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Nuskoiiuu Naujas Britanijos Submarinas
73 ASMENYS ĮKALINTI LAIVE

Submarinas Thetis darė bandymus
LONDONAS, Anglija, birž. 

1. — Britanijos admiralitetas 
ketvirtadienį oficialiai pranešė, 
kad pasigendama submarino 
Thetis po to kai jis pasinėrė 
Liverpool įlankoje.

Submarinas Thetis tapo pa
statytas neseniai. Manoma, kad 
jis paskendo 132 pėdų gilumo
je, 50 mylių toly nuo Birken- 
head, darydamas bandymus.

10 valandą ryto (Chicagos 
laiku 4 vai. popiet) admirali
tetas dar neturėjo žinios apie 
Thetis. Tuo metu jau buvo 
praėjusios penkios valandos kai 
negauta žinios apie laivą.

Submarine buvo 53 jūreiviai,

Rusija reikalaus ka
tegoriškų britų ir 

francuzų pasi
žadėjimų

MASKVA, Sovietų Rusija, 
birž. 1. — Sovietų Rusijos 
premjeras ir užsienių reikalų 
komisaras Viačeslav Molotov 
ruošiasi šios savaitės pabaigo
je pasiųsti Britanijai oficialią 
notą Rusi j os-Britarii jos -Pran
cūzijos sąjungos reikalu. Ma
noma, Molotov reikalausiąs, 
kad Britanija ir Francuzija 
duotų kategoriškus prižadus 
ginti Rusiją ir Pabaltijo val
stybes, kurios randasi prie Ru
sijos rubežių, jeigu jas užpul
tų priešai. Tik šitokia sąlyga 
rusai sutiksią proponuojamon 
sąjungon įeiti.

Leido arkivyskupui 
laikinai prisiglausti 
atimtuose rūmuose

SALZBURG, Vokietija, birž. 
1. — Nacių vyriausybė atėmė 
katalikų bažnyčios arkivysku
pui Waitzui rumus šios savai
tės pradžioje. Ketvirtadienį na
ciai leido Waitzui sugrįžti į 
rumus, kuriuose jam pavesta 
trys kambariai laikinai gyven
ti.

Reikalauja 6 milio- 
nų dolerių pašalpos 

kas mėnuo
SPRINGFIELD, III., birž. 1. 

— Illinois Valstijos Įstatimda- 
vystei Konferencija rekomen
duoja skirti bent $6,000,000 
kas mėnuo valstijos pašalpos 
reikalams. Tai yra dvigubai di
desnė suma, ne kad adminis
tracija reikalauja šitam tiks
lui.

fi^ORHSž
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra* 
našauja:

Tarpais galimas lietus su 
perkūnija; temperatūra mažai 
tepasikeis; vidutinio stiprumo 
pietų vėjai; saulė teka 5:17 
v. r., leidžiasi 8:19 v. v.

jų tarpe penki jurininkai. 
Campbell Laird & Co. atstovai 
painformavo, kad laive buvo 
taipgi dvidešimt kompanijos 
žmonių, nes ji pastatė subma- 
riną ir jos atstovai dalyvavo 
laivo išbandyme. Taigi viso su 
submarinu nuskendo mažiausia 
73 žmonės.

Iš karto bandymai buvo da
romi submarinui plaukiant pa
viršiu. Juos sėkmingai atlikęs 
submarinas pasinėrė. Submari- 
ną palydėjęs laivas, nesulauk
damas jį iškylant, pasiuntė ad
miralitetui pranešimą: “Kas 
nors atsitiko”. Nesulaukus sig
nalų iš submarino pradėta jo 
ieškoti.

Meksikos darbinin
kai svarsto planus 
aliejaus pramonei 

kontroliuoti
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, birž. 1. — čia susirinko 
konferencijai aliejaus pramo
nės darbininkų atstovai. Jie 
svarstys planus, kurie numato 
darbininkų kontrolę šitoje pra
monėje, kaip kad šalies gėlė- 
žinkelius kontroliuoja darbinin
kai. Iki šiol aliejaus pramonę 
kontroliuoja šalies valdžia.

Francuzijos - Brita
nijos armijų vadai 

tarsis
LOND(ONAS, Anglija, birž. 

1. — Ateinančią savaitę Lon
donan atvyksta Francuzijos ar
mijų viršininkas, gen.^ Game- 
lin. Jis tarsis su britų karo 
vadovybe Francuzijos-Britani- 
jos kariuomenės kooperavimo 
klausimais. Numatoma ir dau
giau britų-francuzų karininkų 
pasitarimų.

Penki italai aviato
riai užsimušė

ROMA, Italija, birž. 1. — 
Italijos karo ministerija ket
virtadienį paskelbė, kad perei
tą pirmadienį lėktuvo nelaimė
je užsimušė penki kariuomenės 
lakūnai. Nelaimės priežastis 
nenustatyta.

Pučia lauk vandenį 
iš nuskendusio 

submarino
PORTSMOUTH, N. H., birž. 

1. — Ketvirtadienį pradėtds 
operacijos tikslu išpusti 600 
tonų x vandens iš nuskendusio 
submarino Sųualus, kad jis ga
lėtų pakilti viršun.

__________________ . i •

Sulaikė 1,000 žydų 
atvežtų į Palestiną
JERUZALĖ, Palestina, birž. 

1. — Britanijos patruliai su
laikė graikų laivą Palestinos 
pakraščiuose, kuris atgabeno 
1,000 žydų, šie žydai nori ap
sigyventi Palestinoje, bet ne
turi leidimo.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
BARBERTON, OIIIO. — Mokyklos griuvėsiai po to, kai ten įvyko šviečia

mųjų dujų ekspliozija. Kiek žinoma, liko sužeisti 40 vaikų.

ATSTOVŲ RŪMAI ATMETĖ PENSIJŲ 
PLANĄ

WASHINGTON, D. C., birž. 
1. — Jungt. Valstijų atstovų 
rūmai ketvirtadienį atmetė se
natvės pensijų planą, kurį re
komenduoja priimti Dr. Town- 
send. Tas planas reikalauja, 
kad seniems asmenims butų 
mokama pensijos po $200 kas 
mėnuo.

Bijo saužudysčių lai
ve gabenančiame 

žydus
HAVANA, Cuba, birž. 1. — 

Vokietijos laivas Saint Louis 
atgabeno į Kubą 917 žydų 
tremtinių. Kubos valdžia atga
bentųjų nepriima. Prisibijoma, 
kad nusiminimo pagauti trem
tiniai gali pradėti žudytis. Po
licija juos saugo.

22,000 Italijos karei
vių apleido Ispaniją

CADIZ, Ispanija, birž. 1. — 
2’2,000 Italijos kareivių ketvir
tadienį apleido Ispaniją. Gabe
na juos namo aštuoni laivai. 
Transportą palydi kreiseris 
Duke of Acosta.

Kartu išvyko Italijon Ispani
jos užsienių reikalų ministeris 
Ramon Suner ir 3,000 ispanų 
karininkų ir karių.

~——————f-

Nutruko derybos 
Harlan kauntėje

HARLAN, Ky., birž. 1. — 
Ketvirtadienį nutrauktos Unit
ed Mine Workers ir Harlan 
County Coal Operators Asso- 
ciation derybos. Angliakasių ir 
kompanijų kontrakto atnaujin
ti nepajėgta. Valdžios tarpinin
kai pasitraukė iš derybų. De
rybos nutrauktos neribotam 
laikui.

• LONDONAS, Anglija, bir
želio X. — Britanijos diploma
tiniuose sluoksniuose ketvirta
dienį reikšta nuomonė, kad il
gainiui Rusija visgi įeis į bri
tų ir francuzų sąjungą.

Prieš planą paduota 302 bal
sai, už planą 97 balsai, o du 
atstovai susilaikė nuo balsavi
mo.

Dar buvo duotas, .įnešimas 
sugrąžinti bilių į atitinkamą 
atstovų rūmų komitetą, tačiau 
ir šitas įnešimas nepraėjo.

