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Ieško žuvusių Sumarine Jūreivių
IŠGELBĖTI 33 SQUALUS ĮGULOS NARIAI
Reikalauja, kad kongresas ištirtų nelai- 

mes priežastį
PORTSMOUTH, N. H„ geg. 

25. — Ketvirtadienį popiet, tuoj 
po 1-mos valandos, naras vė| 
nusileido į juros dugną, kur, 
r.uskendusiame Sųualus subma- 
rine, yra palaidoti 26 jo įgulos 
nariai.

Gelbėjimo darbo komanduo- tapo iškelti.
tojas, admirolas C. W. Cole, 
pareiškė, jogei mažai galimumų 
tėra, kad nors vienas iš tų 
26 butų išlikęs gyvas. Tačiau, 
pastebėjo admirolas: “Mes nie
kuomet nesakome, kad mirė, 
kol dar yra bent kokia vii 
tis.”

Viso išgelbėta 33 Sųualus 
įgulos nariai. Keturis kartus 
teko leisti į juros gilumų gel
bėjimo prietaisą (varpą). Pas
kutinį, ketvirtą kartą keliant 
išlikusius gyvus submarino įgu-

Smerkia bilių at
kreiptą prieš darbi
ninkų organizacijas

SPRINGFIELD, III., geg. 25. 
— Illinois legislaturoje šiuo 
laiku yra senatoriaus Lantzo 
bilius. Jis taikomas streikams 
suvaržyti, pastoti kelią darbi
ninkų organizavimui ir kitaip 
darbininkų unijų veiklai truk
dyti.

Kaip pavojingas darbininkų 
judėjimui skaitomas šitas bi
lius, liudija tas faktas, kad pa
reiškimą prieš bilių išleido 
Amerikos Darbo Federacijos ir 
Industrinių Unijų Kongreso at
stovai bendrai. Prie to paties 
pareiškimo prisidėjo gcležinke 
lių ir kitų unijų atstovai.

Nauji patvarkymai 
prieš žydus Berlyne

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
25. — Ketvirtadienį Berlyno 
meras, D r. Lippert, išleido nau 
jas taisykles prieš žydus. Pa 
gal tas taisykles iš tam tikrų 
apylinkių žydai turės visai pa
sišalinti. Kitų vertus, net tose 
apylinkėse, kuriose žydams lei
sta gyventi, jie turės pasirink
ti gyvenimui namus, kuriuose 
vokiečiai “arijonai” negyve
na.

Vokiečiai vyksta na
mo iš Ispanijos

VIGO, Ispanija, geg. 25. — 
Pereitų trečiadienį 3,000 vo
kiečių kariavusių Ispanijoj, 
gen. Franco pusėje, susėdo į 
laivus ir išplaukė į Vokieti
ją-

U. h i vaga i ir apielinkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra- 
našauja

Nepastovus; temperatūra žy
miai nepasikeis; lengvi ir vi
dutinio stiprumo daugiausia 
pietų rytų vėjai; saulė teka 
5:21 v. r., leidžiasi 8:21 v. v.

los narius kabelis užsikirto, 
varpui esant 1501 pėdų gilu 
moję.

Keturias valandas ėmė kabe
lio kliūtį pašalinti. Keturias 
valandas teko įgulos likučiams 
laukti vandeny. Pagaliau ir jie

Paskutinis iš varpo išėjo pa
skendusio submarino koman- 
duotojas, Oliver F. Naquin.

Washingtone atstovų rūmų 
narys Flaherty įteikė rūmams 
rezoliuciją, kuri reikalauja, kad 
kongresas ištirtų Sųualuso nu
skendimą.

Jungt. Valstijų laivyno vy
riausybė davė suprasti, kad 
jos speciali nelaimei tyrinėti 
taryba palauks iki submarinas 
taps iškeltas į viršų.

Brazilijoj areštuotas 
vokietis armijos 

kapitonas
RIO DE JANEIRO, Brazili- 

ja, geg. 25. — Brazilijos žinių 
agėntura iš Curityba** prdhešA; 
\ad areštuotas Vokietijos ar
mijos rezervų kapitonas, Leo- 
pold Benesch. Pas jį užtikta 
kompromituojančių dokumentų. 
Brazilijos valdžia padarė kra
tą Parana Valstijos Koloniza
cijos Draugijos patalpose. Čia 
užtikta politinio turinio lape
lių.

Japonija paskelbė 
Kinijos pakraščių 

. blokadą
SHANGHAI, Kinija, geg. 25. 

— Per paskutines keletą die
nų japonai sulaikė vieną bri
tų, o kitą franeuzų laivą Ki
nijos pakraščiuose. Taip bri
tai, kaip ir franeuzai užpro
testavo japonų žygius. Britai 
ir franeuzai nurodo, kad japo
nai neturi teises tai daryti.

Japonijos atstovas painfor
mavo spaudą, jogei Japonija 
skaito turinti tokią teisę. O 
toks paaiškinimas reiškia, kad 
Japonija faktinai paskelbė blo
kadų Kinijos pakraščiams.

Franeuzų lėktuvas 
perskrido Atlantą
LISBON, Portugalija, geg. 

25. — Francuzijos lėktuvas 
Lieutenant De Vaisseau Paris, 
atlankęs New Yorką, pereitą 
antradienį išlėkė kelionėn atgal 
į Francuziją. Ketvirtadienį jis 
pasiekė Portugaliją, perlėkęs 
Atlantą, pakeliu į Francuziją.

Prezidentas ir kon
greso vadai susitarė 
dėl taksų pakeitimo

WASHINGTON, D. C., geg. 
25. — Jungt. Valstijų iždo se
kretorius Morgenthau ketvirta
dienį paskelbė, jogei preziden
tas Rooseveltas ir kongreso 
vadai susitarė dėl pakeitimo 
korporacijų taksų.

' I ’ NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Išgelbėti “Squalus” submarino jurininkai gabenami į krantą:

GAL SUGRĄŽINS PRIVAČIĄ PREKY
BA RUSIJAI į ■'l —

220 VYRIAUSIOJO RUSIJOS SOVIETO ATSTOVŲ
- IŠVALYTA t

A ' ' . j ‘ x

RIGA, Latvija, geg. 25. — 
Ketvirtadienį' susirinko sesijai 
vyriausias Rusijos sovietas. 
Vienas rimčiausių klausimų, 
kurį teks vyriausiam sovietui 
svarstyti, bus maisto klausi
mas.

Iš įvairių Rusijos apskričių- 
pranešama, jogei jie turi san
dėlius pilnus maisto reikmenų, 
tačiau Maskvoje ir kituose mie
stuose bei pramonės centruose 
jaučiamas aštrus maisto tru
kumas.

Vyriausiam sovietui susiren
kant Maskvoje paplito jaudi
nantys piliečius girdai: esą ga
lima tikėtis, kad vyriausybė 
legalizuos smulkų privatinį biz
nį ir smulkią privatinę pramo
nę, žinoma', labai ribotą. Net 
sovietų valdininkai mano, kad 
šitokia reforma žymiai page
rintų gyvenimo sąlygas Rusi
joje.

Vyriausias Rusijos sovietas 
(parlamentas) tapo išrinktas 
gruodžio mėnesį 1937 metų. 
Abeji jo rūmai turi 1,143 na
rius. Tačiau į pusantrų metų 
laiko 220 jo narių tapo “išva
lyta”, kitaip tariant, jiems 

LA FOLLETTE BILIUS REIKALAUJA 
UŽDRAUSTI SAMDYMĄ ŠNIPŲ 

PRAMONĖJE
WASHINGTON, D. C., geg. 

25. — Nesenai senatorius Ro- 
bert La FoUette ir sena'torius 
Thomas įteikė kongresui bilių, 
kuris liečia Jungt. Valstijų 
įmones. . Bilius nori uždrausti 
samdymą šnipų pramonėje, 
samdymą streiklaužių, vartoji
mą privačiai samdomų ginkluo
tų sargų už įmonių ribų; bi
lius taipgi nori uždrausti įmo
nėms laikyti amuniciją, pavyz
džiui, ašarines dujas ir kulkos
vydžius.

Ryšium su šituo bilium 'se
natorius La Follette pareiškė, 
kad Jungt. Valstijos dar esa
ma įmonių, kurios yra apsi
ginklavusios kaip tvirtęvės. 
Jis sako, kad yra ir privačių

įvykdyta mirties bausmė.
Ir skaudžiausia , nukent c jo 

armijos atstovai. Raudonoji ar
mija turėjo soviete 112 atsto
vų. Šiandien tik 48 asmenys 
iš šitos grupės gyvi beliko;.

Tarp stambiųjų karininkų, 
pasiųstų i “kitą pasaulį” buyo 
laivyno komisaras Piotr Smir- 
nov, admirolas Viktorov, gen. 
Ivan Fedko, o taipgi generolai 
komandavusieji Leningrado, 
Baltgudijos, Užkaukazės ir To
limųjų Rytų apskričius.

Į vyriausį j į sovietą buvo 
taipgi išrinkti 62 Slaptosios po
licijos viršininkai, Iš šitos gru
pės tik 37 tępasiliko sovieto 
nariais. Kitus ištiko nelaimės. 
Vieniems įvykdyta mirties 
bausmė, kiti pašalinti iš tar
nybos. “Išvalyti” ir ' kitokių 
grupių atstovai.

Ar šitų “išvalytų” atstovų 
vietoms užimti bus paskelbti 
rinkimai, kol kas nepranešta.

Pirmpji Vyriausiojo povieto 
sesija išrinko 29 komisarus. 
Su nesenai pašalintu iš vietos 
Litvinovu jau dvidešimt tų ko
misarų neteko darbo arba bu
vo nudaigoti.

armijų, kurias užlaiko tūlos 
korporacijos, ir yra šaly apy 
gardų, kaip Harlan kauntė, kur 
piliečiams atimamos konstitu 
cinės j ii teisės.

Dar reikalaus $50,- 
000 ne - amerikoniš-

. ■ ■' ■"* ' . ' V-'/’■’ ■ ■ s

kai veiklai tyrinėti
WASHINGTON, D. C., geg. 

25. — Ne-amerikoniškai veik
lai tyrinėti Jungt. Valstijų at
stovų rumij komiteto pįrminin- 
kas, Martin Dies, ketvirtadie
nį paskelbė, kad jis prašys 
kongresą paskirti komiteto 
darbui dar $50,000.

IŠ LIETUVOS 
/

KAUNAS, 15/V.--Nuo ge
gužės 15 d. visos valstybinės 
įstaigos, bankai ir kt. įstaigos 
pradeda darbą nuo 7 vai. ry
to ir dįrba ligi 14 vai. Krau
tuvės Huo šios'1 dienos atida- 
romos ir uždaromos vieną va
landą anksčiau, švietimo Mini
sterija išsiuntinėjo pradžios ir 
vidurinėms mokykloms aplink
raštį, kuriame nurodoma, kad 
ir mokyklos prisitaikytų prie 
naujai nustatytų valdžios įstai
goms darbo valandų ir tokiu 
budu pradėtų pamokas nuo 7 
vai. ryto.

' KAUNAS, 15/V.—Ministrų 
Taryba gegužės 11 d. nutarė 
leisti žemės Ūkio Ministerijai 
palaikyti pieno perdirbimo ben
drovėms mokamas už sviestą 
pastovias kainas per visus me
tus, būtent per vasarą už I 
rųš. sviesto ki’ogramą 3,05 Lt, 
už II rųš.—-.2,95 Lt, nuo rudens 
už I rųš.—3,55 Lt ir už II rųš. 
—3,45 Lt.

KAUNAS, 15/V. — Gausin
giausia šeima Telšių valsčiuj i) 
ir apskrityje yra Vasiliauskų 
Dirkstelių kaime, kurioje bu
vo 18 vaikų, iš kurių 12 už
auginti ir 6 mirę.

KAUNAS, 15/V.—Lietuvis 
dalyvaus tarptautijiėse jojimo 
lenktynėse Varšuvoje gegužės

KAUNAS, 1G/V.—Šiauliuose 
atliekant šaudymo pratimus, 
netikėtai oro srovė išskleidė 
parašiutą ir ištraukė lakūną —■ 
šaulį psk. Tamošaitį Praną. Pa
rašiutas užsikabino už stabili
zatoriaus ir lėktuvas visą lai
ką vilko paskui save lakūną. 
Kadangi tai trukdė skristi, pi
lotas buvo priverstas nutūpti. 
Dideliu greičiu tupiant, velka
masis lakūnas atsitrenkė į že
mę ir buvo vietoje užmuštas.

KAUNAS, 16/V.—Lietuvoje 
nustatyti tokie procentai už 
įnešamus į bankus indėlius. UŽ 
einamąsias sąskaitas užsienio 
valiuta >— l%%, už paprastas 
einam, s-tas ■■■■ 3,5%. Už in
delius* vienam mėnesiui —- 
4,5%, 3 mėn. — 5,5%, šešiems 

mėn. — 6%, devyniems mėn.
— 6,25%, vieneriems metams
— 6,5% metinių palūkanų.

KAUNAS, 16/V.-—Centrinio 
statistikos ‘ ’biuro duomenimis 
sausio mėn. Lietuvoje velke 
1,316 pramonės įmonės (į tą 
skaičių įeina visos įmonės, ku
riose dirbo nemažiau. 5 darbi
ninkai). Visose įmonėse dirbo 
38,227 žmonės, jų tarpe 32,371 
darbininkai. Praėjusiais metais 
pramonė padidėjo beveik 103 
naujų įmonių ir apie 3,000 dar
bininkų.

KAUNAS, 16/V.—Paskelbus 
Pramonės įstatymą, steigiamas 
ir Pramonės Departamentas. 
Numatoma, kad prie Departa 
mento bus įsteigti prekybos, 
gamybos, kainų priežiūros, 
standartizacijos, racionalizaci
jos ir pramonės ugdymo sky
riai.

KAUNAS, 16/V. — Motinos 
Dienai ir šeimos Savaitei ruo
šti komitetas surado gausiau
sią iki šiol Šeimą Lietuvoje iš 
23 vaikų, t.y. Vasiliauskų šei
ma Pavirvyčių vienk., Luokės 
valsč., Telšių apskr. Kazimia- 
ros ir Prano Vasiliauskų yra 
12 gyvų ir 4 mirę vaikai. Be 
to, yra 6 gyvi ir 1 miręs vai
kas pirmosios Vasiliausko žmo 
nos Onos. Komitetas šiomis 
dienomis gavo dar pranešimą 
iš Mažeikių, kad ten aptikta 
dar viena gausi 16 vaikų šei
ma.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
geg. 25. — Sovietų Rusija pa
reikalavo, kad Suomija paaiš
kintų, kokias garantijas ji. 
Suomija, gali duoti, jogei tvir
tovės nepateks į sovietų prie
šų rankas ir nebus, pavartotos 
prieš rusus. 7

NEW YORK, N. Y., geg. 25. 
— Meksikos lakūnas Francisco 
Sarabia iš Meksikos Miesto j 
New Yorką atlėkė į 10 valan
dų 47 minutes. Jisai sumušė 
pirmesni, Amelijos Earhart 
padarytą rekordą. Earhart tą 
pačią kelionę buvo atlikusi 
1935 m. į 14 valandų ir 19 mi
nučių.

EXTRA
POTVYNIS SUGA
DINO HITLERIO 

TVIRTOVES
STRASSBOURG, Francuziją, 

geg. 25. — Reino potvynis tiek 
sugadinęs Vokietijos pirmos 
apsigynimo linijos tvirtoves 
paupiu, kad teksią jas iš nau
jo statyti — tokia bent yra 
Francuzijos žinovų nuomonė.

Bergdoll areštuotas
NEW YORK, N. Y., geg. 25. 

— Grover Cleveland Bergdoll, 
Pasaulinio karo metais atsisa
kęs kariauti, ketvirtadienį su
grįžo į Jungt. Valstijas. Jį tuo
jau paėmė į kariuomenės ka
tėjimą.

Anglų-rusų pakto 
pasirašymas arti

LONDONAS, Anglija, geg. 
25. — Valdžios rateliuose reiš
kiama nuomonė, kad britų ir 
rusų paktas bus pasirašytas į 
keletą savaičių. Ministerių ka
binetas trečiadienį sutiko duo
ti prižadą, kad Britanija stos 
Rusijai paga’bon, jeigu ją už
pultų priešai vakarų pusėje.

Francuzijoj taipgi reiškiama 
nuomonė, kad rusų įėjimas į 
anti-agresinį bloką esąs užtik
rintas.

Dar viena Harlan 
kasykla pasirašė 

sutarti
HARLAN, Ky., geg. 25. — 

Dar viena Harlan kauntės an
glių kompanija pasirašė sutar
tį su United Mine Workers. 
Ši kompanija samdo daugiau 
nei 200 darbininkų. Jie jau 
pradėjo dirbti.

LONDONAS, Anglija, geg. 
25. — Kennington distriktA, 
pietų Londono apylinkėje, pa- 
pilomuose rinkimuose Darba 
partijos kandidatas tapo išrink 
tas. 1935 metų rinkimuose kon
servatoriai buvo laimėję šį dis- 
triktą 545 balsų dauguma, o 
ketvirtadienio rinkimuose dar- 
biečiai nugalėjo konservato
rius.

Kas diena . . .
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t. t. 

• • ♦
Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.
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Kenosha, Wis.
Margos žinios

Turiu prisipažinti, kad skai
tytojai neturėjo žinių iš musų 
miesto. Tur būt, buvau kiek 
patingęs, arba jūsų korespon
dentas negalėjo surasti nepa
prastų atsitikimų.

Kiek laiko atgal rašiau apie 
bandymų operuoti uždarytų 
“Allen A” moteriškų kojinių

dirbtuvę. Daugiausia kapitalo 
atidarymui dirbtuvės sudėjo 
darbininkai ir gan pasekmin
gai operuoja. Dabartiniu laiku 
jau dirba per 500 žmonių ir 
pareikalavimas dirbiniams yra 
geras. Pamoka darbininkams iš 
to didelė: matome, kad ekono
minė sistema turi keistis. Atei- 
tyje, žinoma, negreitai tie, ku
rie dirba, galės naudotis savo 
darbu.

