienio vakare 
Brazis ir A. Norbutas turėjo
šaunių puotų, — net septyni 
muzikantai grojo. Gerai, musų 
nauji jauni biznieriai nesnau
džia.

“Našlių Klubas”, — dar to 
truko? Jeigu kas ko nori, tai 
turi mokytis iš Cicero, štai pra
eito šeštadienio vakare (1613 
S. 49th Avė.) viešai paskelbta, 
jog gyvuoja našlių klubas, ku
ris -susideda iš moterų ir vy 
rų. Prezidentas ponia Z. Gul
binienė, legali našlė, o ne gyv- 
našlė. Mat, taip yra vadinama. 
Ar tas teisinga — tai ne ma
no biznis.

Kaipo naujas našlių klubas 
dar nariais negausingas ir sa
vo pirmame parengime turėjo 
ir nenašlių: tai kandidatai i 
našlius. Jie susirinkę gerai ūžė. 
Kokis pamatas našlių klubo? 
Nežinau. Mano supratimu, pa
matinis punktas 
nė draugauti su 
ties asmenimis”.

“nevalia vesti 
priešingos ly-

Ak, suk 
daro, kaip 
ri laikytis 
sistatymų.

devyni. TegulJUOS 

kas išmano. Bet tu
šavo principų, nu- 
Tai bus O.K.

PAUGA PASITRAUKĖ IŠ 
BIZNIO

Plačiai žinomas gėrimų išve
žioto j aš Jonas Pauga pasitrau
kė iš biznio. Bet tas biznis kaip 
ėjo, taip ir eina iš tos pačios 
pastogės. Pasiliko tie patys pa
tarnautojai, tik vietoje vieno 
“boso” Jono Pailgos, dabar yra 
du: panelė C. Paifgaitė ir jos 
sesutė 
tingai 
damas 
niams.

Kaip ir iki šiolei gėrimai bus 
pristatomi į visas apylinkes. 
Orderiai priimami dienų ir 
naktį: Cicero 5306.

p-ia Biven. Labai pro- 
p. Pauga padarė paves- 
saviems, o ne pašali-

Ačiu p-ui Jonui Daunoriui 
už užsirašymų Naujienų per 
mane. Jis yra geras lietuvis ir 
turi gražių tavernų, kur daug 
“faundrės” darbininkų užeina, 
kadangi visada gauna tinkamų 
patarnavimų.

Aš esu nusitaręs pasimatyti 
su lietuvių veikėjais ir aprašy
siu įvairius atsitikimus iš Ind. 
Harbor ir East Chicago, Ind.

Ačiu visiems, kurie žadate 
man padėti šiame konteste.

Jonas J. Lidžius,
3727 Dcodor S t., 
Indiana, Harbor, Ind.

L ir 0. Mikliovų 
Vestuvinė Puota

visiPasilinksininli norime 
pasidžiaugti kitų pasisekimais 
ir džiaugsmais yra sveika, gra
žu ir kultūringa. Štai praeita 
sekmadienį Vingeliausko sve
tainės lubos linko nuo svečių 
dainos ir grindų balkiai supo
si nuo smagių šokių: visi link 
sminosi ir džiaugėsi laimingu 
pp. Cilestino ii* Onos Miklio- 
vų gyvenimu, privedusiu juodu 
prie dvidešimties penktųjų su
kaktuvių.

Jų dviejų draugiškumas ir 
nuoširdumas paskatino gimi
nes, kaimynus ir draugus su
sišaukti visus į būrelį įr savo 
pastangomis jiems tokių links 
mų puotų iškelti. Tai buvo kaip 
ir atsilyginimas už geruosius 
darbus, jiems palinkėti dar ge
resnio ir džiaugsmingesnio gy
venimo.

iis Jonas, o pagelbėjo jam jo 
mamytė. Susirinko gražus bū
relis intelegentų Vaikinų ir 
mergaičių. Bet Jonukas skun
dėsi, 'kad visi, kuriuos suprašė 
neatsilankė, nes buvo. kita 
“birthday” pate panelei Chris- 
tino Kriščiūnaitei. Ji buvo irgi 
užprašyta, bet negalėjo atsi
lankyti. Atsiuntė sveikinimo 
telegramų Antanui.

Negalėjo atvykti ir V. Belia- 
jaus šokėjų grupė, turėjo iš
važiuoti į Racine, Wis- Ten tu
rėjo šokti.