EXTRA
ATMETĖ BENDRO FRONTO 

SU KOMUNISTAIS PA
SIŪLYMĄ

SOUTHPORT, Anglija, birž. 
1. — Britanijos Darbo Parti
jos metinė konferencija atmetė 
pasiūlymą sudaryti bendrą 
frontą su komunistų, koopera
tyvų ir liberalų partijomis. 
Pasiūlymas atmestas 2,360,000 
balsų prieš 248,000 balsų.

Farmeriams išmo
kėjo subsidijų 

$550,000,000
WASHINGTON, D. C., birž. 

1. — Agricultural Adjustment 
Administration paskelbė ket
virtadienį, kad per pirmuosius 
šių metų dešimtį mėnesių ta
po išmokėta farmeriams sub
sidijų $551,726,540.

Jaustas žemės dre
bėjimas Oklahoma 

valstijoje
TULSA, Okia., birž. 1. — 

Keliolika miestų ir miestelių 
Oklahoma valstijos rytų daly 
ketvirtadienio rytą, 2 valandą, 
jautė žemės drebėjimą. Drebė
jimas jaustas 7-10 minučių lai
ko. Kai kur gyventojai dėl dre*- 
bėjimo pabudo iš miego.

Kovojama su brantais
ZARASAI. — Zarasų apskr. 

yra smarkiai paplitę dobiluose 
brantai. Parduodamas turguo
se dobilų (sėklas kontroliuos ir 
neleis įvairiems prekybininkams 
prekiauti sėklomis.

golijos pasieniu susirėmimai, vius;

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

PLANUOJA UŽGAUTI WPA DAR
BININKUS

RUOŠIA PROJEKTĄ PAŠALINTI DARBININKUS Iš WPA 
DARBŲ, APKARPYTI JŲ ALGAS IR SUSIAURINTI 

WPA DARBŲ PROGRAMĄ
• SPRINGFIELD, III., birž. 

1. — Pranešama, kad meras 
Kelly ir gub. Horner susitarę 
dėl fondų pašalpos reikalams 
Illinois valstijoj. Valstija asig
nuosianti iki $4,000,000 mėne
siui* Tačiau apskaičiuojama, 
kad šitam tikslui reikia būti
nai nuo' $5,000,000 iki $6,000,- 
000 per mėnesį.

• PARYŽIUS, Francuzija, 
birž. 1. —. Asmenys atvystą iš 
Ispanijos j Francuziją prane
ša, kad gen. Franco naciona
listinė vyriausybė Ispanijoj 
įvykdo mirties bausmių po 300 
kasdien. Vien Katalonijoj nu
žudoma kasdien po 100 žmo
nių. žudomi, žinoma, civilio ka
ro metais buvę lojalistai.

• * aMMM * •

• BERLYNAS, Vokietija, 
birž. 1. — Kai kurie dienraš
čiai smarkiai kritikuoja Vokie
tijos artistus dėl to, kad jie 
nepakankamai aiškina gyven
tojams, jogei vokįetės turėtų 
daugiau vaikų gimdyti.

• WASHINGTON, D. C., 
birž. 1. — Generalinis proku
roras Murphy painformavo 
spaudą ketvirtadienį, kad val
džia deda ypatingas pastangas 
svetimų šalių šnipų veiklai pa
stoti kelią, labiausia Pacifiko 
pakraščiuose.

• WASHINGTON, D. C., 
birž. 1. -— Teisingumo depar
tamento atstovai paskelbė ket
virtadienį, kad neužilgo bus 
iškeltos bylos kai kuriems fil
mų magnatams dėl mėginimo 
sukti taksus.

• • • • •

• DETROIT, Mich., birž. 1. 
*— Jungt. Valstijų darbo de
partamento tarpininkas, James 
E. Dewey, painformavo ketvir
tadienį, kad jis paskelbs spren
dimus ryšium su Briggs kom
panijos darbininkų streiku. Jo 
tikslas yra juo greičiau sugrą
žinti darbininkus į darbą. Ki
tus ginčus, pareiškė Dewey, 
galima bus išlyginti .vėliau de
rybomis.* ,

700 MONGOLU ŽUVO SUSIRĖMIME SU 
JAPONAIS

Paimta nelaisvėn mongolų ir rusų
L kareivių

TOKIO, Japonija, birž. 1. — 
Japonų žinių agentūra Domei 
praneša, kad Japonija pradė
jo ofensyvą plačiu maštabu 
Mandžurijos-Mongolijos pasie
niu.

Pereito trečiadienio rytą Ja
ponijos lėktuvai • bombardavo 
ir nutildė mongolų pozicijas 
Ksalka upės pakraščiu, z Domei 
pranešimas sako.

Ksalka upė yra Mandžurijos- 
Mongolijos rubežiaus dalis.

Pakartotini Japonijos prote
guojamos Mandžurijos ir So
vietų Rusijos remiamos Mon--

WASHINGTON, D. C., birž. 
l,x — Jungt. Valstijų atstovų 
rūmų asignacijoms skirti pa- 
komitetas ruošią įstatymo pro
jektą, kuris gali skaudžiai Už
gauti WPA darbininkus.

Vienas dalykas: planuojama 
paleisti 60-ms dienų tuos dar
bininkus, kurie išdirbo WPA 
darbuose 15-ką mėnesių. Per 
tas.60 dienų paleisti darbinin
kai negausią algos. Tatai, ma
noma, paskatinsią juos ieškoti 
užsiėmimo privačioje samdoje. 
Kitas dalykas: norima suma-.

PATARIA PAŠALINTI ŠNIPUS IŠ 
PRAMONĖS

WASHINGTON, D. C., birž. 
1. — Jungt. Valstijų senato 
darbo komitetas daro atsiklau- 
simus ryšium su senatoriaus 
La Follette bilium, kuris rei
kalauja uždrausti kompanijoms 
samdyti 'šnipus, streiklaužius, 
vartoti streikuose šautuvus, 
kulkosvydžius ir dujas.

Dėl to biliaus liudijo ketvir
tadienį Darbo Santykių Tary
bos pirmininkas J. Warren 
Madden. Jisai pareiškė, kad 
Darbo Santykių Aktas suteikia 
darbininkams teisę organizuo
tis, tačiau toli gražu nepaša
lina iš pramonės viso pikto. 
La Follette bilius, jei taptų

Motinos geria anodiją
TAURAGĖ. — Balandžio 14 

d., pas Kisnierių, Galmenų k., 
prie pat Tauragės, policijos 
buvo užtikta visa kompanija, 
daugiausia moterys, besilinks
minančios anodija. Jie buvo vi
si areštuoti ir patalpinti da
boklėm Balandžio 16 anodinin- 
kų bylą sprendė apylinkės teis
mas ir Jasaitienę Oną, Jurgi- 
Jienę Magilę, Laucytę Stepą, 
Mickienę Oną, šlefendorfienę, 
Mickų Vincą ir Toleikį Joną 
nubaudė po 6 mėn. pap. kalė
jimo. Stumbrienė už pardavi
nėjimą gavo 8 mėn. kalėjimo. 
Tai daro vaikų motinos...

prasidėję gegužės 7 dieną, iš
sivystė j rimtas kautynes.

Viename paskutiniųjų dienų 
susirėmimų, japonai sako, 700 
mongolų buvo užmušta. 400 
užmuštų mongolai traukdamie
si pasiėmė, kitus 300 paliko 
mūšių linijoj.

Kautynėse vartojama didelis 
kiekis lėktuvų. Japonų spauda 
sako, kad Japonijos kariuome
nė atėmusi mongolams dvyliką 
tankų ir tūlą kiekį kulkosvy
džių paskutiniame susirėmime. 
Ji taipgi paėmusi nelaisvėn 4 
rusus ir 5 mongolus karei- 

žinti WPA darbininkų algų 
skalę. Trečias: taikoma juo la
biau apkarpyti projektus, ku
riuose dirba vadinami balta- 
kalnieriai.