» O
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Blaine Ramsay 
ligoninė \

VASARINES NUPIGINTOS 
KAINOS

ANGLIMS
Dabar laikas pirkti. 

HIGH-TEST POCAHONTAS 
ir kitos rųšies anglis.

ATLAS FUEL C0.
I. STEPONKUS, Sav.

6200 — 26th Avė.
Telefonas 5790 

KENOSHA, WIS.

Kai kada pagelbstu kontes- 
tantui C. Braze jo darbe. Užė
jus pas P. Dziaugį užrašyti 
“Naujienas’*, daug pasimoki
nau apie skirtingas šalis pa
saulyje. P. Dziaugis yra kolek
torius pašto ženklų, tad man 
parodė savo rinkinį ir, supran
tama, kad vis ieško naujų ir 
ypatingų pašto ženklų. P-ia P. 
Dziaugis neatsilieka nuo vyro, 
— vietoje ženklų turi rinkinį 
monetų,

Naujlenų-Acnie Telephoto

n

Geo. Deatherage, “Knights 
of the White Camellia” vai
das, kurį kongreso komite-. 
tas še ūkia pasiaiškinti. 
Kalbama organizacija yra 
labai panaši į Ku-Klux Kla
ną. , . ; . i

Moderniškas ligoninės aptar
navimas ir gydytojaus priežiū
ra prieinamiausiomis kainomis 
dabar yra galima Blaine Ram- 
say ligoninėje, 35 & Hoyne 
avenue. Reikalui ištikus naudo
kitės jų telefonu — dienų ir 
naktį -— Seeley 4700.

Tos ligoninės vedėju yra se
niai žinomas, ilgų metų patyri
mo ' gydytojas Dr. Blaine L. 
Ramsay. Čia tansulus išima už 
$15 vaikams ir už $20' suaugu
siems. Prižiūri ligonius gerai 
išlavintos, savo darbo žinovės 
slaugės. Virš visko čia stovi li
gonių patogumas,

Tad, kada tėkš šauktis ligo
ninės pagelbos:- nepamirškite 
šios ligoninės. Ji ypač north- 
sidiškiams arti; (Skelb.)

■i ...i. .m. .................................................... i.............

LiųriD 
TILING 

“MODERNAS FINIŠAS”

$6 °° 4
u®

galionu ABI

HŽ 
kvorta .

baldams medžio darbamsIdealiiH fliil&tis _____  __ ____
ir sienoms. Pakonka vieno kauto, nežymi 

brukfląlų. Guli imti plati namas ke
lis sykius, nepames žvilgsnio. 

——— KUPONAS- - —
BANDYMO PASIŪLA

Liąuid Tillng ____  vienas kenas
brušis _________v--------------- 25c

Verta 60c
VISKAS UŽ 250

Specialiu auką paštu nesiunčiame

1

IŠKILMINGAS
ATIDARYMAS

LITTLE MEMEL
UŽEIGA

GENOA CITY, WIS.
I. A. Steponkai ir P. Šlakiai, sav.

ant LAKE BENEDICT—
į pietus nuo Powers Lake, High- 
way T. Puiki vieta žuvauti, mau
dytis. Laivukai išrendavimui; 
taipgi cottages padieniui arba 

savaitei.

Patėmysite apgarsinimų apa
čioje šio rašinėlio. Tad kvieti
mas atsilankyti į Mažųjų Klai- 
pėdų. Pamanysite, — baisu va
žiuoti pas Hitlerį, bet tikreny
bėje neturėsite plaukti per oke
anų ir kelti, rankas aukštyn, 
bet pavažiuokite iki Lake Be- 
nediet, biskutį į pietus nuo 
Powers Lake: tenai surasite už
eigų Little Memel, kurių atida
rė I. Steponkai ir P. šlakiai, 
iad ir kviečia jie visus pažįsta
mus ir šiaip visus lietuvius. Pa
tarnavimas draugiškas ir malo
nus.

Q C

Pastatysime ant jūsų 
loto. Unijiniu darbu

Mažų Išlaidų
NAMAS

...... —...... ..............■............... .
Dabar Wisconsino darbinin

kai turi progos pasidžiaugti 
nepaisymu ateities ir tikėdami 
gražiais žodžiais konservatyvių 
politikierių, būtent, išrinkimu 
gubernatoriaus ir legislaturos 
narių republikonų. Ši valstija 
buvo žinoma progresyvumu, o 
dabar staiga eina atgal: kas pa
daryta pažangoje, dabar naiki
nama. Pasiteisinimo darbinin
kams jokio nėra, kad f armė
nai išrinko šių valdžių. Labai 
engva surasti, kas daugiau pa

davė balsų už republikonus —~ 
ar ūkininkai, ar darbininkai 
miestuose. Pažvelkite į davi
nius rinkimų Kenosha, Racme, 
Mihvaukee ir kitų miestų. Kada 
gi darbininkai išmoks ginti sa
vo reikalus? —H. L.

MODERNIŠKAS LIGONINES 
APTARNAVIMAS

Ddbar prieinamas visiems už že
mas nustatytas kainas

TONS1LAI. Išėmimas tonsilų ir 
adenoidų su gulėjimu, užlaiky
mu, gazų antiseptikais ir chirur
go patarnavimu. j24 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 dienų ir naktį 
SEELEY 4700.

—............... «■■■..... ......................... .... '■ ■■■*■ ■ ■■ ..-y.......... . ................. .

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.
-------------------- ---------------------------------------—— T>.'- ——     *

Pastatysime namus ir vidų įren
gsimo ant jūsų lotų. Visi darbi
ninkai unijistai ir užtikrinti.

LIO 
ŠIANDIEN 
10 v. r. Iki 
4 v. p. p. Į 
musą kloni*.

New York, NtY

Kviečiame apžiūrėti 
muaų kieme garažu, pirm negu 
statysi. Nėra -lokiu prievolių.

Vasarnamiu ir parčių uždarymo žo 
mos kainos. Lengvus terminai .... 

KĄREL KAFKA —Rėpi tel—

iamiXA l Hlinm nO ~ ' 2301 S. CRAWFORDCITY WRięG. & LUMBER GO. jr.Ty-v. y.

Lietuvos Generalinio Konsulato 
New Yorke aukų pakvitavi
mas Nr. 6.

KLAIPĖDOS PABĖGĖLIAMS

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run $7.00
(Screened) Tonas ............................ •
PETROLEUM CARBON COKE $7.25 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■ 

Šios kainos tiktai iki Liepos 1, 1939 
Sales Tax ekstra.

So. Boston, Mass. Sandaros 
Moterų Klubas surengė vaka
rienę, kuri davė $73.00 pelno, 
Sandaros kuopa paaukavo $10 
ir vakarienės svečiai suaukavo 
$54.00, viso $137.00, kurie at
siųsti per J. N. Perminienę

$137.00

DANTIMS 
PLEITOS
Pataisoma

UŽTIKRINTOS
PLEITOS grąžinami

grąžini . p O

jei nepatenkinti

PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ FLEITŲ
Visas pleitas daro LAISNIŲOTAS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje—įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

Lavndde Deniai Laboratories
3945 WEST 26th STREET 1724 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Lawndale 2908-9 Tel. Monroe 9251

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash {mokė
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausį atlyginimą iš Pire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill

So. Boston, Mass. SLA 176 
kuopos iš Neponset, Mass., įvy
kusiame bankiete surinkta: po 
$2.00 aukavo K. Vileišis ir M. 
Kemzūras, po $1.00 V. Jankus, 
C. Volunkevičius, G. Stukas, T. 
Grevis, J. Bagočius, S, Mockus 
ir toliau daug aukotojų po $1 
ir po 50c, kurių atsiprašome^ 
kad dėl vietos stokos pavardžių 
negalime paskelbti. Aukos at
siųstos per S. J. Sarafinų 27.10

Toronto, Ontario, Canada. — 
SLA 236 kuopa paskyrė $10 ir 
po $1 aukavo Antanas Margis, 
Jonas ir Ona Margevičiai, An
tanas ir Dr, Kavoliunai ir Jo
nas ir M. Jokubynai, viso 14.00

Boston, Mass. SLA 43 kuopa 
per iždininkų K. Vilaišį ir sek
retorių Stasį Mockų .... 25.00

Waterbury, Conn. SLA 11 
kuopa per B. Petrauskų 10.00

J. Kničiunas iš Millinocket, 
Maine ......... .................  1.00

Paterson, N. J. SLA 101 kp. 
per Juozų Treinį ..............  5.00

Sęrantono Lietuvių Organiza
cijų sųryšis per pirmininkų 
Petrų Pėstininkų ir iždininkų 
Jonų Steponauskų ........... 25.00

II. APSIGYNIMO FONDUI
So. Boston, Mass. “Lietuvos 

Jaunimo Ratelis” per K. Ma- 
re&kevičių ...................... 10.00

Aukotojams ir aukas ren-

0306 linis Konsulatas nuoširdžiai dė 
koja, ,

WEST SIDE MEMORIAL VVORKS 
1965 OgdenAve. Phone Seeley 1739 
Atdara sekmadieniais ir šventadie

niais iki 6 v. p. p. Susitarimo 
reikalu šaukti

SVERRE GR0NW0LD
Phone SPAulding 6149

Mes patys išdirbėjai
Artistic Memorials Monuments— 

I Headstones—Mausoleums—Statuary

Office and Res. Phone Caiumet 7472
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. N AIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street
I ______

■ "I ' ------

Robertson&Co.
TFm tfoae* Ugtdd TOing”

1342-44 W. Madison 'St., Chicago
5340u42 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.

Dr. Maurice Kalni
Praneša, kad nuo birželio 1 

d. jo namų telefonas bus

Plaza 3200
Ofiso tel- liekas tas pats—

Yards 0994

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE’'

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

'r AMBULANCE, 
:. , J' ,,DIENĄ IR NAKTĮ i 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
i; 4^05-07. So. Hermitage Avė. ( 
’ 4447 South Fairfield Avenue

. Idetonaa LAFAYETTE 0727

'' T=sa\įfe‘1' _ • koplyčios visose'
JI—z 1 Chicagos dalyse

Ji

į Klausykite musų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais j

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI i 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos z ‘

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituaniča Avenue Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

Phone Canal 2515
Tel. Pullman 1270

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

Antanas m. Phillips
3307 Lituaniča Avenue Phone Yards 4908

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

J, LI ULEVIČIŲ S
4348 S. Califoroia Avenue Phone Lafayctte 3572

YARDS 1419

STANDARD CLUB----------- --------- ...------ . ------
Švelni Degtinė—100 Proof
BOTTLED IN BOND

Nėra Geresnės Degti
nės už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT. $4
4/5 Kvortos ■

Reikalaukit
SAVO APYLINKES
TAVERNOJ

| g DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
Dislributoriai •

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

I t

Dr. V. E. SIEDL1NSK1
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadienį
4631 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad^ Penktadienį
4143 So. Archer Avė*

Tel. lafayette 3650

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.: Prospect 1988
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 
Dr. V. A. Šimkus

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko

3343 S. HALSTED ST-

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas
' jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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:
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

popiet ir 7—9

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso'

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

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

LIETUVIAI
8

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.

Phone ‘CANAL 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virglnia 0036.
Residence TcLBEVERLY 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.

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

OFISO VAL.: 9-12; 1-5; 7-9 
Ketv. 9-12

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue
Chicago, Illinois

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6'9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
rin* namon 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.
Narny telefonas Brunswick ■ 0597

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

Tel. Office Wentworth 633* 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
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 šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 13

Rez. Telephone PLAZA 2400

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 0818.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

Miesto 
Kamb, 
Namų

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, 01

Švenčių reikmenų 
išpardaivinas

IŠ DETROITO PADANGĖS
SLA 352 KUOPOS PIR

MAS PIKNIKAS
‘ Gegužės 21 d. Birutės darže 

įvyko pirmas SLA 352 kuopos 
piknikas. Apie 5 vai. po pietų 
buvo suvažiavę pusėtinai sve
čių. Diena buvo šilta, o tarpais 
gerokai lijo. Tatai, žinoma, 
daugelį sulaikė nuo važiavimo.

Birutės daržas turi pastogę, 
kur gali nuo lietaus pasislėpti 
gerokas būrys žmonių. Susirin
kusiems žmonėms sušlapti tad 
neteko. Jie smagiai linksminosi 
iki 9 vai. vakaro.

Piknike daugiausia dirbo ko
misijos pirmininkas J. Am
brose. Jis visą laiką žiurėjo, 
kad niekam nieko netruktų. Vė
liau iš jo patyriau, kad kuopai

visaigal liks apie šimtinė. Tai 
nebloga.

SUNKIAI SERGA 
J. GALECKAS •

Sunkiai susirgo J. Galeckas 
5352 Leibodt St.), buvęs SLA 
352 kuopos pirmininkas. Lin
kime jam kaip galima greičiau 
pasveikti ir vėl kuopos gerovei 
darbuotis.

GERIAUSIAS 
VYNAS IR DEGTINE

Nepamirškite sustoti, važiuoda
mi į pikniką puošimo dienoj 
(Decoration Day), pasiimti gero 
vyno ar degtinės. Specialiai nu
pigintam kainom. Vienatinė lie
tuvių krautuvė. Brighton Parke.

FRANK’S LIQUOR STORE
!£ bloko j rvtus nuo California.

4012 ARCHER AVENUE
Sav. YUKAS ir Sūnūs., 

Laf. 2040 Pristatom į namus

MOKINIŲ KOMITETAS
I

Wilbur Wright aukštosios 
mokyklos išsirinko komitetą, 
kuris ragintų policiją sustabdy
ti gembleriavimą mokyklų apy
linkėse. Į tą komitetą įėjo F. 
Dubrovich, R. Dinkleman ir 
lietuvis Vito Kulešus. Visų jų 
paveikslai buvo įdėti į vielos 
didlapius.

Komitetas jau kreipėsi į poli
ciją išdėstydamas motyvus, ko
dėl visokie gembleriavimo prie
taisai turi būti iš mokyklų dis- 
triktų pašalinti. Buvo nurody
ta, kad mokinius labai tvirko 
gembleriavimas. Daugelis iš 
mokinių jgunda gembleriuoti 
ir visus savo pinigus pralošia. 
O kai pritrūksta, tai bando vi-

Veidrodis su Kuponu
_ AQc

su KUPONAIS

Hftn Puikiausių 
CUU Veidrožių 
bus išparduoti 
tik 
po

Be kupono 
nuoja po 52.49tie veidrodžiai kai-

Kiekvienam 
duoti tik 2 
kit ši skelbimą ir . atsineškit į 
krautuvę. Dealeriams tie veid

rodžiai nebus parduodami.
JUS SUTAUPYSIT 40% PAS

asmeniui bus par- 
veidrodžiai. Išsikirp-

*•»

NEW CITY
FURNIT URL MART

1652-54-56 W. 47th Street
YARDS 4882-83

Chicken and Steak Pietus

Taipgi veltui bus parūpinta stalai ir tiems, kurie atsiveš 
savo lunčių. Kurie papietavę pasiliks, galės linksmai 

laiką praleisti prie GEROS MUZIKOS.

LIBERTY GROVE CAFE
(Buvęs Dambrausko Daržas)

83 & WILL0W SPRINGS ROAD

šokiais budais iš namiškių iš
gauti. Ypač yra žalingas vadi
namasis “pin bąli”. Apskaičiuo 
jama, kad per metus Detroito 
mokiniai apie milijoną dolerių 
praleidžia gembleriavimui.

Policija sutiko, jog tie gemb
leriavimo prietaisai yra blo
gas daiktas. Tačiau ji pareiškė, 
jog šiuo atveju nieko negalinti 
daryti, kadangi “pin bąli” yra 
legalizuotas. Esą, jei bus spe
cialus patvarkymas išleistas, 
tai tąsyk ir ji galėsianti veikti.

DIDELIS PROTESTO 
MITINGAS

Pereitą sekmadienį apie 3,000 
žmonių susirinko j Sharrey Ze- 
dek svetainę, kad galėtų pa
reikšti protestą prieš dabartinę 
Anglijos politiką Palestinoje. 
(Mitingo pirmininkas L. W. 
Crohn pareiškė, jog pradžioje 
žydai su arabais neturėjo jokių 
nesusipratimų. O jei kildavo 
kokie nesusipratimai, tai jie 
buvo bandoma geruoju likvi
duoti. Tačiau kai Europoje įsi
galėjo diktatoriai, kurie ėmė 
skleisti nuodingą antisemitiz
mo propagandą, tai ir Palesti
noje dalykai pasikeitė. Nacių 
biauri antisemitinė propaganda 
persimetė ir į Palestiną, kur 
dabar nuodija santykius tarp 
arabų ir žydų.

Kalbėjo kongresmanas John 
D. Dingell ir keli rabinai.

DRUMSČIA RAMYBĘ
Detroite priskaitoma apie du 

milijonai gyventojų. Jų tarpe 
yra visokių tautų ir visokių ra
sių žmonės. Tačiau niekam 
veikimas nėra varžomas, nie
kam nedraudžiama turėti to
kius įsitikinimus,- kokie jam 
patinka. «

Prieš kiek laiko čia buvo pu
sėtinai sustiprėjęs darbininkų 
judėjimas. Unijų skyriai dygo 
kaip grybai po lietaus.

Viskas buvo gerai, kol unijų 
vadai nepradėjo tarp savęs peš
tis. O kai jie susipešė, tai dar
bininkų judėjimas žymiai Su
silpnėjo. Na, o kur du pešasi, 
tai trečias naudojasi.

Detroitietis.

DIDELIS PIKNIKAS
Amerikos Lietuvių Kongreso 

Detroito skyrius gegužės 30 d. 
Beechnut darže rengia didelį 
pikniką. Piknikas prasidės 12 
vai. dienos ir tęsis iki vėlumos. 
Įžanga 25 centai. Bus ^dalina
mos ir dovanos. Be to, Aido 
choras palinksmins susirinku
sius skambiomis dainomis.

Visi detroitiečiai yra kviečia
mi piknike dalyvauti.

Rengimo komitetas.

SVARBUS SUSIRIN
KIMAS

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Detroito skyriaus mėnesinis su
sirinkimas įvyks gegužės 27 d. 
Lietuvių svetainėje. Prasidės 
7:30 vai. vakaro. v

Draugijos atstovai malonėki
te atvykti, nes turime labai 
daug svarbių reikalų aptarti.

sekr.

