
Chicago, W., šeštadienis, Gegužūs-May 27 <L, 1939

'■ ■ -'■' WMHBVr WP
• ’/. W ;• -------- '

The Lithuanian Daily News
f • ; ' * ■/ ■ i\ .’

Entered as second-clasi matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III.,
under the Act of March 3, 1879

NAUJIENOS 
’ Tmc Uithuanian Daily Nkw»

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. C0.» INC 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500 • z

Pirmas ir Didžiaur^^į^y «į niinoic ! Amerikoje 
______________________ ; Library (gr«) ; > 1 • ~ ' 1 ; -
VOL XXVI -- Kaina 3c No. 125

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

The First and Greatest Lithuanian Daily in America
• ■ . __ ______________________________________________________________

NAUJIENOS
Thc Lithuanian Daily N«ws

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Olinoia

Phone CANal 8500

Nacių Vadas Kaltinamas Vagyste

/

PROKURORAS DEWEY SAKO, KAD FRITZ 
KUHN PAVOGĘS $15,000

Kuhn neprisipažįsta kaltas esąs
Prokuroras Dewey tyrinėjo 

Kuhno veiklą septynias savai
tes. Pagaliau ketvirtadienį Jury 
išnešė kaltinimą nacių vadui. 
Dewey detektyvai, kurie sekio
jo Kuhną per visą paskutinę 
savaitę, areštavo jį tuojau ne
toli Krumsville, Pennsylvani- 
jos valstijoje. Kartu su juo 
tuo metu buvo Thomas Dixon 
Bundo organizatorius Gustav 
Elmer ir Bundo propagandos 
viršininkas Gerhardt Kunze 
Visi atgabenti į New Yorką.

Kuhn gimė Miunchene, Vo
kietijoj. 1923 metais dalyvavo 
Hitlerio puče Miunchene. At 
vyko pirmiausia j Meksiką, o 
1926 m. imigravo į Jungt. Val
stijas. Jungt. Valstijų piliety
bės popieras gavo 1934 metais. 
Bunda suorganizavo 1935 me-

NEW YORK, N. Y., geg. 26. 
— Fritz Kuhn, Amerikos Vo
kiečių Bundo (nacių organiza
cijos) vadas, penktadienį buvo 
atgabentas j teismą. Jis yra 
kaltinamas tuo, kad pavogęs 
jo paties vadovaujamos orga
nizacijos $15,000. V

Distrikto prokuroro Thomas 
E. Dewey paruoštas kaltini
mas sako, kad Kuhn pavogęs 
$8,907 iš sumų surinktų Ma- 
dison Sųuare Garden parengi
me, kai naciai minėjo Jurgio 
Washingtono gimimo dieną. Be 
to, Kuhn suvartojęs dalį orga
nizacijos fondų ne tiems tiks
lams, kuriems jie buvo skir
ti.

Kuhn neprisipažino kaltas 
esąs. Tačiau jam teks surasti

Vilniaus krašto Naručio ežero pakrantės, puošnios svyruokliais berželiais.

TELEGRAMOS 
IŠ LIETUVOS

ATIDARYTOS EUROPOS
KREPŠINIO PIRME- •9

NYBĖS.

KAUNAS, gegužės 21 dieną 
Valstybės Prezidentas iškilmin
gai atidarė Europos krepšinio 
pirmenybes, kuriose dalyvauja 
Lietuva, Latvija, Estija, Suo
mija, Lenkija, Italija, Vengri
ja ir Prancūzija. Pirmenybes 
nuolat seka keliolika tukstan- 
šių žiūrovų. Pradžios rezulta
tai Lietuvai gana geri. Kaunas 
nugalėjo Varšuvą 29-28, Lie
tuva—Latviją 37-36, Lietuva 
—Estiją 33-14.

PASIRAŠYTOS SUTARTYS 
SU VOKIETIJA.

BERLYNAS, gegužės 20 d. 
pasirašytos Lietu vos-Vokieti jos 
prekių pasienio susisiekimo,

La Follette bilius ne
prieštarauja kon

stitucijai
WASHINGTON, D. C., geg. 

26. — Prieš tūlą laiką sena
toriai La Follette ir Thomas 
įteikė kongresui bilių, kuris 
taikosi panaikinti samdytojų 
smurtą pramonėje. Penktadie
nį Darbo Departamento advo
katas Gerard Reilly liudijo se
nato darbo ir švietimo pako- 
mitetui, kad La Follette bilius 
atrodo praktiškas ir kad jis 
neprieštarauja Jungt. Valstijų 
konstitucijai.

Uždraudė politinę 
svetimšalių veiklą
GVATEMALA CITY, Guate- 

mala, geg. 26. — Guatcmalos 
vyriausybė išleido nuostatus, 
kurie uždraudė bet kokią šaly 
politinę svetimšalių veiklą. Vi
soms politinėms svetimšalių

$5,000 užstatą, kad galėtų iš 
eiti iš kalėjimo iki teismas pa
ims jo bylą nagrinėti.

tais. Dabar organizacija turin
ti Jungt. Valstijose 93 skyrius 
ir 2L’ vasaros stovyklas.

F--------------

Rusijos ginklų biu
džetas $7,727,265,000

MIRĖ DR. CHARLES MAYO

Britai kviečia rusų (Pataria daugiau pre- 
armijos vadą į v 

nevrus

įtaria daugiau pre- 
lų fJungt Valstijas 

importuoti
LONDONAS, Anglija, geg. 

26. — Britanija pasiuntė So
vietų Rusijai proponuojamo 
rusų-britų-franeuzų pakto de
tales.

Britanijos planas, tarp ko ki
ta, numato: 1 — vienos šalies 
kitai pagalbą, jeigu bet kurią 
jų užpultų priešai Europoje, 
2 — pasitarimus, jeigu agre
sija grūmotų bet kuriai tų ša
lių, kurių nepriklausomybę pa
sirašiusios paktą valstybės ga
rantuoja, ir 3 — Francuzijos, 
Britanijos, Rusijos generalinių 
štabų pasitarimus, kad jų ar
mijos galėtų veikti juo 
mingiau, jeigu 
kalas.

NEW YORK, N. Y., geg. 26. 
— ' Kalbėdamas ketvirtadienio 
vakare Amerikos verslininkų 
importu ir eksportu bankiete, 
prekybos departamento sekre 
torius Harry Hopkins pareis^ 
kė, kad Jungt. Valstijoms rei
kia daugiau importų. Hopkins 
paaiškino, kad jis ruošiasi pa
skirti grupę ekspertų importo 
padidinimo galimumams studi
juoti.

Du kartu kėsintųsi 
Mussolinį nužudyti

pasirodytų
sek- 
rei

pa-Britanija
Klementijui E.

Penktadienį 
siuntė maršalui 
Vorošilovui pakvietimą stebėti 
Britanijos armijos manevrus, 
kurie įvyks tur būt rugsėjo 
mėnesį. Pakvietimas Vorošilo
vui interpretuojamas kaipo 
britų draugingumo Rusijai žen
klas.

Į 20 valandų per 
Atlantą

PARYŽIUS, Francuzjja, geg. 
26. — Dienraštis “Paris Soir” 
paduoda pranešimą iš Nicos, 
kad paskutiniuoju laiku du 
kartu kėsintasi Benito Musso
linį, Italijos diktatorių, nužu- 
ryti. Pirmasis pasikėsinimas 
buvęs padarytas balandžio 27 
dieną. Kitas buvo padarytas 
gegužės mėnesio pradžioje, kai 
Mussolinis keliavo į Piedmon- 
tą.

Antrą kartą užpuolikas bu
vo suimtas, 
kankinamas, 

į išdavęs. Jis 
pavardės.

Italijos vyriausybė paneigė 
šitą pranešimą.

Suimtasis, nors 
savo bendrų ne 

nepasakęs nė savo

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
.26. — Vokietija stato lėktuvą 
kuris galėsiąs gabenti pasažie- 
rius per Atlantą, iš Lisbono 
į New Yorką, į 20 valandų.

Paderewski susirgo

ORR
te

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

Nepastovus; tarpais lietus 
arba perkūnija; temperatūra 
mažai tepasikeis; lengvi ir vi
dutinio stiprumo pietų vėjai; 

' saulė teka 5:20 v. r., leidžiasi 
8:14 v. v. Sekmadienį debe
suota. j;

MASKVA, Sovietų Rusija, 
2(5. — Soyietų Rusijos fi

nansų komisaras Arsenij Zve- 
rev ketvirtadienį vakare pa 
skelbė, kad vyriausybė planuo
ja skirti ateinančių metų ar
mijos ir laivyno reikalams 
40,885,000,000 rublių — Jungt. 
Valstijų pinigais $7,727,265,- 
000.

šitą pareiškimą Zverev pa
darė vyriausiojo Rusijos sovie
to posėdy.

Mažiešius - nebuvęs 
žydas - sako Freud

LONDONAS, Anglija, geg. 
26. — Dr. Sigismund Freud, 
visame pasauly išgarsėjęs 83 
metų Vienos žydas psichologas 
šiomis dienomis išleido anglų 
talba naują savo knygą, pa
vadintą “Mažiešius ir Monote
izmas”. Freud reiškia nuomo
nę, kad Mažiešius nebuvęs žy
das. Jis buvęs egiptėnas, fa
raono Achnatono sekėjas. Ir 
taip judaizmas, kaip ir krikš
čionybę, pasak Freudo, yra ki
lę iš Achnatono mokymo, ku 
ris garbino šviesą.

Republikonai stato 
šen. Vandenbergo 

kandidatūrą

t -

CHICAGO, geg. 26. — Dr.( žinomos pajėgos 
Charles H.-Mayo, garsus chi- 
rurgas iš Rofeester, Minn., mi
rė Chicagoje penktadienį 5:55 
vai. popiet, 
senumo.

Jis buvo 73 metų

atvyko biznio rei- 
susirgo plaučių už-

Chicagon 
valais, čia 
degimu. Dėtos visos mokslui

Svarsto planus sub
marinui Sųualus 

iškelti
PORTSMOUTH,. N. H., geg. 

26. 33 submarino Sųualus
jūreiviai tapo išgelbėti. Narai 
apžiurėjo šuibmarino skyrių, 
kuriame buvo- dar 26 jūreiviai, 
kai nelaime - ištiko daivą. Rado, 
kad skyrius yra pilnas van
dens. Taigi bet kokia viltis, 
kad iš šių 26 jūreivių nors vie
nas butų išlikęs gyvas, pames
ta. •

Dabar pradėtas planavimas 
submarinui iškelti. Bendras 
planas yra išpumpuoti vande
ny, kad laivas pats iškiltų. Ta
čiau tai busiąs nelengvas dar
bas.

Praeity vieną nuskendusį 
submariną iškelti ėmė .9 mė
nesius laiko.

i jį išgelbėti. 
Tačiau biuletenis išleistas penk
tadienį - prieš -5 valandą sakė,, 
kad jo padėtis yrą beviltė. Va* 
landą vėliau jis mirė.

Dr. Charles H. May o ir jo 
vyresnysis brolis William J. 
Mayo įsteigė Mayo 'vardu kli
niką. šita klinika laikui bėgant 
išgarsėjo visame pasauly.

veterinarijos, Klaipėdos atsi
skaitymo ir laisvosios uosto 
zonos sutartys. Pasirašymo 
proga Reicho Kancleris Hitle
ris priėmė Užsienių Reikalų 
Ministrą Urbšį. Reicho Užsie
nių Reikalų Ministras Ribben- 
tropas užtikrino Vokietijos 
draugystę Lietuvai.

DIDELĖS KARO AVIACIJOS 
IR ŠAULIŲ ŠVENTĖS.

organizacijoms įsakyta likvi
duotis.

10,000 italų padeda 
vokiečiams statyti

'■ "*•tvirtoves

Generalinis proku
roras Murphy at

lankė Caponę
LOS ANGELES, Cal., geg. 

26. — Jungt. Valstijų genera
linis prokuroras Frank Mur 
phy ir federalinio investigaci- 
jų biuro viršininkas, J. Edgar 
Hoover, ketvirtadienį atlankė 
Caponę. Koks buvo vizito Ca- 
ponei tikslas, jie nepaaiškino. 
Tačiau iš kitų šaltinių patirta, 
kad jiedu norėjo gauti infor
macijų apie Chicagos gemble- 
rius.

Jo.
Vo-

KAUNAS, gegužės 21 d. vy
riausybei dalyvaujant, įvyko 
didingos karo aviacijos ir 
lių šventės. Suaukota 400 
tuvų ir 35 kulkosvaidžiai.

sau- 
šau-

ELTOS DIREKTORIUS DAI- 
LYDĖ PASKIRTAS Į RYGĄ.

KAUNAS, gegužės 23 d. — 
Iki šiol buvęs “Eltos” Direk
torių Pranas Dailydė paskirtas 
Lietuvos Pasiuntiniu Latvijai.
1939/V/24 d.

Ruošiasi statyti fabriką

METZ. Francuzija, geg. 26. 
— Patikimi pranešimai, gau
nami Frfcncuzijoj, sako, kad 
10,000 italų padeda vokiečiams 
statyti tvirtoves Saar srity. 
Italai dirbą šitą darbą todėl, 
kad Vokietijai trūksta darbi
ninkų. Be to, daug italų kari
ninkų atsiųsta į vokiečių tvir
tovių zoną. Jų tikslas esąs su
sipažinti su vokiečių darbu ir 
planais. Antrą vertus, vokie
čiai karininkai siunčiami į Ita
lijos sustiprinimų zonas.

NEW YORK, N. Y., geg. 26. 
— z15,000 žmonių susirinko 
ketvirtadienio vakare į Madi- 
son Sųuare Garden pastatą Ig- 
nace Jan Paderewski koncerto 
pasiklausyti.

Nesulaukdama išgarsėjusio 
pianisto publika pradėjo neri
mauti. Koncerto rengėjai pa
galiau pranešė, kad Paderew- 
ski susirgęs. Jo širdis esanti 
silpna. Koncertas neįvyksiąs.

Paderewski yra 78 metų še
iminio. Jo draugai reiškia nuo
monę,. kad pianistas gal būt 
niekuomet nebeskambins vie 
šame koncerte.
& 7/.A vi

WASHINGTON, D. C., geg. 
26. — Kai kurie republikonų 
vadai pradėjo vajų senatoriaus 
Vandenbergo kandidatūrai į 
Jungt. Valstijų prezidentus 
1940 melų rinkimams pasta 
tyti.

Konskripcijos pro
grama patapo įsta

tymu Britani jo j
LONDONAS, Anglija, geg. 

23. — Britanijds konskripcijos 
bilius penktadienį patapo įsta
tymu, kai jį užgyrė karališko
ji komisija, ši komisija dabar 
veikia 'vietoj karaliaus, kuris 
lankosi Amerikoje.

Japonijos ambasa
doriai įširdę ant sa

vo vyriausybės
TOKIO, Japonija, geg. 

-r- Japonijos ambasadoriai
kietijai ir Ita-ijai pasipiktinę 
tuo, kad jų vyriausybė atsisa
kė pasirašyti kartu su Vokie* 
tija ir Italija militarinę sutar
tį. Ambasadoriai esą tiek su
pykę, kad grūmojo rezignuoti, 
užuot painformuoti italus ir 
vokiečius apie Tokio vyriausy
bės nusistatymą.

MARIJAMPOLĖ. — žinomi 
marijampoliečiai tiria galimu 
mus statyti didelį audimo fa
briką. Faktiškasis fabriko sa
vininkas bus akc. b-vė “Med 
vilnė”. Fabrikas bus prisiglau
dęs prie Šešupės, Degučių ar 
Tarpučių rajone, bus gana di
delis, jame dirbs per 300 
bininkų.

dar-

Vilniaus Vytauto D 
gimnazijai 25 metai

Naciai paneigia ne 
palankius jų tvirto 

vėms pranešimus
- BERLYNAS, Vokietija, geg. 
26. — Prieš porą dienų pra-v 
nešta, kad Reino potvynis ap
sėmė kai kurias nacių tvirto
ves. Vokietija šituos nepalan
kius jai pranešimus ketvirta
dienį kategoriškai paneigė.

/ •

19,400 italų sugrįš 
iš Ispanijos

ROMA, Italija, geg. 26. — 
Vyriausybė paskelbė, kad 19,- 
400 italų kariuomenės bus ar
timoj ateity pergabenta iš Is
panijos (Italijon. Tai esąs pas
kutinis kontingentas italų ka' 
riavusių gen. Franto eilėse.

Karalius Emanuelis nuvyk- 
siąs j Neapolį sugrįžusių pasi 
tikti.

Apskaičiuojama, kad Italija 
išleido, gelbėdamas generolu 

čeko-S|į^^p||:? . J Franco, $526,000,000.

Britanija pripažins 
Čeko-Slovakijos 

aneksavimą
LONDONAS, Anglija, xgeg. 

26. ~ Sir John Simon, .Brita
nijos iždo sekretorius, parla
mentui penktadienį davė su
prasti, kad Britanija ketina 
pripažinti Hitlerio aneksavimą 

’ ....

VILNIUS. — 1940 m. spa
lių 9 d. Vilniaus Vytauto D. 
gimnazijai sukanka 25 metai. 
Ryšium su tomis sukaktuvė
mis manoma išleisti atitinkamą 
leidinį, kuriame bus nušviesta 
tos mokslo įstaigos istorija ir 
veikla. V. D. gimnazijos dir. 
M. Šikšnys Vilniaus lietuvių 
spaudoje paskelbė atsišaukimą 
į visus buvusius tos gimnazi
jos mokytojus ir mokinius, 
prašydamas juos iki 1940 m. 
sausio 1 d. atsiųsti savo atsi
minimų iš* gimnazijos gyveni 
mo, taip pat suteikti žinių apie 
savo veiklą išėjus iš gimna
zijos ir, jeigu kas turi, atsiųs
ti budingų, tam leidiniui foto
grafijų.