Tenka pasakyti, kad ataka 
prieš WPA darbus tik projek
tuojama. Ji dar tik atstovų rū
mų pakomitete planuojama. Jai 
teks pilno komiteto, visų* at
stovų rūmų ir senato debatus 
pereiti. Tačiau spėkos dabarti
niame kongrese, norinčios WPA 
darbus apkarpyti, yra stip
rios.

įstatymu, žymiai pagelbėtų 
Wagnerio aktą vykdyti.

Madden įteikė komitetui są
rašą 50 korporacijų, kurios 
praktikuoja pramonėje špiona
žą. Tarpe tų korporacijų, pa
reiškė jis, yra ir šitos: Jonės 
& Laughlin Steel Corporation, 
Mackay Radio & Telegraph 
Company, Hearst Publications, 
Pennsylvania Greyhound Lines, 
Remington Rand, Consolidated 
Edison Co., Montgomery Ward 
& Co.

Kas diena . . .
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz- 

/ nio progų ir t. t. 
• • •

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

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

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chlcaro, IU.
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Iš Pietų Amerikos
*

B. K. Algimantas

IŠ PIETŲ AMERIKOSLIETU VIV SPAUDOS
(Specialaus “Naujienų“ korespondento Argentinoje)

(Tęsinys)
Svetimšalių asimiliacija

Pietų Amerikoj skaitoma tiek 
aktualiu klausimu, kad net 
Limes konferencijoj buvo svar
styta. Gyvenimas jau parodė, 
kad svetimšaliai—ateiviai grei
čiausia asimiliuojasi aukštos 
kultūros valstybėse, kurios pi
lietybės įsigijimą skaito sau UŽ 
didelę garbę. K. pav. USA Jie- 

pabrėžia: “Mes 
ir pan-Brazilijoj 
stebėtinai nesise-

tuviai dažnai 
amerikiečiai” 
šis klausimas 
ka ir atatinkamos vietos matyt 
yra nusivylusios asimiliacija. 
Čia vokiečiai net gimę, kaipo 
II ar II generacijos brazilai, 
daugumoj silpnai temoka vals
tybinę portugalų kalbą. Nema
ža dalis, ypač moterų visai ne
supranta portugališkai ir save 
vadina vokiečiais. Italai gi, nors 
turi savo labai panašią į portu
galų kalbą, vienok nuo vokie
čių neatsilieka. Su kitais ir ne
daug geriau. Bene trapiausi bus 
lietuviai, kurie dažnai save tai 
vokiečiais, tai rusais ar kitais 
pavadina, o tuo pat jau zyra 
palūžę. Aišku, jau čia kaltas 
Kaunas, kuris vietoj musų vie
ningumo ir pažangos mus skal
do. Bet ne tai svarbu. Tenka

MODERNIŠKAS LIGONINES 
APTARNAVIMAS

Dabar prieinamas visiems už že
mas nustatytas kainas

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

35 South Hoyne Avenue 
(tarpe Madison ir Monroe) 

Telefonas dieną ir naktį 
SEELEY 4700.

JŪSŲ DĖMESIUI
Ar jūsų stogai kiauri ir lietus 
lyja kaip per rėtį? Tad reika- 
liuga— 
Asbestinių stogų 
Kaulingo .......... Gal.

STOGAI
Heavy Slate JI.45
Sfaggered Edge *2.75
Colored Gontai

Ketvirtainis .......
Pirkite lentas ant kredito
ALBERT LUMBER &

SUPPLY CO.
3800 SO. WESTERN AVĖ. 

Lafayette 2101

pažymėti, kad patys brazilai — 
juodžiai ir nemaža dalimi sten
giasi įrodinėti, kad jie esą ita
lai, vokiečiai, argentinįečiąi ar 
pan. Tokių teko daug sutikti 
ir jei ne garbanuoti plaukai, 
priplota nosis ir atsikišusios 
lupos, gal už vokietį ir palai
kytum. Juk oda gali nuo saulės 
juoda pasidaryti.
Fanątizmo sėjimas tautoms 

neleidžia asimiliuotis,
Už teisingą atsakymą gali iš 

skaitytojo sulaukti rasisto, ar 
naeiaus vardo. Betgi faktas lie
ka faktu, kad tame kaltas ne 
kas kitas kaip juodis su visais 
savo variantais. Ne dėlto, kad 
jis tamsios odos ar skirtingos 
kūno sudėties, bet dėlto, kad 
jis kilęs iš šilto krašto, pavel- 
dėjęs iš kartos karton tingų 
nerūpestingą gyvenimą ir lau
kinio žmogėdros žiaurumą. 
Dar daug tūkstančių metų teks 
tiems žmonėms evoliucionuoti, 
kol jie pasieks europiečio bū
dą ir moralę. » t

Baltieji ateiviai, matydami 
juodžių ir mestisų palaidą kri- 
minalizme permirkusį gyveni’ 
mą iš pat pradžių ėmė jų ša
lintis ir tuo pat žeminti. Juo
dis neliko skolingas. Pasekmėj 
to, Brazilijos visuomene pasi
skirstė į du lageriu: baltųjų ir 
spalvuotųjų ir kuo toliau, tuo 
labiau viens nuo kito izoliuo
jąs], tuo didesnę neapykantą 
viens kitam ugdo. Ir Berlyno 
importuojamas rasizmas tą ligą 
dar labiau padidina.

Vokiečiai, kurių čia priskai- 
tomą apie 7 milijonai, ypač 
sunkiai asimiliuojasi peraunv 
darni vos kai kuriuos papro
čius ir savo vieningumu pri
lygsta žydams. Tą vieningu
mą dalimi jiems įkvėpė Berly
nas. Dėlei neapykantos spal
vuotiems ir esamai tvarkai čia 
greit prigijo braziliškas naciz
mas vad. integralizmu. Daug 
kas mano ir rašo, kad tas ju
dėjimas esąs tam, kad kraštą 
prijungti prie Vokietijas. Aiš
ku, kad to judėjimo įkvėpėjas 
yra Berlynas ir kad tas judėji
mas stipriausiai įsigalėjo tarp 
Pietų Brazilijos vokiečių, bet 
jo tikslai tarpe partijos narių 
buvo ir yra nevienodai trak

tuojami. Pradžioj kol partijai 
i truko žmonių jon buvo pri
imami visi, tiek čiagimiai, tiek 
svetimšaliai. Integralistai su čia

LIETUVIAI

Nesąžiningi pardavėjai

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugi jos Nariai_
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Nelaiminga žvejyba iš 
baidarės

ŠIAULIAI. — Balandžio 30 
d. 7 vai: ryto Rekyvos ežere 
išplaukė su baidare rmneške- 
rioti du šiauliečiai: R/Hincas, 
gyv. Padirsių g. 22, ir jo kai
mynas Dunauskas. Paplaukus 
nuo kranto apie 2 kilometru^, 
baidarė prakiuro, ir abu žuvau 
to^ai šoko i vandenį, tačiau 
Hincas nemokėjo plaukti ir nu
skendo, o Dunauskas išplaukė 
į krantą. v

Priešcheminės apsau- 
' gos kur’sai

RASEINIAI. — Kultūros klu
bas numato suruošti kelių die 
nų priešcheminės apsaugos 
kursus.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma,
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.
Naujienų.Acme Telephoto

ST. LOUIS, MO. — Dr. Irwin v Abelį i§ Louisville 
(Ky.)» buvęs Amerikos daktarų draugijos pirmininkas 
(po kairei), sveikinasi su Dr. Rock Sleyster, naujai iš
rinktu pirmininku.

gyvenančiais Vokietijos naciais 
dirbo išvien. Skirtumas buvo 
tik uniformoj ir ženkluose, nes 
vieni ant rankovių nešiojo 
svastiką, kiti raidę “zigmą”. 
Vieni šaukė Heil, kiti Anaue. 
Taipogi kai kur Vokietijos na
ciai buvo “vadais” integr. par
tijų skyrių. Po nepavykusių su
kilimų partija pradėjo valytis 
nuo svetimšalių ir dabar ji la
biau darosi matoma, bet kuo 
toliau, tuo ji įgauna daugiau 
nacionalinę braziliškai patrio
tišką kryptį, nes Bahia ir kiti 
šiaurės Brazilijos valstijų sky
riai susideda daugiau iš čiagi- 
mių, nes ten vokiečių mažiau 
yra. Pietuose gi vokiečiai su
daro partijos daugumą ir dar 
tarpusavy ginčijasi, viens ma
nydamas, kad tos dvi partijos 
yra viens ir tas pats ir reikia 
siekti autonomijos a la zude- 
tai; kiti gi, daugiausia katali
kai, dėl Vokietijos blogų san
tykių su Vatikanu dar nenori 
Vokietijos valdžioj atsidurti ir 
siekia tikslo savistoviai įvesti 
Brazilijoj nacizmą’ • “katalikiš
kais pagrindais”. Aišku, tik 
kol Berlynas su Vatikanu 
sutaria.

tol, 
ne-

na
šle- 
Mes

tai U-tos rūšies brdzilų visuo
menės dalį iš baltųjų ateivių 
vaikų. Tai jau nebeasimiliacija, 
o griežta izoliacija.