Jau šios savaitės gale kiek
viena šeimyninkė rengiasi At
minties Dienoje geresniais i; 
gardesniais valgiais svečius ir 
šeimą pasitikti. Vieni per šven
tes rengiasi išvykti trumpoms 
atostogoms, kiti namuose likę 
lauks svečių atvykstant, bet 
vieniems ir kiitems reikalinga1 
ypatingas pasiruošimas. Taigi 
valgiai pareikalaus šeimyninkė . 
pasiruošimo.

Nesiliėka ir Midw.es t Stores, 
Tų krautuvių savininkai jau 
dabar turi viską prirengę, kad 
savo pirkėjams patarnauti na
šiai ir ekonomiškai. Daugybe 
naujų prekių nupirkta ir pada
linta visoms 450 Midwesl 
Stores krautuvėms. Prekės 
pirktos naujai ir tiesiai iš ga
mintojų ir dirbtuvių. Kiekvie
na krautuvė turi pilną pasirin
kimą, taip kad visi, kas užeis 
pirkti, nežiūrint kokiu tikslu 
pirktų, patenkinimą ras. ,

Tik perskaitykit šiandien 
Midwest Stores sęklbimą Nau
jienose. Jame rasite smulkiai 
suminėtas šios savaitės prekių 
išpardavimo smulkmenas, di- 
džiausį prekių įvairumą, — ra
site ir ekonomiškiausias kai
nas bei puikiausią rūšį.

Taip, tad, kada planuosite 
šiai šventei valgių stalą, nepa
mirškite atsilankyti į kaimyni
nę Midwest Stores krautuvę. 
Rasite čia našų patarnavimą, 
geras prekes ir, kas svarbiau
sia, ekonomines kainas.

> (Skelb.)

ATVAŽIUOJA TOM 
MOONEY

Birželio 11 d. jį Detroitą at
važiuoja kalbėti Tom Mooney, 
kuris išsėdėjo kalėjime 22 me
tus. Darbininkiškos organizaci
jos rengiasi jį labai iškilmingai 
pasitikti. Nėra abejonės, kad 
jo prakalbės pasiklausyti susi
rinks tūkstančiai žmonių.

STREIKAS
Gegužės 19 d* sustreikavo 

6,000 Graliam Page kompani
jos darbininkų. Ten darbinin
kai jau buvo susiorganizavę į 
CIO. Tačiau kai tarp frakcijų 
kilo vaidai; tai ir unija ėmė 
krikti. O kai darbininkai nu
silpsta, tai kompanijai susida
ro geriausia proga unijos nu-

NEGALĖJO DALYVAUTI
• I

Amerikos Lietųyių Kongreso 
Detroito skyrius 1 buvo pakvie
tęs Dailės chorą dainuoti savo 
rengiamame piknike gegužės 30 
d. Tačiau choras negalėjo pa* 
kvietimą priimti, kadangi per 
šventes daugelis choristų išva
žiuoja iš įmesto. Ir iš viso va
saros metu chorui nėra lengva 
parengimuose dalyvauti, kadan 
gi jo sąstatas visada yra ma
žas. ‘ ‘

DETROITO KALEN
DORIUS

A. L. Kongreso susirinkimas 
sve- 
va-

Kas NORITE smagiai laiką praleisti ir turėti daug smagumo, 
prašom atsilankyti į musų naujai ištaisytą CAFE. Visuomet tu

rime visokių skaniausių gėrimų ir užkandžių. Taipgi turim: sviesto, 
sūrių, saldaus ir rūgštaus pieno, šeštadienio vakare grieš MUZIKA.

Kviečia JOHN PILKIS.

įvyks geg. 27 d. Lietuvių 
tainėje. Pradžia apie 8 vai.
karo. '.

pasi- 
Prieš

KLAUSYKIME
VAKARĄ ŠALTIMIERO

Marija Kemešienė,

MIRĖ IGNAS 
BLAŽEVIČIUS

Gegužės 15 d. netikėtai 
mirė Ignas Blaževičius,
mirtį tą dieną jis buvo atleis
tas iš darbo. Dirbo L. A. Young 
Springs Co. Paliko jis namą ir, 
rodosi/ apie $2,000 apdraudos.

Velionį palaidojo C. Stepo- 
nauckas gegužės 19 d. Namuo
se žmona neleido kūną laikyti'. 
Dėlei to dabar eina ' visokiau
sios kalbos. Žinoma, kalbos

D. L. Klubo susirinkimas 
gūžės 28 d., 10 vąl. ryto, klubo 
name (9236 Cordoni). 

« 0 »
Kęstučio 

jos 
28 < 
si nariai 
sija l 
Klubu

ge-

įčio Pašalpinės Draugi- 
irinkimas įvyks gegužes 
įprastoje svetainėje. Vi
ii dalyvaukite, nes komi- 
luos raportą su L. A. P. 
susivienijimo klausimu.

LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲ STOTIES

NUO 7:00-tos VALANDOS VAKARO 
KAS VAKARĄ—1480 K.

kalbomis pasilieka.
Velionis Blaževičius jau bu 

vo pagyvenęs žmogus,—J 
jo apie 68 metus. Tačiau 
buvo tvirtas, vyras ir atrodė 
visiškai sveikas, šiaip jis buvo 
malonaus budo 
giškas žmogus.

Iribai

ture

drau

LSS 116 kuopos piknikas ge
gužės 28 d. Daugėlos farmoje. 
šeštadienį klausykite lietuvių 
radiją iš stoties WMBC. Bus 
paaiškinta, kaip į tą vietą nų- 
važiuoti. '

/ * i . ■ ' f i

L. A. P. Klubo piknikas įvyks

Reporteris.

BARGENAI
PUIKIOS KOKYBES VALGIUOSE 

PIRK DABAR ATMINTIES DIENOS ŠVENTĖMS!

IŠPARDAVIMAS PENKT. IR ŠĖŠT-, GEG. 26 ir 27

“MIDWEST” Puikiausia Golden Santos

KAVA _ KaS’TvTžIas SV. maiš. 13C
Puikiausia Amerikoj
“M. J. B.” KAVA

. Griežtai švieži
Kiaušiniai

0 ■
No. 1 kokybe

sv. ken. 290

tuz. ’ 18c
“MIDWEST” Puikiausi kąrtonose kiaušiniai tuz. 24y20 
“MIDWEST” Puikiausios Kokybės Visų Reikalų
Miltai 5 sv. maiš. 17c. 24% sv. maiš. 59c 
“WILSON’S” Corned Beef 
“LIBBY’S” Tamales
“LIBBY’S” Chili Gon Carne__________
SO RICH IT WHIPS
MILNUT auks. ken.
“CRACKER JACk” "
“CAMPFIRE” Marshmallows

1 sv. ken. 19c. 3 sv .ken. 48c
20c

3 ųž 23c

12 unc. ken. 17c
No. 1 ken. 10c
No. 1 ken. 10c

3 už 17c
3 pak. 10c 

s v. pak. 17 c

“Crisco”
“MIDWEST” Avėtės
“ELMDALE” Tomatoes

No. 2 ken.
No. 2 ken.

“MIDWEST” Sijoti Žirniai 
NeraŠkvti komai 
NIBLET-EARS 4 in. ken.
“FRENCH-S” Muštarda 
‘TIORMEL’S” SPAM 
“RICHTER>Š”~Virtas Kumpis 
Presuota Varškėj______ - ________
Švieži Agurkai 
Švieži ridikėliai ar Žali Svogūnai 
Švieži Kopūstai 
“MAGIC" WASHER” 
^01VIULETEANl’’B()RAX
“CLIMALENĖ” 2 maži 17c
“BOWLENE” 

“OCTAGON” Skalbiamas Muilas

IVORY 
MUILAS

No. 2 ken. 2 už 25c

2 ken. 23£
džar. 9c 

ken. 29c 
y2 svT25c
2 sv. 15c
3 sv. 13c

3 b u n. 5c 
_________ 2 sv. 5c „ 

did. pak. 19^ 
___ sv. pak. 15c 

did. pak. 20c 
maži ken. 2 už 19c

did. rab.........
V’d. yab...........

Svečių Mieros

2 šmot. 9c
2 už 19c

2 už 11c 
.... 2 už 9c

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS 

------------ i,'-'--

. .. PIRK NUO ______ I Nts PIGlXu

MĮDW^STQRES

yXXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYY^ 
►4

Boston Shoe Store
3435 SOUTH HALSTED STREET

Jau čia yra!! BOSTONAS BALTIEJI
Puikus ir parinktini 

styliai už

SEZONO NAUJAUSI

Koks Pasirinkimas! 
Žiūrėkit į Musų Langą!

IR VYRAMS!!
Naujausi Baltieji Ne 

kombinuota oda ir
Jurico Crepe padais.

Ir aukščiau
Didelis S tylių Įvairumas.

PILNAS NAUJAS PASIRINKIMAS VAIKU BALTU 
BRAND IR POLL PARROT BATELIU.

STAR

Boston Shoe Store
xxxxxx xxxxxxxi

EGG _______
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

Rezervas 
—virs

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Comer Archer and 

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

$5,000.00

Išmokėjom Ą 
už padėtus Z| 

pinigus ’ * Z”

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 & LOAN 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

FRANK MICKAS
Siuvėjas

Naujus Rubus Siuva—Valo—-Pro- 
sina ir Pasiutus Parduoda 

4146 ARCHER AVENUE 
Phone Lafayettė 9832

Sophie
Barčus

RYTINE RADIO 
VALANDA

iš Stoties

Kasdien nuo 8:30 v. ryte 
iki 9:15 v

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMVBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO

Midw.es


NAUJIENOS.
Publtehed Daily Ezcept Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Kates:
'$5.00 per year fa Caifada
15.00 per year dUtside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
Še per copy.

Chicagoje—paštu:
Metams ;......
Pusei metų _________
Trims mėnesiams ~-----
Dviem mėnesiams -----
Vienam mėnesiui ~

Chicagoj per išiiešiotojus
Viena kopija  ----------------- 3c
Savaitei ,. .....................  18c
Mėnesiui ____ - 76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,

$8.00 
a 
1.50 

. .75

VOKIETIJA TIKRAI STA
TYSIANTI UOSTĄ 

LIETUVAI

įSntered as SeCond Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Officfc 
of Chicago, III. under the act oi 
March 3rd 1879.

Naujienos J
riant^™— --------- ...
jienųSeiidrovė, jųrov'S. Halsted j 
Chicago, III. Telefonas 'Canal 85

. ^5:00
- 2.75 
_  1.50,

Metams ________
Pusei metų ____
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metains--------------------------- $8.00
Pusei metų ........  4.00
Trims mėnesiams 2.50.
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.
________ _____ _ > ______r .... ■ .............................

Airglijės darbiečiai vėl laimėjo
Pereitą savaitę buvo (papildomieji atstovų rinkimai 

į Anglijęs parlamentą trijuose distriktuose, kuriuos iki 
Šiol atstovavo .konservatoriai. Viename tų distriktų rin
kimus laimėjo Darbo Partija, o 'kituose dviejuose distrik
tuose, kad ir savo mandatus konservatoriai apgynė, bet 
jų balsų skaičius sumažėjo penkiais ir septyniais tūks
tančiais.

Užvakar vėl buvo renkamas vienas atstovas, ir dar- 
biečiai vėl Sumušė konservatorius. Balsaviriiai įvyko pie
tinio Londono distrikte Kenriington, kur 1935 m. konser
vatorių kandidatas buvo išrinktas 545 balsų dauguma, šį 
kartą gavo 3,596 balsų daugumą Darbo Partijos kandi
datas.

Tai rodo, kaip pasikeitė žmonių nusistatymas Angli
joje — ir kodėl premjeras Chamberlainas šiandien jau 
kitaip kalba su Vokietijos naciais. Pamatęs, kad žmonės 
nepritaria jo pataikavimui diktatoriams, jisai dabar or
ganizuoją 'tyrieš-agresinį frontą” ir net veda derybas su 
Rusijos bolševikais. Bet balsuotojai vistiek juo nepasiti
ki, ir vargiai jisai juos numaldins, iki ateis visuotini 
rinkimai.

1935 metais Anglijos ‘konservatoriams pavyko bal
suotojus 'apgauti. Kai žmonės pasipiktino buvusio tuomet 
užsienių reikalų ministerio Hoare’o susitarimu su fran- 
cūzų ■LavaFiu parduoti Etiopiją, tai Hoare buvo atstaty
tas ir jo vieton ‘buvo pakviestas “pažangus konservato
rius” Ėden. Šis ėmė griežtai smerkti Mussolinio armijos 
įsiveržimą -Etitfpdjon, pareikalavo, kad Tautų Sąjunga' 
•paskelbtų SOlrikciijas prieš Italiją — ir žmonės’ patikėjo, 
kad Valdžia yra pasiryžusi nulaužti ragus agresoriams., 
Rinkimuose į parlamentą konservatoriai laimėjo 'dviejų' 
‘trečdalių daugumą!

Bet kuomet konservatoriai gavo penkerių ’rfle'tų pra- ‘. 
liginimą savo valdžiai, tai jie nusiėmė maską. Jie ne tik7 
galutinai pardavė fašistams Etiopiją, bet pardavė jiems 
Ispanijos respubliką, pardavė zudetų kraštą, o paskui ir 
visą Čekoslovakiją Hitleriui, leido Hitleriui pasigrobti 
Klaipėdą ir Mussoliniui Albaniją. Edenas iš užsienių rei
kalų ministerio vietos buvo išstumtas...

Šituo fašistinių diktatūrų ^maldinimo” keliu konser
vatoriai butų kažin kur nuėję, jeigu nebūtų ėmusi prie
šintis visuomenė, kuri savo nepasitenkinimą reiškė spau
doje, parlamente, viešuose mitinguose ir balsavimuose. 
Demokratinė Britanijos tvarka davė galimumo žmonėms, 
pakelti savo balsą ir sulaikyti valdžią nuo visiškos kapi
tuliacijos fašistams.

Bet Chamberlainas dar laiko atsargoje Edeną. Kai: 
jisai pamatys, kad balsuotojai nenurimsta, tai jisai, gal 
būt, pasielgs prieš rinkimus taip, kaip 1935 m. pasielgė 
Baldwinas: pašalins lordą Halifax’ą iš . užsienių reikalų 
ministerio vietos ir pakvies Edeną (arba ChurchilFą a'r 
kitą koki “pažangų” konservatorių), kad balsuotojai ma
nytų, jogei valdžia savo politiką jau visai pakeitė.

Kažin ai’ Anglijos žmonės duosis dar kartą tokiu bu
du apgaunami?

Deja, yra dar ir tarp vadinamų Anglijos radfk&lų1 
tokių naivių politikų, kurie nepramato konservatorių 
klastų. Pav. Sir Stafford Cripps ir komunistai agituoja 
už sudarymą “liaudies frolito” prieš Chamberlainą ir siū
lo Darbo 'PaTtijai į tą “liaudies frontą” kviesti — Edeną; 
bei kitus “pažangius konservatorius” (kartu su komunis
tais ir liberalais). .

Darbo Partija tokio ‘taionkey business” nenori. Ji 
yra pasiryžusi viena laimėti daugumą parlamente, ir pa
pildomųjų rinkimų rezultatai rodo, kad jos tikslas gali 
būti pasiektas.

Prieš ikeletą dienų telegrama 
ipraheše/ kad Lietuva pasirašė , 
prekybos sutartį su Vokietija,, 
pagal kurią vokiečiai duoda Lie-1. 
‘tuvai *ne vieną, bet dvi “laisvks 
zonas” Klaipėdos uoste, ir dhr 
apsiima pastatyti Lietuvai nau
ją uostą už dviejų mylių į pie
tus yno Klaipėdos.

• \ Mes stebėjomės, argi Vokie
tija būtį pasidhriusi telkia “dos
ni” Lietuvai 'po to, 'kdi ji Lie
tuvą apiplėšė. Bet dabar “Elta” 
paduoda kai faurias smulkmenas 
iš derybų su Vokietija, ir iš jų 
matome, kad Berlynas tikrai 
sutiko Lietuvai tas kėncesijhs 
suteikti, kurias minėjo telegra
ma. “Eltos” komunikate sako
ma:

gai apsiėmusių tiems tikslams! 
tarnauti. Į Largo Caballero vie
tą buvo paskirtas ©r. Juan Ne 
griri, kuris buvo klusnus įran
kis Stalino agentų .rankose, !>r 
jąm atsistojus respublikos vy
riausybės priešakyje,, komupls-' 
tai paėmė į savo Tankas višą 
kontrolę.

Dr. Juan Negrin buvo profe
sorius Madrido Medicinos Mo
kykloje. Jisai nebuvo pasižymė
jęs nei moksle, bei politikoje Įir 
apie jį mažai ’kas 'težinojo. Bėt: 
1937 m. komtfništai staiga pra-

“Kaip atrodo, Lietuvos rei
kalams; bus pastatytos naujos 
prieplaukos ’tdše Vietose, ku
riose Klaipėdos uostas bus iš-, 
plėstas. Darbai Lietuvos uos
to zonai pastatyti busią ne
trukus Ipradeti, bet 'kol jie 
bus baigti, galį praeiti visi 
metai laiko. Iki to laiko Lie
tuvos laivams busianti pa
skirta atatinkama vieta sena
me uoste. Svarbiausia lieka 
tai, kad yra numatyta suda< 
ryti specialią laisvai uosto zo
nai mišrią technišką komisi
ją, kuri nuolat posėdžiaus ir 
reikalą ištirs vietoje.”
Iš komunikato neaišku, ar ta 

mišri komisija posėdžiaus tik' 
derybų metu, kol laisvos zonos’ 
ir naujų prieplaukų klausimas 
bus sprendžiamas, ar ji bus Su
daryta, pasirašius sutartį, ir bus- 
pastovi įstaiga.