■f- v

UTENA. — Smulkus valiu
tos spekuliantas, grįždamas su 
apie 2,900 litų svetimos valiu
tos pirkiniu,'' vagone susitiko 
su krim. pol. agentu. Netoli 
stoties jam pareikšta, kad esąs 
areštuojamas, nors visą kelio
nę kalbėjosi, kaip seni pažįsta
mi. Kurį laiką patylėjęs pirk
lys prašosi išvietėn, kur sau
gomas, neva degtukų ieškoda^ 
inas, gudriai susiranda pinigus 
ir pro skylę išmeta lauk, tikė
damas Vė’iau rasti.

Kvotos metu pinigų pas ji 
neranda, bet ir jis tų pinigų 
neranda.

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 garsinkl- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“CIassified” skyriuje.

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

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STBEET 
Chicago, III.
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AMŽIAUS PROGA I
MtsV DlDtt PAVASARINIS ifiPARDAVlMAŠ SUSIDEDĄS Iš 
VIRS 300 ATIMTU AUTOMOBILIŲ DABAR JAU PILNAM ĮSI
SIŪBAVIME. KAINOS NUMUŠTOS. NIEKUR KITUR JUNGTI
NĖSE VALSTIJOSE NfcGAtt DlftKTl TAIP GRAŽIŲ, PILNAI 

UŽTIKRINTŲ AUTOMOBILIŲ UŽ TIEK MAŽAI PINIGŲ*
Pirm Nėgu Pirksi Ateik Ateilhhkyk į totiM įferMft kAiftbarl 
ir palygink musų kainas. Jus maloniai nusistebėsite* Kiekvienos 

Gamybos ir Modelio ėia rasi; ,
UŽ KAINĄ KOKIĄ IŠGALI MOKĖTI

ULDSMODiLE 6 1S38 sedahs Ir čbupeš. Šiiiaupys daugiau kaip 
puse. Taipgi 2 1937 Sedans ir dešimts 1936 sėdaus visi kaip nauji.

Pigiai kaip $320 
PACKARD 1938 sedans 2-6 cilinderių ir 3-8 cilin^etių—

Pigiai kaip 585 
Taipgi 5 1936 Sfcdahs t Pigiai kaip $395
DODGE 1938 sehdad haUjutėllb* Sutaupys virš pusė, 3 1937 se- 

dMh ir 5 1936 sedAns Pigiai kaip $325
BUtCK naiijausis 1938 sedan naujutėlis teik uŽ pusę. Taipgi 2 

1937 sedanai ir 1936 kaip naUji. Pigiai kaip $395
PONTIAC 1938 Sedan naujutėlis. Sutaupys 50%. Taipgi 1937 

sedan ir 5 1936 sedans. ’ P1*1“1 ®’OB:
PLYMOUTH 1038 Sedah už $0 centų ant dolerio. Taipgi I 

sėdaus. Mažai vartoti. Migiai kaip;
STUDEBAKER 1938 sedan nabjutelis; Tiktai $405 ir 3 1936 

dans ir 2 1935 sedans. Pigiai kaip t -
CHEVROLET 1937 sedan fieturi ir želikių, tobulas kdip tuoj iš 

dirbtuvės, Taipgi 2 1936 sedane Pigiai kaip $295
CHRYSLER 1937 S
DE SOTO Sėdari 1938 kaip naujas
LA SALLt naujaušls 1936 sedan, fadib, šildytuvas tikrai 

žus.
NASH 1936 Sedan kaip naujas, tiktai
FORD 1938 šėdah Sutaupys pUsę. Taipgi 1936 sėdau už tik 
CADILLAC 1937 sedan naujutėlis iš visų pusių

Tūriine taipgi 1935-34 karu virš 200 ir 33 mode 
kiekvienas karas turi 3 mėhesių gUrahtijU

Pigiai kaip $325 
o. Taipgi 1936 

295 
se-

edan, trys ir 5 ’35 sedans* Pigiai kaip $285 
$485

$495 
$295 
$265

__ ___  _ __ 4 . $495 
virš 200 ir 33 modelių už pigiai kaip $45 
mėhesių garahtija it dešimt difehiį V£- 

žiuotės bandymą. Jus galite pitkti šit Visišku pasitikėjimu. Tas 
karas, kur) nupirksiie iš musų, turi duoti jums naujo karo paten
kinimą it, beto, mes absoliučiai užtikriname sutaupyti jums šimtus 
dolerių.

Nereikia jums ir pinigų. Mes imame senus kaniš kaipo įmoke- 
jhną, d likusią galite išmokėti mažais mėnesiniais išmokėjimais iki 
dviejų metų laikui.

Į ATDARA KASDIEN IKI 10 V. V. 1R VISĄ DIENĄ SEKMADIENĮ

Cook CountyFinance Co.
1340 W. 63rd STREET. (Prie Loomis)

Sveikatos Dalykai
APSAUGOJIMAS DANU NUO PUVIMO

------------- r~‘ "““M* ' ■* į , ■.
Dr. C. Z. Vezel’is • daVoja dantų kaip reikia, ir jie

• ............... ■ - • ' . • 4 \ i <4. r.” ’ » -v.

Dantų puvimas yra viena iš 
paprasčiausių ligų tarpe jaunų 
ir suaugusių. Yra ištirta, kad 
apie 90 nuošimčių mokslaines 
Vaikų šCrgd ilililėta liga. Labai 
tetai pasitaiko matyti viduram- 
iiį Žmogų ŠU visais geraiš dan
timis.

Puvimas daptų praeityje bu
vo labai paprastas, ir daugu* 
mas & musų žiurėju kaipo į 
neišvengiamą priešą lt kanki
nos iki nelėkti jų, nes, Sako, ne* 
Užsimoka taisyti: kai visi išpus, 
gaiisiu dirbtinus dantis*

Paprastas dantų puvimas hė- 
ra reikalingas normaliame ku-.

J

SEIMININKĖS IR VISI SU

ADVANCE KRAUTUVE
BUSITE GERIAU PATENKINTI PIRKDAMI 

SAU NAMŲ REIKMENIS

SPECIALIS PASIŪLYMAS ANT RUPRIGERATORIŲ IR 
VIRTUVĖM. pigiu. f)AUG SUTAUPYSITE . .

pasirinkimus Nau-Pilnas
jausiu 1939 Metų General 
Motors
labai mažos, lengviausi iš
mokėjimai, didelė nuolai
da už seną ledaunę. Pasi
rinkimas 1939 metų mados 

Frigidaires po

$119.50
ir augščiau

Frigidaires. Kainos

Tarpe skaitlingaus pasirin
kimo visokių geriausių iŠ* 
dirbysčių virtuvėm pečių- 
Čia rasite ir Moorc iŠdirby- 
stės pečius. Nepaprasta 
vertybė. Moore pečius tik

$69.50
Alcazar» Universalu Crown, 
Welbuilt, Athens ir kiti 

parsiduoda nuo

$28.00
ir augščiau

Specialis Išpardavimas Visokių Baldų Setų, Naujausių, 
ir Gražiausių Pilnų 3-4-5 Ruhlų Autfitų ir Atskirų Baldų

Brangios ir naudingos DOVANOS DYKAI 
Del Jiihe Brides ir Kitų

.............................■ Ml M "l»H«tl..i I 1 I u.

greitai phfia* Kalkių yfa daug ( 
piene, daržovėse, natūraliame 
grudų maiste ir vaisiuose. Vita
mino D apsčiai randame žuviės 
riebaluose ir saulės spinduliuo
se.

J^dliiiOŠ, kttHoš nbri, kad 
kūdikis turėtų gerus dantis, tu
ri žiūrėti, kad jis gautų kasdien 
atsakančią kombinaciją maisto.

Dantų švarumas labai daug 
prteidoda pHe jų apsaugojimo 
nuo puvimo. Jei dantys yra ap- 
sinešę, tarpui dantų maisto prb 
sipakavį, tai tas maistas prade* 
da puti dantyse ir sugadina ge
riausiai subudavotų enamelį* 

he. Galima daug sumažinti jų'^t enamelis yru blogai subu* 
puvimą panaudojant tam tik- davotus, tai sugedęs maistas 
tas priemones. Iki Šiai dlehui burnoje atakuoju ir pradeda 
puvimą dantų negalima visai pūdyti jį. Labai greitai teikia 
pašalinti, šiuo laiku dentisterl- gėtul išvalyti dantis rytą ir va
jos profesija studijuoja it daug butą* Tas driūg pagelbės UžlaL 
laiko pašvenčia, kaip apsaugoti 
dantis nuo puvimo. J

Yra dvi svarbiausios priežas* 1 
tys dantų puvimo* Pirma, dan
tys netvirtai sUbudttVotij unitą 
— dantys neprižiūrimi ir ap
leisti. Jei dantys yra neptižiu- 
rimi ir menkai sUsibUdnvoję, 
tai jie pūna labai greitai.

Per pereitus kelis metus stu
dijavimas dantų puvinio pa
tvirtino, kad menkai sUsibuda- 
voję dantys daugiausia puild* 
Puvimas dantų yra daugiau ne
gu lokališka liga, kuri užpuola 
dantis. Didesnė daktarų dalis 
mano, kad dantų puvimas yra 
simptomas nebalansuoto mais
to. Taigi, tėvai pastebėję kūdi
kio didelį dantų puvimą turė
tų pagalvoti, ar riėra kari* nege
ra su kūdikio aBUna 'Sveikata.

! Normališkas ir atsakančiai 
sveiktas Vaikas neprivalo turėti 
didelį dahtų puvimą. Dabarti
nis tyrinėjimas nurodo, kad 
dantų puvimas daugiausia 
Įvyksta dėl nebalansuoto mais
to. Laboratorijos eksperimen
tas su gyvuliais parodo, kad 
geri dantys pradeda puti, jei iš 
gyvulių maisto atitraukiama 
tam tikri elementai. Taipgi la
boratorijos eksperimentas pa
rodo, kad jei į gyvulio maistų 
pridedi paskirtą elementą, ku
rio trūksta, tai dantų puvimas 
sulaikomas. Pasekmės tų ekspe1 
rimeiitų privedė prie įsitikini* 
Ino, kad gerai balansuotas 
maištas turi daug 
dantų apsaugojime

I mo.
Gamta apdengė

I dantį su kietu apdangalu, ku* 
1 rį vadiname enameliu. Norma* 
I liškas enamelis yra tvirčiausias 

ir kiečiausias kaulas žmogaus 
kūne. Jei kūdikio maistas ne
turi reikiamų elementų laike 
budavojimo dantų, enamelis ne* 
susibudavoja kietas; vietoje ap* 
saugoti dantis nuo puvimo, tik 
pagreitina jų gedimą.

I Dantys budavojas prieš gimi* 
mą, užtai yra patartina nėščiai 
motinai vartoti maistą pagal

I gydytojo ir dentisto patarimą, 
I nes nuo motinos vartojamo 

j maišto žymiame laipsnyje pri
klausys kūdikio dantys.

Jei enamelis 
subudavotas

posakis Brika sveikų dantų iš- j 
laikymo atžvilgiu* Jei mažinu
si skylutė pasirodo enamelyje 
arba Viršuje danties, tai puvi
mas tada eina greitai, nes apa- 
ČiOjė endtnelio dantis yra | 
minkštas. O kai puvimas pasie
kia danties gyvį arba nervą 
užnuodija, tai jau nėra gerai* 
Tad patėmijus mažiausią sky
lutę reikia kreiptis į dantų gy
dytoją, kad jis užtaisytų ją* O 
jėi tai laiku nebus padaryta, 
tai visai galimas daiktas, jog 
teks dantį prarasti. Tagi, ap
saugok danties viršų, o tuo ap
saugosi visą dantį nuo puvimo.

Trys svarbiausi žingsniai ap
saugoti dantis nuo puvinio yra:' 
L tinkamas balansuotas mais
tas! & kasdieninis dantų valy
mas it 3* teguliarls dantų gy- 

. dytojo prižiūrėjimas.
Daugiausia atkreipk dėmesį 

į maistą it dantų švarumą, lai 
mažiausiai teikės dantų gydy
tojų lankyti*

. ..... . . . ' .

MODERNIŠKAS LIGONINES 
APTARNAVIMAS

Dabai* prieinamas visiems už že
mas nustatytas kainas

TONŠILAl. Išėmimas tonsilų ir 
adenoidų su gulėjimu, užlaiky
mu, fcazų antiseptikais ir chirur
go phtarnavimu. 24 vai. prabūti 
ligoninėje. Vaikams  .......... $15
UŽAUGUSIEMS .................. $20
Visi ligoniai yra asmeninėj Dr. 
Blaine L* Ramsay priežiūroje, 
turinčio puikiai išlavihtą pagel- 
bininkų štabą. Prieš viską yra li
gonio patogumas.

I BLAINE RAMSAY IIOSPITAL 
35 South Hoyne Avenue 

(tarpe Madison it Monroe) 
Telefonas dieną ir naktį 

SEELEY 4700.

Dr. Maurice Kaliu
Praneša, kad nuo birželio 1 

d. jo namų telefonas bus

Plaza 3200
Ofiso tek* liekas tas pats—

Yards 0994
mu i.

kyli juos sveikus Jei dantys 
yra apsinešę dieįips laiku, tai 
nėra taip pavojinga* nes dienos 
laiku lidŽUViš 
no j e yra ir 
blogos veikti* 
galit liežuvis 
burnoje nėra 
ri gerą progą veikti, taigi yra 
pageidaujama, kad gulti einant 
dantys butų atsakomai išvaly
ti. • |

Yfa senas posakis: apsaugok 
viršų, apsaugosi viską. Tas pats

4^

MICHIGAN AVĖ?
KLINIKAS

ši įstaiga yra apylinkės sveika
tos cėtittas, kur gali gauti pilną 

sveikatos patarnavimą

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

A 1DVaW € HE 
aMfurniturecsINC.

Office and Res. Fhone Calumet 7472 
Office BonrsiM p. m. 7-8:30 p. m.

Physielan and Surgeon 
3261 So. Halsted Street 

Dr. V. E S1EDLINSK1 
DENTISTAS

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

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

TeL Lafayetto 3650

DR. 8TRIKOL IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4«45 SO. ASHLAND AVE. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nub 6 iki 8 

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

Namų Tel.: Frospect 1936
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-

reikšmes 
nuo puvi-

kiekvienų

AKIU SPECIALISTAI

2586-40 West 63rd Street
Prie Maplewood Avenlie

GARSINKITE "NAUJIENOSE”

yra netikusiai 
ir turi skylučių,

I toksai enamelis užlaiko pavo
jingas bakterijas. Kukli tėvai 
prižiūrės kūdikio maistą ati
džiai ntio gimimo iki septyniom 
likos metų; tame laike yra visi 
dantys šUšibudavoję 

į tėję.
I Enafnelis pašidart> 
I 'osforo, vitamino E) 
| dalies kitų mineralų;

ma kombinacija minėtų riiitie- 
I ralų subudavoja tvirtus dantis. 
I Paprastas Amerikos maistas 
J yra duona, mėsa ir bulvės. Ši- 
■ tas maistas duoda įvaliai fosfo

ro, bet neturi pakankamai kal
kių Ir vitamino D. Taigi, vai
kai, kurie yta maitinami duo- 

—. [na, mėsa ir bulvėmis, nesubu-

ir sUtvirJ

iš kalkių; 
ir mažos 
pakanka-

juda) seilių bur- 
baktėrljoš nuturi

Bet naktį tilte4 
nesijudina, seilių 
ir bakterijos iii-

LAIDOTUVIŲ

MICHIGAN AVĖ
KLINIKŲ

3254 SO. MICHIGAN AVĖ.
Tel. CALUMET 4178.

DIREKTORIUS

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, hervuotu- 
mb, 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 A v.

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 m CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

u * * T £ Į <41.....
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIĄ LAIDOJIMO ĮSTAIGA

‘ *1AM'BU£aNC1L
x -Į DIENA IR NAKTĮ

Visi telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hėrmitage Avė.
4^47 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

Klausykite hiuslį Yiętiivių radio programų Antradienio ir šešta
dieniu Vakarais 7 vai. vakaro iš W* I. I*. stoties (1480 K.) 

, —Pranešėjas P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
ChicagoS, ■
Cicero |
Lietuvių ’
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

L J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 W«st 46th Street Yards 0782

B.- Ii , r ! .............................. .................... ......... ......-r-------------------------------------------------------------------- .

: S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituattica Avenue Yards 1138

lachavhcz IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast 108iii Street Tel* Pullman 1276

ALBERT V. PETKUS ~
4704 So; tVestern AVe. Phone Lafayette 8024

1.1 . ^Ir ■ r it** 'V' . " ‘ .... I ‘ ~ / ’r.;' 1.'' f T. ... i u

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yardfc 4908

. —i >b   — ii Iii i Ml iW Į.'., (ii*..., - ' lll'lli l' >1 Ii II į -........................... . ■ _

ANTHONY B. PETKUS
6834 Šo. XVestern Avė. , Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

L . J. LIULEVIČIUS
į 4348 Š. Čalifųrnia Avenue Phone Lafayette 8572
i ■— ■ - = ................................. i... ■ •. . - ■ .•

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

Dr. g. serner
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

' LIETUVIAI

fa

’ GYDYTOJAI IR DENTISTA1 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

________ Prgugjjos .N.^įaj .......
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.
Rež. 4910 SO. MICHIGAN BLVD* 

Tel. Kenwood 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. Virginla 0036.
Residence TeLBEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

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

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

2400 VVEST MADIŠON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 Iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 6597

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phohe YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 633S 
Rez. Hyde Purk 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų; Jr** vaikų ligų gydytoja »c
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 gydytoja* 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 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2886.
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kąhn
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

Miešto
Kamb,
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 6818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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.
...INtikil
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KORESPONDENCIJOS
KANOSHA MARGUMYNAI

uz

sūnūs

GARSINKI® “NAUJIENOSEJ. Mačiulis

sumany

NELAUKITE

GASIN

$169

DRINKSAS
PolitikosSPĖČIAU DEL DECORATION DAY

Chicken and Steak Pietus
> <

iš Stoties

Turtas—virš 
$3,100.000.00

Sophie
Barčus

tai kon- 
Jis yra 

lietuvių,

■gi
Mm

RYTINE RADIO 
VALANDA

Rezervas 
—virs 

$225,000.00

Pirmas piknikas, kurį rengia 
Amerikos
Klubas, įvyks sekmadienį, ge
gužės 28 d. Washingtono par
ke. —C. K. Braze

Motinos die 
Vedybų varpai. —

JAUNA
VEDŽIAI!
Pirkdami 3 kambarių 
rakandu^*gausite ši
tą $29.75 vertės alu- 
minum setą DOVA
NAI.