Gaila, kad negalėjo dalyvau
ti tokioje šaunioje puotoje. 
Smagiai laikų praleidome, 
skaniais valgiais ir gėrimais 
buvome pavaišinti. Skirstėmės 
4 vai. ryto.

—Ten Buvęs

NAUJI PROFESIONALAI
Fotografas A. Kuršinas jau 

pilnai pasireųgęs priimti ktijen- 
tus, — tiek pavienius, tiek ir 
grupes. Akių daktaras J. H. 
Yorke atsidarė naujų ofisą prie 
50th Avė. ir 14th St. Vieta 
švari ir patogi. Kam reikia aki
nių, be vargo gausite. Dakta
ras Yorke gražiai kaba lietu
viškai ir yra narys vietos Rau
donos Rožės Klubo ir Chica
gos Lietuvių Draugijos. Yra 
vedęs su gryna lietuvaite. Ge
riausio pasisekimo jiems.

ZARASIŠKIŲ KL. PAAU
KOJO $10.60 KLAIPĖDOS 
PAVARGĖLIAMS. — VA

LIO IR DAR KARTĄ 
VALIO!

Praeitų sekmaidenį po pietų 
Lietuvių Liuosybės svet., Za- 
rasiškių Klubas turėjo savo su
sirinkimų ir rimtai aptarė sa
vo reikalus. Prisiminta ir apie 
senų gimtinę Lietuvą, jos var
gus, rūpesčius. Netekimas Klai
pėdos — tai didelis smūgis, o 
be to, reikia aprūpinti savo pi
liečius tremtinius. Bet priežo
dis sako “Kur noras, ten ir 
galimybė”. Taip, su gerais no
rais ir pasiryžimu Lietuva vis
kų atlaikys, suprantoma, su 
musų parama.

Zarasiškių Klubas nedidžiau- 
slas nei nariais, nei finansais, 
vienok skiria $10.00. Kur ki
ti klubai, draugijos su dideliais 
iždais ir skaičiumi narių?

Zarasiškiai sugyvena draugiš
kai. Vieni kitus remia. Po su
sirinkimo viena dalis užsuko 
pas A. Lingę, o kita draugų 
dalis pas p. Tarulį. Mat, p. Ta- 
rulių duktė rengiama vedy
bomis. Tai šauni, didelė suei
ga, bei svarbi puota įvyks bir
želio 3 d., Lietuvių Liuosybės 
svet. Vadinasi, Taruliai savo 
vienintelę dukterį atiduoda glo
boti jaunam jaunikaičiui p. Šla
kiui, chiragiečiui, kuris studi
juoja chemija. Jau iš anksto 
jaunavedžiams linkiu daug lai
mės.

SULAUKTUVĖS*
Šį šeštadienį iškilmes, 

lauktuvių parė Petrui Paliulis 
Jr. Sulauktu ves ruošia tėvai 
savo užeigoje, 5-10 Tavern, 
2320 S. Cicero Avė. Draugai, 
pažįstami ateikite. Aš iš savo 
patyrimo štai ką galiu pasa
kyti: ponai Paliuliai yra sve
timi žmonės. Pas juos užėjęs, 
alkanas neišeisi.. Taip ir šį 
šeštadienį yra pasirengę visus 
priimti, pavaišinti. Prie vaišių 
bus ir muzika. O muzika, 
kius, visi mėgsta. Na, tai 
me, tai usime.

su-

SO

LI ši-

pri-Po ilgo laukimo ir daug 
žadu iš valdžios puses taisyti 
16-tų gatvę^jau darbas pradė
tas. Ir jeigu ne tie gelžkelio 
bėgiai (trekės), tai 16-ta gat
vė atrodytų kaip kokis bulva
ras. Bet viduryje gelžkelis vis- 
kų sugadina.

O visgi bus geriau, kai auto
mobiliai važiuos abiem pusėm. 
Bet pėstiems, tai pavojus. 
Leo Švėgžda' jau antras mėnuo 
ligoninėje kankinasi su sulau
žyta koja. Tai vis 16-tos gat
vės pasėkos. Vienok tas 
pirmas ir ne paskutinis.

ne

CEASSIFIED ADS
pėršonAl

Asmenų Ieško
PAIEŠKAU GYVENIMUI DRAU

GĖS, farrųerkos arba kuri turi ko
kį biznį. Aš esu pusamžis našlys, 
šeimynos neturiu, blaivus. Plačiau 
paaiškinsiu. Rašykite 1739 So. Hal
sted St., Box 996.