Bet “Eltos” žinia leidžia nu
manyti, kad Vokietija jau buvo 
Sutikusi (geg. 15 d.) statyti Lie
tuvai naujas prieplaukas toliau 
nuo senojo uosto, o kol tos 
prieplatikos nebus pastatytos/ 
duoti Lietuvai naudotis laisva 
zona sename uoste. •

Už kokį gerą vokiečiai suli
ko tas koncesijas Lietuvai duo
ti^ Iš “'Eltos” iprhiiešimo pati
riame Štai ‘ką:

“Numatyta, kad Vokietijai 
teks 30 proc. visų Lietuvos 
prekių.”
Tai ve ką vokiečiai gauna ūž 

savo pasižadėjimą pastatyti 
Lietuvai naują uostą: trečdalį1 
viso Lietuvos eksporto. Vokie
čiai valgys Lietuvos 'lašinius, 
sviestą, kiaušinius, duoną ir ki
tokius žerriės Ūkio produktus. 
Be to, kadangi Lietuva naudo
sis Klaipėdos uostu, tai per Vo
kietijos teritoriją eis didesnio- 

• ji dalis viso Lietuvos eksporto. 
Ekonominiai Lietuva -bus tamp
riai surišta su Vokietijos ūki u.

Gerai, kad ddhar iš Vmadčs 
eina monarchijos, o kaA ne, tai 
Lietuva gautų /‘magaryčioms 'iš' 
Vokietijos dar fa kokį h6rs ku
nigaikštį ^Urachą “Mindaugo 
sostui”. Vieną Urachą Smetona' 
su klerika’Iį Ipritariihu (Jau Eah- 
dė Lietuvai -įpiršti l-9l8 m. -- 
po to, kai įie/bUVo pasirašę Lie
tuvos nepriklausomybes deklk- 
racjją, 'kurioje buvo pasisakyta 
iūž jderiidkmtinę valstybės tvar
ką! •

KAIP KOMUNISTAI PRA
ŽUDĖ ISPANIJOS

RESPUBLIKA.
-... i,

pabaigti tie karo veiksmai, ir. 
pasakė, kad, jeigii komunis
tai yra užsispyrę rezignuoti, 
tai kabinetas bus perorgbirii- 
zuotas be jų partijos pagal
bos. ^ėhor Largo ‘CabaUėrė’ 
ydtlkė 'ir Sugrįžo į savo raš- 
’tiiię, 'pasiryžęs, -kaip ir prezi
dentas Ažana, kdfaunistus iš 
vyriausybės 'pašalinti. Jeigii 
!§is plšttiaš butų pasisekęs, tai

I kaTo likimas butą buvęs vi
sai kitoks.”
Bet prie kduiunistų obštriik-, 

. [dijbš prisidėjo kai kurie kiti hs- 
dėjo jį! reklamuoti spaudoje,.Fiiikfišų fainisteris Dr?. 
kad jisai pasidarytų didelisLjua^ fa 'laivyno bei oro
žmogus ,. nes -Maskva jau ^iti^.ffajriistcris Iridalecio Prieto at-. 
planuoti, kad Negrinas turi už-įg^ fa pareiškė,
imti vietą Largo Caballero, ku- bbd jltOdu irgi 'rezigriudsią, jei- 
ris jos politikai. nebuvo tinka- i<Gmunįstaį išeina iš kabine- 
mas. Buv. Ispanijos respublikos 'puomeį LargO Caballero ne- 
ambasaddrius, Luis z\raquis- beiji<o nieko kita, kaip pasi- 
tain, rašo: 1 rtr^dkti 'galultihai.

Paaiškėjus, kad Senor Dr. Juan Negrin buvo paskir-1 
Largo Caballero 'nesutiks bu- L preinjeru# Anot Araąuistai- 
ti 'klusnus. M trik vos 'pd iti <os ,n»o> naujasis premjeras, yra kaip’ 
įnagis Ispanijoje, jisai ‘turė
jo būt pašalintas Iš kdlio. Ga-j 
tutiną jo riepriklausoiliingu-' 
mo įrodymą komunistai ga- Į 
vo po gegužes 1937 m. suki-, 
limo Barcelonoje, kuomet j'ie1 
ragino jį uždrausti P.O.U.M; 
(Darbininkų Marksistines 
Vienybes partiją), apkaltintą , •
trockizmu. ‘AŠ neuždarinėsiu1 3 |

j jokių darbininkiškų partijų!’I Stalino 'agentų šeimininkavimas
Negrinas pasidarė prejeras ir 

dar .paėmė į savo rankas ap-

LietuvDS tarptautine padėtis
(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

■

t

'(tęsinys)
I

O ųei kitaip, tai kas gali bū
ti tikras, kad tuomet Vokietijos 
ir SSSR armijos susibroliafę 
pradėtų žygiuoti po visą Euro
pą tenai savo tvarką daryda
mos! Tai Štai ’fie akstinai, ku-’ 
rie verčia Europos kai kurias 
valstybes labai atsargiai laikytis 
ir lyg pro pirštus žiūrėti į Vo-' 
kieti jos kato maršu užimamas 
vis naujas sritis.

Pas jus Amerikoje yra toksai 
gabus žurnalistas, tipingas bur
žuazijos Ideologas ponas Luis 
Fišeris, tasdi Vyras laikraštyje 
“Ordr” (1,4) štai ką žodis žo- 
■din tašo: Naujas karas gali su
duoti mirtiną smūgį dabartine 
socialinei sistemai! šiartie 'ir

Į gludi bUržtiazijds pacifizmo šal- : 
tinto! i

Nevvil 'Chamberiain tipingas 
kapitalistas ir todėl jis pacifis
tas! Štai toji baimė, kad karas, 
gali sukirsti mirtiną smūgį bur
žuazijos valdymo sistemai vilg- 
dina visus opiausius klausinius 

mininko), bet jokio balso vai- ir Ieidžia Ponui Hitleriui ne-
| baudžiamai kilnoti Europos val
stybių sienas!

Sakysime, jei Lietuva visai 
atvirai ir nuoširdžiai su SSSR 
sudarytų karo sutartį, tai visai' 

, _____v ....... ....... j—..-------7 - Lietuva.
dėl kO reikėjo jį išinešti. Per peĮ Įjhrj tų ministerijų valdyto- nespėtų tokią sutartį pasirašyti,

Caba'llei’o ruošėsi -karo Veiks-1 
’mams 'Estramaddroje, Ispa
nijos Va'kartiOše. Jo1 tikšlas 
buvo perkirsti sukilėlių armi-J 
jos susisiekimo liniją su •pie- 
tais, iš kur ji nuolatos gau- 

” i) i ' - i 'Idavo italy ir Maroko kariuo
menių sustiprinimus.

“šitiems veiksmams pasi
segus, ‘priešo jėįos btltų bu
vusios perkirstos į dvi *nesu- 
siSiėkįančiks dalis, jos butų 
ridbegalęjiisios gauti svetimų 
karėiVįų *dr karo medžiagų/ 
sidiičiamų Ispanijon pdr ‘uos
tus riėtoli Gibraltaro, fir btitų, 
pasikeitusi visa karo eiga, 
šiaurė gąlėjo Luti išgelbėta/ 
Visa Ancl^luzi’ja galėjo būti 
htkariaiųtą.;.”
Bet komunistams ir jų talki

ninkams toks 'respublikos ipasi- 
sekimas buvo nepageidaujamas, 
nes, -jeigu Largo Caballero bu
tų laimėjęs, tai jisai butų jpasi-lbės priešakyje, komtinistai visą 
daręs taip stiprus, kad komu2: kontrolę paėmė į savo rankas, 
nistai nebūtų galėję pašalinti jį Jie valdė respublikos karo jė- 
iš valdžios. Todėl jie padarė sa- £as> jie vedė jos užsienio rei- 
botažą. x *

Čdballėro vyriausybes
- ‘ftuvėTtiinas .

Kai apie gegužės vidurį (1937 
rn.) buvo viskas ^paruošta lojį-J 
listų ofensyvui Estramaduroje, 
staiga gen. Miaja atsisakė tenhi 
siųsti dalį kareivių iš Madrido. 
Tik kai premjeras, kuris buVo 
kartu ir karo ininisteris, ėmėši 
griežtų priemonių, ‘tai generolas 
paklausė. Tas gen. Miaja, -atidi,' 
Araųuistain’o, esąs nedidelių! 
gabtibiį ’kitylrfiįkkš, bot komį*! 
nistų prdpa'ga'iida padarė iš jo 
“didvyrį”, j- I]

Tačiati, Vos spėjo •p'rCmjc'raši 
Caballdro suvaldyti nepaklusnių 
generolą, kėį įvyko' kitas indi- 
dentas. į

, ‘‘feet staigiai”, — rašo Ark- 
ųuistain 4- “neiižilgio prieš__
paskirtą ofensyvui dieną, mii- Į jr ;]<arO' tfnedžiagį visuomet biti
nis terių kabineto posėdyję,,Ljavo (pristatoma 'ndpakhrikamali. 
švietimo ir žemdirbystės mli- Atrodė, kštd Stalinas irdtioH, kdd 

‘riišddriai, abu komunistai, sh- krespilbm dtftfrtgtą totrą, “tiės 
raidę kokią ten priekabę ir jį- ^pykhię rkandį-
teike Savo rezignacijas. Se- .Hitlerį”, ^Sako buv. Jdpanijdš 
hor Lar^o Cabanerp nuvyko ambhfcadori(is.
pasimatyti su .prezidentu MkJ ^čiau stsflinhs neuovėjo fa 
nuel’iu Azana ar įteikė jalu, kad Ispanijos respublika greitki 
v!8? ^bilieto re^Snaciją,Įk1(t.aiajmetų> Tį^s Hitleris, pabaįi- 
kartu pranešdamas jam apie gęS karą Isphriiljoje, 'birtų igšllb- 
planuojamus karo veiksmas LęS tuojau 'pradėti smarkiau 
ir nusiskųsdamas, kad komu-Lf^ikti Europos Rytuose. TOdėl, 
nistai iššaukė krizę tokiu ne^Araąttistain ratao^ kad —•

/ “Stalinas tik norėjo pra
tęsti karą kaip galint ilgiau, 
kad premjeras Mussolini fa

tik toks žmogus, kokio norėjo 
Maskva. Jisai vaidino panašią 
rolę Ispanijos valdžioje, kaip 
[Kalininas arba Molotovas sovie
tų valdžioje, kur jie užima 
“aukštas vietas” (prezidento ir 
liaudies komisarų tarybos pir-

griežtai atkirto Largo Cabal
lero. I

,» . . * į I lltll *|J<ldllC į čdYU MtlAAIKČlO ap-iouuui j ivuiv

Buvo ir kita priežastis, saug0s jr finansų ministerijas, neabejotinai, kad dar

tiek ir yra Išgudrėjusi, kad nė
ra linkusi savo rankomis sveti
mas žarijas žarstyti ir gėriau 
velija du kiškiu Vienu šuviu 
padėti, todėl ir ji delsia ir lau
kia, kuomet Europos buržuazi
jos vedamos valstybės tarp sa
vęs mirtinai susikirs ir kuomet 
jų vienų ar kitų pajėgos pra
dės sekti, tai stos pagalbon, kad 
vieniems ir kitiems savo tvar
ką primetus.

Ot čia tai ir yra tasai foku
sas apie kurį dabar sukasi vi
sos Europos bėdos, o ta puikia 

’ psichologine situacija kol kas 
naudojasi Hitleris. Jis lyg anas 
gatvės plėšikas visų akivaizdo
je dienos metu krausto kišenes! 
Ir nėra kas jį sudraudžia, nes, 
matote, visi “geruoju” jo valiai 
pasiduoda, o jei geruoju, tai 
kam kištis 'į svetimų reikalus. 
Ir tai daroma vis “taikos” la
bui....
Tiesa, SSSR paskutiniu mot;, 

lyg 'ir 'pašuko nuo savo iki šiol 
užimtos politikos. Jau SSSR ak- 
tingiau pradeda bendroje Euro
pos politikoje dalyvauti ir at
rodo neabejotinai žada savo pa
ramą. šis SSSR, tautautinčje 
politikoje naujas posūkis, šiek 
tiek sukelia ir Lietuvai geres-

kelis mėfiešius Senoli LaT^o ,ja| buvo komunistai. Luis Arą- o jau Vokietijos kariuomenė vi- 
ąuistain pasakoja: , są Lidtuvą dkupiidtų. Mdnote,

kad tdkfame atsitikime, ponai 
... “Psaneos ministedio chamberlainas ir Bonet pasku- 
padėjėjų vietas (karo laivy-L Lietuvaį į U) ?

ho ir oro1) 'paėmė ‘trys komu- t
‘nisrii, kurie patapo fikri ar- Jie ‘taip lygiai 'kfeHį) tir dabar/ 
taftos Valdytojai, šiaip 'Dr. Albhniją Italijai okdphviis, pa- 
Negriii Nepakentė, kad Šalia skubėtų meškeriotiJir viešai pa- 
jo ’butų koks nors žymesnis ‘skelbtų, kad dar $ie'iiettfri ofi- 
hšmuo. Vieną kartą, kai Ju- dląlių pranešimų iš savo htato
lia Alvarez !del Vayo, po ke- vybių apie įvykusius faktus, o 
lėto mėnesių pertraukos, vėl ktfif) juos -gausią, tai 
parid&rč ‘{ižįiįnių rcikailų mi- studijuosią kas įvyko. 
Misteris, iprezidėntas Ažana, šių dicrią faktai!
kifriš turėljė labai praštą nuo- Tiesa, 'jie po lokių

Bet iš čia dar neseka, kad 
Lietuva turi be atodairos mes
tis į SSSR ^lėbį, nes tasai glė
bys ‘dar 'dbejdtiiios vertės. Lie
tuva dar gali virš t i tų derybų 
objektu. Lenkija visokiais savo 

| strategijos sumetimais dar gali 
‘pareikalauti ‘Lietuvą okupuoti, 
'lygiai 'taip kaip ir SSSR gali 'pa
reikalauti jos kariuomenę užini-

atsidėję 
J ilk lai

įvykių 
monę ūpie ‘Dr. /Negrino iš- praneštų, kad iitiujų sienų ne- 
m'ifttį, piiklaušė jo, kodėl ji- pripažįsta, o jūsų gerutė Amc- 
Sai‘paskyrė Alvarez dėl Vayo. rika iphškdlbtų, kad Vdkietijoins 
Dr. Negrinas atsakė: ‘Kadan- naujoms sritims bus taikomi 

‘gi dš nesuradau kvailesnio ūž 25% brangesni muitai, taip ly- 
’jį.’ Tai šita'ip buvo Vedamas giai kaip tie brangesni muilai 
karas ‘respublikinėje Ispani- dabar taikomi ir Klaipėdos kra
toje.” štui! Žinoma, tai labai gražu iš-,
«T i . girsti, vis dėlto šiokia tokia “pa-Negnnui atsistojus vynausy-1 ,a„ kurj Amerikai ,lygiaj

nieko nekaštuoja, o biznis iš to 
visai neabejotinas! Taip lygiai, 
kaip ir neabejotinas biznis dėl 

, , r .. . v . . naujų sienų nepripažinimo. Maka us nors formaliai užsienių (os d 
reikalų ministerijos galva buvo L .g Londo ar Paryžjaus ban.
Alvarez dėl Vayo; jie kontrolių- . . . ’ ., , i kuose turi atsargoje kad ir nevo .propagandos departamentų, šumomis ,bet vis (lcl.
kuriame SedejO apie 500 komu- . .. w ... . ... _< / . * . to atsargumo dėl tenai laike sa-mstų tarnautoji 90 nuoš. vi^I Sienų,-naujų sienų-il
so departamento stabo), daugu- ok ųjepripažiiuk įgalima
nioje -tokių, -kurie norėjo iš- b(j](asai 
vengt, karo tarnybos fronte. o W jįi
KOtnnmstas buvo ir virsiniiikas;| w j
biuro, kuris šifruodavo slap- ^p^lrto •ir
KėfahriMas buvo ‘ir viršininkas;

•Jus fprajiešimUs iš 'užsienio, taip 
•kad Sovietų -ambasada žiūdda- 
vo lų 'pranešimų tttirinį įpirmlali, 
negu Ispanijos Valdžia.

Tuo tarpu socialistį 
buvo slopinama. Pats 

į Cafballerb «buvo suimtas.
O 'ką tilo 'tarpu darė 

valdžia, :kuri ’tą visą “skymą” 
Ispanijoje .pravedė? Sovietių 
valdžia Siuntė lojaTstkms gink
lus ir ‘karo medžiagas (už Is 

Lpanijds auksą'!*), bet 'tų ginklų

'Largo:

sovietų

kiek ji gali ir sugeba, turi ves
ti savo savaimingą politiką ir 
vieniems ir kitiems perdaug 
neužsiangažuojant.
* štili-dėlko labai netcnl<a pik
tintis, jei Lietuvos kariuomenės 
vadas lankosi Berlyno ir kartu 
važiuoja svečiuotis į Lenkiją.

Skandinavijos veik visos val
stybes ‘taip pat nevengia palai
kę TyŠių su Vokietija, Tiors tų 
valstybių pryšakyje stovi nea
bejotini demokratai, iš čia dar 
neseka, kad tai nuo tokių atsi
lankymų prasideda tikri bičiu
lystės ryšiai. Juk štai ir SSSR 
nors savo laiku Prancūzija ir 
Anglija buvo savo atstovus at
šaukę iš "Berlyno, bet SSSR to
mis pėdomis nepasekė, jų atsto
vas iki šiai dienai ramiai sėdi 
Berlyne.

Arba štai, Italija okupavo Al
baniją, o vienok SSSR puikiai 
prekiauja su Italija ir jai stalo 
naftą ir kitus produktus, kurie 
vyriausia reikalingi Italijos ka- 
riddrtiOgei.

Ndl Jfeptm'ijos civilinio karo 
’mOtli, hors Ralijjh viėŠhli ir at
virai IpddėjO <gdtidrl)lui Frankui, 
;6 ‘V\nrlitrtiSS!liininkams, o
vis ’dcfto SKSR gražiai prekia
vo su Italija. Netenka abejoti, 
kad SSSR Ispanijos vyriausybi
ninkams tik už grynus pinigus

tuo budu bus gilina kaip kas 
ir sau išsiderėti. Svetimomis 
rki/kdmis Vis dėlto žarijos gc 
riau fa patogiai! žarstyti, negu’ 
savomis. Žarijos ’tdksai 'daiktas/ 
kad jas žarstant pusėtinai ran
kas svilina.