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

RAS 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.

Motinos dienų buvo graži ir 
saulėta. Buvome pakviesti pas 
dukterį ir žentų pietų. Papieta
vę išvažiavome pasivažinėti. Pa
kelėje sustojome pas ponus 
Končius, kurie turi gražių vie
tų ant R. 3 kelio važiuojant į 
Mihvaukee. Ta vieta yra žino
ma kaipo Parisian Gardens.

Ponai Končiai yra labai ma
lonus ir svetingi žmonės. Jie vi
sada su šypsena sutinka ir pa
lydi svečius. Iš jų patyrėme, 
kad šiais metais jų duktė baigs

EGG ______________  $6.00
NUT _______________  $6.00
BIG LUMP__________ $6.00
MINE RUN__________ $5.75
SCREENINGS_____ $5.00

PIRKIT DABARI — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Kenoshiečiai nelabai palan
kiai žiuri į rinkimų aukų Lie
tuvai gelbėti. Sako, surinks do
lerių Smetonai, o vokietis ar 
lenkas ateis ir pasiims Smetonų 
kartu su surinktais doleriais.

Visai kas kita su Klaipėdos 
pabėgėliais. Visi sutinka, kad 
juos reikia šelpti.

PIRKIT NAUJĄ
• CHRYSLER • PLYMOUTH 

• CHEVROLET

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

Ponai Jonas ir Kazimiera Po- 
teliunai turi gražų sūnų Anta
nų, kuris įžengė į “stonų mote
rystės”. Tuja proga gegužės 14 
d. tėvai surengė' šaunias vedy
bas. Svečių buvo daug ir iš vi
sur: Mihvaukee, Chicagos ir ki
tur. Apie vietinius nėra reikalo 
ir kalbėti. Jaunavedžiai buvo 
gausiai apdovanoti.

P-as Poteliunas, taip sakant, 
yra “krajavas” siuvėjas. Jis lai
ko siuvyklų ir tavernų.

Jauniemsietfiš Rpeliunams 
linkime laimingo ir ilgo gyve
nimo.

PARLOR SETAS;
3 ŠMOTŲ 

BEDR00M SETAS;
5 ŠMOTŲ VIRTUVES 

' SETAS;
PEČIUS.

Aukos Klaipėdos pabėgėliams
Lietuvių Laisvės Mylėtojų 

Draugystė savo reguliariame su
sirinkime, tarp kitko, pakėlė 
klausimų apie Klaipėdos pabė
gėlių šelpimų. G. Grinius pasiū
lė, kad butų kiek paaukota 
Klaipėdos pabėgėliams, kurie 
dabar atsidūrė didžiausiame 
varge ir kenčia didelį skurdų.

Tuo klausimu keli nariai kal
bėjo. Pagaliau buvo nutarta pa
skirti Sederį ir Jankauskų, kad 
parinktų aukų. Liko surinkta 
$8.35. Draugija iš savo iždo pa
skyrė $6.65, kad butų galima 
sudaryti $15. Pinigai liko per
duoti pirmininkui, kuris juos 
tuoj pasiu'ntė ten, kur jie pri
klauso.

Darbai pas mus eina viduti
niškai: nei labai gerai, nei la
bai blogai, žinoma, bedarbių 
netrūksta. Visi laukia vis geres
nių laikų. O ar kada sulauks,— 
tai jau kitas klausimas.

(Buvęs Dambrausko Daržas)
83 & WILL0W SPRINGS ROAD

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 Lafayette 9832

Vieni dejuoja, kad biznis silp
nai eina, bet ponai šimanaus- 
kai, kurie laiko moderniškų ta
vernų (1361 — 52 St.), blogų 
laikų matyti, nejaučia, šiomis 
dienomis jie nusipirko gražų 
“Buick’ų”, kuriuo galės šauniai 
pasivažinėti.

Linkime jiems gerų biznį da-

Kažkas man į ausį pakuždė
jo, kad apie naujieniečio J. Bar- 
tašiaus dukterį sukasi šaunus 
jaunikaitis. Daugiau to: girdi, 
netrukus suskambėsiu “vedybų 
varpai”.

Laimingai!
P-as Bartašius laiko moder

niškų tavernų adresu 2427 — 
52 t St. , i

UŽTIKRINTOS
PLEITOS grąžinami 

jei nepatenkinti

Sunkus darbas. — Martinas užprotestavo 
na. — Pas įvairius biznierius 
Darbai.

Stodamas į “Naujienų” kon-( liesti tuos, kurie per metus gan 
testantų eiles maniau, kad įus na po kelis tūkstančius dolerių 
lengva gauti “autų”. Tačiau at
rodo, jog tai bus itin sunkus 
darbas. Vietos žmonės mielai 
laikraštį užsiprenumeruotų, bet 
neturi pinigų. Mat, pas mus su 
darbais vis dar nekaip.

Tačiau nors ir lėtai, bet vis 
dėlto žengiu pirmyn. Ir šia pro
ga tariu ačiū visiems, kurie ma
ne remia.

Šiaip darbininkai jau ir dabar 
skurdžiai verčiasi, tai nebėra 
jiems kas mažinti.

Pažiūrėsime, kaip viskas tas 
baigsis.

Beje, Martinas paklojo penki
nę, kad man geriau sektųsi su 
kontestu.

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

Madisonė universitetų. Studija-' Tenka pažynjeti, jog buvo ki 
vo aptiekorystę. Linkime p-lei lusi ir opozicija. Keli “linksmi* 
Končiutei kuo geriausio pasise- nariai, stojo už tai, kad susirin
kimo.

P-as Končius man 
penkinę už “Naujienas

Vienų gražų rytų, žiuriu, prie 
mano dirbtuvėlės sustojo auto
mobilis. Pasirodo, kad 
silmanas J. Martinas, 
plačiai žinomas tiek 
tiek kitataučių tarpe.

Prieš kiek laiko kilo 
inas miesto valdybai ir visiems 
darbininkams sumažinti atlygi
nimų. Martinas prieš tai užpro
testavo. Jis pareiškė, kad pir
miausia algų kapojimas turi pa-

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

laikų praleisti prie GEROS MUZIKOS.

Naujieniečių Untulių 
stinus, p. George Untulis, atida
rė minkštų gėrimų užeigų. Lin
kime jaunam biznieriui kuo ge
riausio pasisekimo. Reikia tikė
tis, kad vietos lietuviai pas jį 
pirks “aiskrymų”, saldainius ir 
kitus dalykus.

Rytoj Gali Būti Pervelu!
Jei norite apsidrausti nuo ugnies namus, baldus, automobilį, arba 
bet ką užsitikrinti, tai* prašome ateiti į musų ofisą. Nedrįsti čia, 
nėra ko — susitarsime ir reikalus sutvarkysime.

“PRIKLAUSOME PRIE PIRMAKLASINĖS 
CHICAGO BOARD OF UNDERWRITERS”

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 ■ f

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

DANTIMS 
PLEITOS
Pataisoma

Išmokė jom A 
už padėtus Z1

pinigus \
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

Pasiren duoti
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.

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

HEJNA BROS.

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

Tel. Lawndale 2908-9 Tel. Monroe 9251

O’MALLEY & McKAY, Ine.
GENERALINE AGENTŪRA

Bankers Indemnity Ins. Co. ^22 W. ADAMS ST
Columbia Fire Ins. Co. 1®17, 1519, 1521
Michigan Fire & Marine Ins. Co. Telefonas CENTRAL 5208
Sentinel Fire Ins. Co. Telefonas CENTRAL 5209

CHICAGO.

jkimas Klaipėdos pabėgėlių šel- 
paklojo pimo klausimo visiškai nesvars- 

Ačiū, tytų. Atrodo, kad tiems ponams 
doleris daug lengviau “gėri- 

P-as J. Riskus drauge su VI. inams” paaukoti, negu duoti de- 
Schlager laiko gražų tavernų šimtukų Klaipėdos pavarge- 
adresu 5601 
juos 
si priimtas tikrai šauniai, 
tikrai svetingi žmones.

P-as Riskus užsimokėjo 
“Naujienas”. Tai senas ir geras 
naujienietis. Be “Naujienų”, sa
ko jis, negalįs apsieiti.

Ačiū jam.

0 2310 Roosevelt Road
TO > , ,44?

24 Avė. Užėjęs pas liams, kurię nacių persekioja- 
niekuomet nesigailėsi: bu- mi turėjo viskų palikti ir bėg- 

Jie ti.
Po $1.00 aukojo: K. Vaitekū

nas, G. Grinius, Ig Motiejaitis 
B. Kvederas, J. Skruzdis, .1. 
Skripkis ir A. Bitumskis; po 50 
centų: M. Kernagis, A. Salučka 
ir J. Mačiulis.

Po susifinkinio dar buvo gau
ta $3.00, tai tokiu budu iš viso 
susidarė $18.00. Pinigai, kaip 
jau minėjau, liko perduoti Klai
pėdos pabėgėlių gelbėjimo ko
mitetui

Kapinių Puošimo Dienoj Važiuokite su

Blue Bird System
—- BUSAIS-----

Tel. LINCOLN 5657
MUSŲ BUŠAI VAIKŠČIOJA Į ABI PUSES

Iš CHICAGOS IKI JOLIET 
TURIME STOTIS PRIE 63-čios IR CICERO 

Argo • Justice • Willow Springs
Busus galite gauti Chicagoje ant Archer ir Cicero, 63rd ir Cicero. 

22nd ir Cicero, 22 ir Crawford ir Kedzie ir Archer. 
Visi nauji Bušai įtaisyti su radios dėl jūsų smagumo. 

Bušai sustos 4>rie Archer ir Kean Avė. — netoli Lietuvių 
Tautiškų Kapinių. /

M ii®

STANDARD CLUB
Švelni Degtinė—100 Proof

BOTTLED IN BOND
Nėra Geresnės Degti
nės už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT. $ 4 j

4/5 Kvortos ■ I

Reikalaukit L
SAVO APYLINKES
TAVERNOJ

Un dar d 
Club

•v ■■ t
A

• • ' ■ • "r
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priemonių, kad tai butų pilnai 
ištirta ir kad su nusikaltėliais 
lutų pasielgta pagal konstituci
jų-

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

$8.00 
. 4.00 
_ 2.00
- 1.50
- .75

Užsakyme kaimu
Chicagoje—paštu:

Metams ------
Pusei metų __________
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams ____
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ................-
Savaitei .... ........ .. .... .. ....
Mėnesiui __ ;__________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)'

šeštadien., gegužes 27, 1939

^APŽVALGA-

Subscription Kates:
85.00 per year in Canada
35.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago .
3c per copy.

3c 
18c 
75c

VITAIČIO IR VINIKO 
• KONSPIRACIJA

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

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

Metarhs____________ .____ $5.00
Pusei metų-------------——. 2.75
Trims mėnesiams 1.50
Dvierii mėnesiams .........   1.00
Vienam mėnesiui --------------- .75* \ 
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
Metams_____________ J---- $8.00
Pusei metų_____________ 4.00
Trims mėnesiams .--------------2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Naciškas “fiureris”
Amerikos hitlerininkų “Bundo” vadas, Fritz Kuhn, 

buvo suimtas* ir padėtas po $5,000 kaucija. Distrikto pro
kuroras New Yorke jį apkaltino pavogus $14,500 pinigų 
iš “Bundo” iždo.

Tai toks yra tas Amerikos nacių “fiureris”.
Socialistinėje vokiečių spaudoje Amerikoje jau pir

miau buvo rašyta, kad Fritz Kuhn turėjo pažintį su ka
lėjimu ir Vokietijoje.. Todėl jisai buvo; priverstas nešdin
tis į Meksiką, o iš tenai atvyko į Jungtines Valstijas.

Krašto militarizacija
Vyriausiam Sovietui (Rusijos “parlamentui”), kuris 

dabar yra suvažiavęs Maskvoje, tapo pateiktas biudže
tas, kuriame numatoma 155,670,000,000 rublių ($29,421,- 
630,000) pajamų.

Iš tos sumos ketinama šiais metais išleisti 40,885,000,- 
000 ($7,727,265,000) krašto apsaugos reikalams. Vadina
si, daugiau negu ketvirta dalis krašto pajamų bus "išleis
ta karo dalykams!

Reikia atsiminti, kad sovietų valstybės pajamos plau
kia ne tik iš mokesčių, muitų, paskolų ir panašių šaltinių. 
Valdžiai Sovietų Sąjungoje priklauso taip pat ir geležin
keliai, kasyklos, dirbtuvės ir 1.1. Viskas, ką pagamina 
Rusijos pramonė, ką atneša geležinkeliai, knygų ir laik
raščių leidimas ir net kinematografas bei teatrai, plau
kia į valstybes iždą. Ir iš tų visų pajamų valdžia skiria 
daugiau, kaip ketvirtą dalį, militarizmo reikalams.

Šitą krašto militarizavimą bolševikai vadina “socia
lizmu”, ir yra naivių žmonių, kurie jais tiki. Jeigu tokį 
ūkio vedimą vadinsime socializmu, tai kareivinė (kazer- 
mė) bus geriausias socializmo pavyzdys.

Bet socializmas reiškia visai ką kita. Jisai reiškia 
asmens laisvę, t. y. paliuosavimą žmogaus nuo politinės 
priespaudos ir nuo ekonominio išnaudojimo. O militariz- 
me jokios laisvės žmogus neturi. Politikoje militarizmas 
reiškiasi diktatūroje.

Politinės fantazijos
Kongreso komitetas ne-amerikiniems veikimams ty

rinėti neseniai išgirdo apie grupę žmonių, kurie buk ke
tina gelbėti Ameriką nuo “raudonųjų”, ruošdamiesi pa
daryti šioje šalyje tokį sukilimą, kokį Ispanijoje padarė 
gen. Franco. Kai kurie iš tų busimųjų “sukilėlių” buvo 
pašaukti į Washingtoną ir kongresmanas Dies juos kvo
tė.

. Girdėt, kad bus pašauktas liudyti ir gen. George Van 
Hom Moseley, kurį ta grupė esanti pasirinkusi “sukili
mo vadu”. Šis generolas buvo armijos 4-to korpuso ko- 
manduotojas ir dabar yra iš kariuomenės išėjęs. Spau
doje buvo paskelbti keli jo pareiškimai po to, kai Dies'o 
komitetas paminėjo jo vardą sąryšyje su atidengtuoju 
“sukilimo sąmokslu”. Iš to, kaip jisai kalba, atrodo, kad 
jam kažin kas vaidinasi.

Tai, matyt, žmogus, kurio galva pilna keisčiausių 
fantazijų. Nieko nuostabaus tame nėra. Karininkas, il
gus metus išbuvęs armijoje ir paskui senatvėje išėjęs di- 
misijon, pasijunta civiliame gyvenime, kaip miške. Jam 
tas gyvenimas svetimas ir nesuprantamas, nes jame nė
ra nei disciplinos, nei karinės tvarkos. Šitoks žmogus ga
li, iš tiesų, įsivaizduoti, kad jo pareiga “gelbėti kraštą” 
nuo pražūties — tuo tarpu, kai pražūtis kraštui visai ne- 
gręsia. ’ . . . ’

Ispanijos fašistų “didvyrio” rolę generolui Moseley 
suvaidinti, veikiausia, neteks.

X

Išniekintas paminklas
MARIJAMPOLE.—Prieš ke- 

lėtą dienų, nežinomi asmens, 
išniekino J. Stumburevičiaus 
kapą parapijos kapinėse, šitas 
kapas atsirado didž, karo-me
tu. Velionis palaidotas nešvę
stoje kapinių vietoje. 1929 me
tų rudenį, kada jau buvo pa
aiškėjusi J. Stumburevičiaus 
tragiškos mirties priežastis,

kapas buvo papuoštas skonin
gu paminklu ir pašvęstas, 
antkapyj iškalta ketureilis.

' į •
Vis tik piktos valios žmonės 

negalėję praeiti pro šitą, daug 
mums apie tai netolimą oku
paciją sakantį kapą, ir pamin- 
klą sudaužė: nuskelta dalis kry- 
žiaus, sudaužyta antkapio len
tą. Pats užrašas išlikęs nepa
liestas? ’: ’ • .4.,

šios savaitės “Tėvynėje” iš
kelta nuostabus dalykas: kad S. 
E. Vitaitis pagamino provoka
torišką straipsnį, kuris tilpo 
“Vienybėje” bal. 27 d. ir kurio 
kopija buvo pasiųsta Pennsyl- 
vanijos apdraudos komisionie
riui su tikslu sukiršinti jį prieš 
SLA prezidentą F. J. Bagočių 
ir redaktorių Kl. Jurgelionį.

O to straipsnio vertimą komi
sionieriui parūpino Dr. M. J. 
Vinikas, SLA sekretorius.

Į tą “Vienybės” straipsnį 
mums jau teko atkreipti dėme
sį. Buvo aišku, kad jo auto
rius turėjo provokatorišką tiks
lą, nes straipsnyje (su parašu 
“Pittsburgho Žemaitis”) paduo
dama neva F. J. Bagočiaus žo
džiai, kurie visai iškreipia turi
nį pasikalbėjimo, kurį SLA pre
zidentas ir redaktorius turėjo 
su komisionierium, p. Taggar- 
t’u.