Visų įdomiausias klausimas 
tai tas — kurią pusę palaikys 
svetimšaliai, naciams pareika- 
avus čionykščiams vokiečiams 
pilnos autonomijos?

' A. Nemira.
Visi sąmoningi svetimšaliai, 

visi demokratai privalėtų eiti 
tik su Brazilijos vyriausybe, o 
le su naciais, — pastebi “A. L.
3.” Redakcija. [

(GALAS)

MARIJAMPOLĖ. — Rinkoje | 
atveža daug pašaro pardavi
mui, bet nusipirkęs negali 
džiaugtis, šienas surištas pun
deliais po 40 svarų, bet par
sivežęs randi tik 30 svarų. Be 
to, j pundelių vidurį sukraus 
namas supuVęs šienas, arba 
sėklinių dobilų šiaudai.

*

Dr. Maurice Kahn
Praneša, kad nuo birželio 1 

d. jo namų telefonas bus

Plaza 3200
Ofiso tel. liekas tas pats—

Yards 0994

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

■!

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virgima 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 AVĖ.

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVest 35th Street 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

KITATAUČIAI

c

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
i DIENĄ IR NAKTĮ d

Visi^elef onai YARDS 1741-1742
4605.07 So. Hermitage Avė.
444.7 South Fairfield Avenue

• Telefonas LAFAYETTE 0727

1—-J koplyčios visose
y/ I L l Chicagos dalyse

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 38 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 VV. 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.

Aei. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai;

Superior 9454 ar Central 7464

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

DR. ST. NAIKEL1S
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland A ve.
. ? .... 2-ros lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone M1DWAY 2888.

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400
Klausykite musų Lietuvių radio programų Antradienio ir Šešta

dienio vakarais 7 vai. vakaro iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 
—Pranešėjas P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
ADVOKATAIDR. STRIKOL’IS

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

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

Namų Tel.: Prospect 1938

8M

p»$12.50

—— I

X

Atrodo, kad tuo 
sudaryti kokią

Yards 1139
Yarda 1138

svetimša- 
tuo jude* 
svarbiau- 
pagal na-

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

Telefonas YARDS 6818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

2 iki 

iki

Pelnas eina 
LIETUVOS AKRO KLIUBO 

NAUDAI.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St. 

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230.

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

v p 1

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

HEJNA BROS.

Lawndale Deniai Laboratories
3945 VVEST 26TH ST. 1724 S. ASHLAND AVĖ.

Tel Lawndale 2903-9 Tel, Monroe 9251

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.

Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 

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

Šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

UŽTIKRINTOS
PLEITOS J™*?' grąžinami 

jei nepatenkinti

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

KLAUSYKIME
VAKARĄ SALTIMIERO
LIETUVIŠKŲ RADIO III III R

PROGRAMŲ STOTIES Fb I
NUO 7:08-toa VALANDOS VAKARŲ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I

KAS VAKARĄ—1480 K.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St. 

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tek Office Wentworth «33e 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808. West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DANTIMS
PLEITOS
Pataisomą

Vienas iš tokių katalikų 
cių man yra pasakęs: “Jus 
bitės kodėl aš integralistas. 
iš puslaukinės Pietų Brazilijos
padarėm kultūringą kraštą, o 
tvarkos iš viršaus nesulaukia
me. Juk USA ir Brazilija atras
tos tuo pat laiku ir turi lygiai 
turtingą gamtą, palyginkit kiek 
mes esam atsilikę. Taip toliau 
būt negali!” baigė nacis.

Atatinkamos vietos pastebė
jusios priešvalstybinį nacių ju
dėjimą, griebiasi varžyti, bet ne 
nacius, o pašalinius 
liūs nieko bendra su 
jjmu neturinčius. O 
šia, kad tai daroma
cių programą, nes įgyvendini
mas nacių išgalvotas “20% įs- 
tatymas”, išdavinėjami svetim
šaliams specialus pasai, reika
laujama kasmet kaip tremti
niams registruotis ir pranešinė
ti apie kiekvieną naują vietos 
pakeitimą policijai; draudžia-’ 
ma naudoti gamtos jėgas iv t. t, 
ir 1.1. Taip iš dėlto čia svetim
šalių gyvenimas darosi vis pa
našesnis į Vokietijos žydo. Kaip 
toli visa tai nueis duosis pama
tyti. Viena aišku, kad vokie
čiai turėjo reikalo su vos apie 
200 tūkstančių žydų ir tai ne
gali jų sudoroti, o čia turima 
minimaliai apie 5 milijonai 
svetimšalių, f. y, 20 kartų dau
giau.

Negana to, pasirodo nesąmo-i 
nė jstatimdavystėj, nes tas per
sekiojamas svetimšalis augina 
savo čia gimusius vaikus — 
braziliukus. Ir kiekvienam aiš
ku, kad skriaudžiant, t. y. at- 
stumiant nuo pelningo darbo 
tėvą, stumiama skurdan visa 
šeima susidedanti iš tikrų bra
zilų, tam, kad kitiems brazilams 
butų lengviau, 
budu norima

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

P. J. RIDIKAS
3354 Sol Halsted Street YARDS 1419

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1278

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908
»■■>«!   , ...................... I ■ ■■ ■ .Op*.,       M

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

r'* { • , I

Phone Grovehill 0142
Cicero Phope Cicero 2109

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius 

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI
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KORESPONDENCIJOS
So. Boston, Mass
Kubiliuno radio programa

✓

• Gegužės 14 d. sekmadienio 
rytą, iš stoties WMEX Ignas 
Kubiliūnas suteikė radio lietu
vių publikai “kaipo Motinų Die
nos“ paminėjimui labai tinka
mą programą. Mes visi gėrimės 
gražiomis artistiškai atliktomis 
dainų ir muzikos programomis. 
Visi didžiuojamės iškilusiais iš 
lietuvių liaudies meno talentais. 
Tačiau retas kuris iš musų pil
nai galime suprasti, kiek ener
gijos padeda, kiek laiko pašven
čia musų artistai, kol tą meną 
sukuria dėl musų. Musų jaunie
ji menininkai pašvenčia ištisus 
metų metus praktikoms. Kiek 
gi lėšų reikia išleisti, kad ir ta
lentingą menininką pralavinus, 
kad jis arba ji galėtų pasirody
ti publikoje, koncerte arba ra
dio programoje. Tiesa, daugelis 
musų menininkų, kurie gali po 
biskį sudainuoti vieną arba dvi 
liaudies daineles iš radio sto
ties, pripranta save vadintis dai
nininkais, artistais, šis jūsų re
porteris gerbia kiekvieną meni
ninką, kuris tik turi tokią ener
giją ir pasišventimą, bet negali 
visus tokius menininkus pripa
žinti dainininkais, artistais. Ar
tistų mes turime labai mažai, 
kurie gali suteikti malonaus pa
sitenkinimo dėl musų nuvargu
sių jausmų.