HELP WANTED—FEMALE 
DarbininkiųReikia

REIKALINGA MOTERIS ar mer
gina ne jaunesnė 35 metų, kuri 
Salėtų prisidėti su keliais šimtais 

olerių. Turiu namą išmokėtą ir 
biznį. Esu vienas. Taigi, persunku 
(moteris, vedusieji ar su šeimyna 
nepageidaujami). Rašykite 1739 
So. Halsted St., Box 995.

PATYRUSI MERGINA NAMŲ 
ruošos darbui mažoj suaugusių šei
moj-, būti, geri namai, gera alga.

Sheldrake 0839.

Diena Iš Dienos
PAIEŠKAU GĄSPADINĖS; esu 

pusamžis. Atsišaukit vakare nuo 4 
iki 6 valandos Victory 2405—F. Wa- 
siliauskas.

kEAL FOR SAĖE
Namai-Žemė Pardavimui

PRIVERSTIN Z.!» PARDAVIMAS 
Nepaprastos nuosavybės verty

bės.
ŽIŪRĖK:

2 flatų plytinis, garu šildomas, 
tiktai $400 įmokėti, pilna kaina 
$4,000.

Naujas geltonų plytų, 10 metų 
senumo kampinis, 4X4 kambarių 
apart., garu šildomas, 2 karų ga
ražas plytinis, pilna kaina $9,500, 
tik $2,000 imokėti.

Tik $5,000 įmokėjus gali būti 
savininku šio moderno kampinio: 
12X4 apartmentų, gražioj žiemių 
vakarų vietoj, šis namas 100% iš- 
renduotas už 
įrengtas elektrikiniu šaldytuvu ir 
visai vėliausiais patogumais. 
nuosavybės dabartinė kaina 
000. Mažiau negu 3 kartus 
mos verčios. Veik greit. 
FIRST STATE MORTGAGE 

4752 Fullerton Avenue 
10 North Clark Street, 

1527 Devon Avenue.

metinius $5400 ir t 
Šios 

$16,- 
nuo-
co

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

MINĖJO 30 METŲ 
SUKAKTUVES

IRVING PARK — Suėjus į 
pažintį su biznieriumi Jonu 
Svilow, kurs užlaiko moterų 
ir vyrų drabužių siuvyklų 
(tailor shop) adresu 3351 W. 
Irving Park Road, buvo malo
nu su juo pasikalbėti apie lie
tuviškų veiklų, menų, biznį ir 
taip toliau- Iš kalbos paaiškėjo, 
kad biznierius Svilow nese
niai minėjo vO metų biznio 
sukaktuves.

šioj šaly jo gyvenimas bu
vęs ir yra sėkmingas. Bizny 
prasimušti į viršūnes daug pa
dėjusi ir moteris Ona. Juodu 
gerai išauklėjo ir išleido sūnų 
į advokatus. O dukterį Vale
rijų išmokslinę išleido už gero 
jaunikaičio M. Grakausko.

žymėtina1 dar ir tas, kad 
biznius Svilow iš dviejų kar
tu lankėsi Lietuvon ir 
kartų mano ten nuvykti. 

Rep. X. N.

PASVEIKINO SU 
VARDADIENIU

BRIGHTON PARK — Stani
slovų dienoj draugai ir pažįs
tami nepamiršo pasveikinti 
brightonparkielį Stan. Kazlau
skų, gyv. 4552 So. Rockwell 
St. Visi jam linkėjo geros klo
ties ir sveikatos. Jis pats ir 
jo moteris Kotryna tokiu 
draugų ir kaimynų širdingu
mu yra labai patenkinti.