O jūsų gerutė Amerika 'mui
lus pakėlusi apsaugo savo ■pra
monininkus ir kartu “paguo
džia” nuskriaustuosius. Vienu 
šūviu du kiškiai padėti! Tai va
dinasi gera politika! SSSR 'jau

nais statė naftą ir kitas reik
menis. Tai dėlko mažutė Lietu
va turi vengti bet kokių ryšių, 
nors ir su tomis valstybėmis, 
kurios ją skriaudžia. Juk kitos 
išeities nėra.

Tokia tai murzina šių dienų 
politika, o vargu kada nors ji 
kitokia buvo ir tur būt, dar il
gai baltomis pirštinaitėmis ne
bus rišami tarptautiniai santy
kiai. Tara Be 11 u m

(GALAS)

•BuVęs Ispanijos respublikas 
ambasadorius Paryžiuje, Lii'isĮ 
Araįuistain, rašo New Yotko; 
“Times” perimto sdkntailidnioj 

‘laidoje, kaip Rusijos Sovietą; 
valdžia darė Intrigas Idjalištų 
Ispanijoje ir .privedė /respdbli- 
ką prie pražūties.

Didžiausias smūgis respdbli- 
kai buvo populiariško darbihiii-j 

tarnausiąs bepartyviškam pa- kų vado Largo Caballero pasi- 
, braukimas iš Premjero vietos., 

Tą jaunuolių žurnalą redaga- pasIfraUKe ne savo fao-
vo komitetas, kurio priešakyje! r 11 • Jį vietoj išėdė Momu- 
stoVeje KeiStiitis MičheflscOlaS.t 7*totai> kurie Iprisiplhkė prie tani 
Gaila, kad jisM shesustydkė, W ^kros ^es i(eehM ^ciali^ 
i • i • •• _• i _ fii- iiRiii. fiks-kiam tikslui jisai buvo panau* 
dotas.

-APŽVALGA- 
< * 

i iii ■■■■ ii»Mį—
Tačiau ’Staftinhs nerioTėjo fa.

VOICE” NEBEINA skelbiama, kad tasai “Voice”

Komunistų Spaudoje praneša
ma, kad “Voice of Lithuanian 
Americans” daugiau nepasiro
dys. Jie dabar siūlo to sustoju
sio žurnalo Skaitytojams siun
tinėji komunistų “Tiesos” ang-‘t 
lišką skyrių. O .pirmiau buvo!

žangiam jaunimui.

tų, .nepramačiusių, kokius tiks

patogiu momentu.
“Prezidentas Azana prašė 

Largo Gatallero pasilikti ’val- 
kol nebus

tqv tų, nuaiuo tino .77', ° '-'-r-*; r.
> fas/tari Md^kvh, arba sąmonių J džio? priešakyje, 1

- O i •■ /
A , /

< H..;<
£

Hitleris butų užimti, ir kad 
pastarasis, galų gale, butų 

‘priverktas susiprasti su SSRS.* 
Ispanijos kare jisai matė tik-> 
kai akrateginj nukreipimą.”
T) 'kad Stalinui iš tiesų rūpė

jo susiprasti su ’nazių valdžia, 
tai parodo ir tas faktas, kad. 
Maskva su Italijos fašistais jau- 
Ikdoperiioja: visai neseniai buvo! 
įpristatytas Sovietų valdžiai į O-, 
desą karo laivas, 'kitrį fašistai 
pastatė Livorno dokuose.
f Tai Ši taip 'komunistai “gynė 

demokratiją” Ispanijoje.

Atšilus oruiALYTUS.
Alytaus aps. ūkininkai pradėjo 
tręšti laukus, todėl yra labai 
didelis reikalavimas trąšų. Trų 
šas ūkininkai beveik išimtinai 
perka kooperatyve. Pernai ko
operatyvas ūkininkams parda
vė apie 400 vagonų įvairių trą
šų. šiais metais trąšų parei
kalavimas žymiai didesnis.

ii
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Durys—10 

Light

ASBESTUSASHE8TOS 
Stogams 

cementas 
5 gal. ' 
bačka

sienoms 
apkalti ' 
gontai 1

$5.39 už gal.

GerUualM 
ruSies 

DouKlas t 
eglės 

2’-0xtt’- 
8x1%.

Vientisos 
durys.■

LENTOS
2x4’ IKI 16’ VISĄ TVIRTA ME
DŽIAGA. No. 2 Common llemlock 
pėda ---------------------------------- 20
1x6 D and M No. 2 geltonos pu
šį™, ui 1000 kv. $32 50 

pėdu ______________
2x6x, 2x8. 2x10 No. 3 geltonos 
pušies. Visu ilglq. Už $07 CgO 

1000 ketv. pidą.— ““ swW 
1x8 8HIPLAP No. 3 $7Q ffcA
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PILNA MEDŽIAGOS BILĄ 
Įskaitant Rollaway duris ir 

gelžiUs.
'Už 2-jų Karų 

18x20 Naują 
Garažą
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KLEVINfiS GRINDYS .......  $15 M ’
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HARVEY WRECKING CO.
1701 W. CERMAK—SEE. 3277
Open 7 A. M. to 6 P. M.—SUN. 9 to J

t4SPECIAL DEL 
DECORATION DAY.”

kitokiu ariiįjfflviu ‘kitoj Vie- 
to j telpa skelbimas Liberty 
Grove'Cafe,‘buvusio Dambrau
sko Daržo, 83rd ir ^Villo^v 
Springs Ttoa^. ^dh’n IPilkis, "sa
vininkas Viršminėtos įstaigoj, 
pagamins Spėriai “chickeh” 5fr 
“steak” pietus ir už labai že
mą kainą, 'taip, fkad nė vienhi 
šeimininkei neapsimoka val
gis gaminti natnie 'DecOrdtioh 
Dienoj ir vežtis į pikniką ir 
ten šaltą, vėjo supusta valgyti.

Reiškia pas John Pilkį 'ga
lima bus pavalgyti gerub 'pie
tus ir nė kidk nebrangiau 'kaip 
namie. Taipgi bus parūpinta 
stalai visai veltui ir tidnis, ku
rie atsiveš SUvo Valgį. ?

Mat, phprastdi 'Kapų :PūošiJ 
mo dieną 'piknike stalas šUnJ 
ku gauti ir dažnai priseina 
sėstis ant dulkinos žoles ir pie
tauti. Tad Liberty GroVe Nu
teiks jums pilną patarnavimą, 
o kurie pasiliks galės smagiai 
laiką praleisti ;prie geros mu
zikas. —Vestis

•5

UŽEIKIT BAS
PETE YOUNG \

— narys — 
271 AM. LEGION TOST 

CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS'
Schlitz Alus 

82nd ir KeAN AVENUE 
(prieš Tautiškų kapinių vartus) 

WILLOW SPRINGS, ILL. I

j Naujas Fordas!
Ar norite gauti daugiau už 
savą senąjį automobilį? 

—o kad gauti
| Geriausj Bargeną

šiam mieste, eikit į

YARDS MOTOR
COMPANYi 

5212 S. Ashland Avė. 
Autorizuotas Ford ir Lincoln 

auto atstovas.

Grane Coal CoinĮpany 
5332 !S. Long Avė.

Jau keliolika mdtų kaip 
crane coal company 
garsinasi “Naujienose” kasclien. 
Tai yra lidtuvių įstaiga. Kiek 
man žinoma, ši ’kdmpsinija tei
kia visuomet greitą ir getą 
patarnavimą ir geras anglis 
pristato pilkėjams. .

Šios kompanijos visi koštu-, 
meriai yra užganėdinti. Ir sy
kį pradėjęs pirkti šioj kompa
nijoj anglis, * kitur nevažiuo
ja.

Dabar anglių kainos, iki Lie
pos 1 dienos, atpigintos. (Pa
stebėki! šios kompanijos skel
bimą) . Todėl patartina namų 
savininkams įsigyti dabar an
glių, kol kainos atpigintos. O 
ir pristatymas dabar geras. 
Kam laukti iki žiema ateis; 
dabar, tuojau užsisakykit sau 
anglių ir pripildykit pilną skie
pą. Dabar pirkdami anglis, su 
taupysite daug pinigų.

— Patarėjas.

PolitiKa
į, tsi,*-,,... . -,w

Chicagos 
Rengiasi Prie 
Politiško Pikniko

‘•■JHhh T. Žūtis Dutj”
Kas metai, per pereitus

metus, Chicagos Politikos klu
bai susideda *į vieną būrį ir 
surengia didelį išvažiavimą. 
Šiais metais šis išvažiavimas 
įvyks gana anksti, nes norim 
Stijungti su kampanija atdi- 
iiahčių rinkimų—“Judicial Fl- 
ėdtions” kurie įvyks birželio 
5 d.

‘Kadangi musų lietuviai turi 
vidiią išrinktą žmogų valdžio
je, tai jie nutarė pavadinti tą 
dieną tos ypatos vardu, bū-1 
tent “John T. Zuris Day”.

Šioji diena, kaip ir pereita, 
įvyks Ryan Woods, 87th ir 
WeStern Avenue. Įžangos neJ 
bus ir diOna nuskirta birželio 
U-ta, sekmadienį. Kadangi pri-* 
važiavimas patogus ir galima, 
nuvažiuoti su “street catrs”; 
numatoma daug publikos.

Dvylika Klubų Prisideda
Lietuvių Demokratų Lyga, 

kuri susideda iš 12 klubų,' lai
kė susirinkimą geg. 18 d., 6912 
So- Western Avė., kuriame at
silankė 50 delegatų, ir nutarė 
suteikti gerą paramą šiam pa
rengimui.

Klubai kurie dalyvauja šia-

BABRICrS
PAINI STORE

6050 S. Hafeted St.
Buvo 5005 '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 i, t. už 
tokią a tikš tą prekių rUšį kokį 
mes turime.

Mes Esame Sena 
Patikima Būstine 
MaleVai ir Sienų 

Popieriui
RENDUOJAM—~

Sienų popieriams nuimt 
mašinas, floor sanding 
mašinas ir Edgers.

Instrukcijos dykai.

New City Fumiture 
Mart,
1652 W. 47th St.

T0WN OF LAKE. —Dabar 
New City Furniture Mart eina 
didelis veidrodžių išpardavi
mas. Veidrodžiai vertės $2.49, 
dabar su kuponu iš “Naujie
nų” parduodami tik už 49c. I

Šiandien paskutinė diena. 
“Užtai iššikirpę iš “Naujienų” 
New City Ftirniture Mart skel
bimą ir atšilankę i jų krau
tuvę, gausite piiikų veidrodį 
tik už 49c. Patartina pasinau
doti šia nepaprasta proga. ,

Višada verta remti tas įstai
gas, kuriuos garsinasi ^Nau
jienose”. — Patarėjas.

Prieglaudoj 
Pasikorė 
Mergaite

Privatinėj prieglaudoj, Chi- 
cago Home ’for Cirls, 5024 In
diana avende, vakar pasikorė 
14 metų mergaitė, Marjorie 
Pattfshall. Ji paliko raštelį, ku 
riame sako, kad ji yra nelai
minga ir rtori mirti savo ir 
tėvų giminių labui.

TURIME VISĄ EILĘ 
LANGAMS UŽLAIDŲ 

Nominale Kaina

Tik Patelefonuok
Englewood
ATDARA VAKARAIS: ANtfR. 

KETV., ŠEŠT.
Sekmadieni iki pietų 

(Greito Pristatymo Patarna
vimas)

Yards Motor 
Company

Jei nori pirkti naujų auto
mobilį ir, vienkart, už senąjį 
gauti geriausią atlyginimą, bū
tinai 
kalu 
kuri 
land
ir Lincoln automobilių atstovy
bė. (Skelb.)

nueikite pasitarti tuo rei- 
į Yards Motor Company, 
randasi prie 5212 S. Ash- 
ave. Tai autorizuota Ford

NAUJIENOS, CMcagO, III. 
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me parengime yra 7to Wardo^ 
9to Wardd lOto Wardo, lltp 
Wardo, 12t6 Wardo, 13to ^ar
do ,15to Wardo, Ehglewooll, 
Wačdo ir Wrth Šide. lir 
boldt Parko. J. L. J.

Naujas 
Traukinys

terie gėlžkelio ‘Cb. 'praneša,
'kad nuo ’įirželio Š-^ios (tienos 
pradeda leisti rytinį traukini, 
vaditiaftią “The Midlaniter”, 'ku
ris 'išdis iš Dearbdrh dtdrids 
kiėkViėnų 'dieną 9:05 VRlfeiMį 
ryti) ■(CiS.T?) !ir prlbhs 8!t)5 
ryto ’(tE.Š.T.’). šis traukinys fbus 
irioRdrhiŠkhš 'iš visų Atžvilgių. 
Vra air 'coaditibned 'Saldu cdh-į 
ches, iFdllirian DraWing :Rodfri' 
Comphi'tments ir daUg ‘kitdk’ių 
patogumų.

Šiilom traukiniu važiuojant., 
galima išlipti bilc kur ir už 
kelių dienų tęšti savo kelionę 
tdliaus be jokių exlra išlai- 
dų\ • • 

Ekskursija • į
Worlds Fair, su viešbučiais ir 
visokiais kitokiais priedais tik 
už $35.50.

Litlh. ^štat Oftb

IŠVAŽIAVIMAS 
JEFFERSON MIŠKUOSE 

Sekinadienyje, Gegužės 28 d., 1939 m. 
Saldus, kartus, stiprus 'gėrimai ir užkandžiai. Dainos ir žaismės 

tiuo pradžios iki pabaigos. GERA MUŽlkA.
Saldus,

New Yorko

^Prsidfed^iit 'i)iiniadieniu 
BORIŠ ČIRKOV

‘Nai$ubš 'Horizoituoš’'
Muzika ‘Dinitri Shostakovich r 

% *O N *6 T O N/fc
66 :E. vtin *BUr‘0h St. arti Wabašh' 
25č iki 1 v. išskiriant šeštad.

*ir šventes

—i .a-.-Ui..n

'Ž8-tas ĮSPŪDINGAS

ApVaikščiojimas
IR

kelionės Pigumu

Y0KKO

PARODU

:—uz mažai 
kiek $35.50 jus galite džiaugtis 
linksma 5 dienų kelione į Nėw 
Yorką ir Pasaulinę Parodą—ap
mokėtomis išlaidomis. Iš Chica- 
gos išeina kas sekmadienį (Bir
želio 4 iki Rūgs. 17), grįžta se
kantį ketvirtadienį. Daug kitokių 
pinigus taupančių Erie Gelžkė- 
lio ekskursijų pasirinkimui.

"o. f>.Kn,,^Osn

TIKIETŲ IR INFORMACIJŲ REIKALU KREIPTIS Į:

Litliuanian News Publishing Co,
1739 South HaWd St.

Tel. CANAL 8500

pilha ttpdraudą Už darbus- Leng‘ 
Vųs išmdkėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING ANDSHEET METAL CO.

3216 So. Halsted St

€O0K COUNTY 
PASIŪLO

atimtų 'AVToMObilių 
iMB/IlpĄVm.. KOKJ UHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
tetikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš ‘800 garantuotų karų. 

Yru Vfšų IšdirbySCių nauju
tėlių Karų tokiomis kainomis, 
‘kokių negalime niekttr kitur

Dhbar kaip tik lalkbs pirk
ti. 'Nelaukite. MUSų .‘Įstaiga 
yra didžiausia finansinė ‘ben- 
afoyė Chicfegoje, kuri ‘'kartis 
'pbrd^inėja publikai

TIESIOGIAI
pirkite garantuotą karą, 

kurįs tarnaus daug mėtų Už 
‘tokią kainą, :kdkią išgalite 
mokėti. Mės ‘duOšlttite gef^ 
kainą už “jūsų senąjį, -o liku
sią dalį
GALITE, IŠSIMOKĖTI TER 

DVEJUS METUS.
'Musų pdrddos ’kMnibarys 

-yra atdaras ■ kasdien iki 
10 vbl. vakaro ir visą dieną 
sekmadfetlį.

Nesvarbu .kur gyvettate, ne
praleiskite šios progos- Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis

SERGĄ ŽMONĖS 
kurie turi reumatizmą, blogą 
kraują, odos ligas, kenčia inkstų, 
pūslės ar šlapinimosi negales, tu
rėtų kreiptis j ofisą patarimo 
DYKAI. Tai nieko nekainuos.

Gegtižšs -May 30, ’39,
PRADŽIA 10 VAL. RYTO

v ' . ♦ z '' • • > /•.. 1’ . » '

Yrtt įspūdingas programas. Dalyvaus žymus
k^lb^tdjbti, 'chdrai, benas ir Dariaus-Girėno Post su 
uhifd^ttidtnĖis 'ir savo benu. 'Po iškilmių bus gražus 
piknikas

BIRUTĖS DARŽE
i ,

Visus geros valibs lietuvius ir lietuvaitės kviečiame 
dalyvauti Komisija

R. TOLEIKIENE
L- BLUMAS ir

M. GELEŽINIENĖ

ui u , Iifi'ii. liu i .i ,

GAKSINKITeS “NAUJIENA”

JOS. F. BUDRIK, INC. RAKANDŲ IR ELEKTRIKINIŲ LEDAUNIŲ IR VISŲ NA
MŲ RlEIKMENŲ KRAUTUVE RENGIASI PRIE 28-to METŲ JUBILIEJAUS PA
MINSIMO IŠPARDAVIMO. PER 28 METUS BUDRIKO KRAUTUVĖ AUGA SU 
VIS DIDESNIU SKAITLIU KOSTUMERIŲ IR RĖMĖJŲ. PATARTINA (REMTI IR 
LANKYTI GERĄ IR SĄŽININGĄ BUDRIKO KRAUTUVŲ.

JOSEPH F. BUDRIK Ine

LABORATORINIS TYRIMAS 
KAINOJ

‘Š<ekšUaliai nustipusiems vyrams gy
dymas specialus. Virs Trisdešimts 
Mėtų Toj Pačioj Vietoj. Mokestis 
nebrangus ir kiekvienam 'prieina
mas.