O kaip komisionierius, kuris 
lietuviškų laikraščių neskaito ir 
lietuviškai nemoka, galėjo pa
tirti, kad “Vienybėje” toks 
straipsnis tilpo? Aišku, kad kas 
nors turėjo jam tą “Pittsbur
gho Žemaičio” rašinį pasiųsti; 
ir žinomas dalykas, kad tas 
pats asmuo, kuris tą provoka
torišką straipsnį pagamino ar-; 
ba patalpino “Vienybėje”, pasi
rūpino, kad komisionierius jį 
pamatytų, kartu su vertimu an
glų kalbom

Vertimą, kaip minėjome, pa
darė Dr. M. J. Vinikas. Būnant 
SLA sekretorium ir matant, 
kad čia yra šmeižiamas, organi
zacijos prezidentas, $ękretariaus 
Viniko pareiga buvo jį apginti 
arba jau bent pranešti jam, kad 
komisionierius teiraujasi apie 
“Vienybėje” tilpusį straipsnį, 
kuris gali labai pakenkti SLA 
viršininkų reputacijai. Bet p. 
Vinikas to nepadarė. Vietoje to, 
jisai tiktai išvertė “Pittsburgho 
Žemaičio” straipsnį ir pasiuntė 
p. Taggart’ui, palikdamas jam* 
pačiam daryti savo “išvadas”.

Ir kas buvo norėta, tas ir pa
siekta. Gavęs “Vienybes” iškar
pą su “Pittsburgho Žemaičio” 
straipsniu ir Dr. M. J. Viniko 
vertimą, apdraudos komisionie 
rius perpyko! Jisai gavo įspūdį, 
kad SLA prezidentas F. J. Ba
gočius tyčia klaidina SLA na
rius, skelbdamas neteisingus da
lykus apie apdraudos departa
mento nusistatymą SLA .centro 
kėlimo klausimu, ir parašė Su
sivienijimui labai aštrų laišką.

Na, ir 'kas dabar pasirodė? 
Pasirodė, kad tą visą provoka
ciją prieš prez. Bagočių padare 
pats “Vienybės” redaktorius, p. 
Vitaitis. Jisai ne tiktai įdėjo 
melagingą “Pittsburgho žemai
čio” straipsnį į “Vienybę”, bet, 
kaip SLA prezidentas tvirtina, 
jisai (Vitaitis tą straipsnį ir su
fabrikavo 1

Tai matome iš F. J. Bago
čiaus susirašinėjimo su komi
sionierium, kuris yra įdėtas 
SLA organe.

F. J. Bagočiaus laiškas
Atsakydamas į komisionie- 

riaus užsipuolimą dėl minėto 
“Vien.” straipsnio, SLA prezi
dentas rašo geg. 16 d. 1939 m., 
kad jisai dalyką ištyrė ir sura
do, kad tokio reporterio ar ko
respondento, kaip “Pittsburgho 
Žemaitis” visai nėra, ir kad tą 
melagingą nęva pasikalbėjimą 
sufabrikavo “Vienybės” redak
torius, kuris pereitame SLA sei
me buvo atstatytas iš “Tėvynės” 
redaktoriaus vietos ir dabar va
rinėja kerštus prieš SLA.

Kad komisionierius galėtų pil
nai įsitikinti, jogei ta provoka
cija tikrai yra Vitaičio darbas, 
prez. Bagočius siūlo p. Taggar
t’ui .pareikalauti iš “Vienybės”

adresą to asmens, kuris rašė, 
pasislėpęs po pseudonimu 
“Pittsburgho Žemaitis”, ir SLA 
prezidentas siūlosi stoti akis į 
akį su tuo rašytoju.

Ką apdraudos komisionierius 
darys, nežinia. Jisai neturi ga
lios laikraštį New Yorko vals
tijoje priversti išduoti savo ben
dradarbio vardą ir adresą, — 
negut jisai kreiptųsi į federali- 
nį teismą, ko vargiai galima ti
kėtis. Tačiau Susivienijimas ne
gali palikti šito dalyko pilnai 
neišaiškinęs.

Jeigu p. Vitaitis, kaip jį vie
šai kaltina prez. Bagočius, pa
darė tą provokaciją su tikslu 
diskredituoti' SLA prezidentą ir 
pakenkti geram Susivienijimo 
vardui, tai. Susivienijimas turi 
patraukti p. Vitaitį ir “Vieny
bę” tieson. , Teisme p. Vitaitis 
turės progos parodyti, ar jisai 
rašė ar ne tą melagingą “Pitts
burgho Žemaičio” korespon
denciją, ir su kokiais tikslais 
tas rašinys buvo paskelbtas 
“Vienybėje”.

Be to, valstijų įstatymai (tai
gi, tur būt,,ir New Yorko vals
tijos) draudžia viešai skelbti 
diskredituojančius dalykus apie 
fraternales organizacijas. Ka
dangi “Vienybė” visą laiką pur
vais drabstė SLA Pild. Tarybą, 
o dabartinė provokatoriška jos 
kampanija jau perėjo visas ri
bas, tai Susivienijimas privalo 
padaryti tam galą.

M: J. Viniko role
šituose biaūriuose “Vienybės” 

žygiuose prieš SLA labai įtarti
ną rolę vaidina ir Dr. M. J. Vi
nikas, SLA' sekretorius ir nuo 
senų laikų artimas p. Vitaičio 
sėbras.

Vinikas pįagamino komisio
nieriui provčkatoriško “Vieny- 

1 bes” straipsnio vertimą, ir ne
paaiškindamas komisionieriui, 
kad to straipsnio turinys mela
gingas. Jau iš to galima numa
nyti, kiek geros valios yra pas

Iš Lietuvos
Sunkus pavasaris 

žvejams

operetinės pieno perdirbimo 
bendrovės reikalų spręsti ne
gali. Kaip žinia, Daugėliško pie
ninė yra viena didžiausių ir 
geriausiai veikiančių pieninių 
ne vien Vilniaus, bet ir Nau- 
gardelio vaivadijoje.

ŠVENTOJI (Kret. apsk.) — 
Visą šį pavasarį musų pajūry 
labai mažai tepagaunama žu
vies. Kliudo tam labai dažnos 
juros audros. Be to, menkėmš 
žvejoti negauna žvejai strik to 
(mažyčių žuvelių ūdoms, meš
kerėms padengti). Kol juros 
vanduo yra šaltas, jos čia ne
silaiko. Pirma žvejai atsivež
davo strikto iš Klaipėdos, bet 
dabar nebegali ten nuvykti.

Z Asmeniškai Lydimos
1937
1939
1937

Išplauks iš New Yorko 
per Gothenburgą, Švediją 
Antroji Liepos-July 1 d.

GARANTUOTŲ
VARTOTŲ KARŲ

BARGENAI
1937
1937
1937
1936

PACKARD 6 cyl. 4 Durų 
BUICK Sedan R. ir H.
PLYMOUTH 4 Durų Sedan 
PLYMOUTH 4 Durų Sedan 
Radio ir Heateris.
DODGE 4 Durų Sedan.
PLYMOUTH Coupe.

FORD Sedan

Bridgeport 
Motor Sales 
3040 So. Halsted St.

Atdara sekmadieniais

Lenkai spaudžia lietu
viu sukurtų pieninę

VILNIUS. — Bal. 24 d. Vil
niaus žemes ūkio rūmai buvo 
pasikvietę Daugėliškio lietuvių 
pieninės valdybos ir tarybos 
atstovus, kuriems pasiūlė pie- Į 
ninę Daugėliškyje likviduoti ir 
susijungti su nelietuvių veda
ma pienine Ignaline. Pieninės 
atstovams nesutikus tai pada
ryti, rūmų vadovybė siūlė Ig- 
nalino ir Melagėnų pieninėms 
užleisti kai kurias Daugėliškio 
pieninės filijas (pieno nugrie
bimo punktus) ir didelį savo 
rajono poltą. Atstovai ir šio 
pasiūlymo priimti nesutiko, 
motyvuodami tuo, kad jie be 
žmonių sutikimo šitokių ko-

Bet iš prez. Bagočiaus laiško 
komisįonieriui matyt, kad Dr. 
Vinikas galėjo duoti p. Vitai- 
čiui mintį padaryti tą provoka
ciją. prieš SLA prezidentą, ku
ri buvo atlikta “Pittsburgho Že
maičio” straipsniu”. Nes niekas 
kitas, išimant Viriiką, nežinojo, 
apie ką prez. Bagočius ir redak
torius Jurgelionis buvo kalbėję
si su apdrąudos komisionie- 

1 \ i ! ' • 

rium.
Bagočiaus atsakyme į komi- 

siouieriaus laišką sakoma:
“Nei aš, nei p. Jurgelionis, 

oficialio musų organo, ‘Tėvy
nės’, redaktorius neturėjo jo
kių pasikalbėjimų su kuriuo 
nors laikraščio reporteriu ar
ba korespondentu apie tai, 
kas įvyko musų konferenci
joje balandžio 14 d. 1939 m., 
tik p. Jurgelionis painforma
vo Dr. Viniką, musų Susivie- 

~ nijimo sekretorių, apie Tams
tos šiame reikale 
limo klausime)

(centro ke-
nusistaty-

sekretoriusvadinasi, 
iš Kl. Jurgelionio pa-

Taigi, 
Vinikas 
tyrė, kad komisionierius yra 
priešingas centro raštines kėli
mui į Pittsburghą. Ir štai netru
kus “Vienybėje” pasirodo mela
gingas neva kokio ten “Pitts
burgho žemaičio” pasikalbėja 
mas, kuriame sakoma, kad Ba
gočius užtikrįno, jogei komisio
nierius davė, “leidimą” kelti 
cęntrą į Pittsburghą! Tas mela
gingas rašinys tuojau yra pa
siunčiamas komisionieriui Tag- 
gart’ui, kuriam paskui Dr. Vi
nikas parūpiną anglišką verti
mą.

Čia aiškiai matyt Vitaičio ir 
Viniko konspiracija prieš SLA 
prezidentą.

šitokio dalyko organizacija 
negali toleruoti Pildomoji Ta-

redaktoriaus paduoti varta. fe ryta privalo .imtis ■ energingu

Antrą ekskursiją 
vadovaus Vladas 
Mučinskas, Švedų 
Amerikos Linijos 
lietuvių skyriaus 
vedėjas Amerikoj.

VI. Mučinskas
Abi ekskursijos užglrtos Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.

Gauk nemokamai suteikiamą musų 
ekskursijų brošiūrą ir retkartlni lei

dinį “Turizmo žinios”.
Kiti išplaukimai Iš New Yorko!

LIUUID 
TILING

“MODERNAS FINIŠAS”

GLOSS

ui 
galioną

baldams medžio darbams
- 2. „i 
ke-

UŽ 
kvortų

Idealui finišita 
ir HicnoniH. Pakanka vieno kauto, nežymi 

briikftnių. Gali būti plaunamai! ke
lia aykiUH, nepaniCH žvilganio. 

-------------------- KUPONAS-----------------------”
BANDYMO PASIŪLA 

Liqui<l Tiling ____  vienas kenas 35c
1 brušis.... ...................  - 25c

Verta 00c
VISKAS UŽ 250

Specialiu aukų paštu nesluntlame

Kungsholm .....  birž. 3, rugp. 19
Drottningholm birž. 12, liepos 13
Gripsholm.......  liepos 24, rūgs. 8

Kreipkitės į savo vietinį agentą, ar 

Swedish American Line 
181 N. Michigan Avė., Chicago, I1L

Robertson & Ccl.
DEL GERESNIŲ PREKIŲ IR 

MAŽESNIŲ KAINŲ

Visuomet Lankykite Bridgeporto Didžiulę

PRŪGRESS KRAUTUVĘ
Čia Dabar Eina Didis

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
LABAI DAUG GALITE SUTAUPYTI

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

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

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

vakarais iki 9 P. M.

'■!* A

fa

i

šliubinis velionas 
nuo 
Suknelės Pamer
gėms nuo

Išeiginės

Marthas B ridai
Shoppe

5012 South Ashland Avenue 
Tel. Prospect 5513

M. ROSZKOWSKA, savininkas

ŠLIUBINE
SUKNELE

$7.00
$5.90

Suknelės

$275.00 vertes pilna 3-jų kambarių įrengimą, dėl seklyčios, 
miegamo kambario ir virtuves. Viską ko reikia galite 

pirkti tik už 

$155.00
SYKIU GAUSITE PUIKIAS DOVANAS DYKAI

Didis Išpardavimas
REFRIGERATORIŲ, DRAUBŽIAM PLOVYKLŲ, RADIOS, 

VĄIKAM RAKANDŲ IR VISOKIŲ KITOKIŲ 
NAMAM REIKMENŲ

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI
Duodame Dideli Nuolaidą Už Senus* Daiktus 

Perkant Naujus

3222-26 So. Halsted Street
PASIKLAUSYKITE MUSŲ RADIO PROGRAMO NEDfiLIOJ 

U-tą VALANDĄ PRIEŠ PIET IŠ STOTIES WGES
■................ ■■■■-*

SUSTOK—ŽIŪRĖK 
SKAITYK! 

Sensacinis Akinių

Išpardavimas
Musų Reguliari Kaina $10.00
AKINIAI IŠPARDAVIMUI—

$5.95
Musų Reguliari Kaina $15.00
AKINIAI IŠPARDAVIMUI—

$8.95

Pilnas patenkinimas užtikrina
mas arba grąžinsime pinigus.

Dr. R. J. Berkovitz
350a So. Halsted St.

Tel. YARDS 3565.

Remkite tuos, kurie ■ 
garsinasi 

‘‘NAUJIENOSE’-



NAUJIENOS, CMcago, D1šeštadien., gegužės 27, 1939

geg. 28-ta d yra
Diena” — Žemaičių

Rytoj nuo pat ryto

ŠIS BANKAS 
Pasiūlo

MAŽŲ IŠLAIDŲ—ILGŲ TERM

Nekilnojamo Turto

PASKOLŲ
• Naujų Namų
• Refinansavimo

• Pirkimų
PO

Apdrausta Morgičių Sistema

Chicago City Bank 
and Trust Company 
HALSTED PRIE 63-čios GAT.

Tel. Wentworth 8800
Federalės Depositų Apdraudos 

Korporacijos Narys.

NĖRA JUDOMŲ DA
LIŲ ŠALDYMO SIS
TEMOJ NUSIDĖVĖTI 
IR TRIUKŠMUI DA
RYTI.

Teisėjas Tomas J. Lynch 
Vertas yra Lietuvių Balso

Rytoj “Žemaičių 
Diena”

Teisėjas Tomas; J

Apygardos Teisėjas Tomas 
J. Lynch priklauso prie gabių
jų pasižymėjusių, teisingų j ųir 
žmoniškųjų teisėjų eilės. Gy
vena 30 warde ir čia turi labai 
daug reikalų su vietos gyven
tojais teisingumo reikalai^.
- Teisėjas Lynch buvo alder- 
manu to wardo nuo 1914 m. 
iki 1920 metų. Gi 1921 metais 
buvo išrinktas apylinkės teisė
ju. Vėliau apygardos.

Per ’nekurį laikų jįs ėjo tei
sėjo pareigas skyrybų teisme. 
Asmeniui yra nusistatęs prieš 
skyrybas iš principo, todėl, 
kiekvienų bylų su atsidėjimu 
išnagrinėja ir stengiasi poras
sutaikinti. Kas labai dažnai jam pasiseka.

Tad, Chicagos Advokatų draugija mato jame gabų ir teisin
gų ir veiklų teisėjų. Taigi ir lietuviai balsuodami už jį birže
lio 5 d. padarys gerų darbų. Jis eina demokratų tikietu.

INSULIUOTAS 2 KARŲ GARAŽAS

Rytoj, 
‘‘Žemaičių 
Gegužinė, 
visi žemaičiai ir jų draugai iš 
visos Chicagos ir apylinkių va
žiuos į Vinco Kubaičio Daržų 
— Sunset Park, prie 135-tos 
gatvės ir Archer avenue.

čia įvyks pirmas žemaičių 
istorinis piknikas, šį piknikų 
rengia žemaičių Kultūros kliu- 
bas. Tad-gi, pasimatysime ry
toj, Sunset Parke.

— Steponas.

jaščio vietų šitokiu dalyku už
imti, bet esu priversta, jei kiti 
ąnt kulnų mina. Komunistai 
niekuomet neprisidėjo prie 
Draugijėlės auklėjimo ir jie 
prie jos neturi jokių pretenzijų.

Prie progos Draugijėlės drau
gams noriu priminti, kad jos 
piknikas įvyks birželio 18 d., 
Beverly Shores, Indianoj. Paša
liniai yra kviečiami važiuoti 
kartu. Mok. A, Zabukienė

Brighton Parko 
Vaikų Draugijėlė 
Ir “LDS Globa”

»•

Mažų Išlaidų
NAMAS

'T’ YLA ir laisvė nuo nusideve- 
A jimo...ar tai ne tas, ko JUS 

norit pirkdami šaldytuvą. Vien 
tik Serve! tegali tai pasiūlyti 
jums, plūs visa kita nauda. Atei
kite čia sau pasirinkti.

Pantatysimo ant Jūsų CIOO 
loto. Unljiatu darbu v I V V

NOMSB

Matykit 
ŠIO MODE
LIO NAMĄ 
ŠIANDIEN 
10 v. r. iki 
4 v. p. p. 
nnisų kieme

bal- 
sti-
bai- 
vei-
Au- '

Kviečiamo apžiūrėti 
musų kiemo garažų, pirm negu 
statysi. Nėra jokių prievolių.

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

KAKEL KAFKA —Itcpitel—

Asmeninio Patarnavimo Rakandų 
Namai.

6343 So. Western Avė.
Tel. REPUBLIC 6051

UŽEIKIT PAS 
PETE YOUNG

— narys — 
271 AM. LEGION POST 

CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS
Schlitz Alus 

82nd ir KEAN AVENUE 
(prieš Tautiškų kapinių vartus) 

WILLOW SPRINGS, ILL.

ALEX ALESAUSKAS
& SONS

ŠAKNYS NUO VISŲ
NEGALIU

Nesvarbu kokia jūsų negalė butų— 
HELENA SCHEIMAN—garsi her- 
balistė gydo ir nuoširdi 70 metų 

amž., gimus gabi gy
dytoja—pasekmi tuk- 
tančiams—siūlo ŠAK
NŲ liuosuotoją DY
KAI su specialiais 
ŠAKNŲ VAISTAIS 
už $1.00 nuo visų li

gų. Padarytas iš Amerikos ir Euro
pos šaknų. Neša greitas-saugias pa
sėkas atkakliose ir užsibuvusiose 
ligose, šaukti pasitarimui Dykai ar 
Daktaro Tyrimui, ar rašyti $1.35 
liuosintojui HERB TONIC COM-

• PQUND už $1.00 GAUTI.
Helena Scheitnann

Herbaiistė virš 40 metų. 
1869 N. DAMEN AVĖ. 