Ignas Kubiliūnas per kelis il
gus metus dainuodamas teikė 
vieniems Naujosios Anglijos lie
tuviams meno mylėtojams 
daug gero su savo komiškomis 
dainomis. Jis nuo to laiko, kaip 
atidarė pusvalandžio radio sto
tį (reikia pripažinti, nors jo sto
tis yra musų apylinkėje naujau
sia), tačiau ji yra visapusiai pa
ruošta daug turtingesniais ta
lentais, negu kitos musų senos 
stotys. Taipgi girdisi ir palan
kios kalbos apie draugo Kubi
liuno su drauge Helena Žukaus-

kaitė apie jų sumanumus ir 
tvarką vedime jų programų. 
Tai yra jų gabumai suprasti, ko 
musų publika nori iš jų pro
gramų. Taipgi reikia pripažin
ti, kad draugą Kubiliuną ne tik 
publika myli, bet ir musų aukš
tai išsilavinę artistai, daininin
kai. Pavyz. gegužės 14 d. iš jo 
stoties dainavo viešnia Ona Ku
bilienė, kuri čia atvažiavo tik 
atostogų. Kaip jau daugeliui iš 
musų yra žinoma, Ona Kubilie
nė yra kandidatė į Metropoli
tan Operą. Ona Kubilienė yra 
baigusi Naujosios Anglijos mu
zikos konservatoriją. Ji parašo 
dainas pati, sukompanuoja ir 
dainuoja. Čia yra trilypis dar
bas, kurį tik galėjo atlikti me
no tėvas Mikas Petrauskas. Šis 
jūsų reporteris yra daug kartų 
buvęs Metropolitan Operos per
statymuose įvairių operų, ku
rios visados turtingais talentais 
paruoštos. Todėl jis čia aukštai 
gerbia Oną Kubilienę ir turi pa
sitikėjimą, kad ji verta tos vie
tos. Butų labai malonu, kad 
mes turėtume antrą lietuvaitę 
tokioje aukštai gerbiamoje vie
toje.

Gegužės 28 d. Ignas Kubiliū
nas taipgi davė labai puikų pro
gramą peri savo stotį. Iš to ma
tyti, kad jis moka puikiai ir 
rūpestingai paruošti muzikalį 
programą, taipgi jo pagelbinin- 
kės Ona Sakiutė ir Helen Žu
kauskaitė pagirtinai atlieka sa
vo pareigas. Tai smagu musų 
apylinkės lietuviams turėti tokį 
rūpestingą žmogų, kaip musų 
Ignas, kuris mus pilnai paten
kina savo paruoštomis progra
momis. —Reporteris

Tame skyriuje daug rašoma 
ir apie maisto gaminimą. Pa
duodami, taip sakant, receptai 
vienokiam ar kitokiam valg.ui 
pagaminti. Taigi, moterys ir čia 
gali daug naujo išmokti.

Už to skyriaus vedimą tikrai 
didelis kreditas priklauso p-iai 
Norai Gugis. Moterys už tai jai 
yra dėkingos.

Šia proga turiu priminti, kad 
šiais metais ponai Jasaičiai 
švenčia 25 metų ženybinio gy
venimo sukaktį. P-as Jasaitis 
su pasididžiavimu sako, jog jo 
jubiliejus sutampa su “Naujie
nų” jubiliejum.'

Ponai Jasaičiai gana pasitu
rinčiai gyvena. Jie turi dviejus 
namus; vienuose patys gyvena, 
o kitus nuomoja. Augina dvi- 
dukteris, iš kurių viena lanko 
Michigan universitetą (Ann 
bor).

Alex Jasaitis į Ameriką 
vyko 1907 m., o jo žmona 
Zagoniut'ė) 1913 m. Apsr
jie birželio 2 d. 1914 m. Tokiu 
budu dabar švenčia sidabrines 
vedybas. Birželio 2 d. Sūnų įr 
Dukterų svetainėje ir įvyks si
dabrinių/ vedybų paminėjimas. 
Kas į tą paminėjimą atsilankys, 
tas tikrai bus patenkintas.

— o —
Dabar eina “Naujienų” va

jus. Patariu visiems tą laikraš
tį užsirašyti. Užsirašę jį, įsiti
kinsite, kad jis daugeliu atžvil
gių pralenkia kitus. Pirmiausia 
jokis kitas laikraštis taip nuo
dugniai nerašo apie Lietuvos į- 
vykius bei gyvenimą.

Taigi, skaitykite; “Naujienas”, 
jeigu norite susivokti, kas da
bar dedasi pasaulyje.

at- 
(B.

Musų gerosios* šeimyninkės 
visuomet ieško didesnio pato
gumo, kada išeina šio to ap
sipirkti. Per paskutinius kele
rius metus, kada buvo pasi
reiškęs didelių krautuvių au
gimas, šeimyninkės jautė, kad 
juose joms geriau pirkti ir ga
li geresnį patarnavimą susi
laukti.

Tačiau laikui bėgant jos pą- 
tyrė, kad nieko geresnio nega 
Ii būti, kaip pirkti kaimyninėj 
krautuvėj, kur krautuvė paties 
savininko vedamą progresyviu 
budu. čia, mat, kur Savininkas 
pats patarnauja, jis rūpinasi 
ir tuo, kad visuomet turėti tų 
prekių, kokių šeįmyninkė gali 
bet kada pareikalaut. O ka
dangi jis ir vietos gyventojas, 
tai jis visuomet ir vietos rei
kalų tvarkyme dalyvauja.

Kaimyninės Midwest Stores 
krautuvės 
bai didelį 
gerą rųšį 
nas kaip
krautuvės, kurios savo laiku 
tiek buvo patraukusios musų 
šeimyninkės. Tad, kodėl turė
tų musų 
toliau iš 
apsipirkti 
kias jos 
Midwest
tyvė organizacija, turinti apie 
450 narių — patyrusių krau- 
tuvninkų. Ji turi savo sandė
lius, prekes perka tiesiog iš 
gamintojų ir dirbtuvių. Biznį 
veda moderniausiu budu, — 
prekes parduoda žemiausia kai
na.

Visa tai kas čia pasakyta 
pasitvirtins tada, kada pažvelg
site į Midwest Stores skelbi
mą, kuris šiandien telpa Nau
jienose. (Skelb.)

NAUJIENOS, Chicago, m.

Didesnis Patogumas

GRYNI PUIKUS NEBALTINTI

MOTERYS!
YRA LENGVU TAUPYTI... PIRKITE

“MIDWEST STORES”
KUR GERIAUSI VALGIAI KAINUOJA MAŽIAU PINIGŲ!

■■■ĮĮĮM-iifiJlJ . ...........................................  ' ■!■■ ■ ............ . . ......... -i ............. . .................... .... .. i ___

IŠPARDAVIMAS! PENKTAD. IR ŠEŠTAD., BIRŽELIO 2 IR 3 EGG
NUT
BIG LUMP __
MINE RUN .....
SCREENINGS

PIRKIT DABAR!

—Mociejiis

Fountain, Mich

Grand Rapids, Mich

CERESOTA MILTAI MAIŠELIS^ 75c
'i1 . i * ‘ . ' ' ' . ' •' •

“Midwest” Garuodintas
DnpĄJAC PUIKIAUSIA KOKYBĖ1 11111110 AUKŠTI KENAI 4 už 22c

$6.00 
_ $6.00
— $6.00
— $5.75 
_ $5.00
ŠAUKITE

DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 
Mieste ir Priemiesčiuose.

Tel. ARDMORE 6975

pasiūlo kaip tik la- 
prekių pasirinkimą, 

ir tokias žemas kai- 
ir anos didžiosios

šeimyninkės takauti 
savo apylinkes, kad 
tomis prekėmis, ko- 
gali gauti čia pat. 