—Kaimynas

dar

LANKĖSI “NAUJIE
NOSE”

P-naa. Liudvikas Novagruds- 
kis su žmona iš St. Charles, 
III. praeitų antradienį lankėsi 
“Naujienose”. Apžiurėjo “N.” 
spaustuvę ir gėrėjosi įvairio
mis mašinomis, kokių pirmiad 
nebuvo matę.

iP-nai Novagrudskiai yra ge-

IMAMA MAINAIS
Turi parduoti 2850 N. Francisco 

Avė. 2% aukštų moderną namą 
2x6; 1x4 kambarių, rendos $1320 
metams, tiktai $8000. 4408 Parker 
Avė., gražus 6 kambarių bungalow,

REIKIA PATYRUSIO BARAN-1 Platus lotas, telefonuok pamatymui, 
KŲ kepėjo tuojau nuolatiniam dar- geriausias pasiūlymas ims.
6ui. šaukti: Van Buren 0554. I® R°orn 608,Dearbom 1540
FURNISHED ROOMS — TO RENT „ „T AmATGyvenimui Kambariai I 2 FLATAI CICERO J — po 6 
---------------------------------------------- kambarius—karštu vandeniu Šildo- 

2 ŠVARUS KAMBARIAI, furni- mi—priešais p/irkų. Teisinga pa
šluoti su visais patogumais. Taipgi siūlą nebus atmesta. Savininkas, 
ir daugiau turiu dėl vieno arba 1811 51st Avė., Tel. Cicero 4593. 
dviejų, atiduosiu pigiai. Pirmas--------—---------------------- ________
aukštas, užpakalyje. 827 West 34th PARDAVIMUI KAMPAS 79th 
riac€'- st. ir Archer Avenue, % akro ar
■ ■ 1 r -■■■ ............................ — '■-■■■■■ ■ — daugiau žemės, prie Birutės daržo.
FURNISHED ROOMS—WANTED Taipgi 60 akrų farma, prie kelio

Reikia Gyvenimui Kambarių 7, į rytus nuo Lockport, po $75 
---------------------------------------------  už akrą. Taipgi privatiškas ežeriu- 

FURNIŠIUOTAS KAMBARYS iš kas Wisconsin valstijoj. Walter C. 
pensijos gyvenančiam vyrui. Lei- Wunderlich, Joliet, III. Arba šaukit 
džiama gamintis lengvus valgius, Tamkevičių, Lafayette 4266. 
arti susisiekimas ir prekybos apy-  
linkę. Atsakyti angliškai. Box 9971739 So. Halsted St. | PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ na

mas uždarais porčiais, vana, viš- 
kum, 2 karų garažas, lotas 37x125. 
Visi asesmentai apmokėti, gera 
Brookfield apylinkė. Kaina $3900.

RENDAI ofisas daktarui arba ad-l Savininkas. 3235 So. Madison Avė., 
vokatui. Butų labai gera vieta dak- Į Brookfield, III. 
tarui ,nes jau yra dentistas. Rak
tai štore. 3147 So. Halsted St.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

GERAS IR PIGUS 2 fl. po 5 
kamb. 1-4 kamb. muro namas, 11 
metų senumo; South West prie 63 
karų linijos. Renda $100 per mėne- 
sį. Kaina tiktai $6950.00. Kas nori-

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge- te uždirbti arba įsigyti pigiai; gera 
rai einąs biznis geroj apylinkėj, namą rašykit greitai. Box 994, 1739 
nebrangiai. 2853 W. 63rd St. So. Halsted St.

PARSIDUODA PIGIAI TAVER
NAS, geras biznis su namu arba 
mainysiu į privatišką namą. Tele
fonas Boulevard 0922.

PARDAVIMUI SIUVĖJO ŠAPA, 
gerai einąs biznis, nebrangiai. Leis 
išmėginti. 4164 Drexel Boulevard.

PARSIDUODA TAVERNAS SU 
lunčruimiu—išdirbtas biznis—arti 
prie dirbtuvių. Klauskite John, 
3856 So. Union Avė.

TAVERNAS PARDAVIMUI. Ge
ras biznis, pigi renda, parduosiu 
pigia kaina. Teisingą pasiūlymą 

6440 COTTAGE GROVE.

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
nuosavybė, šokių salė, valgomasis 
kambarys 80 asmenų ir extra lotas. 
Gerai išdirbtas biznis. Tas pats 
savininkas 18 metų. Kreiptis 

4633 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI TAVERNAS — 
biznis išdirbtas per daug metų. 
Priežastį patirsite ant vietos.

Tel. REPUBLIC 1207.

PARDAVIMUI TAVERNAS. Pa
šaukite per telefoną YARDS 1098.