Tel. Brunswick 4900 
1-as aukštas. N.5.20-39

Pastatysime namus ir vidų Įren
gsime ant jūsų lotų. Visi darbi
ninkai unijistai ir užtikrinti.

į\\

CITY WRK8. & LUMBER CO.uii i nni\ui uo LumuLii uui At(Iar„ 8ekm. 10 v r# lkl 4 v

SEALED STEAM PRINCIPLE! N0W BROUGHT 
ro HOME VVASHiNG IN THE NEW

NORGE
STERI-SEAL

STEAM SEALER IŠJU
DINA PURVĄ. NOR- 
CELAIN AGITATOR 
PAŠALINA PURVĄ ... 
GERIAU . . • PADARO 
PLOVINIUS GERIAU 
ATRODANČIAIS . . . 
DĖVISI ILGIAU!

Kiek švelnesnė, greitesnė ir 
tikslesnė naujoji Steri-Seal 
plovimo veikia, tiek geriau 
drabužiai išsiplauna ... atro
do geriau ir ląiko ilgiau!

Spindančio sanitariai 
to porcelano ... didesnė, 
presnė vana .. Norcelain 
gimo agitatorius, kuris 
kia švelniai... oversize 
tobuilt transmisija... naujo 
typo damp dryer, kurs perei
na senos mados grąžtuvus ... 
Duoda daugiau už jūsų pi
nigus, negu senosios skal
byklos.

TIK
TAI

$5
ĮMO
KĖTI

$5
MĖN.

H
 i TUMi

• • ••

■

CONSERVADOR

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

’ CAGA ILGAI MINĖS
4

Užtikriname, kad Sutaupysite 
Šimtus Dolerių

Virš 300 garantuotų karų. 
Yra visų išdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

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

TIESIOGIAI
garantuotąPirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
išgalite 

gerą 
liku-

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

PER

Naujas
Shelf- 
Lined 
Inner- 
Door

Duoda

Laiškas Redakcijai
Malonėkite man suteikti vie

tos keliems žodžiams apie “De
legato” korespondencijų, iš Ko* 
munistų LDS 2-ro apskričio 
konferencijos, kuri tilpo “N-s 
gegužės 23 d.

Perskaičiusi korespondencijų I 
visai nemaniau duoti atsakymų, Į 
bet rytojaus dienų atėjusi 9 
Brighton Parko Jaunuolių I 
Draugijėlės globėja p. Ragaus- I 
kienė paklausė ar tai tiesa, kad |. 
komunistai nori Draugijėlę per
imti. Sako, neleisiu dangau duk
relės, jei taip. Tas musų drau
gijėlę išardys.

Pasikalbėjus, išsiaiškino, kad I 
korespondencijoj yra minimas I 
tiktai pasiūlymas, kad LDS per- I 
ims Draugijėlę. I

Toks ^nesusipratimų kėlimas I 
yra visai bereikalingas. Jeigu I 
L.D. Susivienijimas mano apie I 
globojimų Draugijėlės, tai ture- I 
jo išrinkti tam tikrų, komisijų ir I 
man sušaukus*’ tėvų susirinki- I 
mų, pasitarti ar jie sutiks per- I 
eiti po tokia globa. Aš draugi- I 
jėlės negaliu perduoti kitiems, I 
nes ji ne man priklauso, bet vi
siems tiems, kurie leidžia į jų 
savo vaikučius, ir patiems vai- I 
kučiams. Jie turi savo komi te- | 
tų ir be pasitarimo su jais aš 
viena nieko nedarau. Kuomet 
jaunuoliai patys diskusuoja Į 
Draugijėlės reikalus, tai jie ge- ’ 
riau įsigilina į jos veiklų ir 
daugiau pradeda ja interesuotis, 
Aš ne diktatorė. Draugijėlėj 
randasi jaunuolių iš High 
Schools, jie turi protų ir daly
kus svarsto gimtai.

“Kodėl Parupo Draugijėlė
Ačiū delegatui už pranešimų 

apie LDS norus. Nieko stebėti
no, jei komunistams jau paru
po Draugijėlė.1 Choras jau ne
blogai prasilavinęs, turi šokikų 
grupę, mandalinų grupę, ir t,p. 
Bet kad to atsiekti, tai kas nors 
turėjo dirbti. Nevien reikėjo 
dirbti, bet reikėjo visokios pa
galbos iš vaikų tėvų ir motinų 
ir simpatikų, kurie lankė Drau
gijėlės parengimus.

Kuomet Draugijėlė rengė 
Koncertų Lietuvių Auditorijoj J 
balandžio 23 d., tai komunistų 
Kanklių Choras, lyg kerštui ir
gi sumanė rengti vakarų tų pa
čių dienų, ir agitavo visokiais 
budais “prieš Zabukienės paren
gimų”, Tai nebuvo labai gražu. 

Užaugusiems jaunuoliams vi
suomet patariu eiti prie lietu
viškų chorų, kaip Kanklių, Pir
myn, Mirutės ir Naujos GadyJ 
nės< Bet po įvykių dėl to paren
gimo, patys jaunuoliai pasipik-| 
tino komunistais. Jie užprotes
tavo, kad “Vilniai” neduoti 

į spaudos darbų ir neturėti su 
komunistais nieko bendro, jei
gu jie prieš Draugijėlę agituo
ja. O dabar komunistai jau no
ri Draugijėlę paimti “globon”. 
Komunistų darbais kilo didžiau
sias pasipiktinimas ir tarp tė
vų. <
“Komunistai beturi Pretenzijų 

I Prie Draugijėlės”
Čia kalbu •nie vien nuo savęs, 

bet pakartoju1 tėVų išsireikimus. 
—i______Man nemalonu, kad tenka laik-

26% GREIČIAU 
PRIEINAMA VIETA

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West «3rd Street 

prie Loomis

TIKTAI

’ 5.00
įmokėti

SEE NORGE B E FORE YOU BUY!
-■A____________________________________________________________________________________________________-___________-............. .............. .... .......................................

Alex Alesauskas & Sons
Asmeninio Patarnavimo Rakandų Namai : '

6343 So. Western Avė. Tel. Republic 6051

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

I Philco, tasaf kokybes vardas, kurs virš 11 milionų Ame
rikos namams neša didžiausius šaldytuvų pagerinimus. 
Nuostabus Conservador, ar Inner Door palaiko dažniau

I vartojamus valgius ... lengvai padedami, lengvai pasie-
I kiami. Palaiko šaltį vienodesnį, geresniai valgių apsau-
I gai. Jums atlieka laikas, pastafigos, pinigai ir, be to, nau

dojatės kiekviena kita šaldytuvo gerybe. Ateikite—pama-
I tykite!

Alex Alesauskas & S©ks
6343 So. Western Avė. Tel. Republic 6051

Asmeninio Patarnavimo Rakandų Namai

EASYTERMS- ■itt

Vartoti Karai
Pasirink gerų vartotų karų, gerai pertaisytų ir garantuo

tų autorizuoto Chevrolet dylerio.

Švenčių Bergenas
1935 CHEVROLET SPORT SEDAN

Su • įbuuavotu trunku ir Knee-Action. Geros Aa J||r 
mechaniškos sųlygos ........................................

MAŽAS {MOKĖJIMAS — — LENGVI TERMINAI

Drelel Chevrolet Co
VARTOTŲ KARŲ LOTAS

4374 ARCHER AVENUE
ARTI KEDZIE AVENUE KAMPO

SERGA ŽMONES 
kurie turi . reumatizmą, blogą 
kraują, odoš>,ligas, kenčia inkstų, 
pūslėse ar šlapinimosi negales, tu
rėtų kreiptis -į ofisą patarimo 
DYKAI. Tai nieko nekainuos.

LABORATORINIS TYRIMAS 
KAINOJ

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

DEARBORN HEALTH AND 
PHYSIO-THERAPY SERVICE 

Formerly DR. ROSS’ 
Health Servise and Laboratories 

35 SO. DEARBORN STREET 
Phone Central 4641

kampas Monroo St.. Chicago III. Imkite ele- 
votorių iki 5-to aukfito. Priėmimo kamb. 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 A LONG DISTANCF 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. VAROS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKEŠ
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Garsinkitės ‘N-nose”
• LIGONINES— 

HOSPITALS
SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI už
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLĖ3 IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ 15.00 
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama.... * 
VISAS LIGAS GYDOMA $«|.00 

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

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840
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LIETUVIŲ TAUTIŠKŲ KAPINIŲ Diena Iš Dienos

Čia Lengva Nusipirkti Naujus Rakandus

KAPINIŲ KOPLYČIA

28-tas ĮSPŪDINGAS

Seklyčios Setai po $49.00 ir Aukšiiau

Gegužės--May 30, '39
PRADŽIA 10 VAL. RYTO Miegamųjų Setai po $49.00 ir aukščiau

COHEN BROSYARDS MOTOR

BIRUTES DARŽE

HIGHWAY TAVERN

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
STOGAMS POPIER

ji5oo.no DOVANOMIS $1500.00
NEW CITY FURNITURE MARI Pėdą

pėdaRENGIA

VISAS LANGAS GARAŽUI DURYS■Kostumeris

12-40
uz porą

DARŽEBIRUTES PLYWOOD

KLAUSYKIME
Tel. VIRGINIA 0458Pusė Bloko į šiaurę 

Nuo Archer Avenue

8’ x7’; 8’j
3’ x 8

Žagariečiiį Kliubo 
Išvažiavimas

40 metų toj pačioj vietoj 
tie patys šeimininkai

8’* x 6 
dydžio 1

Aukščio 36 colių 
*1 m Pėda

79-TA IR 
ARCHER 
AVENUE

prie 35-tos ir So. 
Avė. Vakarėlio 1 pradžia 
vak.

Yra surengtas įspūdingas programas. Dalyvaus žymus 
kalbėtojai, chorai, benas ir Dariaus-Girėno Post su 
uniformomis ir savo benu. Po iškilmių bus gražus 
piknikas

Šokiams gros NEW CITY RADIO ORKESTRĄ—Dalyvauja Radio 
žvaigždės ir juokdariai. Taipgi NEW CITY rinks 

populiariausią lietuvaitę.
Jei kas norite vykti busu, ateikite į New City Furniture krautuvę 
dėl rezervacijų. Su kiekviena rezervacija dykai tikietas į pikniką.

KLAUSYKITE MUSŲ PROGRAMO ANTRADIENIAIS IŠ 
STOTIES WSBC. 1210 KIL., 8:30 IKI 9:00 VAL. VAKARO.

RAKANDŲ PIRKTI EIKITE 
VISUOMET PAS:

TVOROMS VIELA
, (Double Loop)

Rytoj įvyks Šv. Marijos pa 
rapijos svet 
Union 
7 vai.

Gem 
KOPĖČIOS 

Labai tvirtos, 4 
iki 8 pėdų-5 pd. 
ilgio $*|.O5

S PIKNIKĄ

O jos vyras Aleksandras vie
noje ligoninėje netrukus baigs 
chirurgijos praktikavimo ter
minę. Tokiu budu daktaras 
Jenkins išėjęs iš ligoninės ga
lės pradėti ir savarankiai gy
dyti ligonis. —Kaimynas.

FURNITURE COMPANY 
1401-3-5-7-9 SOUTH HALSTED STREET

Kr«”*nvė atdara utarninko, ketvergo vakarais, o taipgi nedėliomis 
PINIGAI MALONIAI GRĄŽINAMI, JEI NE PATENKINTI

Visusggeros valios lietuvius ir lietuvaitės kviečiame 
dalyvauti Komisija

VAKARĄ ŠALTIMIERO

Ateinantį sekmadienį, gegu
žes 28 d., žagariečių kliubas 
rengia savo pirmę šių metų 
išvažiavimų, kuris įvyks Spai- 
čio darže, priešais O’Henry 
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,

Gegužinis IŠPARDAVIMAS 
pa. CZERVVCA

4 pėdų pločio, ¥4” storio 
5, 6, 7 ir 8 pd. ilgio Al 
PĖDA ...........................  **

R. TOLEIKIENE
L. RLUMAS ir

M. GELEŽINIENK

už 100 
pėdų 

už 100 
pėdų

ASBF8T08 GONTAI 
(SIENOMS ASBESTINIAI APDENGIMAI)

Ištęsiamos 
KOPĖČIOS 

Nepaprastai 
cvirtos, už pė
dą tiktai 310

Nemokamas
Pristatymas
Chicagoj ir
Apylinkėj

virves.
skite
munsų
sias kainas

NAUJI RASTAI
, 1x4 FLOORING GRINDIMS

[Tv-. , Skiepams, kambariams ir yiš-
I l J] kams. Tiktai už 100 pėdų

WHITE LEAD
Reikalinga visuomet ir visur.
Pirkite 100 sv. ken. Ql/oA 

svaras v

ASPHALT GONTAI
Reguliarė kaina _ 
$2.25. DABAR VC

TIK . I ♦
už ryšulį ■

Geriausia Maleva
SHERWIN 

WILLIAMS
Markė

Pilnai apsimo 
ka ją pirkti.

Gal. tik

Linksmas
Vakarėlis

Aukščio 42 colių .... 12tf pėda
Aukščio 48 colių .... 140 pėda

12 Savaičių
Ligoninėj

BRIGHTON PARK. — Nese- 
niai auksorius John Kass, .4216 
Archer avė., grįžo iš Šv. Kry
žiaus ligoninės, kurioj jam te
ko išbūti net 12 savaičių. Ir, 
rodos, netaip didelė liga — 
komplikuotas apendicitas.

Ligos metu biznis buvo pri
žiūrimas ir vedamas jo žmo-

pėdų 
voleliai

17 Metų Garantija

KOMBINUOTOS

DURYS

Kviečia Komitetas.
(Skelb.)

COMPANY
5212 S. Ashland Avė.
Autorizuotas Ford ir Lincoln 

auto atstovas.

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

niais iki 6 v. p. p. Susitarimo
SVERRE GRONWOLD

Phone SPAulding 6149 
Mes patys išdirbėjai 

Artistic Memorials Monuments— 
Headstones—Mausoleums—Statuary

1x6 FLOOR- $1.40 
ING............. . ■
1x6 PORCH $0.95 
SIDING ........ .
2x4 J
8, 9 pėdų ................. •
2x4—10, 12, 14 ir 16 OI, 
PĖDU ILGIO ......

Vestuvių 
Varpai

Du žymus jaunuoliai apsives 
birželio 24 dieną Youngstown, 
Ohio. Gražioji dainininkė p-lė 
Rožytė Lukas ištekės už Ed 
wardo Baltrušaičio iš Pitts- 
burgho. Abu jaunuoliai yra ga
bus ir veiklus. Edwardas Bal
trušaitis yra sūnūs darbščios 
lietuvių labui dirbančios dakta
rės Joanos Baltrušaitienės, ku
rios raštus tankiai matote Mo
terų Skyriuje “Naujienose”. Dr. 
Baltrušaitienė paaukauja daug 
savo laiko įrengimui Lietuvių 
Kambario Pittsburgho univer
siteto rūmuose. Jaunasis Ed- 
wardas pasižymėjo kaip geolo
gas ir per daugelį metų darbuo
jasi Gulf Refining kompanijoj. 
Pernai jį perkėlė vadovauti 
dirbtuvei, kuri randasi Sagi- 
naw, Michigan. Edwardas yra 
labai doras ir mokytas jaunuo-

Mes nepakėlėme savo kainų, 
nors urmo kainos ir pakilo. 
Mes rcndos nemokame ir jums 
ją atiduodame.

Sudedami, rė
mai, stiklų 
rūta, užraktai, 

Klau- 
a p i e 
žemą-

Minės Gimimo
Dieną

TOWN OF LAKE. — Sian- 
dieri, gegužes 27. d., p-lė Angelą 
Simaniutė, kuri užlaiko Ange- 
la’s Beauty Shoppe adresu 4645 
S. Ashland avė., minės savo gi
mimo dieną (birthday).

Kaip teko sužinoti, p-lė An 
gėla šia proga bus pasveikintą 
dvejose vietose, būtent, vieni 
ją pasveikins jos bizniavietej 
o kiti ir kitos jai sugrįžus na
mo. —Jos Draugė.

LENGVUS
MĖNESINIAI
IŠMOKĖJI

MAI

Lith. Morning Star Club 

IŠVAŽIAVIMAS

Panelė Rožytė yra jauna 
amerikoniška dzukaitė su gera 
lietuviška dvasia. Turi švelnų 
balsą, kuriuo sužavi visus klau
sytojus. Dėvi gražius tautiškus 
drabužius ir bendrai yra labai 
darbšti mergaitė. Šiuo kartu ji 
turi tarnybą Glevelande, kur 
laikinai gyvena. Vestuvių var
pai skambės Youngstowne, o 
po “medaus mėnesio” jaunave
džiai apsigyvens Saginaw, Mi
chigan.

Panelė Lukas dalyvavo su 
chicagiečiais šokikais po Belia- 
jaus vadovyste Washingtono 
tautinėj šventėj bei koncertuo
se Washingtonė ir Baltimorėj. 
Jos balsas ir draugiškas apsi
ėjimas pritraukė publiką prie 
jos. Grupė taipgi s6 ja taip šir
dingai susidraugavo, nors tai 
ir buvo trumpa pažintis, kad 
net, taip sakant, su dideliu šir
dies skausmu atsiskyrė su ja.

Visa Beliajaus grupė ir jos 
draugai siunčia jaunavedžiams 
nuoširdžiausius linkėjimus, lin
kėdami, kad laimė juos sektų 
per visą jų amžių.

Vyta.utas Beliajus.

Važinėja Su
Nauju Automobiliu

BRIGHTON PARK. — Jau- 
nosios kartos rtioteris, Antoi- 
nette Jenkins, 4450 S. Washte- 
naw avė., nusipirkusi naują au
tomobilį, su kuriuo dabar bul
varais ar gatvėmis galės gražiai 
važinėti.