Stores yra koopera-

“CRATI” CALIFORNIJOS

PYČIAI VSS 2 „ 25c 
“CAMPBELI/Š” TOMATO JŪICE 14 uncTkenai 3~ūž~23c 
“SHURFINE” GRAPEFRUIT JUICE No. 2 kenai 3 už 25c 

“LIBBY’S’ Kūdikių Valgiai 3 ken. 23^
“COMET” Baltieji Ryžiai 1 sv. pk. 2 už f 9 c
MMIDWEST” ŽELATINO DEZORTAI 3 pak. 14c

Aukšti No. 1 kenai 2 už 19c
ŠOKOLADO AR PAPRAST a q PASKANINIMAS
OVALTINE

Turtas—virš 
$3,100.000.

Rezervas 
—virs 

$225,000.00

“RED TAG” SLYVAI

DIDELI 59^
KFNAT • r

T ABEL

MAŽI '
KENAI OOU

“S A T.A D A” BRAW

JUODA ARBATA
"0-MIX” ICE~ČREAM-POWDER

% svaro
PAK. I ■ V
Pakelis 5c

“PILLSBURY’S” BLYNAMS MILTAI 20 unc. pak. 2 už 19c
2 už 19c

5c

MAŽI 
PA K. *

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

“HERSHEY’S” Mild and Mellow Chocolate Bars
ŠUNIMS

MAISTAS Kenas“STRONGHEART

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

niais iki 6 v. p. p. Susitarimo

SVERRE GR0NW0LD
Phone SPAuldlng 6149 

Mes patys išdirbėjai 
Artistic Memorials Monumente— 
Headstones—Mausoleums—Statuary

Visokios naujienos iš musų 
kolonijos

Darbai pas mus visai silpnai 
eina. Jei kurios dirbtuvės ir dir- 
ja, tai toli gražu nepilną laiką. 
Juo tolyn, tai vis daugiau dar
bininkų atleidžia; apie naujų 
priėmimą, žinoma, negali būti 
ir kalbos. Iš kitur atvykusiems 
darbas jokiu budu negalima 
gauti.

FRANK MICKAS
Siuvėjas

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

Phone Lafayette 9832

e Ali p on Lau„7ber w Materials
NO CASH NEEOED—PAY S5 M0.

* .-■> •* 
2 Carloads 

90-Lb 
Underwriter 
rolis ®to- 

(rams po
$1.59

Naujos French 
Durys—10 

Light

ASBESTOSIA8BK8TOS
sienoms 
apkalti 
gontai

Stogams 
cementas 
5 gal. 
bačka

Geriausia® 
ruėies 

Doutrlas 
egl&s 

2’-0x6’- 
8x1%. 

Vientiso® 
dury®

---  O ---
Pas mus yra susiorganizavęs 

choras. Susideda jis daugiausia 
iš jaunimo, nors yra vienas ki
tas ir senesnių 'įsimaišę.

Prieš kiek laiko tas choras 
koncertavo. Tenka pasakyti, jog 
jis visai neblogai sudainavo. Iš
pildė ir kelias lietuviškas dai
nas.

Sakoma, kad kas nieko ne
veikia, to niekas ir nepeikia. 
Tai tikra tiesa. Kai kurie nieki
na ir kalbamo choro veiklą. 
Choristams tačiau neverta į tai 
kreipti dėmesį: jie dirba gražų 
darbą, o niekintojai tegul sau 
žinosi.

Ūkininkų būklė
Mason kountės ūkininkai 

bai susivėlavo su pavasario dar
bais. Iš pavasario oras buvo ga
na šaltas ir žemė primirkus 
vandens. Kitais metais avižos 
judavo pasėtos apie balandžio 
pradžią, o šiemet prisiėjo sėti 
balandžio pabaigoj. Pasėjus a- 
vižas prasidėjo sausra ir ganyk
los ėmė džiūti. Šiandien, gegu
žės 27 d., komai daugumo pa
sodinti ir Jtaip į laiką šiąnakt 
smarkiai palijo. Visi augmenys 
atsigavo ir sužaliavo. Ūkininkai 
tik usus kraipo iš džiaugsmo. 
Jeigu lietaus užtektinai esti ge
gužės ir birželio mėnesiais, 
ūkininkams rodo gerą metą.

Tėvo šermenys, o dukters 
vestuvės

“WAXTEX” MASKUOTAS POPIERIUS 40 pėdų volelis 2 už 15c

BANANAI Didelis Ride ..............  sv. 5c
MORKAI PUIKŲŠ" KALIFORNIJOS 2 Saujos j 3q 

24c 
28c

MINKYTRyiMMFR RĄTTSAGE (DFŠRA) 
“DAVIES” LAŠINIU PALTUKE

Svaras
Svaras

LOAF CHEFSE «Biue Lakei” _ ________________ _  Svaras 24c
“WTNnFX” LANGAMS PLAT^i « butelis 14c
------  -p- • - -  r~r r   r  į * - -■   -— —     

“DRANO” ’ Užsikimšusioms srutoms 12 unc. kenas 20c

JERGENS “500” PRAUSIMOSI MUILAS šmotas 5c

“CAMAY” MUILAS 3 ™ 17c

ISmokė jom yg
už padėtus Z|-

pinigus * W

Duodam Paskolas ant 1-my
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės Galima 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

la-

tai

$5.39 35cf
*♦'**■**•' už Kai.

LENTOS
2x4’ IKI 16’ VISA TVIRTA ME
DŽIAGA, No. 2 Common Hemlock 
ptda----------------------------------

1x6 D and M No. 2 geltonos pa
siek. už 1OOO kv. *32.50 
2x6x, 2x8, 2x10 No. 3 geltonos 
puftles. Visų ilgiu. Už *97

lOOO ketv. p?dų __
1x8 SHIPLAP No. 8 IOO (M) 

Hemloek 1OOO kt. pd.<,<>"WW

PILNA MEDŽIAGOS BILĄ 
įskaitant Rollaway duris ir 

gelžius.
Už 2-jų Karų 
18x20 Naują 

Garažą

VARTOTA MEDŽIAGA
KLEVINES GRINDYS   $16 M 
2x6’, 2’x8* nuo 8’ iki 12’ __ $20 M
2 x6’. 2’x8’ SHORTS_______$1$ M
2x4 SHORTS už pMą%C 
1’6 D& M ir 8q. Ed<e ____  $18 M

HARVEY WRECKING C0.
1701 W. CERMAK—SEE. 32 7 7

Opcn 7 A. M. to 6 P M. — SUN 9 to )

--- O —
Musų kolonijos jaunimas pra

dėjo tuoktis, štai gegužės 30 d. 
susituokė Joana Mikėnas su 
Paulium Kozlowskiu. Vedybų 
puota įvyko Sūnų ir Dukterų 
svetainėje.

Laimingo gyvenimo jaunave
džiams.

Jaunuolių Vinco Kuncaičio 
Onos Bajoriutės jau buvo su
rengtos gana didelės vestuvės 
gegužės 13 d. Prieš tai gegužės 
11 d. pasimirė jaunosios tėvas, 
Antanas Bajoras, išgulėjęs džio
vininkų ligoninėje apie penkis 
metus. Vestuvės atidėti nebuvo 
galima, nes viskas buvo pri
ruošta. Jaunųjų giminės nuta
rė numirusį padėti pas grabo- 
rių į koplyčią ant kelių dienų.

šeštadienį įvyko linksmos 
vestuves, nors nevisiems jos bu
vo linksmos, o pirmadienį lai
dotuvės.

ir

voja piknikuose.^
Pereitas dvi savaites čionai 

pas V. Martinaičius laikė atos
togas V. Katkevičių. Tai pirmas 
vasarotojas šią vasapą šioje apy
linkėje. Gerai pailsėjęs ir nukai
tęs nuo saulės gegužės 27 d. iš
vyko atgal į Ghicago prie savo 
užsiėmimo ir Šeimos.

Kas nori užsirašyti arba at
naujinti Naujienas, vieną ir ge
riausių ir seniausių laikraščių 
šioje šalyje, meldžiame kreiptis 
į šios apylinkės ūkininką V. 
Martinaitį. Jis nuoširdžiai pa
tarnaus.