GELTONŲ PLYTŲ 6 apartmentų 
—Metinių pajamų $1740. Kaina 

$8,800. Pinigais $1500. 12 apartmen
tų. Metinių pajamų $5070. Kaina 
$19,500. Pinigais $4,500.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 

3943 Irving Park Blvd. 
Keystone 8700.

PARDAVIMUI arba mainymui 5 
kambarių mūrinis bungalow. Ap
šildomas — 2 karų garažas. Įmo
kėti $500. Savininkas priims dides
nį namą, lotą, biznį arba farmą. 
Yra vispkių kitų bargenų namų ir 
farmų.

C. P. SUROMSKIS, 
6816 S. Western Avė. Grovehill 0306 

Vakarais: Prospect 0176

PENKIŲ AKRŲ GEROS žemės 
su namais, Chicagos priemiesty, 
prieinama kaina. Nereikia visų 
cash. Taipgi turime ir daugiau far- 
mų visokio didumo su gyvuliais 
ir mašinomis jis nupigintas kainas.

JOSEPH VILIMAS
6800 So. Haplewood Avė. 

Hemlock 2323.

MISCELLANEOUS 
____________Įvairus

MILLS DINAMINĖ skustuvėlių 
vertybė; būtent: 25c už 100 skus
tuvėlių kišeninių šukų 12 tuz., aki
niai nuo spindulių 60c. tuz. batams 
apvarsčiai 35č grosas, įvairios spor
to prekių primiumai, kamaros ir t. 
t. Ateikite į musų parodos kambarį. 
Dykai kataliogas. MILLS SALES 
CO., 841 W. Roosevelt Road.

BARGENAS \
šiandien rasite skelbimų; 

pardavimui bučernė ir groser- 
nė. Tai nuosavybe ponų Sto
nių, 15th St'. ir 48th Ct. Tai 
geras kampas, biznis išdirbtas. 
Kas nupirks, tai tikrai pasinau
dos. Ponai Stoniai to biznio 
neparduotų, 'bet dėl sveikatos 
yra priversti. O be to, jiems 
ir užtenka. — D.

draugiški žmones.

PAGERBTA CHRIS-
TINA KRISČIUNAS 

GIMTADIENIO 
PROGA

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
rai einąs biznis, geroj apylinkėj— 
nebrangiai. 3210 So. Halsted St.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SAJLE 
Rakandai ir Įtaisai Padavimui
PARDAVIMUI GESINIS PEČIUS 

ir loud speaker. Pigiai. 3028 West 
55th St. 1-mos lubos.

PARDAVIMUI BUČERNĖ irgro- 
sernė. Vieta gera, biznis išdirbtas 
per daug metų. Kostumeriai įvai
rių tautų. Kas įdomaujate ir norite 
gyvenimą daryti, atsišaukite tuoj. 
T. Stonis, 4828 W. 15th St., Tel. 
Cicero 95. PARSIDUODA SALIUNO įrengi

mas: 19 pėdų baras, šaldytuvas, 
National Cash Register, Fancy stik
lai; stalai, krėslai ir visi įrengimai. 
Šaukite JACK, Tel. Albany 9220.

T0WN OF LAKE. — Pla
čiai žinomo biznieriaus duktė 
p-lė Christina Kriščiūnaitė, ku
ri nuolat dalyvauja Pirmyn 
Chore ir Radio programuose, 
pereitų gegužės 13 d. netikė
tai susilaukė didelio būrio drau
gių ir draugų, kurie susirinko 
pasveikinti p-lę Kriščiūnaitę jos 
gimtadienio proga. Labai gra
ži ir smagi parė buvo surengta 
p-lės Kriščiūnaitės tėvų namuo
se. Tėvai užlaiko modernišką 
tavernų adresu 4501 S. Ash
land Avė. Visį susirinkę links- 
Mihosi 'linkėdami p lei ' Krisčiu1 
naitei dar didesnio pasisekimo 
su dainomis ir visuomenės vei
kime.

Vakarėlyje dalyvavo beveik

“KAREIVIŲ” SUSI
RINKIMAS

Šį sekmadienį po pietų svar
bus susirinkimas Draugystės 
Lietuvos Kareivių. Nariai at
eikite visi ir su noru apsiim- 
kite darbuotis piknike, kuris 
įvyks birželio 11 d., Liberty 
Grove. Rengimo komisija jau 
turi viskų prirengus. Transpor- 
tacija visiems nemokama. O 
apie užkandžius ir gėrimus tai 
nesirūpinkite — tik turėkite 
skambučių.