Apvalys Stulpai
Cedro, 7 pėdų 
ilgio, tiktai ......

Musų lengviausios sąlygos padės 
jums padaryti savo namus kaip 
palocių.

Visi žino, kad pas mus yra^ 
lengviausia pirkti, kad parduo
dame pigiausia ir patarnaujame 
sąžiningai.

Mes neimame palūkanų. Tą 
mes darėm per 40 metų, Tūk
stančiai namų turi musų rakan
dus ir džiaugiasi, kad pigiai 
pirko.

Pinigas šiose dienose yra bran
gus draugas. O pirkdami pas mus 
jus neišleisit daug pinigų. Vi
suomet užtikriname patenkini
mą ir pinigų sutaupymą.

959 W. 71st St., Chicago, III.
Kviečiu atsilankyti draugus ir pažįstamus, taipgi ir visus lietuvius, 
į mano užeigą. Gausite visokių gardžių gėrimų ir valgių. Galima 
gauti ir nakvynę gerą ir patarnavimą.

Paeina iš Telšių apskričio, Navarienų valsčiaus.

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

—o kad gauti
Geriausi Bargenų 
šiam mieste, eikit į

$4.50
Padengimui 100 Ketv. Pėdų

Pirmos išlaidos—yra pilnumos išlaidos. 
Sutaupykite nuo malevojimų. Pakeiskite 

senąjį namą naujutėliu.

■'4H'ii'i'*■ ■'A •./

100 VARTOTŲ 
“CHINA CLOSETS”

$1£.00TIKTAI PO .......... * I W
Geram Stovy. Verti mažiau
siai $45.00

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

nuo pradžios iki pabaigos. GERA MUZIKA.

LIETUVIŠKŲ RADIO IBI II I R

PROGRAMŲ s^irs W H I F
NUO 7:00-tos VALANDOS VAKARO " " ■■■■■■■ 

KAS VAKARĄ—1480 K.

ji5oo.no


šestadien., gegužes 27, 1939
$

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
m*

PERSONAL 
Asmehų Ieško

Namų Savininkai
Jau ateina pavasaris atgims 

ta gamta, savininkai pradeda 
ruoštis ir apžilifeti savo na
mus. Galvoja ką nors naujo 
pristatyti ar pataisyti.

Mes gi uŽlaikom visokios 
medžiagos dėl porčių, garažių* 
langų, durų, grindų (floor- 
ings), panelų, plasterboards, 
kabinetų, comblnation ir sie
tinių (screen) durių ir langų. 
Dabar geriausias laikas 
turime specialų pigumą 
rą pasirinkimą. Ateikit 
sitikrihkit musų kainas 
kės.

Apskaitliavimas dykai. Ati
darą vakarais iki 8-tos v. v. 
ir nedėliomis iki 2 v. popiet. 
Duodame lengvais išmokėji
mais.

Lietuvių įstaiga,
ZOLP MILLWORK and LUM-

BER CO., Selvestras-Marie 
Zolp, Sav», 3554 So. Halsted 
St., Tel. Yards 2576.

(Skelb.)

Susipažinkite Su 
Frank Yaku

NAUJIENOS, Chicago, Iii.
---------i---------------------------------------------- - ‘i

pirkti, 
ir ge- 

per- 
pre-

ir 
ir

Sellac Graliam

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 Paš. 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 bbs nulydėtas į Lie
tuvių Taiutiškas kapines.

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

Nubudę liekame,
Brolis, Brolienė, Pusseserė, 

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

tel. YARDS 4908.

Sellac Graham veda vienų iš 
didžiausių šioj apylinkėj biznio 
įsteigę, būtent, Graham and 
Sons, Ine., 1821 West 35th 
Street. Pardavinėja sienų po
pierių, malevas ir dekorotojų 
įrankius. Prekybą įsteigė jo 
tėvas Isaač *1895 metais. Toj 
vietoj jau trisdešimts devyni 
metai.

P-as Graham gimė ir augo 
šioj apylinkėj. Lankė Long- 
fellovv pradinę mokyklą ir Til
dei! High School. Priklauso 
prie Retail Paint Dealers’ Ass’n 
ir McKinley Park Business 
Men’s Ass’n. Per dvylika me
tų eina State Central Commit- 
tee arbitrą toriaus pareigas. 
Gyvena 3531 S. Hoyne Avė. 
Yra vedęs ir turi dukterį, ku
ri lanko Kelly tligh School.

(Skelb.)

Brighton Parke, 4012 Archer* 
avė.) yra likerių krautuvė, už-* 
vadinta Frank’s Liąuor Store< 
Tai vienatinė lietuvių krautuvė 
šioj apygardoj. Frank Yakas 
yra labai draugiškas žmogus ir 
teikia mandagų patarnavimų. 
Krautuvė Užpildyta iki pat lu
bų Visokiais gėrimais. Dabai4 
daro pratuštinimų. Kam reikaj 
linga bus, tai verta atlankyti 
šių krautuvę pasipirkti vyno ai4 
degtinės.

“Naujienose” kasdien telpa 
garsinimas. —P. G.

Naujas Auto Biznierius 
Bridgeporte

BRIDGRPORT. — Jaunuolis 
Antanas Balis įėjo į Vaidotų 
automobilių biznį Bridgepoi‘te.’ 
Jis paėmė tą vietą, kurių se
iliaus laikė p. Kuraitis arti prie 
31-mos ir Halsted St, antrašu 
3040 S. Halsted St. Šiandien 
telpa “Naujienose“ keletas ge
rų bargenų iš vartotų mašinų. 
Laiko atdarų ir sekmadieniais.

VBA.

PAIEŠKAU SESERS AGOTOS 
Linkiutės, po vytu PlUčiauskienė. 
paeina iš Raseinių apskr., Viduk
lės parap. Gyveno Scranton, Pa. 
PtoVidenėė aht Rivetslopė gatvės. 
Prašau žinančius apie ją pranešti. 
Busiu labai dėkingas.

JUOZAPAS LINKUS, 
1635 S. Washtenaw Av., Chicago, III.

*
PAlEšKAU gyvenimui draugės 

merginos ar našlės pusamžės) gei
stina be Šeimynos. Aš esu vaikinas 
pusamžis. Rašykit laišką 1739 So. 
Halsted St., Box 1001, ČhicagO) Ilk

FŲRNITURfe*ilXTURE ^OR-SALE
Rakaiidaiį ir t^sai Par^ytoM
GENERAL ELECTRIC ŠALDY

TUVAS 5V4 kubinių pėdų, vėliau
sio modelio. Gerose sąlygose —$59» 

3213 Wėst 63rd St.

HELP WANTED—FEMALE

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

REIKALINGA PATYRUSIŲ VEl- 
TERKŲ. MARQUETTE PARK 
RĘSTAURANT, 2517 W* 69th St.

prie
ir prižiūrėti vai-

REIKALINGA MOTERIS 
namų darbo — 
kus. Gyvenimas ant vietoj. 1439 W. 
Marąuette Road, Hemlock 0419.

* 
)aiLK'ivA^Ep^^AiLE 'll‘ r i FŪRNisH^i liėbivlš —to ren^ 

Darbininkų Reikia Gyvenimui Kambariai
RENDON KAMBARYS, šviesus, 

pinigų, prie mažos šeimynos—vaikinui at 
ikalam-1 ženotai porai. 5343 So. Sacramento

LIQU6R SALESMEN
Gera proga padaryti _ _

3ond’s Liąuor Company reikalam- ženotai porai. 5343 So.
;a RaI'YRUSIŲ degtinės pardavė- Avenue. i
; ų. Geriausios fcąlygos ChicagOje. ——______ _____
Aukščiausi komišenai—Expensai ir RENDON KAMBARYS dėl pa- 
Bonus. Kreipkitės i vienio. Apšildomas. Galima valgyti

D/n? a. u aUT?’ gaminti. MONICA REPP. 1810 So.3407 .Archer Avenue ponria
10:00 iki 12:00 vai. ryto; I *......... . ..............
4:00 iki 5:00 vai. popiet*---- -------- ------------- -----L-L---------- PASIRENDUOJA gražus kamba- 

REIKAL1NGAS Vyras virėjas į rys dėl vaikino ar merginos.. Tik
BIRUTĖS DARŽĄ, 79lh ir Archer vieha yfcata. BETTY CLARK, 1528 
Avenue* No. Rockwell St.

AUTOS—TRUCKš FOft SALE NAŠLĖ . PARENDUOJA furni- 
Automobiliai ir Trokai Pardavimą) | šluotą flatą dėl jaunavedžių arba 

vedusiai porai. 4320 So. Fairfield 
Avė., 1 lubos.VARTOTI 

AUTOMOBILIAI 
PLYMOUTH

O
DODGE

b
a

FORD
O

GRAHAM

MOORE AND 
McELLlGOTT 

Įsteigta 1887 m.
Monuments, Matisoleums, Markers
Musų kainos atsakančios. Pirm ne

gu pirksi aplankyk mus.
2752 West lllth Street 

Phone Beverly 7339.

11 F! A Gėlės Mylintiems11 K K fl Vestuvėms, Bąn- U ii kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši-

GĖLININKAS mams-
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE MM

i Siunčiant GėlėsLOVElKlS
KVlfcTKlNlNKAS 

GSlCs Vestuvėms, BanktetAms

ed Street3316 Sa
Tek YARDS 7308

ii«ill tini

Pradedant pirmadieniu 
BORIS ČIRKOV

‘Naujuos Horizonuos’
Muzika Dmitri Shostakovich 

SONOTONE
66 E. Van Buren St. arti Wabash
25c iki 1 v. pp. išskiriant šeštad. 

ir šventes

A. + A.
NIKODEMAS GRIKŠAS 

gyveno po num. 4444 S’outh
• Campbell Avenue

Persiskyrė 
liu geg. 25 dieną 
vakare, 1939 m., si 
sės amžiaus, gimęs Lietuvoje 
Kėdainių parap.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudimė 

moterį Julijoną, po tėvais 
Ivvaškevičaitė, 2 dukteres 
Martha ir Joscphine, 2 žen
tus Richard Diiclos, ir Albcrt 
Guręki, brolį Leonas, brolis-, 
nę Juzefą ir daug kitų gimi
nių.

Kūnas pašarvotas randasi 
J. !•’. Eiuleikio koplyčioj, 4417 
S. Fairfield Avė.

Laidotuvės įvyks Pirmadie
ni, geg. 29 dieną, 8:00 vai. 
ryto iŠ koplyčios į Nekalto 
Prasidėjimo Pan. Svcnč. pa
rapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Nikodemas Grik- 
šas giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Brolis 
ir kitos giminės.

Laidotuvėse patarnauja Lai
dotuvių Direktorius J. F. Eu- 
deikis, tel. Yards 1741.

su šiuo pasau- 
i, 7:30 vai. 
niaukęs pu-

Atidaro Naują 
Ofisą

BRIDGEPORT. — šį 
dieliį bus vadinamas 
opening” naujo ofiso, kurį ne
seniai atidarė plačiai žinoma 
Real Estate firtna, Šukys, Doo- 
dy ir Antonisen. Jie dabar nau
jai išremontavo buvusio Uni- 
versal banko namą ir palys 
perkėlė savo. ofisą kampinėj 
patalpoje, šiandien ofisas bus 
atidarytas Visiems, kostume- 
riams, kuriorgalčs ; .^apžiūrėti 
kaip moderniškai viskas yra 
įrengta jų patogumui. —VBA.

MERGINA NAMŲ RUOŠOS dar
bui. Būti. Geri moderni namai. 
Alga. Interview Studio. 354 W. Van 
Buren.

- SEDAN 
—dOACH 
—SEDAN 
—SEDAN 
—COACH 
—SEDAN 
—SEDAN 
—SEDAN 
r-SEDAN 
—COUPE 
—COACH 
—SEDAN 
—COACH 
—SEDAN 
—COACH
— SEDAN 
—SEDAN

OLDSMOBiLĖ — COACH
BUICK SEDAN

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 1717.

RĖNDAI KAMBARYS dėl vai- 
p kino at žmogaus su vaiku.

1937 Archer Avenue.
193Š "1934 RENDON kambarys, didelis, pa- 
1937 toguš. 3246 S. Halsted St.
1936 , į i .....................  į ■■ im h ui..

FURNISHED ROOMS—WANTED
1937 .Reikia Gyvenimui
1936 PAVIENIS ŽMOGUS
1935 Į kambario Ėridgėporto 
1935 
1934 
1933 
1934 
1930 
1934 
1936

paieško 
apielinkėj* 

Su valgiu. Box 1000, 1739 So. Hal
sted St.

FOR RENT—IN GENERAL
Renddai—Bendrai

šešla- 
“grand

Mokesčių Mokėto 
jams Žinotina

Norėdamas paduoti protestą 
legaliu mokesčių reikalu, pir
ma reikia apsiinokėti nurodytą 
dalį. Nuo birželio 1 d. prasi
deda pabaudų priskaitymas.

Be to, mokesčių mokėtojų 
patogumui, an(spaudojame mo
kesčių bilas FRANK V. ZIN
TAK ofise, 4353 Archer Avė. 
Jei jau esate apsimokėję pir
mą mokesčių dalį be protesto, 
tai ateikite antrai dalei sumo
kėti čia, — jeigu teismai nu
tartų, kad protesto pakanka 
abiem dalim padengti.

(Skelb.)

Nepamirškite Užeiti Pas

JOSEPH LEPPA
Visados turi skanių sandvičių ir 

vištienos.
Pabst Blue Ribbon Alus.

Daržas mažiems Piknikams.
82 ir KEAN AVĖ.

Tel. Willow- Springs 45.

patyrusi moteris namų 
ruošos darbui. Gera virėja. Vaikai 
3 ¥2 metų prižiūrėti. Nereikia skal
bti. Būti. $8—$10.

Briargate 4051.

SUSIRINKIMAI
!> I IIIlCl' l! I Ikf I

pArINers wAnted
Reikią Partnerių

PAIEŠKAU PUSININKO į tavern 
biznį. 6011 So. Halsted St.

fcUSINEŠŠ CilANCES 
Biznio Progos

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

4 FLATU moderniškas muro na
mas, arti Marąuette Parko, H.O.L.C. 
mortgečius. Rendos neša $150.00 į 
rtlėhesį. Kaina tik $13,500. į mok et 
$6,500* 7207 S. Frdncisco Avė. Tel. 
Prospect 3140.

2 FL, muto namas, gera pboga 
darbo žmogui pigiai namą įsigyti. 
Kaina tik $3,900. Įtnokėt $800.

BIZNIO kampas, Štaras ir 6 kamb. 
viršui, gera vieta įvairiam bizniui. 
Kaina tik $9,000. Įmokėt $4,500.

2 FL. moderniškas muro natnas 
prie Marąuette Parko. Mainysime 
į seną namą, ToWn of Lake, Brigh
ton Parke ir tt.

Kreipkitės pas įgaliotinį:
K. J. MACKE-MAčIUKAS, 

2346 W. 60th St. 
Tel. Prospect 3140

IDEALUS TA VERNUI, SANITA- 
R1JUMUI arba privačiai nuosavy
bei— “Old Homestead” prie gyvos 
Grand gatvės (Konkryto) užmies
ty. Patogu į Harlem avė. distriktą 
—arti 60,000 • ketv. pėdų. — Kiek 
miško—budinkai reikalingi taisymo 
—tuojau nuosavybė. Kaina $3750. 
—$1000 pinigais; Likusią $40 mė
nesy (Su nuošimčiais). K-l, 1739 
South Halsted.

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

RENDON ŠTORAS SU TAVER
NO fikčeriais — skersai gatvės nuo 
didelės lietuviškos kapyklos.
3352 S. Morgan St. Lafayette- 3525

L.D*D. 4 KUOPOS mėnesinis su
sirinkimas įvyks pirmadienį, gegu
žės 29. d„ pradžia,, .8:00 Vai. vaka
re, 3857 So. Kcužlc Avė., Brighton 
Park.

Draugai ir Draugės, prašau vi
sus nepamįrštw»5tisirinkithų naujos 
vietos. /L.D'D. W*«Kp.. susirinkimai 
yra perkelti is;Westf Šidėš į Brigh
ton Park. W

Sekretorius ■< Kp. A. Dainis.
MARQUETTE PARKO LIETU

VIŲ PILIEČIŲ / ;; KLUBO Mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, ge
gužės 28-tą diėną. Gimimo Pan. 
Šv. pdrap. svetainėje, 6800 So. 
Washtenaw Ąvę. 2-rą vai. popiet. 
Bus raportų iš Čobk. CoUniy Civic 
Couhcil ir South West Federatioh. 
Prašome visų atsilankyti.

Edv. Bugęils, rast.

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

LINGER1E AND DRESS SHOP 
pardavimui. Garu šildomas gyveni
mui butas. Žema renda, paaukos, 
j Columbus 6798. f <r

RENDON 6 kambarių fletas, nau
jai išdekorUotas.

4418 So. Troy St.
itHIHI.M).) i.Į ...........

REAL ESTATE FOR SALE

ŠVARUS KAMPAS arti 65th ir 
Albany — 6 kambariai—tile vana 
ir virtuvė—karštu Vandeniu Šildo
mas plytinis bungalovv. 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.

M

X

PARENGIMAI
XL. •MORNING STAR KLIUBAS

PARDAVIMUI RU1MINGHOUZĖ 
arti North Sidės—48 kambarių. 
Kaina $1800—$!1200 paims. Rendos 

$150.00* Wentworth 6222.

PARDAVIMUI GROSERNĖ. biz
nis 
nes

išdirbtas. Parduosiu pigiai, 
turih du biznius.

2462 West 45th Place.

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

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

6 apartmentų kampinis budin
kas, 12 metų, senumo, geltonų ply
tų. Negali būti subytytas. $13,000. 
$3,000 reikalaujama.
MIDDLĖ STATE MORTGAGE CO. 

3943 Irving Park Blvd. 
Keystone 8700.

GERIAUSIA PASIŪLA NUPIRKS 
Moderni 4x5 kambarių apartmen- 
tai, garu šildomi, 2 karų garažas. 
Originale kaina $45,000—musų kai
na $8,500 arba geriausia pasiūla. 
Tiktai $1,500 įmokėti.