DEAŪBORN HEALTH AND 
PHYŠIO-THERAPY SERVICE

Formerly DR. ROSS’ 
Health Servise and Laboratories 

& ŠO. DEARBORN STREET 
T*hone Central 4641

kampas Ąfonroe St., Chicago III. įnikite ele- 
yotorių Iki 5-to aukšto. Priėmimo katnb. 506 
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.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius. pianus ir 
visokius, rankandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų'Darbas ga- 
rantvotas. Taipgi prostatom an
glis į visas miesto dhlis.

3406 So. ;Št.
Šaukit Tel. VMKDS 34(fe

Lietuvis Pltffnbėris
— LaiiltitiUtas

GAS FITT1NGŠ ‘Mhh AGE
81so BĖER COILŠ '1h ♦Tk'VERNS

ĮRENGIA STOKĖhlUS

.JOHN YERKES
2422 W. '6fcth Št. •

Tek Hdmločk 2867
Rez. Reptiblič 5688

teikitės M-nose”
*

* TJ(ijONINĖ.<I-
. JTOSPTTAT.S

^WfkATOS KLINIKAS
TdNŠtLA'l IŠIMAMI už $ 13-5° 
GYDYMAS LIGONINĖJ
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ 15.00
REUMATIZMAS ^.00
Greitai ‘Palengvinama.... *
VISAS LIGAS GYDOMA $^.Q0 

^Ekzaminaciją įskaitant vaistus 
DOUGLAS . PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir- 
rričs rųŠies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a s

3409-11 
SOUTH 

HALSTED 
STREET

Tel. 
Yards 
3088 
3089 
2151

r
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“NAUJIENŲ” JUBILIEJINIS KONTESTAS
KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI

LAIPSNIS KETVIRTAS
REIKIA 40,000 BALSŲ—DOVANA $100.00

J. A, SINKUS

10029 
Avė., 
Tel.
Turi

S. Princeton 
Chicago, III. 

Comm. 2073
59414 balsų

S. NARKIS 
4353 S. TalmanAv.

Chicago, UI. 
Tel. Laf. 3974

Turi 42576 balsų

LAIPSNIS ANTRAS I
(ANTRO LAIPSNIO TĘSINYS)_______  Į

2

E.

St,

Turi 25997 balsų Turi 13475 balsų

JOE VVOSKI
1633 W. Jackson
BlvčL, Chicago, III.

tel. Haym. 5890
Turi 13735 balsų

2640 N. St. Louis 
i

Avė., Chicago, I1L

ŽUKAS
1739 S. Halsted

Chicago, III,
Turi 27823 balsų

LAIPSNIS TRECIAS
REIKIA 21,000 BALSŲ—$50.00 DOVANA

LAIPSNIS ANTRAS
REIKIA 10,000 BALSŲ—$22.00 DOVANA

3

P. GALSKIS
A. NARBUTAS

1033 W., 103 St.
Chicago, III.

ONA DAVGIN
6108 S. State St., 

Chicago, III.
Tel. Englewood 6530
Turi 31891 balsų

NORGAILIENE
2914 W. 45th St. 

Chicago. III.
Tel. Lafayette 5647

ART.
3950 

Avė..
Turi

STANIONIS
W. Gladys 

Chicago, III.
13680 balsų Turi 12561 balsų

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5,000 BALSŲ—$10.00 DOVANA

FAIZAMrs,

MRS K. MANKUSAMBROZEVICIUS

4027 S. Maplewood

Chicago, III.Avė

ASCILLAJOSRAŽAITISMAČIULIS

Turi 8100 balsų1739 S. Halsted St

7136 balsųTuri 7750 balsų TuriTuri 10400 balsų Turi

DUNDULIENE ALBIN SMALELIS

PETRONĖLE

615 Cortland St.

BULAVV

Turi 5600 balsųTuri 5800 balsų Turi 5250 balsų Turi 5140 balsų
Turi 6050 balsų

gradusNON

KULESUS ŠEŠTOKASBULOTHMATU LIAUS

MOCKUS KIENE 527 S.

1224 Harrick Avė. 1323

J. MAKSVITIS

Calumet City, I1L
AUGAITIS

Turi 3000 balsųTuri 3145 balsų Turi 2978 balsų
Turi 3000 balsų

Turi 4000 balsųTuri 4775 balsų

ROVAITIENĖGAPŠIS ŽUKAUSKASŽIČKUSTRUMPICKAS

NAUDŽIUS
4405 Valley View

HerrinBaltimore.Md

Turi 775 balsų
Chicago, III. Turi 650 alsų

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

J. MARTINAITIS
J. SEKYS

RUŠINSKAS

Boston, Mass.
Wilkes Barre, Pa.

CANADA

Turi 500 balsųTuri 500 balsų Turi balsų 275
Turi 275 balsų

904 Broad St 
Hartford, Conn.

2230 Alpine St, 
Grand Rapids, Mich

1833 
Avė.,

Evergreen 
Chicago, III.
6750 balsų

4th St., East
Louis, III.

773 Bisson Avė.
Akron, Ohio

ŽUKAS
Chicago, III

J. KRUKONIS 
185 Silver St

Chicago, III.
Turi 10418 balsų

3432 S. Morgan St 

Chicago, III.

2122 W. 24 St 
umcago, III.

Turi 7008 balsų

906 Prescott St-, 
Waukegan, III.
Turi 8750 balsų

ONA VILIENE
1646 N. Bell Avė. 

Chicago, III.
Turi 4908 balsų

JURKŠAITIS
E. MarketSt.

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

1943 N- Kostner

EDOTARD JUSAS

Racine, Wis

700 S. 9th St.

Roadney, Ont

1108 Elizabeth Av

Hart, Mich,

A. FRENZELIS
86 Bellwood Avė.
Toronto, Canada.

B. BARNIŠRIS 
9424 Burnside Av. 

Chicago, III. 
Turi 3600 balsų

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė.

Rockford, III.

J. PAKARKLIS
24 St. John Avė. 

Nonvood. Mass-
Turi 1775 balsų

1250 N. Spaulding 
Avė., Chicago,III. 
Tel. Spauld. 9207

806 W. 31st St. 
Chicago, III.

Turi 6572 balsų

X ALIKONIS
324 S. Sacramento 
Blvd
Turi 1400 balsų

1519 W. Lombard 
St., Baltimore, Md.

JOS
1608 S, .50 Avė. 

Cicero, III.
Turi 3410 balsų

2131 W. 24th 
Chicago, III

J. NOVO- 
GRODSKAS 

386 Manitoba Av. 
Winnipeg, Man-, 

Canada.
Turi 3880 balsų

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

Grand Rapids, 
Mich.

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

7437—14 Avė., 
Kenosha, Wis.

Turi 6700 balsų

ALBER1 
UŽDRAVAITIS 

4031 S. Talman 
Avė., Chicago, I1J. 
Turi 4470 balsų

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

Tel. Vinewood 
1—0789 

Turi 7890 balsų

SUGDINIS 
212 E. Clark St 
W. Frankfort, Dl. 
Turi 1000 balsų

FRAxxCES 
DAUGINT

359 Jefferson St 
Aurora, III.

Turi 3100 balsų

Avė., Chicago,BĮ

42 Keith St. 
Lee Park,

Wilkes Barre,

N. 35th Avė.
Melrose Park, I1L

ŠEŠKAUSKAS 
GEO.

A. L. SKIRMONT
15723 La Throp Av. 

Harvey, III.

X LIDŽIUS 
3727 Deodor St. 

Indiana Harbbrjnd.

Box 318
E. MUlinorket, 

Maine.
Turi balsų 300

ra
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WELL, WELL, TAI MAXWELL GATVE 
NORI “REFORMUOTI”

“Turgaus” Biznis Nyksta
Jeigu Maxwell gatves biznie-jkusijų, maxwelliečiai nutarė 

rių gražus norai nepasikeis, tai'pakviesti ekspertą patarti jiems 
tam garsiam Chicagos “turge” 
bus galima “Sopinti” “kaip 
down town”. Nebebus sukrypu
sių “puškarčių”, rėkautojai ne- 
vaikios praeivių ir netemps jų 
į nudriskusias krautuvėles siu
tą ir paltą parduoti. Krautu
vės pasipuoš šauniais langais 
ir šviesomis, “nusipraus”, “nu* 
simaliavos”, o naktimis Max- 
well gatve galės ir žmogus ei
ti, nevien žiurkės lakstys, kaip 
dabar.

Maxwell gatvės biznieriai 
rimtai susirūpinę reforma. 
Svarbiausia priežastis yra ta, 
kad dabartinis Maxwell gatvės 
“turgus”, kur viską “ant svie
to” galima nusipirkti, nuo sil
kių iki caro brangenybių, nyk
sta, ir nyksta dėl to, kad biz
nis šuoliais eina žemyn.

Keletą metų atgal Maxwell 
gatvės biznieriai, jų yra su- 
virš šimtas, darydavo apie pus 
trečio miliono dolerių biznio į 
mėnesį. Dabar nedaro to nė 
trečdalį.

Susirūpino “puškarčių” savi
ninkai ir praeivius į savo krau
tuves tempią krautuvininkai, ir 
susirinko pasitarti kas daryti. 
Jie turi savo organizaciją, va
dinamą Maxwell Street Mer- 
chants Association. Po ilgų dis-

VAKAR
CHICAGOJ

• Vakar Chicago lankėsi pa
što departamento viršininkas 
ir demokratų partijos vadas 
James J. Farjey. Jisai pareiškė, 
kad Rooseveltas tebėra labai• >• M <• 
populiarus tarp žmonių ir de
mokratų partija laimės 1940 
metų rinkimus. Jis čia susto
jo gręždamas Washingtonan iš 
vakarinių valstijų, kur atliko 
prakalbų maršrutą.

0 B »
• Miesto taryba uždraudė ba
landžiams skraidyti 7-tam war- 
de. Kaip tas draudimas bus 
įvykintas ir kaip balandžiai 
bus painformuoti api|e jį — 
mums neteko patirti.

» » o
• Paskutiniu laiku Chicagos 
teismuose ėmė mažėti skaičius 
bylų, iškeltų biznieriams už 
sales taksų nemokėjimą. Be 
veik visi biznieriai dabar tak
sus moka reguliariai.

0 0 O

• Vagiliai įsibrovęs į chiuĮv 
giečio Eernard Goode butą, ad
resu 7616 Phillips st., ir pa* 
vogė rūbų už $300.

» » 0
• Apskričio iždas skelbia, kad 
šįmet Chicagos namų savinin
kai gerai moka mokesčius. Jau

kas daryti. Patys negalėjo pri
eiti prie susitarimo.

Taip ir padarė. Nusisamdę 
jie pramonės ir biznio inžinie
rių Ira W. Wolfe iš Real Es 
tate and Business Men’s Re 
search instituto, ir išpasakojo 
jam visas savo bėdas.

Wolfe nusprendė, kad reikia 
“puškančius” išnaikinti. Kilo 
audra. Per 40 “puškartininkai” 
Maxwell gatvėj nekliudomi da
rė “šaligatvio” biznį, o dabar 
čia koks tai naujokas įsako 
“puškarčius” naikinti. Wolfe 
nusileido ir pataisė rekomenda
ciją, kad dabartinius medinius 
“puškarčius” reikia pakeisti 
gražiais ir vienodais plieniniais 
vežimukais, bet ilgainiui visgi 
reikėsią visai nuo vežimukų ir 
šaligatvių prekybos pasitraukti 
ir sugrąžinti visą Maxwell gat
vės biznį į krautuves, kurių 
ten yra daugiau negu reikia.i

Wolfe Rekomendavo, kad, 
pirmiausia, reikia Maxwell gat
vę apvalyti, numaliavoti krau • 
tuvių priekius, periodiniai plau
ti langus, ką biznieriai dabar 
tedaro turbut kartą į metus, 
ir geriau gatvę apšviesti, kar
tu ir krautuves. O, svarbiau 
šia, reikia išnaikinti rėkauto- 
jus, kurie gvoltu tempia žmo
nes į savo krautuves. -

Tas reformas įvykinti bus 
jana sunku, nes kai kurie max- 
velliečiai taip apsiprato su da- 

‘šaligatvio” bizniu, 
nenoriai nuo “puš-

tarčių” ir “gvolto” atsisakys.
Maxwell gatvės biznieriai yra 

šimtinai Lietuvos, Lenkijos ir 
Rusijos žydai. Iš Lietuvos žy- 
lų Įbiznierių žymiausia ten yra 
. Mackevičius, kuris užlaiko 
abai modernišką ir švarią mai-_ 
ito krautuvę pačiam Maxwell 
gatvės centre. R.

Supirks Žemę 
Mokyklai Statyti 
Bridgeporte

1111,1,11
Vieta Mokyklai prie 36-tos ir 

Lithuanica
' Trumpu laiku, gal už kelių 

dienų, Chicagos apšvietos tary
mo

kyklai, kurią, žada statyti Brid 
geporte.

Jeigu taryba planų nepakeis, 
lai mokykla bus pastatyta prie 
36-tos ir Lituanica avenue, ir 
užims visą kvartalą, iki 37-los 
ir Sangamon gatvių.

Tai bus high school mokyk
la ir jos pastatymui reikėsią a- 
pic pusantro miliono dolerių.

Kai mokykla bus baigta, tai 
Bridgepolo vaikams nereikės 
važinėti į Englewood, Harrison 
ir Kelly high school mokyklas, 
jie turės savo high school Brid- 
geporte.

Chicagiečią Basčių 
Šeimyna Išvažiuoja 
I Lietuva

Jo 
se

na-

Važiuoja Su Buicku
Pranas Rastis, jo žmona 

sephine ir duktė Aldona 
kantį sekmadienį, gegužės 
d., pradės kelionę iš savo
mų, 3327 So. Ha’.sted St., Chi- 
cagoj, III., į Lietuvą.

P. Basčio šeimyna važiuoja 
su nauju Buick automobiliu iki 
New Yorko. Per okeaną' per
plauks į Francuziją iš tenai 
vėl /automobiliu pavažinės po 

Europos 
pasieks

įdomesnes vakarinių 
valstybių vietas, iki

labai P. Bas-Lietuvoje apsistosią 
čio gimtinėje: Serbentų kaime, 
Kalnujų valse., Raseinių apskr.

Kad palaikyti susižinojimą 
su Chicago ir U.S.A., P. Bas
tis permainė “Naujienų” pre
numeratos antrašu, kad butų 
siuntinėjamos j Serbentus, nuo 
jo išvažiavimo dienos.

Sėkmingos kelionės. —J.A.S.

Prasideda šiaudinių LIETUVIAI JAUNUOLIAI 18-TOJ APYLIN- 
Skrybelių Sezonas KEJ PASIŽYMĖJO MOKYKLOJ

šiandien visi vyrai gali iš
eiti gatvėn pasipuošę su šiau
dinėmis skrybėlėmis, šiandien 
“oficialiai” prasideda šiaudinių 
skrybėlių sezonas.

Pluoštas Kitų Žinių Iš ”18-tos”

ę-AUME) TulepUuio
Pasižymėjęs narūnas Ja

mes McDonald, kuris yra 
pasiųstas “Sąualus” subma- 
rino įgulą gelbėti. 1

Lietuviai Gražiai
Pasirodė Liaudies
Namų Parodoj
Buvo įrengtas tipiškas kamba

rys su tipišku pečium.
Per pereitus tryliką metų 

Liaudies Namų (Settlement 
Houses) federacija laiko savo 
parodas Chicagos didžiuliuose 
viešbučiuose, paprastai per 
tris dienas, šįmet paroda bu
vo gegužės 21, 22, 23, Sherman 
viešbutyje, šiose parodose pa
rodoma ką nuveikia tie liau
dies namai savo apylinkėse ar 
tai rankdarbių, srityje, dailėje, 
tautiško meno, mokslo, sanifa- 
riškumo, pilietybės srityse,! 
taipgi svctimlautiškos tautosa
kos užlaikymui^ Fcllowship 
Housc, kuri rartdasi 831 West 
33rd PI., lietuviškoj apylin
kėj, visuomet pasirodo su lie
tuviškais kuriniais. P-ia Alice 
Mauck, prižiūrėtoja Fellow- 
ship Namo, rųpestingai dar
buojasi, kad lietuviai turėtų 
kuo nors gražiu pasirodyti, 
šįmet įrengė lietuvišką kam-

sumokėjo apie $26,000,000 
real-estate mokesčiais ir $5, 
000,000 — personai property. 
Tai esą žymiai daugiau negu 
pernai buvo sumokėta tuo pa 
čiu laiku. Pirmą dalį niokesčių 
reikia užmokėti prieš birželio 
1 d. ‘

Meras Kelly Kalbės 
Per Radio

šįvakar, 9:30, Chicagos me
ras, Edward J. Kelly, pasakys 
svarbią kalbą iš radio stoties 
WENR. Kalbos turinys bus ne
politinis ir palies Chicagos 
biznio reikalus..

Vienija Du Pašal
pos Ofisus

Chicagos Šelpimo adminis 
tracija ekonominiais sumeti 
mais vienija du pašalpos ofi
sus, Archer distrikto ir Bridge- 
porto. Bendras ofisas bus ad
resu 2626 Shields•avenue.

barį su lietuvišku pečium, to
kį, kokį galima matyti Lietu
vos valstiečių triobose, ant ku
rio galima sau saldžiai pa
snausti, su užpačkiu, kur viš
tos tupi, etc. Pečium visi įdo
mavusi ir visi sustojo klausi
nėti visokių klausimų, kaip 
duona kepama, kaip namai 
šildomi, ar vištos neužtrokš
ta tame užpečkyje, ar ir jos 
ten perisi vištukus ir tt.

Taip pat ten buvo lietuviškų 
indų, kryželių, lėlių, medinių 
šaukštų, samčių, klumpių ir tt.

Rankdarbius paskolino pa
rodai Lietuvos konsulatas, 
Eufrozina Mikužiutė, V.. Belia- 
audinių, drožinių, margučių, 
jus ir dar keletas lietuvių,bet 
kreditas tenka p-iai Mauck.

Lietuviai Šokių Pr og r ame
Parodos uždarymo vakaras 

buvo gana margas. Buvo viso
kių tautų šokiai, papročiai bei 
dainos, kurias pildė jaunuoliai 
pasipuošę tautiškais drabu
žiais. Išpildė įspūdingą pro
gramą. Italai parodė rituališ
ką medžių rinkimą Velykų 
dienoj. Japonai'su savo nepa
prastais drabužiais ir lėtais 
šokiais suįdomavo visus sve
čius.