NORTHSIDE SUSIRINKIMAI FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

GRAŽI “BIRTHDAY” 
PARĖ PAS FAIZUS

SKOLINAM PINIGUS ant pir
mų morgičių, išlygos prieinamos. 
Dėl platesnių informacijų kreip
kitės Chas. Zekas, 4708 S. Western 
Avė., Lafayette 6404.

SEKMADIENĮ, Gegužės 21 d., 
2:00 vai. popiet, Marųuette Parap. 
Salėj, 68-ta ir Washtenaw Avė., 
yra šaukiamas svarbus susirinki
mas 13-to Wardo Lietuvių Demo
kratų Klubo, _ kuriame bus rimtai 
išaiškinta apie įvairius protestus 
kas link šių metų “Real Estate 
taksų.”

Pereitų šeštadienį, geg. 13 
buvo surengta “birthday 
re vyriausiam Faizų sunui An
tanui (1250 N. Spaulding).

Antaniukas nė nesapnavo, 
kad jam ruošiamas1 siurprizas. 
Jis labai užimtas, tad neturėjo 
laiko nė atsiminti savo gimtų 
dienų. Jį “apmonyti” padėjo 
Stan Drigot ir panelė Stella 
Bartkus.

Parę surengė Antano bro- visas šaltimiero Radio štabas

d. 
pa-

■ * • ■ ■

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
•“THE HOME OF FINE FUENITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

“NAUJIENŲ” PIKNIKAS
Naujienų dienraščio pikni

kas, pavasarinis išvažiavimas, 
įvyksta šį sekmadienį Birutės

kartu ir didesnė dalis jaunimo 
iš pirmynieČių. P-lė Kriščiū
naitė yra labai visiems dėkin
ga už atsilankymų, kartu ir 
už įteiktas jai dovanėles jos 
gimtadienio proga.

—VBA.

8OIL—W)R SALE 
_____Juodžemis—Pardavimui.

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS 
dėl gėlynų ir žolynų specialiai su
maišytas su durpėmis ir trąšomis. 
Parduodam bušeliais arba vežimais. 
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 
bušelių $2.50. Jei pirksite daugiau 
kaip vieną bušelį už pristatymą ne
mokėsite. Ofiso valandos 7 vaL 
ryto iki 10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street, 
TeL Wentworth 7942.



NAUJIENOS, CMcago, ffl.

VAKAR
CHICAGO J

Ta Didžioji Sueiga Įvyks Birutės Darže

6:30 
kad

Šį Sekmadienį 
Naujienų Piknikas

Ateinantį sekmadienį, gegu
žės 21 d. pasimatysime su sa
vo draugais, kurie suvažiuos į 
Birutės daržą, 79-tą ir Archer 
Avė.

“Naujienų” piknikas yra di
delis dalykas: skaitlinga pub
lika suvažiuoja. iPiknike lais
vai galima Jaustis, erdviame 
darže pasivaikščioti ir susitik
ti su senais draugais ir naujų 
pažinčių rasti.

“Naujienos” lanko mus kas
dieną, jos ir pikniką rengia 
mums. Jos stengiasi palaikyti 
musų draugiškumą, musų pa
žintis su draugais atgaivinti, 
teisingiau sakant, suteikti 
mums smagią valandėlę drau
giškoje sueigoje.

Mes skaitome laikraštį visą 
savo gyvenimą todėl, kad mes 
esame kultūringi žmonės, kad 
be žinių, kas pasaulyje dedasi, 
negalime šiandien apsieiti kai 
moderneje gadynėje viskas šuo-

liu keičiasi. O “Naujienos” ir 
yra tas dienraštis, kuris tei
kia mums įvairias žinias, ko
kias tik yra įmanoma skaity
tojams duoti. Jos yra tikras 
gyvenimo įvykių veidrodis, 
spausdinto žodžio informacijų 
biuras.

Naujienos, rengdamos pikni
ką, kviečia mus atvykti į dar
žą laisva įžanga, atseit, nemo
kamai. Darže bus pakankamai 
gėrimų, užkandžių ir “fonių”, 
o jaunimas šoks net sušilę.

— M.