L.U.Z. Draugija turėjo antrą 
didelį nuostolį. Pernai koks 
vandalas padegė piknikų daržo 
šokių platformą. Pora savaičių 
atgal draugija pataisė ir už po
ros dienų ir vėl kažkas pade
gė. Ant rytojaus buvo pašauk
tas šerifas ir padegėjas suras
tas. Koks vaikėzas anglas 18 
metų Talias. Jis turėjo piktumą 
ant savininko tos farmos, ant 
kurios randasi minėtas daržas. 
Jis yra pridirbęs ir daugiau vi
sokių Šelmysčių šioje apylinkė
je. Padėtas po tūkstančio dole
rių kaucijos, ir laukia teismo. 
Platforma nebuvo apdrausta, 
tai draugijai padarė daug nuo
stolio.

“LIFEBUOY” MUILAS ................ . ............... 3 už 17^
“RINSO” 2 maži 17^ g did. pak. 39 C 
“OCTAGON’7-ČLEANSER .......................... 3~kenT 14ė
“AMERICAN FAMllLY’’-FLAKEŠ 2-maži-17Č^Difleli~pak—20Č

“American Family MUILAS 5 25c
$100 UŽDYKA Kiekvieną Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

PIRKIT NAUJĄ
• CHRYSLER • PLYMOUTH

• CHEVROLET

Tai yra Geriausi ir Gražiausi 
Aątfc>ippUiliai 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

lDWEStĮ NE.S PIGIAU.1 “PIRK NUO ____________

MID.WEST32STQRES
NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

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

STANDARD CLUB

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

ŠTAI JUMS PROGA
“Naujoji Gadynė”—Vienas Doleris Metams

Švelni Degtinė—100 Proof
BOTTLED IN BOND

Nėra Geresnės Degti- 
nes už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT. $4
4/5 Kvortos I bOU MmIHB

Reikalaukit
SAVO APYLINKĖS
TAVERNOJ

I5c DRINKSAS

1

T CI«h

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

—• O —•

A. B. Jasaitis užsiprenumera
vo “Naujienas“ visiems metams. 
Be to, jis pareiškė ir savo nuo
monę apie laikraštį. Sako, 
“Naujienas” aš mėgstu todėl, 
kad jos rimtai ir nuosekliai vi
sus klausimus gvildena, žinias 
iš Europos jos paduoda tokias, 
kokių kituose laikraščiuose ne- 
užtiksh O tai todėl, kad jos tu
ri ten savo korespondentus.

Didelę atrakciją sudaro ir 
Moterų skyrius. Kiekvieną sa
vaitę moterys ten suranda sau 
labai naudingų žinių. Paduoda
mi pavyzdžiai suknelėms. Tad 
jei kurios moterys nori, jos ga
li užsisakyti formas ir pačios 
sukneles pasisiūti.

Velionis Antanas. Bajoras bu
vo tikrai gero budo žmogus ir 
pavyzdingas ūkininkas. Mylėjo 
apšviėtą ir buvo laisvų pažiūrų. 
Laidotuvėse dalyvavo daug apy
linkės ūkininkų ir iš kitur atva
žiavusių. Iš namų pasakė gra
žias kalbas G. Beikėris angliš
kai ir J. švelnis lietuviškai. Ant 
kapų atsisveikinimo ir paskuti
nio patarnavimo prakalbų pa
sakė V. Martinaitis.

Velionis priklausė SLA ir vie
tinei L.U.P. Draugystei. Tegul 
būva jam lengva šios šalies že
melė.

Šiemet išrodo, kad bus daug 
soduose vaisių, nes vaismedžiai 
labai apkibę žiedais. Pradžioj 
žydėjimo naktimis pasirodė šal
nos, bet žiedams mažai paken
kė. Ūkininkai darbuojasi lau
kuose. o šventadieniais balia-

Keletas savaičių atgal — lai
dojant su bažnytinėmis apeigo
mis K. Žvirgždą (Guster, Mich.) 
vietos dūšių ganytojas lietuvis, 
pamatęs kad į bažnyčią suėjo 
daug laisvų lietuvių, ūkininkų, 
sakydamas gramozdišką pa
mokslą išvadino juos šunimis. 
Nuo to laiko laisvi visai neno
ri ir eiti į tą jo avinyčią, nors 
ir kas numiršta. Tokiu jo elge
siu pasipiktino ir kai kurie jo 
geri parapijonai. Su kolektomis 
bažnyčiai tai jo pasekėjai atsi
lanko ir pas bedievius. Dabar, 
jeigu taip pasitaikys, tai gaus 
po nosia Špygą.

Lietuviai Ūkininkai sugyvena 
taikoj ir lankosi vieni kitų pa
rengimuose. Ūkininkai myli ap
švietę, skaito Naujienas ir Ke- 

Ukinihkas

DEVYNI METAI kaip leidžiamas populerus savaitraštis 
“Naujoji Gadynė“. Dabar nutarta leisti du kartu į 
savaitę. Tuo tikslu musų bendrovės direkcija paskel
bia vajų ir tikisi gauti i,00Q naujų skaitytojų.

“NAUJOSIOS GADYNĖS“ reguliarė kaina 2 doleriai me
tam. Bet dabar, ruošiantis prie du kart savaitinio 
laikraščio, naujiem skaitytojam toji kaina ant pusės 
nukertama—už vieną dolerį metams.

VIENAS DOLERIS metams už savaitinį aštuonių pusla
pių laikraštį—pirmas tos rųšies bandymas Amerikos 
lietuvių spaudos istorijoj.

NAUDOKITĖS tuo musų pasiūlymu šiandien ir rytoj; 
nelaukit ir neatidėlipkit, nes terminas gaut “Naują
ją Gadynę” už vieną dolerį metams yra trumpas ir 
nebus prailgintas.

PRIEŠINGAI, musų bendrovės direkcija rezervuojasi 
teisę savo pasiūlymą atšaukti, kaip greitai ji matys 
reikalą tatai daryti.

RAŠYDAMI MUMS kartu įdėkite vieną dolerį—jus gausit 
populerų 8 puslapių laikraštį. Adresuokite taip:

NAUJOJI GADYNĖ
220 Leonard Street Brooklyn, N. Y,

Sophie
Barčus

iš Stoties

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

F 
r. *■

RYTINE RADIO 
VALANDA

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.Garsinkitės “N-nose leivį. GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New«

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

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

Chicago  j e—paštu:
Metams _____________
Pusei metų _________
Trims mėnesiams _ _ —
Dviem mėnesiams  
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per išnešiotojus
Viena kopija ... ...........
Savaitei _______;_____
Mėnesiui ____________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,

18.00
4.00

* 2.00
. 1.50
- .75

3c 
18c 
75c

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, 111. Telefonas Canal 8500.

jo v aLnijvoU) 
paštu! 

' (Atpiginta)
Metams ___________
Pusei metų _______
Trims mėnesiams  __
Dviem mėnesiams  1.00 
Vienam mėnesiui  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams -..i..-.........  - $8.00
Pusei nietų ........   4.00
Trims mėnesiams ._________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Valdžios išlaidos ir turtas

19.00

HKbl Iii. A. ■■■!.! I

Dabartinei Jungtinių Valstijų administracijai daro
ma daug priekaištų dėlto, kad ji leidžianti pinigus. Jos 
kritikai nuolatos mini šimtus milionų dolerių ir bilionus, 
kuriuos valdžia išleido “neproduktingiems tikslams’*; Ji 
finansuojanti tiltų statymų ir kelių taisymų; iždo pini
gais įtaisomi parkai, įrengiamos ligoninės ir t.t. Kokie 
iš to, esu, nauda? Juk tie pastatai, įrengimai ir įtaisymai 
jokių įplaukų neneša.

Tai argumentai žmonių, kurie į viskų žiuri per pri
vatinio kapitalo akinius. Kas neduoda pelno, tas, jų nuo
mone, nėra turtas.