Nepaprastas geltonų plytų 10 
metų senumo kampinis 7 apart
mentų namas — 6x4 — 4 1x3—gera 
renda. Bus atiduotas už tik $11,000 
arba geriausią pasiūlą. Reikia tik
tai $4,000 pinigais. Ateikite Šio 
geriausio pirkinio arba visų rusių 
nekilnojamų turųt pamatyti.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 • Fullerton Avenue 
Spaulding 1500 

1527 DeVOn Avenue 
Briatgate 3300

N. Clark St. Dearborn 1540.10

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ PLY
TINIS flat buildingaš su viškais. 
Nebrangiai. 1510 So. Kolin Avė.

PARDAVIMUI 3 APARTMENTŲ 
plytinis namas, po 6 kambarius. 
Pertaisytas, 2 karų garažas plyti
nis—arti North Damen ir Milwau- 
kee Avė. $6750. Reikalaujama pini
gais apie pusę sumos.

Sunnyside 0880.
Gi—r-------------------------------------

ARMITAGE AVENUE FARMA 
110x264 prie grįsto kelio, patogu 
į Harlem Avė.—už tniestų—hikži 
mokesčiai. Aukšta turtinga žemė. 
Elektra šalimais. Kaina $500—$100 
pinigais, $7 mėnesy (pirmais me
tais be palūkanų). Box 2-24, 1739 
So. Halsted St.

SUKYS—DOODY—ANTONISEN, Ine.
(NAUJAME OFISE)

3252 So. Halsted St.
PATARNAUSIM LIETUVIAMS. Mes skolinam pinigus ant 1-mų 
mortgičių, ant mažų nuošimčių. Randuojame Safety Deposit Dė
žutės, rašome Insurance, F1RE, PLATE GLA8S, LIABILITY, AU
TOMOBILE, TAVERN BONDS, FURNITURE. Patarnaujame prie 
pirkimo ir pardavimo naihų. Padarom popieras, egzaminuojam 
abstraktus. N o ta r y Public, mainome čekius. Priimam bilas: van
dens gazo, elektros. Parduodame draftus ir money orders siunti
mui pinigų į Lietuvą ir kitas pasaulio dalis. Važiuojant į Lietuvą 
vakacijų galite nupirkti travelers check.

Šukys-Doody-Antonisen
G. A. ŠUKYS, President

3252 So. Halsted St. Calumet 25204
Valandos: Antr., Treč. ir šešt. nuo 9 ryto iki 8:30 Vakare

Pardavimui
z

Groserne ir mėsos marketas 
... krautuvė ir 5 gyvenimui 
kambariai, O metų lysas, 
viskas moderni, elektr. šal
dytuvas ir įrengimai. Gera 
vieta. Brighton Park,

2 aukštų plytinis namas, 4-4 
kambariai, platus lotas, ge
ra vieta. Bargenų kaina.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

A

.*

S#".?

Moderną nauja 6 kambarių 
rezidencija geroj vietoj. 20% 
įmokėti.

Frank V. Zintak Co.
4353 Archer Avė.
REAL ESTATE 
LOANS AND 
INSURANCE 

Tel. LAFAYETTE 1121
ii- i ✓

MORNING STAR KLIUBAS ren
gia išvažiavimą Jeffersono girias, 
nekėlioj, gėguž^.fi/* 28 dų 1939 m., 
anksti 10 vąl/M^ryto.

KvieČid višuSr ^atvažiuoti ir Sy
kiu pralėišli .ant. tyro oro gražiai 
laiką. .'T ' " ;

Kviečia Komitetas.
CHtČAGOS METUVIŲ POLITI

KOS RIAUBOJ' metinis Piknikas 
įvyks nedėlioj, gegužės 28 diena, 
Liberty Grove, Willo\V Springs, 111. 
Širdingai kviečiame visus praleisti 
dieną tyram orė. Bus muzika.

Kviečia Rengimo Komisija.
PIRMYN CHORO PIKNIKAS — 

linksmas, jaukus, jaunimo rengia
mas išvažiavimas Jcffersoh Miškuo
se, (du blokus į šiaurę ant Central 
Avenue tiuo E|stoti AveilUe kryž
kelių). Raseball lošimas, kontėštai, 
mužiką, dairios, laimėjimai, “pajų0 
valgymai. Įžanga dyka. Kas. galit 
— htsilankykit.

ENGLEWOOD DEM O KRATŲ 
KLUBAS vardu EngleWood Regtt- 
lar Lithuanian Democratič Club, 
rengia pasilinksminimo šokįį šeš
tadienio vakare. Gegužės 2*7-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 mūšų birmą 
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 Butėhas 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 mužiką ir šokiai.* 

—Kviečia Komisija.

PARDUOSIU seniai išdirbtą biz
nį, susidedantį iš. Taverno, Tur
kiškos elektrikinės maudynės, ir 
25 kambarių ruiminghauzė, labai 
pigiai. Atsišaukite pas Antaną 
Czeshą, 4501 So. Paulina Street.

PARDAVIMUI TAVERN nebran
giai dėl greito pardavimo Brighton 
Parko apielinkėj. Tel. Lafayette 
1487.

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.

JM.ii ■ M 'itin

farMs FOR šalę
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.

■***

GERIAUSIAS
VYNAS IR DEGTINĖ 

Nepamirškite sustoti, Važiuoda
mi į pikniką puošimo dienoj 
(Dfecoration Day), pasiifnti gero 
vyilo ar degtinės. Specialiai nu
pigintam Rainom* Vienatinė lie
tuvių krautuvė. Brighton Parke.

PRANIUS LIOUOR STOftE 
Vi. bloko į rytūtr huo Čalifornia. 

4012 ARCHER AVENUE 
Sav. YUKAS ir Sūnūs.

Laf. 2040 Pristatom į namus

PARDAVIMUI TAVERNAS. Lie
tuvių apgy Ventoj vietoj. Parduosiu 
pigiai. Priežastis 
vo^ 311’1 So. Halsted St.

PARSIDUODA NAMAS SU ar 
be taverno, arba mainysiu ant’ pri- 
vatiško namo. 2727 W. 38th Place.

važiuoju Lietu-

PARDAVIMUI DRABUŽIŲ VA
LYMO it taiėytrib Stotas — 15 metų 
išdirbtas* Parduosiu dėl ligoš.

2412 West 71st St.
-----■ ■ ,ifa

TAVERNAS — turi dvi Vietas. 
Gali vartoti tik vieną. Pilnai įren
gtas, užpakaly gyvenimui butas, 
rendos $30 mėn. 7121 So. Halsted.

< y - ■■■ - ■ -• ■ ----------------

PARSIDUODA TAtLOR—Clean- 
ing Shop, gerai įfengta ir Hoffman 
prosinimo mašina. Geroj vietoj ir 
tirštai apgyvento j apylinkėj. Išdir
btas ir geras biznis. Gera proga 
įsigyti šitą šapelę su mažai pinigų.

2205 So. Cklifornia Avė*

PARSIDUODA PARKAS su stu- 
ba. Jei yra dangui rojus, tai tas 
ant žemės rojus. Kad ne pirksite 
vistiek atvažiuokite pamatyti—ant
rašas: 3230 W. 109th St. Savinin
kas 2126 So. Halsted St.* Žukaus
kas.

PARSIDUODA FARMA 40 akr*, 
6 karvės, 2 arkliai, 4 telyčios, viš
tos, kiaulė, naujas namas su šiltu 
ir Šaltu vandeniu, modėrninškas Su 
vana. Nauja barnė su vandeniu 
karvėm, po nosia ir kiti nauji na
mai prie gero kelio ir prie tUf- 
gauno miesto—tik 3 myl. Parduo
siu pigiai. Priežastis—negali 2 far- 
nias apdirbti. Parduosiu su Viskuo 
arba vieną su visom farmos tul- 
šim už $4,200.00. Elektriką įvesta. 
Sylvester Kamarauski, Scottvllle, 

Michigan, RoUte 4.

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

PARSIDUODA MŪRINIS NA
MAS, ŠTORAS su 1 fletu užpaka
lyje ir mūrinis garažas. Yra vieta 
dėl extra fleto padarymo. Geriau
sia vieta visame Marąuette Parko 
apylinkėje dėl taverno ir lunch. 
Tiktai $6500.00.

12 flatų $460 pajamų — $25000. 
4-flatis ir štoras $14,000. Dviflatis 
medinis po 5 ir 6 kambarius, pir
mam flate furnace apšildymas. Bus 
parduotas už $3000.00. Kad padali
nus pinigus po mirties giminėms.

CHAS. URNICH (Urnikas) 
2500 West 63rd Street 

Tel. Prospect 6025.

PAGERINTA 10 AKRŲ FARMA 
pietų vakaruose nuo Palos miškų. 
Geras namas prie grįsto kelio, arti 
mokykla—mokesčių apie $20.00 me
tams. Tuoj vartoti — pasiūlo už 
$2750—$395 pinigais — $30 mėne
sy. Savininkas Box M-21, 1739 So. 
Halsted.

SECTION LINE FARM 10 AK
RŲ—grįstas kelias—arti vieša mo
kykla. Tuojau nuosavybė—patogu 
į Palos, Beverly ir vidmiestį—Bušų 
susisiekimas. Mokesčių apie $15 
metams. Kaina $150 akras. Tik 
$300 pinigais tereikalaujama da
bar. Rašyti savininkui Box H-9, 
1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SIUVIMO-KLY- 
NIJIMO įstaiga. Bižnis eina gerai, 
parduosiu už 200 dol. Duosiu ant 
lengvų išmokėjimų. 3 W* Marąuet
te Road.

i., ■.■■■■ i n.ii litui Lm..........—

PARSIDUODA TAVERNAS* gra
žus fixtures — geras bižnis.

6706 So. Ashland Avenue

PARDAVIMUI 4 FLATŲ 2—4 — 
2—3 mūrinis, 2 aukštų namas. 
Kreipkitės. Savininkas J. Stankus, 
7029 So. Fairfield Avė.

<' ‘ *- . • - > I . I I Į ■ .U.

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI
Naujo modelio bungalow. Gata

vas įsikraustyti. 5948-52 So. Fran- 
cisco Avenue.

RYTUOS NUO MANNHEIM RD.» 
pietuos nuo Grand Avė, tikra šei
mos fatma* Apie 14,000, ketv. pėdų 
turtingos žemės prie naujo State 
Road — (Elektriką įvesta). Kaina 
$275. — $50 pinigais, $5 mėnesy* 
(Be nuošimčių pirmais metais).

Box B-3, 1739 So. Halsted St.

DĖL SVARBIOS PRIEŽASTIES 
parsiduoda pelninga barberhė ir 
extra fikčeriai. 724 W. 18th St. 
Canal 1990.
>!• mlimiiM

PARSIDUODA BARBER SHOP 
dviejų krėslų, geroj vietoj, netoli 
Jaekson Parko. 6252 So. Kenwood 
Avenue. \

PARSIDUODA dviejų krėslų bar
berhė, 5 stalai pbol room—už $600. 
Lietuvių kolonijoj. Priežastis liga. 
Jutais Tdciališ, 1204 Westminster, 
Detroit, Mich.

TIKTAI. $4600.00 . Modernas 5 
kambarių plytinis bungalow. Rock- 
well arti 70 gat. j

MANOR REALTY CO.
2532 W. 63rd St. Hemlock 8300
....... . I Į. i ll . I I »!■ *...............‘ • .1 ■'»» ■

VIŠTŲ GANYKLA ARBA DAR
ŽOVIŲ ŪKIS Grand Avenue į ry
tus nuo Wolf Road. Paaukuos. Kai
na $875—$175 pinigais, $10 mėnesy. 
Box S-72. 1739 So. Halsted St
III IIIIPP i ■IKII IJI mi.ihil ii. I r irpiiH

TRYS NAMAI, po du fiatus, visi 
po 4 kambarius, karštu vandeniu 
šildomi. Randasi tarpe 69 ir 71st. 
į Vakarus nuo Western Avė., šitie 
yra geri bargenai, kam 'reikalingas 
nedidelis namas, nepraleiskite pro
gos, nupirksite nebrangiai, prekės 
yra žmoniškos, augštos klasos dis- 
trikte, nėra medinių namų nė juo
dukų. 2437 W. 69th St.—PtOSpėCt 

1844 - MICHIULIS.

RESORT SERVICE

VASAROTOJŲ ATYDAI!
LABAI PATOGI VIETA vasaro

tojams. Turim gražius kambarius • 
prie ežero ir prie upės. Netoli mies
telio. geras privažiavimas su auto- 
mobilium ir traukiniu, 62 mylios 
nuo Chicagos. Kelias 83 ir 45.

PETER BERNOTAS,
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Pluoštas Kitų Žinių Iš ”18-tos”
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Plieno Unija Rengia Iškilmin
gą Minėjimą

Rytoj po pietų, prie 117th 
ir Burley gatvių, kur 1937 me
tais, laike Kapinių Puošimo 
dienos, įvyko garsios plieno 
streiko darbininkų skerdynės, 
antradienį įvyks gedulo iškil
mės.

C.I.O. plieno darbininkų uni
ja apeigas rengia atminimui 
10 Republic - Steel bendrovės 
darbininkų, kurie ten buvo nu
žudyti laike plieno darbininkų 
streiko. Tragedijos vieta yra 
netoli Republic plieno liejyklų 
vartų.

Vyriausiu iškilmių kalbėto
ju bus Van A. Bittner, rajo
ninis plieno unijos direktorius.

{

Žvejų 
Atydai!

Net Rankom Galit Pagauti 
Žuvis

žuvų gaudymo 
ir dar su dovano-

t
Atsilankykite pas jaunuolius
Dabar sulaukę pavasario, po 

ilgos ir nuobodžios žiemos, vi
si stengiasi išvažiuoti kur nors 
į laukus ar į girias, po lapuo
tais medžiais pakvėpuoti tyru 
oru. Miestas dar vis surūgęs, 
atmosfera bloga, visokių durnų 
ir gąsdinu Užnuodinta. O lau
kuose gaivinantis, švarus oras 
kvepia tarp sužaliavusių pė
džių, atgaivina visą žmogaus 
atsparumą, gyvumą ir jaus
mus.

Nėra reikalo aiškinti Jeffer- 
sono girių grožybes, nes jas 
yra aplankę milionai žmonių. 
Girios yra ypatingai garsios 
tarp lietuvių, todėl ten bus 
smagu susirinkti visiems “Pir
myn” choro draugams ir rėmė
jams.

Jefferson miškai (jie dabar 
vadinasi Caldwell Woods), kur 
įvyks piknikas, randasi šiaur
vakarinėje Chicagos dalyje. 
“Pirmyn” išvažiavimo vietą ga
lina lengvai pasiekti važiuo

jant Central avenue, kur perva
žiavus Elston reikia pavažiuoti 
du bloku į šiaurę iki negrįsto 
kelio į mišką. Iš ten “Pirmyn” 
miško dalį jau bus galima pa
matyti; be to, bus iškabęs. Vi
sus kviečiam į Pirmyn 
gegužės 28 d. Jefferson giriose. 
Jus gardžių gėrimų ir užkan
džių ir visokių žaismių. Alsi- 
ankykite.

Pirmynietis John Faiza.

niką

Taigi prašome visus norlhsi- 
diečius, westsidiečius, cicerie- 
čius, taipgi visus, kas tik myli 
geriąs, važiuokite j Jeffersoną, 
ten yra gražių gamtos vietų, 
didėli miškai, graži žolė, 
nuvažiuosite, tai nenorėsite nei 
namo važiuoti. Esu užtikrintas, 
kad pasimatysime sekmadienį 
ant kalniuko. Busite patenkinti 
visi atvažiavusieji šiame pa
rengime. Bus visokios žaismės 
su dovanomis. —Komitetas.

Kai kaip
švie-

IR TEISYBĖS MYLĖTOJAI 
RENGIASI PIKNIKUI

Piknikuos birželio 4

VAKAR 
CHICAGOJ

LIETUVIAI JAUNUOLIAI 18-TOJ APYLIN 
KĖJ PASIŽYMĖJO MOKYKLOJ

Musų tavernų biznieriai pa
prastai rengia visokias “pares”. 
Būna tai vardadienio, tai gim
tadienio, tai biznio sukaktuvės 
arba ir vedybinio gyvenimo 
sukaktuvės.

Bet, štai, musų Wm. Dam
brauskas, kuris užlaiko savo 
vasarnamį ir kartu taverną prie 
Archer Avė., ant, kalnelio, už
pakalyj Big Tree Inn, sugal- 

’ vojo surengti 
parę 
mis.

Mat, jisai tenais turi priva- 
tišką prūdą, kuriame yra už
veista žuvų. Sako, tų žuvų yra 
tiek daug, kad galima ranko
mis pagauti. Taigi, p. Dam
brauskas sugalvojo surengti 
žvejų parę. Šį sekmadienį po 
piet, susirinkę svečiai gaus po 
meškerę ir pradės meškerioti. 
Kas pagaus didžiausią, tas gaus 
dovaną. Prie to, dar galės neš
tis ir žuvį namo, nors pagaus 
ir Visas, kiek tenais randasi.

MORNING STAR KLIUBO 
IŠVAŽIAVIMAS

Sekmadienį, birželio 4 dieną, 
įvyks didelis Teisybės Mylėtojų 
piknikas buvusiam Svilainio 
darže, prie 83rd ir Kean Avė.

Pasimatysim ten su savo 
draugais teisybiečiafs. Yra svar
bu publikai dalyvauti skaitlin
gai šiame išvažiavime, nes nė 
viena draugija nėra niekad da
linusi tokias vertingas dovanas 
atsilankiusiems svečiams.

Svečiai taipgi bus vaišinami 
skaniausiais gėrimais, karštais 
“barbecue”, naminiais pyragai
čiais ir labai skaniu kugeliu.