• Birželio 12 d. Soldiers’ field 
stadione po atviru dangum į- 
vyks įspūdingos ceremonijos ry
šium su baigimu 15,626 berniu
kų ir mergaičių aukštesniųjų 
mokyklų. Tai bus tikrai nepa
prastas spektaklis.

Ceremonijos prasidės 
vai. vakaro. Numatoma,
;usirinks tarp 50,000 — 75,000 
žmonių.
O Charles A. Grashoff (2948 
N. Kostner Avė.) liko surastas 
negyvas savo garaže. Jis užda
rytame garaže paleido motorą. 
Laikui bėgant prisirinko tiek

HARLAN, KY. — Susirėmimas tarp pikietininko ir angliakasio, kuris nesi
deda prie streiko. x

MARGOS ŽINIOS

• Samuel Mikuliets, 64 metų 
amžiaus, žuvo gaisre, kuris į- 
vyko trobesyje adresu 1416-20 
Blue Island Avė.

Gair.ras taip smarkiai prasi
plėtė, kad Mikuliets nebespėjo 
pabėgt**. Jo kūnas buvo suras
tas pirmame aukšte.

MATAI, KAD ŽMONĖS Į 
“NAUJIENŲ” PIKNIKĄ 

TRAUKIA!

u
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25 METAI ATGAL IR
DABAR

KAIP NUVAŽIUOTI J 
NAUJIENŲ JUBILIE

JINĮ PIKNIKĄ
“Naujienų” Jubiliejinis pikni

kas įvyks sekantį sekmadienį, 
Birutės darže, prie Archer Avė. 
ir 79 gatvės. Automobilistai nu
važiuoja Archer Avė.

Kurie neturi automobilių, ga
li važiuoti troku arba Blue 
Bird System busais.

V. Bagdono trokas išvažiuos 
nuo Lietuvių Auditorijos, 3133 
S. Halsted St., 1 vai. po pietų. 
Jis nuveš ir parveš už 35c.

B’ue Bird busai eina kas va
landą iš sekamų vietų:

Ocrden ir Ashland Avė.
Ogden ir Westem Avė.
Ogden ir Kedzie Avė.
22nd ir Crowford
Cicero Avė. ir 22nd St.
Cicero ir Archer Avė.
Airport ant 63rd St.
Bušu galima suvažinėti į abi 

puses už 50c. Nesivėluokite, kad 
galėtumėte pamatyti J. Žuko 
žaidimus su dovanomis.

Į NA, KAS ČIA PER PARADAS? |

ŠTAI JjUMS IR

Visiems NAUJIENIEČIAMS. Visiems Chicagos ir apielinkių lietuviams

BIRUTES darže
79-TA IR ( ARCHER AVENUE

Prašom Atvykti Pasisvečiuoti, Pažaisti, Pasišokti 
ir Pasilinksminti... Prašom!

ĮŽANGA NEMOKAMA

BIRUTĖS DARŽAS |

Ak, kaip greit bėga musų gy
venimo laikas!

Ats'menu, 25 metai atgal tu
rėjome pirmą “Naujienų” pik
niką, dainavome, linksmino
mės ir išsiskirstėme. Išsiskirs
tėme, bet atsiminimai pasiliko.

Tada Europoje siautė Didy
sis karas. Mes su nekantrumu 
laukėme žinių apie likimą tėvy
nės, o “Naujienos” mums tas 
žinias pranešdavo. Tada dar 
nebuvo radijo; angliškoji spau
da nedaugeliui buvo supranta
ma ir “Naujienos” buvo musų 
mėgiamiausias žinių pranešė
jas ir patarėjas. Ir mes važia
vome į pirmąjį “Naujienų” pik
niką pasveikinti jas ir jų vedė
jus.

Dabar daug kas musų gyve
nime pasikeitė, bet “Naujienos” 
tebėra musų mėgiamiausias ži
nių pranešėjas ir geriausias pa
tarėjas! Dabar ir vėl “Naujie
nos” turės pikniką, o mes ir 
vėl važiuosim pasveikinti jas ir 
jų vedėjus.

Važiuosim! Gegužės 21 dieną 
visi naujieniečiai bus Birutės 
darže. —Vienas Visiems.

GEGUŽES 21 D., 1939 M

Penktad., gegužės 19, 1939 . y „ -............. ,, .
smalkių, kad jis neteko sąmo> 
nė3 ir vėliau nutroško.