Buvo juodukų choras. Pane
le iš Korėjos dainavo, škotas 
ir kinietės. Lenkai parodė 
kaip rengiama “Poprawyni” 
(įrengimas kambarių jauna
vedžiams).

Lietuviai pasirodė savo šo
kiais, panašiai ir meksikie
čiai, ir užbadė programą su 
amerikonišku minuetu ir pa
sirodymu ypatos, kuri repre
zentavo “Laisvę” (Liberty), 
kuriai visos tautos ir visa pub
lika Išreiškė savo ištikimybę 
Amerikai. —V- Beliajus.

Pasižymėję Jaunuoliai
18 APYLINKĖ — Lietuviukai 

pas amerikiečius vis įgyja dau
giau pripažinimo ir atlieka gan 
pagirtinus darbus:

Walsh viešoji mokykla nese
nai pradėjo leisti savo laikraš
tuką “The Walsh Chronicle”. 
Ir, štai, prie šio laikraštuko 
darbuojasi keletas lietuvių, bū
tent Matilda Utakis — reporte
rė, Petrukas Jankauskas — re
porteris, Jonukas Jankauskas 
— Sporto redaktorius, na, o ti
kėsite- ar ne, šio laikraštukio 
VYRIAUSIU REDAKTORIUMI 
yra niekas kitas kaip Juozukas 
Kuzmickas.

Daugelis lietuvių vaikų lanko 
Walsh mokyklą. Daugelis jau 
geras vietas užima, pav., musų 
advokatas Frauk W. Chernaus- 
kas, 1900 So. Union Avė. Virš- 
minėtą laikraštį remia ir biz
nieriai. Jų tarpe matosi visuo
met su skelbimu, musų viena
tinis lietuvis vaistininkas far
maceutas, p. Julius P. Rakštis, 
1900 So. Halsted St.,

“Naujienos” Iš Vakaro
Kas norite iš vakaro gauti 

“Naujienas”? Reiškia, visas ži
nosite žinias pirmiau negu ki
ti, vieni atsikėlę skaitys arba 
per radio girdės, o jus galite 
žinoti iš vakaro ir ramiai, il
giau miegoti negu kiti. Nereikės 
nė pačiam, nė, kitiems eiti “Nau
jienų” “štoran”. Jus gausite sa
vo namuose apie 10 valandą va
karo. Norintieji “Naujienas” 
gauti iš vakaro, gali užsisakyti 
“Naujienose” arba pas Kuzmic- 
kutį, 1817 So. Union Avė. Mo
kestis — mokėjimas kas savai
tę arba už kas numerį.

Organizuoja “Mainierius”
Čia vietos žmonės jau orga

nizuoja* mainierius, kurie yra 
dirbę mamose—-kasyklose. Pir
miausia rengiamas MAINIERIŲ

PIKNIKAS geresniam susipaži
nimui. šį vakarą, rašaut šią ži
nią, komitetas posėdžiauja. Mai- 
nierių Chicagoje yra daug, ir 
turint omenyje, kad mainieriai 
yra apsipažinę su organizacijo
mis, su tokiais žmonėmis gali
ma didelius darbus nuveikti. 
Tai 18 kolonijos sumanymas.
Už M. Jurgelionienės Biografiją

Pritariu p. Jos. Woski įneši
mui leisti biografiją A.A. Mari
jos Jurgelionienės-Bernotaitės, 
tragingai žuvusios traukinio-au
to kolizijoje kovo 25, 1939, vyk
stant į “Naujienų” jubiliejinę 
vakarienę, Detroite.

A.A. Marija Jurgelionis buvo 
mums tai, kas pas kitataučius 
Jane Adams. Apie ją The Stan
dard American Encyclopedia 
daug rašo ir gale pasako taip: 
“Jane Addanis mirė gegužės 2, 
1935, bet atmintis, apie meilę 
ir prisirišimą jos prie labdarin
gų darbų, visuomet gyvens ne
suskaitytų tūkstančių žmonių 
širdyse”.

Pas mane aną dieną atėjęs p. 
Antanas Pečkaitis, 729 NV. 19 
gatvė, pasakojo, kad Marija 
Jurgelionis išgelbėjo jį nuo ga
limos “mirties” — laike karo 
jam buvo neteisingai užregis
truota kortelė ir tik per pastan
gas Jurgelionienės jis liko ap
saugotas.

Ir Dr. Antanas Karalius — tai 
buvo musų Maxim Gorky. Jis 
ir kaipo publicistas savo įtaką 
išplėtė aukštai ir gana toli. Jo 
irgi negalime užmiršti — “Nau
jienoms” vertėtų paraginti, kad 
skaitytojai parašytų apie gerus 
darbus tų, kurių jau musų tar
pe nėra... bet gal... jiems, tas 
nepatiks? Gal jie mums pasa
kyti: “Nesirūpinkite mirusiais, 
bet gyvais”. Kas žino? Malonu 
butų ir kitų nuomonę išgirsti.

Bynsas
(Bus daugiau)

ACME-NAUJIENŲ Telephyto
J. V. “Falcon” submarinas stovi toje vietoje, kur nuskendo “Sąualus” submarinas.

Šis paveikslas parodo, kaip buvo paskendusio “Sąualus
. NAUJIENŲ-ACME Telephoto

submarino įgulos gelbėjimo darbas atlie

■ :-y ž?

karnas.

Įvairios Žinutės Iš iškilmių įvyksta puotos prie ka
pinių ir toliau.

Ciero Lietuvių 
Gyvenimo
Susirinkimas — Kapinių Diena 

— Išvažiavimas
CICERO — Klaivainiečių klu

bo susirinkimas šį penktadienį, 
26 d., 8 vai. vakare, p. Shame- 
lo svet., 1500 S. 49th Avė. Klu
bo nariai turėkite tai atydoj ir 
ateikite visi susirinkiman. Tai 
bus paskutinis susirinkimas šią 
vasarą. Taip kaip ir pirmiau, 
per vasaros karščius niekas ne
nori svetainėse šusti.

Vadinasi, vasara atostogų lai
kas, galim naudotis proga. O

Piknikas
Aš patariu visiems neaplenk

ti Spaičio daržą. Ten bus išva
žiavimas Ciceros Skyriaus^ Chi
cagos Lietuvių Draugijos. Spai
čio vieta piknikams visiems ži
noma ir paranku pasiekti — 
prie Archer Avė., sjersai O. 
Henry Parką.
Įžanga visiems veltui, magary
čioms — laimėjimas. Gera lie
tuviška muzika. Gražus pavėsis 
pasilsėti grįžus iš kapinių. Kai 
kurie sako, kad kapinių dieną 
neturi būti jokių parengimų, 
bet taip nebuvo ir nėra. Kapi
nėse per dieną niekas nebūna. 
Eina kur kam patinka. Tad, 
musų rengiamas išvažiavimas 
neturi tikslo niekam kenkti ir

tas galima tik sutvarkius savus 
reikalus, k. t., užsimokėkime 
savo duokles, atlikime kas pri
dera, ir busim ramus. Bet rei
kalui priėjus, be baimės kreip
kitės prie sekretoriaus p. Stai- 
šuno, 1430 S. Cicero Avė. Jisai, 
kaip viršininkas, atostogų nei
ma. Kaip ten nebūtų, ateik šian 
susirinkiman, išgirsi pranešimą 
apie išvažiavimą, yra pakvitavi
mas už auką Klaipėdos reika
lams, ir patirsite apie pamink
lą Klovainiuose ir dar kitas 
mulkmenas.

Sekmadienį, geg. 28, susirin
kimo nebus.

Kapinių Puošimo Diena
Antradienį, geg. 30 dieną le

gali šventė — Kapų puošimo 
diena. Visi dalyvaukite, atsimin
kite savuosius ir tuos, kurie 
yra pamiršti, o jų yra kaip Ka- 
zimierinėse kapinėse, taip ir 
Tautiškose. Įvyksta ten ceremo
nijos. Dalyvaukite kur kam pa
kanku, bet dalyvaukite. Po visų

jisai prasidės tik, po kapinių iš
kilmių. Tad visi prašomi ne tik 
draugijos nariai, bet ir pašali
niai. D-----

1

ACME-NAUJIENŲ TelaphuVo
Karininkai, kurie buvo 

nuskendusiame “Sąualus” 
submarine.



Penktacl., gegužes 26, lėš9
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Diena Iš Dienos
Šią savaitę apie kontesto ei

gą nėra daug kas pranešti, nes 
didesnių atmainų neįvyko. Ke
letas kontestantų prisiuntė po 
pluoštą skaitytojų, bet į auk
štesnius laipsnius niekas ne
persikėlė. J. Mačiulis, Wauke- 
gan, III., pralenkė visus pir
mame laipsnyje ir taikosi krau 
stytis į aukštesnį.

Non-Gradus skyriuje Albert 
Uždravaitis jau buvo besive
jąs savo tetą O. Vilienę, bet 
šią savaitę liko nustumtas at
gal M. Kulešiaus iŠ Grand Ra- 
pids, Mich- Al Uždravaitis, 
stodamas į kontestą, sakė: 
“Labai daug nepadarysiu, bet 
savo tetą, O. Vilienę vistiek 
pralenksiu.”

Bet dabar nevisai taip eina
si, kaip tikėjosi, Albert! Nors 
ir mažai laiko turėdamas,'vis
gi pasistenki savo žodį išpildy-

kų Kapinių direktorius. Jie ir 
pavyzdingi tėvai, išauklėjo sū
nų ir dukrelę. Abudu yra “Pir
myn” choro nariai- Sūnūs jau 
vedęs, o dukrelė Lilian dar 
ne. Ji yra “Pirmyn” solistė, ir 
Šiuo laiku dirba “Naujienų” 
raštinėj.

Negalima pamiršti ir drg. 
F. Mazolą. Tai tikras dainų 
mylėtojas ir dainininkų drau
gas. Nepaisant nuomonių skir
tumo, jisai su visais sugyvena 
kuo gražiausia.

< Drg. Mažola yra ir Ch. Lie
tuvių Vyrų Choro narys ir nuo
širdus lietuvių progresyviško 
judėjimo rėmėjas.

Joseph Ascilla

3343

Grįžo Aplankęs 
Pasaulinę Parodą

Sūnūs pp. Vasiliauskų, 
So. Wallace, Walter Vasiliaus
kas, su trimis savo draugais 
buvo išvykę į N.ew Yorką pa
žiūrėti, atidarymo iškilmių, Pa
saulinės Parodos. Prie progos 
nuvažiavo į Brooklyną, apžiur 
rėti didžiausią pasaulyje tiltą 
ir bendrai, pasivažinėjo po ry
tines valstijas apie tris savai
tes laiko.

Walteris nors dar jaunas 
vaikinukas, bet jau pastoviai 
dirba ir turi nusipirkęs gerą 
Dodge automobilį, su kuriuo ir 
apvažinėjęs pusę U.S’.A.

NAUJIENŲ-AOME Tnlephoto
Leit. Oliver F; Naąuin, 

nuskendusio “Sąualus” sub- 
marino komendantas.

Mano Talka
Kava-

0

SUSIRINKIMAI
-....... .....................................

MARQUETTE PARKO LIETU
VIŲ PILIEČIŲ KLUBO mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, ge
gužės 28-tą dieną. Gimimo Pan. 
šv. parap. svetainėje, 6800 So. 
Washtenaw Av.e, 2-rą vai. popiet. 
Bus raportų iš Cook County Civic 
Council ir South West Federation. 
Prašome visų atsilankyti.

Edv. Bugelis, rast.
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTA

RŲ DRAUGIJOS mėnesinis susirin
kimas įvyks penktadienį, gegužės 
26-tą dieną, 9-tą vai. vakaro, Dak
tarų Strikol ir Vežei ofise, 4645 S. 
Ashland Avenue. Visi bukite laiku.

Dr* A. J. Gussen, sekr.
4.

PARENGIMAI

CLASSIFIED ADS
.  < m  —m— —

PERSONAL 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU SESERS AGOTOS 
Linkiutės, po vyru Plučiauskienė. 
Paeina iš Raseinių apskr., Viduk
lės parap. Gyveno Scranton, Pa. 
Providence ant Riverslope gatvės. 
Prašau žinančius apie ją pranešti. 
Busiu labai dėkingas.

JUOZAPAS LINKUS,
14635 S. Washtenaw Av., Chicago, III.

pArtners wanted 
Reikia Partnerių

PAIEŠKAI! PUSININKO į tavern 
biznį. 6011 So. Halsted St.

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU NAMŲ pataisymo ir 
užlaikymo darbo. Turiu 8 metų 
patyrimą. Vincas Rukštelis,- Victory 
5080*

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

J. Pakarklis iš NorwDod, 
Mass. stengiasi iš paskutiniųjų. 
Ten vietiniai draugai turėtų 
jam pagelbėti.

T. RYPKEVIČ1US
Kontesto Vedėjas

Mano Rėmėjai 
“N.” Konteste

Pp. K. Stuporai, gyvenanti 
adresu 227 S. Cicero Avė., yra 
seni naujieniečiai, labai drau
giški ir nuoširdus visuomenes 
veikėjai. A. Stuparienė daug 
dirba “Pirmyn” chorui, o K. 
Stuporas yra Lietuvių Tautiš-

FELIXAS ŽAROMSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 25 d., 1939 m., su
laukęs pusės amž., gimęs Lie
tuvoj Kėdainių apskr., Bai
sogalos parap., Valatkonių 
kaime. (

Amerikoj išgyveno 50 m.
Paliko dideliame nubudime 

brolį Jurgį ir brolienę Mortą 
ir jų šeimyną, pusseserę Kos- 
tanciją ir švogerį Povilą Da- 
raškus ir jų šeimyną, pusbro
lį Kastantiną Zaromską ir 
kitas gimines.

Priklausė prie Liet. Keistu
čio Pas. Klubo ir Dr-stės Gar
sus Vardas Lietuvos.

Kūnas pašarvotas kopi., 
6834 S. Western Avė. Laido
tuvės įvyks šeštadienį, gegu
žės 27 d., 2 vai. popiet. Iš 
koplyčios bus nulydėtas į Lie
tuvių Taiutiškas kapines.

Visi a. a. Felikso Žaromskto 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Brolienė, Pusseserė, 

švogeris. Pusbrolis ir Giminės
Laid. Dir. A. M. Phillips, 

tel. YARDS 4908.
DMOHMMMDBannBBMi

Walter ir Marcelė 
liauskas, jaukios užeigos-ta- 
vern savininkai, 3059 W. 38 
St., atsinaujino “Naujienas”. 
Jie yra darbštus, filantropiški 
ir malonus žmones. Jie mėg
sta draugiją, lanko visuome
ninius parengimus, vertina 
apšvietą ir remia musų socia- 
lio gyvenimo visus kilnius dar
bus.

Povilas J. Petraitis, 12 War- 
do klubo sekretorius, Žemai
čių Kultūros klubo iždininkas, 
visuomenės kilnių darbų rė
mėjas; “Ideal Barber Shop” 
savininkas, 752 W. 33rd St, 
prenumeravo metams “Nau
jienas”.

Kam nedailu, prašau eit pas 
jį—jis apdailins: apkirps, ap
skųs ir balta pudra atjaunins!

Gavau laišką iš Lietuvos nuo 
savo sesers Petronėlės Jurevi- 
čaitės, kuri pareiškė, kad da
bar į Lietuvą ateina kiekvie
nas “Naujienų” numeris. Tai
gi, kam reikalinga prenume
ruoti į Lietuvą “Naujienas”, 
savo giminėms bei draugams, 
prašau man suteikti tą progą, 
už ką ašį! busiu dėkinga.

ONA DOVG1N 
6108 S. State St. 
Chicago, III. 
Englewood 6530 i

John A. Sinkaus 
Pasekmės Konteste

Praeitų savaitę kontesto ve
dėjas priminė, kad man esąs 
laikas kuopti j aukštesnį laips
nį. Aš labai noriu pasiekti pa-

MOORE AND 
McELUGOTT 

įsteigta 1887 m. 
Monuments, Mausoleums, Markers 
Musų kainos atsakančios. Pirm ne

gu pirksi aplankyk mus. 
2752 West lllth Street 

Phone Beverly 7339.

4 Metų Mirties Sukaktuves'

I n A Gėlės Mylintiems 
] K K f 1 Vestuvėms, Ban- UIIUfI kietams, Laido

tuvėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams-
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE S800

ALFONSA ŠUMINSKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

27 d. geg. mėn. 1939 m., su
laukus 34 metų amžiaus, gi
mus Panevėžio apskr., Nauja
miesčio valse., Karbociznos 
kaime.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą .Antaną, seserį ir švoge- 
rį Kazimierą ir Juozapą An- 
drešiunus, brolį Joną Montreal 
Canada, seserį Marijoną Lie
tuvoj ir gimines.

Liūdnai atminčiai mano 
brangios moters bus laiko
mos šv. Mišios Nekalto Pra
sidėjimo Pan. šv. Brighton 
Park bažnyčioje 27 d. geg. m. 
1939 m. 8:00 vai. ryto. Kvie-' 
čiame visus gimines, draugus 
ir pažįstamus atsilankyti į
pamaldas. Aš Tave Mano
brangioji niekuomet neužmir
šiu. Tu pas mus jau nebesu- 
grįši, bet mes anksčiaus ar 
vėliaus pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

Nubudę lieka
Vyras, seserys, švogeris, 

brolis ir gimines

FURNISHED ROOMS —TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON KAMBARYS, šviesus, 
prie mažos šeimynos—vaikinui ar 
ženotai porai. 5343 So. Sacramento 
Avenue.

RENDON KAMBARYS dėl pa- 
vienio. Apšildomas. Galima valgyti 
gaminti. MONICA REPP. 1810 So. 
Peoria.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoj)

Ned Veatch, 29, su 
Bredis, 22

George Kutą, 30, su 
Kasper, 24

Bernard Bromstrup 
Dolores Fedor, 22

9

Xaviare

Mildred

22, su

Reikalauja
Perskirų

4

Mary B. Galantin huo Igna- 
tius P. Galantin

Sophie Zapar nuo Alfred Za- 
par

Gavo
Perskiras ,

Hardiet Guzą nuo Theodore 
Guzą

Benny Zurawicz nuo Cecilia 
Zurawicz

čią viršūnę kontestantininkų 
kopėčiose, bet nepasisekė už
prenumeruoti užtektinai meti
nių prenumeratų ir gauti ap
mokėtų garsinimų, todėl nors 
šiek tiek balsų padauginau, bet 
dar priseina “pakentėti” ket
virtame laipsnyje.