Bus ir šaunus orkestras šo
kiams. Šiame išvažiavime galė
sim laisvai jaustis erdviame 
miške, nes įžanga bus nemo
kama. Turėsim progos pasi
vaikščioti ir pasimatyti su sa
vo senais draugais bei naujas 
pažintis padaryti. “Teisybie- 
čiai” rengia liktai vieną vasa
rinį išvažiavimą, tad kviečiu 
visus lietuvius skaitlingai atsi-

-——-——
Budriko Radio 
Programas

Septintadienio vakare, 
devynios, Čhicagoš dienos
sos taupymo laiku, bus gražus 
Budriko radio programas iš ga
lingos ir toli girdimos stoties 
WCĘL., 970 kilocycles.
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Programe dalyvaus didžiule 
simfonijos orkestrą iš 12 in> 
strumentų ir artistai daininin 
kai Stasys Rimkus, Chapas ir 
kitu Bus graži ifųižika ir pui 
kios dainos, dainuojamos vie
nu ir dviem balsais.

Nepamirškite pasiklausyti. -
— Pranešėjas.

-- ---- —- - /'
Dainuos O. Skėveriute, 
Jaunimo Ratelio Kultūros 
Choras ir kiti

Artinantis mokyklų atosto
goms ir prieš išsiskirstant, 
jaunuoliai rengiasi zpavaišinti 
visuomenę su gražiomis daine
lėmis. Taigi rytoj, sekmadienį, 
11-tą valandą ryto, girdėsite 
tas dainas

• Policija ieško dviejų ban
ditų, kurie užvakar prie 106- 
tos ir Cottage Grove sustab
dė automobilį, kuriame 
vo keturios moteriškės 
ėmė nuo jų $18,800 
brangenybių, kailių ir 
Jos važiavo namo iš
lenktynių Lincoln Fields lau
kuose.

(Tęsinys)
Įsisiūbavo veikti

iš Stoties WGES.
gertai išlavintas 

Jaunimo Ratelio 
vadovaujant, Onai

pavasario dainelių, 
visiems malonu pasi-

tų dainų bus smagios
Kalbės

Romanas turi daug

Linksminsis Jefferson 
miškuose

POLITIKAI” RENGIA
GEGUŽINĘ

Atsistatydino 
Didelio Gelžkelio 
Viršininkas.

NORTH SIDE. — Morning 
Star Kliubas rengia puikų iš
važiavimą Jefferson giriose ge
gužės 28 d. Visi žinote, kad 
Morningstariečiai visados su
rengia gražius išvažiavimus ir 
gražiai pavaišindavo atsilankiu
sius svečius. Taipgi ir dabar 
atėjus ankstyvam gražiam pa
vasariui ir vėl važiuojame į gi
rias švariu oru pakvėpuoti ir 
inksmai laiką praleisti.

Linksminsis Jųgįjęę Parke

važia- 
ir at
vertęs 

pinigų.
arklių

O Kriminalis teismas nuteisė 
27 metų negrą John Sylvester 
Johnson, nuo 5811 Indiana 
avenue kabėti iki gyvos galvos 
už slaugės užpuolimą. 
, . / » » a
• Dun and Bradstreet statis
tikos biuras skelbia, kad pre
kyba vidurvakarinėse valstijos 
pakilo apie 14%, palyginus su 
prekyba šiuo laiku pernai me
tais.

» » »
• Milwaųkee, Wisconsin bra
voras Schlitz Brewing Com- 
pany užvedė bylą Chicagos fe- 
deraliam teisme prieš vietinį 
Bismarck bravorą. Skundas sa
ko, kad Mrhvaukee yra gar
siausias Amerikos alaus cen
tras. Gi Bismarck bravoras no
rįs tuo geru vardu pasinaudo
ti ir dabar parduoda alų neva 
gamintą Milwaukėj. Schlitz 
bravoras reikalauja chicagiš- 
kiam bravorui užd/austi 
vvaukee 
doti.

vardą savo alui
Mil- 
nau-

veiktiLietuviai įsisiūbavo 
draugijįniai* Neseniai jau bu
vau rašęs, kad Rožių ir Lelijų 
Kliubas skilo. Viena pusė išsiė
mė čarterį, o antra nuėjo prie 
21 wardo Liet. Amer. Pil. Są
jungos. Tos, kurios prisidėjo, 
visos yra pilietės, o nepiliečių 
Sąjunga nepriima. Ateinantį 
šeštadienį įvyksta vakarėlis ge
resniam susipažinimui p. Pet
rausko svet., prie 18 ir Union 
gatvių. Manoma, kad susipaži
nus, pasilinksminus bus spar
tesnis veikimas. O susipažinę 
vėl rengsi s Onines paminėti, 
nes daugelis moterų nešioja 
šv. Onos vardą ir yra Sąjungos 
narės. Onoms paminėti yra ren
giama kalakutų vakarienė — 
turkey dinner — 29-tą liepos.
Ne tik moterys/ bet ir vaikai

Kai moterys pradėjo rašytis 
prie piliečių sąjungos, tai ir 
vaikai neatsilieka. Jau kiek lai
ko atgal buvo rašyta, kad vai
kai bus organizuojami tam, 
kad greičiau įsigyti jaunimui 
žaismavietę, nes dabar vaikai 
turi “bulvaruose” bėgioti (elė- 
se). Atostogoms artinantis, rei
kia kuo daugiausia vaikų atim
ti nuo gatvių. Tuo sumažinsi
me jaunuolių sužeidimus ir 
mirtis.

Vakar Fred Wesley Sargent 
paskelbė, kad jisai pasitraukia 
iš Chicago and Northwestern 
gelžkelio prezidento pareigų.

Sargent yra apie 63 metų 
amžiaus ir, sako, dabar ne
sveikuoju. Praeityj jisai buvo 
kelių stambių jmonių viršinin
ku, direktorium ir daug dar
buojasi Chicago politinėse ir 
visuomeninėse organizacijose.

Antradienį Atidarys 
Jono Burago 
Paminklą

Traukia Atsakomy 
bėn už Darbų 
Pardavinėjimų

apskričio kriminalis 
atsakomybėn traukia 
chicagietį James Gal 

4573 Kimbark avenue.

Cook 
teismas 
54 metų 
vin, nuo
Jisai yra kaltinamas dalyvavi 
m u suokalby j pardavinėti po 
licijos 
$5,500 
darbų

darbus. Jisai buk gavęs 
iš įvairių prospektų, 
jiems neparupinęs.

bet

Paskyrė Tėvams 
$7,500 už Sunaus 
Mirtį

Apeigos įvyks po pošimo dienos 
iškilmių

Dageliui yra žinoma, kad pa
žangus Jono Burago draugai 
dėjo pastangas nupirkti jo ka- 
jui paminklą. Tam sumanymui 
atsirado nemažai simpatikų ir 
aukomis ir su parengimu tapo 
sukelta virš $120.

Paminklas buvo nupirktas ir 
30 d. gegužės, po Liet. Tautiš 
kų kapinių puošimo dieno? 
programo, įvyks atidengima? 
Jono Burago paminklo.

Programe dalyvaus L.K.M 
choras ir kalbės F. Abekas.

Todėl visi, kas esate susido 
mėję paminklu ir pagerbimu 
paskutinį kartą inusų buvusk 
scenos veterano, kuris per 30 
pietų vaidino virš šimtą kartų 
ir per eilę metų dalyvavo cho 
rose, atsilankykite atidengime 
Kankliečiai prie veliono kapt 
sudainuos porą dainų, kurias a. 
n. Buragas gyvas būdamas la 
bai mylėjo.

J. D. Bendokaitis.

Lithuanian National Demo- 
eratie Club rengia pikniką, ku
ris įvyks sekmadienį, gegužės 
28, Justięe Parke, prie 82nd ir 
Kean avenue. Tai bus vienas 
iš linksmiausių piknikų, koks 
kada įvyko šioje vietoje. Bus 
puiki muzika, prie kurios sve
čiai galės linkmai pasišokti, 
nes muzikai gros, lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius.

O prie to, bus daug- laimė
jimų, o įžanga — nemokama. 
Kiekvienas svečias galės gauti 
tikietą išlaimėjimui, taipgi ne
mokamai. Taigi, gerbiamieji, 
nepraleiskite geros progos pa
buvoti linksmam piknike, nes 
tokios progos retai pasitaiko. 
Kliubiečiai pasistengs svečius 
priimti kuopuikiausiai.

Charles Krisčiunas.

Dalyvaus 
jaunuolių 
Choras ir, 
Skeveriutei, išpildys gražių ir 
linksmų 
kas bus 
klausyti.

Tarpe
muzikos ir patarimų. 
Adv. K. Gugis. Programo ve
dėjas J. 
svarbių ir naudingų praneši
mų, ką visuomenė veikia ir 
kaip Progress Krautuvė yra 
pasiruošusi visuomenei patar
nauti įsigijime visokių namams 
reikmenų, kurias dabAr galima 
įsigyti Progress rKraūtuvėje su 
didžiausiu pinigįį sutdupymu. 
Nepamirškite pasiklausyti.

? Rėp. J. J.

Forest avenue ir Green• Prie
Bay Road, Northwestern trau
kinys sudaužė automobil’’. Jo 
keleivis 45 metų Henry Olson, 
nuo 302.’ Greenwood, Glencoe, 
kokiu tai Stebuklingu budu iš
liko sveikas. Tebuvo lengvai 
sužeistas.

» B

kom

Cenzūra nenori leisti

Nėra gydytojų
BIRŽAI. — Biržų apskr. sa

vi v., jau nuo pat metų pra- 
džįųs, ieško gydytojų šioms 
vietoms: Likėnų — Šmardonės 
kurortui, Pabiržės, Krinčino ir 
Daujėnų sveikatos punktams. 
Nprs yra duodama subsidija 
iki 250 litų mėnesiui ir laisva 
praktika, bet vis tiek kandida
tų nėra.

Toks pat valgąs ir su aku
šerėmis. Jos .yrą reikalingos 
Biržų apskr. ligoninei, Biržų, 
Vaškų, Pabiržės ir . Daujėnų 
sveikatos punktams. Jonas taip 

Ipat duodama subsidija ir lais
va praktika.

• Vakar Chicagon atvyko bu
vęs lojalistų Ispanijos minis- 
teris Julia Alvarez dėl Vayo. 
Jisai važinėja po Ameriką su 
prakalbų maršrutu. Del Vayo 
smarkiai ginčijo kaltinimus 
kad, “jisai yra komunistų įran
kiu”. (žiūrėk vakarykščią 
“Apžvalgą”.)

» » »
taipgi lan- 
prezidentas 
Nicaragua

• Vakar Chicagoj 
kėši Nicaragua 
Anastasio Somoza. 
yra centralinės Amerikos val
stybė. Somoza atvyko Ameri
kon aplankyti prezidentą Roo- 
seveltą, gauti paskolą savo kra
štui ir aplankyti 
nes parodas.

» O

Pereitą pirmadienį virš tuzi
nas berniukų turėjo savo susi
rinkimą, ir ką jus sakysite, 
tuoj rytojaus dieną jau vaikai 
buvo “vadinami ant karpeto”— 
“Called * on the carpet” vielos 
seserų mokytojų. Vaikams 
griežtai uždrausta bet kokiuose 
kliubuosc dalyvauti. Pačios ne
sutvarko ir neprižiūri, nežai
džia su vaikais ir kitiems pa
vydi. Bet laikas viską parodys. 
Tūlas vaikas mane paklausė: 
“Dėde, kodėl mums draudžia?” 
“Todėl jums draudžia, vaike
li, kad jums reikalinga yra dva
sia saugoti, O ne kūnas”. Vai
kas kaktelę suraukė, išsišiepė ir 
plonu balseliu sako: “Juk kū
nas mums priklauso”.

Ateinantį pirmadienį p. Peb 
rausko svetainėje vaikai turės 
savo pirmą ir pilną susirinki
mą, 
re.

Turauskienė pereitų metų pra
džioje ištekėjo, ir šiuo laiku 
visų giminių širdys buvo kupi
nos džiaugsmo, nes p-ia Turau
skienė išvyko į šv. Kryžiaus li
goninę, kad ten įgyti taip'bran
gų motinos vardą. O Čia nese
niai minėta motinos vardas per 
visą šalį, šiomis dienomis p-ia 
Turauskienė grįžo iš ligoninės. 
Dar ligonė, visų giminių veidai 
tamsus, skaudžios širdys, ypa
tingai tėvų,nes ligonė grįžo vie
na, be džiaugsmo, be motiniš
ko vardo... kūdikis mirė. Gai
la, bet pasaulyje ne naujiena, 
toks jau likimas, jo niekas ne
gali nuspėti iš anksto.

Laidotuvės
Musų, vietos laidotojas p. 

Juozapas F. Radžius neseniai 
palaidojo a. a. Oną Zaulevičie- 
nę iš Marąuelte Park (toki įvy
kiai dabar retai atsitinka, kad 
šaukia laidoloją iš kitos kolo
nijos. Jie greičiau šaukia sve
timtautį. Gerai, kad dar musų 
apylinkėje tos “mados” nėra. 
Mes dar esame lietuviai). Lai
dotuves buvo iškilmingos, nes 
Ona Zaulevičienė buvo gerai 
lietuviams pažįstama. Kiek lai
ko atgal turėjo gerai žinomą 
daržą piknikams prie Bergman 
daržo. Velionė buvo labai arti
ma draugė p-ios Michailuos 
Radžius.

O kitas musų laidotojas šio
mis dienomis palaidojo a. a. 
Juozapą Alcliuną. Tai p. Simo
nas M. Skudas. laidotuvėmis 
rūpinosi brolis Jonas Aleliunas. 
Velionis buvo palaidotas Tau
tiškose kapinėse. Naujas kapas 
kas sekundę, kas minutę ir kas 
valandą. Veikiai atsiras ir mu
sų kapai. —Bynsas.

r

abi pasauli-

su skanėsiais, 7 vai. vaka-

Kalbos-kalbelės 
dabar tų kalbų-kalbelių,

ELEKTRINĖS

LEDAUNES
Visų žinomų geriausių iš-

numažintomis kainomis.
Pirkdami iš Budriko Krau

tuves sutaupysite iki 
50 dolerių

£

• Federalė darbininkų 
pensacijos taryba Chicagoj pa
skyrė $7,500 tėvams, kurių sū
nūs prarado gyvybę laike dar
bo laive. Jisai tarnavo John 
Hay laivų bendrovei. Įkritęs 
Chicagos upėn iš laivuko, kal
bamas jaunuolis, 21 metų Floyc 
Hancock, prigėrė. Laivų ben- 

• drovės dabar turės sumokėt
$7,500 jo tėvams, Mr. and Mrs. 
Howard Hancock, iš Channa- 
han, III.

Sekretorius Hull 
Chicagoj

Rytoj, 8 valandą vakare 
Jungtinių Valstijų valstybės 
sekretorius Cordell Hull kalbės 
Chicagos Orchestra salėj. Jc 
kalbos tema bus, “Kai kurios 
šių dienų problemos”. Hull yr? 
vienas žymiausių Roosevelto 
administracijos narių. Įžanga 
nemokama. v

• Vakar miesto 
skelbė, kad šiandien bus at 
darytas susisiekimui naujas 
tiltas virš Illinois Central bė
gių prie Monroė ir Michigan. 
Naujasis tiltas buvo pastaty
tas su federalės valdžios pini
gine pagalba.

o o n.
• Dr. Myron E. Kahn, gar 
sus ausies, nosies ir gerklės 
ligų specialistas Michael Reese 
ligoninėj, vnkar staiga^ pasimi
rė besiruošdamns operacijai. 
Jisai buvo apie 47 metų am
žiaus.

valdyba pa-

e Prie Batry ir Lake Shore 
Drive nežinomas automobilio 
vairuotojas suvažinėjo jauną 
moteriškę ir paliko ją sužeis
tą ant gatvės. Sužeistoji buvo 
28 mėty Miss Sylvia Crawford, 
nuo 3030 Sheridan Road.

• Maskuotas banditas pavogė 
$107 iš Broadview viešbučio, 
5540 Hyde Park Boulevard.

NĄUJIENŲ-ACME Telephoto
Paskendusio “Sąualus” submarino įgulos nariai 

išeina iš narūnų “varpo.”

• 18 metų mergaitė pasiskun
dė Stockyards policijos nuova
dai, kad du berniukai ją už
puolė prie 47th ir Elizabeth 
ir išgėdino. Vieną berniuką ji 
buk pažinojusi. Ji davė poli
cijai jo adresą.

O 
tai nė pats auksaburnis negalės 
tiek pri taukšti. Vieni kalba, ki
li zalatija, kiekvienas savaip 
dalykus supranta, o ypatingai 
tos musų moterėlės, ir storos 
ir plonos, ir tokios ir šiokios.

štai senukė susikuprinus, ta- 
’)akos-“šnifkės” pilna nosis; pa
traukus per nosį su rankove, 
nf... nf... kun tala, vevizėk ir 
barška kaip gramofonas.

Aš mačiau, kad ant kampų 
stovinėja amerikonukai “čiulę” 
kramtydami, ir lietuviai juo
kiasi iš jų, vadindami “čiutaba- 
kiais”.

Bet musų moterėlės (žinoma, 
daug, bet nevisos) išstovės per 
dvi-tris valandas ir nieko dau
giau nekalbės, kaip tik apie Ro- 
žių-Lelijų skilimą, moterų susi
rūpinimą politikoje ir vaikų 
draugijėle. Ali, ta “inarnastis 
svieto” — “Na, kun tu ta ta be
darysi”. Well, well, ameriko
nai sako: “lai kalba, kaip sau 
nori; tai savotiškas pagarsini
mas, . kuris tau nieko nepre- 
kiuoja”. Moters ir jaunuoliai 
važiuoja ir juos sunku kam 
nors sustabdyti.

Nelaimė
Nelaimė patiko pp. Joną ir 

Teofiliją Turauskus (Teofilija 
yra duktė pp. Juozapo ir Do
micėlės j^įįįų). P-ia

I

Namams Rakandai — iPar- 
lir Setai, Badijos čia yra 

dideliame pasirinkime ir 
žemesnėmis kainomis negu 

kitur

JOS. F.
SUDRIK

Furijiture House
3409-11 S. Halsted St.

Tel. Yards 3088

Pasiklausykite gražaus radio pro
gramų iš stoties WCFL—970 k. 
nedėlios vakare kaip 9-tą vai.

—
Steh. , .'j.