Grashoff buvo 60 metų am
žiaus.
• Joe Šaltis, buvęs “didelis 
žmogus” prohibicijos laikais, 
turi labai daug nemalonumų su 
savo žmona, kuri reikalauja di- 
vorso. Ji be jokių ceremonijų 
vadina Šaltį butlegeriu ir sako, 
jog apleidusi jį dėl to, kad jis 
septyniais skirtingais atvejais 
grūmojęs ją nušauti. Grūmoda
mas kiekvieną kartą ir revolve
rį pristatydavo prie galvos.
• Atrodo, kad chicagietis Char
les Backman bus žuvęs beskris- 
damas į Švediją. Kaip žinia, jis 
nedideliu lėktuvu buvo pasiry
žęs iš Amerikos nuskristi į sa
vo tėvų žemę. Tačiau jo žygis, 
tur būt, baigėsi tragiškai, ka
dangi iki šiol nieko apie jį ne
girdėti.
• Michael O’Meara, bar tende
ris taverno adresu 105 Division 
St., liko nubaustas pasimokėti 
$50 už tai, kad nesilaikė patvar
kymo: neuždarė taverno 1 vai. 
rytoyJį nubaudė teisėjas Victor 
Kula.
• Beyne O’Brien (7320 S. Ho- 
norest.) prisipažino, kad važia
vęs girtas savo automobiliu. 
Highland Parke jis paliko au
tomobilį ant geležinkelio bėgių. 
Greitasis traukinys smogė į au
tomobilį. Ne tik automobilis, 
bet ir lokomotyvas nukentėjo.

Teisėjas Hansen išnešė spren
dimų, kad D’Brien turi užsimo
kėti -50.

• Patrick Thomas, 19 metų 
jaunuolis, liko uždarytas šalto
joje už tai, kad jis “elopino” su 
Dovis Mullen, kuri yra tik pen
kiolikos metų amžiaus.
• Samuel Kushner (3031 BeL 
den avė.), kuris laiko valgomų 
daiktų krautuvę, liko skaudžiai 
badito sumuštas. Banditas ne 
tik jį sumušė, bet dar ir $155 
atėmė.
• August Pufahl žuvo automo
bilio nelaimėje, kuri įvyko ne
toli Woodstock. Automobilis 
apvirto užmušdamas jį.

čiken pajų ir steikų” 
specialybė

Vakarienės metu užsukome į 
Jono Romanausko jaukią už
eigą, 3659 Wentworth Avė. Jį 
sutikomi gerame upe ir kuo
met jo vardas Jonas priminėm 
ir apie joninės, kurios įvyks 
birželio—June 24 d., Krauss 
pikniko darže. Jis pareiškė: 
ne tik aš vienas, bet ir kitus 
Jonus su savim atsivešiu. Po 
to sėdome už stalo ir užsisa
kėme jo specialybės “čiken pa
jus ir steikus.” Patarnautojui 
aptarnavus, visi valgydaine 
gerėjomėsi jo gaminto maisto 
skoningumu. Jonas Romanau- 
skas yra širdingas ir manda
gus visuomenietis, tad ir mu
sų talka ketina dažniau atsi
lankyti ir jo skaniu maistu ir 
gardžiais gėrimais pasismagu- 
riaut.

Gimtadienio pokilis
Geg. 13—Alex’o Miller’io 

gimtadienio proga, jo užeigo
je, 4258 Western Avė., susi
rinko giminės, draugai ir su
sėdę prie stalų ir baro sotino
si skaniu maistu ir kaukštilė- 
ję stiklus linkėjo jam gausos 
ir sveikatos. Jis sako, kad jam 
Hot Springs gerai pagelbėjo 
jo sveikatai įr kešenei, bet šią 
vasarą jis ketina praleist laiką 
“sanddunes” ir ant smėlino 
naudotis saulutės spinduliais.

Čia turiu priminti ir apie p. 
Popeli, tavern savininką, 4358 
S. Maplewood Avė., kuris irgi 
neseniai grįžo iš Hot Springs, 
bet dabar jis gerai jaučiasi: 
skaito “Naujienas”, domisi lie
tuvių gyvenimu, ruošiasi vyk
ti į “Naujienų” pikniką ir ten 
po medžių ketina susitikti sa
vo draugus ir pažįstamus ir iš
bandyti savo sveikatą.

—Ona Dovgin