Praeitų, savaitę Mr. Justin 
Bražinskas atnaujino prenume
ratų, 
metų 
jai. 
2817

Pp. Bražinskai per daug 
yra “Naujienų” skaityto- 

Jie turi nuosavą name. 
S. Union avė.

Prailgino prenumeratų Anta
nas Banaitis, 917 W. 34th PI. 
Jis dirba bučeriu bridgeportie- 
čiams žinomoj M. Bertash mė
sos parduotuvėj, 3239 South 
Halsted St.

Važiuokite — 5600
West ir 5200
North —

Ten įvyks linksmas 
išvažiavimas! , ■ 9 > * -

Sekmadienį, jeigu važiuosi
te piknikan, patraukite štai 
kur: nuvažidokite 5600 West 
ir 5200 North, kitais žodžiais 
kur Central avenue ir Elston 
avenues sueina. Iš ten Central 
avenue dar patraukite du blo
kus šiauren ir atsidursite 
garsiuose Jefferson miškuose, 
kurie dabar yra vadinami 
Caidwell Woods.

Ten gražiam ir vėsiam miš
ko kampelyje atrasite “Pir
myn”
rį rengia “Pirmyn” 
jaunieji dainininkai.

Ir jie daug visokių margu
mynų turi paruošę svečiams. 
Pirmiausia įvyks baseball loši
mas—su,, regis, “Birutės” cho
ro basebalininkais.

Po to bus įvairių kon tęs tų, 
kuriuose publika turės daly
vauti- 
mas, 
nuoja 
vimą,
publikos. Bus, žinoma, ir mu
zikos.

Juk “Pirmyn” choro jau
nuolių nenorite suvilti? Bukit 
pas juos sekmadienį.

—Choro Draugas.

Choro išvažiavimą, ku-
Choro

Daugeliui Chicagos lietuvių 
žinoma Petronėlė Kvietkienė, 
3140 S. Wallace, namų savi* 
ninkė. P. Kvietkienė priklauso 
ir darbuojasi keliose draugijo
se, taipgi yra gera “Naujienų”

Ačiū visiems, kurie bent kiek 
parėmėte mane konteste.

John A. Sinkus.

Žagariečių Kliubo 
Išvažiavimas

ENGLEWOOD DEM O K R A T Ų 
KLUBAS vardu Englewood Regu- 
lar Lithuanian Democratic Club, 
rengia pasilinksminimo šokį, šeš
tadienio vakare. Gegužės 27-tą d., 
Viking Temple, po antrašu 69th ir 
Emerald Avė. Music Superb. Pra
džia 8-tą vai. įžanga 35c. Bus do
vanų ir užkandžių. Taigi visi esa
te užprašyti atvykti į musų pirmą 
rengiamą šokį ir susitikti jaunų, 
naujų ir senų draugų. Prižadame, 
kad jus turėsite gerą laiką.

Leokadija Sutkus, sekr.
UPYTĖS DRAUGIŠKAS KLU

BAS rengia šeimynišką išvažiavi
mą sekmadienį, Gegužės 28 d., An
tano Butchas vietoj ant 83rd St. ir 
Willow Springs Road. Willow 
Willow Springs, III. Kviečiame vi
sus narius ir jų draugus atsilan
kyti, nes užtikrintas geras laikas 
visiemą, bus muzika ir šokiai.

—Kviečia Komisija.

Bus ir dovanų trauki- 
žodžiu, jaunuoliai pla- 
surengti puikų išvažia- 
ir laukia skaitlingos

Įdomi ir Naudinga 
Lietuvių Moterų 
Organizacija
/ Marųuette Parko “Sewing 

i Club”

Kabio
Peoples Rakandų 
Krautuvas Radio
Programas

REIKIA 2 patyrusių MOTERŲ 
skudurams skirstyti atmatų jarde. 
Nuolatinis darbas, gera alga. BER- 
GER BROS., 2248 West Lake St.

TIKTAI PATYRUSI MERGINA 
20-30. Virimas apačioj, nėra skal
bimo. Savas kambarys. Vana $10.

Forest 2314, Reverse charges.

PATYRUSI MERGINA NAMŲ 
ruošos darbui. Būti. Maža šeima. 
Geras mokestis. Savas kambarys.

Lakeview 3977.

PATYRUSIŲ AVINIŲ ŽARNŲ 
rūšiuotojų. Oppenheimer Casing Co. 
1020 West 36th Street.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

LIQUOR SALESMEN
Gera proga padaryti pinigų. 

.Bond’s Liąuor Company reikalau
ja PATYRUSIŲ degtinės pardavė
jų. Geriausios sąlygos Chicagojė. 
Aukščiausi komišenai—Expensai ir 
Bonus. Kreipkitės į

P-lę PLKELIUTĘ, 
3407 Archer Avenue 

10:00 iki 12:00 vai. ryto;
4:00 iki 5:00 vai. popiet.

RENDAI 3 KAMBARIAI iš už
pakalio, naujai dekoruoti. 726 W. 
21st Street.

FLĄTAS RENDAI — 7 kamba- 
riai, pigiai. 2-ras aukštas, 3356 So. 
Union Avė. 3256 So. Uufion Avė.

REAL ESTATE foR ŠALK
Na^i-že^

TIKRAM PIRKINIUI
ŽIŪRĖK. Tiktai $400 įmokėjus 

pirksi moderną 2 flatų plytinį, ga
ru šildomą, šalimi lotą, 2 karų, ga
ražą, pilna kaina ................. $4,000

Moderną 12 apartmentų budinką, 
šiaurvakarės vieta 6x4 ir 6x3 kam
barių apartmentai, garu šildymas, 
rendos $4200. Kaina dabar $13,000, 
tik 3 kartus renda, tiktai $4,000 į- 
mokėti.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avenue 
Spaulding 1500 

1527 Devon Avenue 
Briargate 3300

10 N. Clark St. Dearborn 1540.
DIDELIS HAHGENAS

Pell Lake \Vis., R. 12, 60 mylių 
nuo Chicagos, lotai arti maudynių 
I>o $50.00 ir augščiaus, ant išmo
kėjimo. Ch. \Vendell, R. 1, Berring- 
ton, 111.

6 KAMBARIŲ BUNGALOW 2 
karų garažas, 6449 S. Francisco, 
kaina $6500. Terminai pagal išgalę. 
Gali renduoti. Tel. savininkui.

Hyde Park 3750.

ŠVARUS KAMPAS arti 65th ir 
Albany — 6 kambariai—tile vana 
ir virtuvė—karštu vandeniu šildo
mas plytinis bungalow. Plytinis ga
ražas $.10,000 arba mainys į dides
nių pajamų nuosavybę. Nenaudo
jama nuosavybė prie 65 ir Francis- 
co 30x125 pėdų. Tinka statymui — 
arti mokyklos. Bargenas $1500.

STEWART 3601.

REIKALINGAS apysenis ŽMO
GUS prie namų darbo. Gyvenimas 
ir mokestis. 5725 So. Mason Avė. 
(55th ir Archer Avenue).Įvedė Naują Skyrių

Kaip seniaus, taip ir dabar 
man patinka radio ir kaip tik 
yra lietuvių programai, tai ir 
klausau. Taip ir antradienio 
vakare, gegužės 23 d., Peoples 
Rakaiį^^toutųyė, 4179 Ar
cher Avė*, per savo radio pro
gramą, kuris yra transliuoja
mas kas antradienį, 7 vai. vak., 
iš WGES radio stoties, pradė
jo naują ir įdomų Moterų Sky 
rių užvardintą “Panelių ir Mo
terų Grožio Žodynas”. Susidės 
iš įvairiausių patarimų, klau
simų ir atsakymų.

šio skyriaus patarėja yra 
plačiai žinoma p-lė Ieva Luko
šiūtė, kuri kovo mėnesį baigė 
Forest Akademiją su aukštais 
atsižymėjimais. Jos pastovus 
užsiėmimas yra Western Elec
tric Kompanijoj kaipo ofiso 
darbininkės. Be to, Ievutė su
randa laiko ir lietuviškam ju
dėjimui. O kad mes turėtum 
daug, daug tokių pasišventu
sių veikėjų. Prie to, aš duodu 
kredito programo vedėjui p. 
Krukui ir visam Peoples Ra
kandų Krautuvės štabui už tei- 
kimą programų ir sutraukimą 
naujų ir naujų jėgų. Tad, gy
vuokite ligus metus ir nepa
liaukite leidę programus.

K. P. Deveikis.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

IKI ŠEŠTADIENIO turi būti par
duota Cleaning and Dying krautu
vė. Priežastis—liga $100—paims— 
pilnai įrengta. 1909 So. Halsted St.

ROOMING HOUSE—23 kambariai 
—furnišiuoti. švarus budinkas. 1-2 
kambarių apartmentai aliejum šil
domi—šaldytuvai. Geras namas ir 
pajamos. 100% pilnas. Priverstas 
parduoti, kad pakeisti klimatą. Pa
matykite, kad įvertinti. $5500.00 
reikalaujama. 635 W. Belden Avė.

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
rai einąs biznis geroj apylinkėj, 
nebrangiai. 2853 W. 63rd St.

LINGERIE AND DRESS SHOP 
pardavimui. Girų šildomas gyveni
mui butas. Žema renda, paaukos.

Columbus 6798.

ARTI 63 ir WESTERN pilnai 
įrengtas tavernas—gerai einąs biz
nis. $2,500. Stevvart 3601.

PUIKUS KAMPINIS BUDIN
KAS 18 apartmentų. Rendos $9360 
metams — $31,500 — $6,500 pini
gais.

6 apartmentų kampinis ’Haudin- 
kas, 12 metų senumo, geltonų ply
tų. Negali būti subytytas. $13,000. 
$3,000 reikalaujama. .
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 

3943 Irving Park Blvd. 
Keystone 8700.

MORTGAGE COMPANY TURI 
PARDUOTI 12 apartmentų — 4x5 
—8x4 geromis pajamomis už tik 
$13,500—-$3,500 įmokėti.

Paimtas mainais 8 apartmentų 
kampinis budinkas. Rendos $3,700 
kasmet. Geriausia pasiūla paims. 
Reikalinga $4,000 pinigais. Kamba
rys 608, 10 N. Clark St.,

Room 608, 10 N. Clark St.
Dearborn 1540. Spaulding 7410.

TRIJŲ AUKŠTŲ PLYTINĖ krau
tuvė — gyvenimui 
kambarių 2—4 kambar. Flatų bar- 
genai. Pageidautina tavernui ir 
restaurantui. Savininkas Prospect 
9345.

butas.PARDAVIMUI RUIMINGHOUZĖ 
arti North Sidės—48 kambarių. 
Kaina $1800—$1200 paims. Rendos 

$150.00. Wentworth 6222.

Marąuette Parke, moterų ir 
mergaičių rankų siuvimo kliu
bas gyvuoja ijau antri metai. 
Narės siuva Visokius puikiau
sius “Cut W^rk” rankų dat‘ 
bus. Kliubas turi 30 narių. 
Duoklių ima 10c savaitėj, o su
sirinkimus laiko kas pirmadie
nį, iš eilės pas kiekvieną kliu.- 
bo narę. Minėtam kliubui pir
mininkaują p-ia Petronėlė Se- 
nulienė; 'viėę-pirm. yra Ag. 
Raudis, nut^ * rast. B. Janas, 
finan. rast. M Kavel, iždinin
kė A. Mažeikienė, maršalka— 
S. Morkienė, Jkoresp.—A. Kuz- 
mickienė.

Pąskutinianv susirinkime nu
tarta per vasaros sezoną pasil
sėti. Orui atvėsus vėl’ tęs savo 
darbą. Taipgi buvo nutarta iš 
surinktų kliubo pinigų sureng
ti išvažiavimą Į miškus, ir kiek
viena nare galės atsivežti tik 
po vieną draugą gę.

Komitete narės S. Petkus, ir 
Albina YaąaąUžsakė vietą ge 
gūžės 21 diį pas p. Miknius, 
Willow Springs, III.

Ten nuvykę* ko mes nerado
me! Tik reikėjo karvelio pie
no. Buvo “Fried Chicken Din- 
ner”, skanaus alučio, muzikos, 
dainių draugišką 5* pasikalbsi
mų, buvo’ irlaimėjimas dova
nų. I

Gražiai laikų praleidom ir 
turėjom “good time”. Lai gjf- 
vuoja moterų, siuvimo kliubas!

A.Kuzmickienė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ. biz
nis 
nes

išdirbtas. Parduosiu pigiau 
turiu du biznius.

2462 West 45th Place.

PARDAVIMUI MŪRINIS 4 kam
barių bungalow. Kaina $4000.00. 
4753 So. Rockwell St. Savininkas 
4050 Brighton t PI.

“Politikai” Rengia

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

PARDUOSIU seniai išdirbtą biz
nį, susidedantį iš Taverno, Tur
kiškos elektrikinės maudynės, ir 
25 kambarių ruiminghauzė, labai 
pigiai. Atsišaukite pas Antaną 
Czesną, 45D1 So. Paulina Street. ‘

FARMS FOR SALE 
•Ūkiai Pardavimui

PUIKUS BARGENAS. 60 akrų 
—budinkas arti. Lockport. $4,000. 

600 akrų, budinkas arti Watseka. 
$25.00 akras.

55 akrai. Be pagerinimų— arti 
Mokena. $5,000.
E. PORTER, 1122 Bryan Avė.

Joliet, III.
PARDAVIMUI TAVERN nebranį 

giai dėl greito pardavimo Brighton 
Parko apielinkėj. Tel. Lafayette 
1487.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
\utomobiliai ir Trokši Pardavimui

VARTOTI
AUTOMOBILIAI

PLYMOUTH

Ateinantį sekmadienį, gegu
žės 28 d., žagariečių kliubas 
rengia savo pirmą šių metų 
išvažiavimą, kuris įvyks Spai- 
čio darže, priešais O’Henyi 
daržo, Willow Springs, III. 
Pradžia 11 vai. ryto, įžanga 
veltui.

Kviečiame visus atsilankyti, 
turėsime visokių gėrimų, taip
gi karštų ir šaltų užkandžių. 
Ir, be to, bus šauni jaunojo 
Balako orkestrą, kuri grieš se
niams ir jauniems, kas tik ko 
pareikalaus. Negalima čia vis
ko ir aprašyti, bet kaip atva
žiuosite į minėtą išvažiavimą, 
tai norėsite ir visados su Ža- 
gariečiais dalyvauti, lauksime 
jūsų atsilankymo.

Kviečia komisija ir* valdyba,
—J. K.

(Skelb.)

Lithuanian National Demo
cratic Club rengia pikniką, ku
ris įvyks sekmadienį, gegužės 
28, Justice Parke, prie 82nd ir 
Kean avenue. Tai bus vienas 
;iš linksmiausių piknikų, koks 
kada įvyko šioje vietoj. Bus 
puiki muzika, prie kurios sve
čiai galės linksmai pasišokti, 
nes muzikai gros lietuviškus ir 
amerikietiškus šokius.

♦
O prie to, bus daug laimė

jimų, o įžanga — nemokama. 
Kiekvienas svečias galės gauti 
tikietą išlaimėjimui, taipgi ne
mokamai. Taigi, gerbiamieji, 
nppraieiskitę gerpa progos pa^ 
buvoti linksmam piknike, nes 
tokios progos retai pasitaiko. 
Kliubiečijai pasistengi svečius 
priimti kuppuįkjąusiai.

Charles Krisčiunas.

PARDAVIMUI TAVERNAS. Lie
tuvių apgyVentoj vietoj. Parduosiu 
pigiai. Pęiežastis — važiuoju Lietu
voj. 3111 So. Halsted St.

PARDAVIMUI DRABUŽIŲ VA
LYMO ir taisymo Storas — 15 metų 
išdirbtas. Parduosiu dėl. ligos. 

2412 West 71st St.

1938 
1938 
1937 
1936 
1934 
1937 
1936 
1935 
1934 
1937 
1936 
1935 
1935 
1934 
1933 
1934 
1930 
1934 
1936 

, Turime apie 100 įvairių automo
bilių dėl pasirinkimo nuo $10.00 
iki $650.00. Taipgi turime ir naujų 
karų.

Central Auto Sales 
3207 SO. HALSTED STREET 

Klauskite Carl Wainora, 
Phone VICTORY

DODGE

— SEDAN 
—COACH 
—SEDAN 
—SEDAN 
—COACH 
—SEDAN 
—SEDAN 
—SEDAN 
—SEDAN 
—COUPE 
—COACH 
—SEDAN 
—COACH 
—SEDAN 
—COACH 
— SEDAN 
—SEDAN

OŲDSMOBILE — COACH; 
BUICK> - > SEDAN / *

M

i

FORD

M.
GRAHAM

TAVERN PARSIDUODA už pri
einamą kaina, geriausia vieta. At
sidaro didelis kliubas arti. Biznis 
gerai išdirbtas. Išvažiuoju iš mie
sto. 3359 So. Halsted St,

■ _ - —b a g * * Siunčiam Gėles

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
TeL YARDS 7308

1. * * r < t.jAĮč' y > V *-• •

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKSIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
•-THE HOME OF FINE FURNITURE* SĮNCfe 1904

1748-50 West 47th St 7

TAVERNAS turi dvi vietas. 
Gali vartoti tik vieną. Pilnai įren
gtas, užpakaly gyvenimui butas, 
rendos $30 mėn. 7121 So. Halsted.
..■<,11,! .1 U .......... ."■■■■I ................ ... . ...

PARSIDUODA TAILOR— Clean
ing Shop, gerai įrengta ir Hoffman 
pToslnimo mašina., Geroj vietoj ir 
tftšial įgyventojapylinkėj? Išdir
btas ir geras biznis. Gera proga 
įsigyti Šitą Šapelę su mažai pinigų.

2205 Sb. California Avė.

Phone Yards 5069