Šitų galvojimo būdų labai vykusiai sukritikavo savo 
parodymuose krašto ekonomijos komitete A. A. Berle, 
Jr. Jisai pasakė, kad federalinė valdžia, leisdama pini
gus parkams, viešiems knygynams, tiltams ir viešoms li
goninėms, sukuria naujus turtus. Yra nesųmonė, paste
bėjo jisai, sakyti, kad vieša ligoninė nesanti “turtas”, nes 
ji patarnauja žmonėms nemokamai, tuo tarpu kai priva-

APŽVALGA Slidžiais keliais
, I - . ■ Į .1... * I — ~ I — I , į

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

yra tokių asmenų, kurie nori 
ndi tolydžiai garbinami,—gar-

“LIETUVOS ŽINIOS” 
ŠVĘS SAVO JUBI- 

LIEJU
Šio mėnesio 19 d. sukaks ly

giai 30 metų, kai eina “Lietu
vos Žinios” (prieš karų jos Va
dinosi “Vilniaus žinios”), ir tuo 
metu “Lietuvos Žinios” bus iš
leidusios 6,000 numerių.

Toms dvejoms sukak titvėms 
paminėti išeis, birželio 17 d. pa
didintas ”L. ž.” numeris. Visu 
demokratinė Lietuva nuošir
džiai sveikins tų liauno dienraš
tį, nes jo nuopelnai Lietuvos 
liaudžiai yra neįkainuojamu

I Nuo Rapallo sutarties (1922 
m.) toks kooperavimas, iš tie
sų, buvo vykinamas iki 1933 m. 
sausio 30 d. Hitleriui atėjus 
valdžion, santykiai tarpe Rusi
jos ir Vokietijos pablogėjo; bet 
jie nenutruko visiškai. Vokie
čių prekybos sutartis su sovie
tų Rusija ir šiandien yra ga-

Lietuvoje nuo kurio laiko įsi-1 
galėjusi sveikinimų mada. Žino
ma sveikinami vyriausybės na
riai. Šitą madą sustiprino ir ją 
pagilino tautininkai. Kaip bu
vo jų Vyriausybė, tai buvo sten
giamasi įvairiomis progomis ir 
įvairiais atsitikimais sveikinti 
vyrausybę, kaipo visokių gėry-j 
bių ir išminties šaltinį. Buvo 

Į čia Visokių kurioziškų atsitiki
mų. Štai, sakysime, įvyksta ko
kie nors toje vyriausybėje per
sonaliai pasikeitimai ir tautinin
kų tų metų diriguojamos vy
riausybės skuba jau naujus mi- 

Inistrus pasveikinti.

BĖDA SU TOKIAIS 
“ŠVIETĖJAIS”

V. Andrulis rašo, kad “Nau
jienos” pereitąjį pasaulio karą 
vadino katu Už demokratiją ir 
“ragino remti jį”.

Tai grynas melas. “Naujie
nos” niekuomet to kauo nevadi
no “karu už demokratiją” ir 
jos pe tik jo nerėmė, bet griež
tai priešinosi Amerikos dalyva
vimui jame.

Bet komunistas nebūtų ko
munistas, jeigu nemeluotų.

V. Andrulis pasakoja taip 
pat, kad Kapų Puošimo Dieno
je “Naujienų” redaktorius “šau
kė kiek drūtas”, kad Amerika 
neturinti “kištis į Europos ir

tinė ligoninė esanti “turtas”, kadangi ji ima nuo pacien- Azijos dabartinį karąf nes jis 
tų atlyginimą. Koks skirtumas, ar ligoninę užlaiką tik- Į esąs tokis,^ kaip praeitas impe- 
tai tie asmens, kurie joje gydosi, ar ją užlaiko visi mies
to gyventojai, mokėdami mokesčius, kiek tatai liečia li
goninės naudingumą?

Ponas Berle davė dar kitą vykusį pavyzdį. Palygin
kime, sako jisai, Brooklyno tiltą ir Washingtono tiltą. 
Pirmasis yra laisvas tiltas ir už jį moka visuomenė; ą už 
Washingtono tiltą moka tie žmonės, kurie juo keliauja. 
Ar tai tiltas, už kurį reikia mokėti muitą, yra “turtas’*, 
o laisvas tiltas nėra “turtas”?

Taigi netiesa, kad valdžia leidžia pinigus viešiems 
darbams bereikalingai. Tais pinigais ji sukuria didelius 
turtus, kuriais žmonės naudosis per ilgus metus. Už nau-|kafo pavojų, 
dojimąsi tenka mokėti mokesčius. Bet kuomet privatinis 
kapitalas ką nors pagamina, tai jisai ir reikalauja už^ 
mokėti — ir dar paima sau pelną.

rialistinis karas”.

Kapinių iškilmėse “Naujienų” 
rėddktotitis tik dvejetą šakinių 
tarė apie tai, kad Amerika tu
ri saugotis neįsivelti į naują im
perialistinį karą, bet ir tuos ša
kinius Andrulis mėgina iškreip
ti pagal savo kurpalį. Apie jo
kius “dabartinius” karus “NaU- 

Į j ienų” redaktorius nekalbėjo; 
apie Aziją viešai neužsiminė, bet 
tik paminėjo' busimo Europos

PERSlDlRBlMAs IR LI
GOS VOKIETIJOJE

Lietuvai garantijos nereikalauja
Iš Molotovo kalbos teksto matyt, kad vienas nesuti

kimo punktas tarp Anglijos ir Francuzijos vienoje pusėje 
ir Sovietų Sąjungos antroje yra garantijų klausimas. 
Anglai ir franeuzai garantavo Lenkijos, Rumanijos ir 
Graikijos nepriklausomybę. Bet Maskva reikalauja, kad 
butų suteikta garantija ir Pabaltės valstybėms, neš per 
jų žemę Vokietija galinti įsibriauti į sovietų teritoriją.

Savo kalboje “narkompredas” (liaudies komisarų ta
rybos pirmininkas) garantijų klausimu pareiškė, kad 
Anglijos ir Prancūzijos pasiūlymai —

“nesako nieko apie pagalbos teikimą trims šalims 
prie šiaur-vakarinės SSRS sienos (Latvijai, Estijai 
ir Suomijai), kurios, gal būt, nestengs apginti savo 
neitralitetą, jeigu jas užpuls agresoriai/*
Kaip matome, Molotovas Lietuvos visai neminėjo. Ji

sai pasakė kad Maskva reikalauja garantijos tik trims 
Pabaltės valstybėms — Latvijai, Estijai ir Suomijai. Na, 1 
o musų komunistai visą laiką šnekėjo, kad sovietų val
džia Lietuvą “apgins”. Jie net siūlė Lietuvai dėtis į karo 
bloką su Lenkija, Rusija ir Rumunija, įrodinėdami, kad 
Lietuvai butų “pavojinga” laikytis neutraliteto*

O dabar matome, kad jokio karo bloko tarp Lenki
jos, Rusijos ir Rumanijos dar ir šiandien nėra. Pati so
vietų valdžia pritaria tam, kad Pabaltės respublikos bu
tų neutralios. Bet ji rūpinasi tiktai tų respublikų likimu, 
kurių sienoš susisiekia su Sovietų Sąjungos teritorija. O 
apie Lietuvą, kurios žemė prie Rusijos neprieina, jisai vi
sai nekalba! ;

Iš to aišku, kad sovietų valdžiai rupi ne tų mažųjų 
tautų apgynimas, bet tik savo sienų apsaugojimas.;

Savaitinis žurnalas “Ken” ra
šo, kad vokiečių Pareinės tvir
tovių (Siegfried) linijoje darbi
ninkus apniko ligos. Tarp 18 ir 
22 nuošimčių darbininkų, Už
imtų fortifikacijų darbuose, ser
ga. Gydytojai, ištyrę tuos masi
nius susirgimus, surado, kad 
bendra jų priežastis tai — pa
ilsimas.

“Tie darbininkai”, sako gy
dytojai, “per du metu arba 
ilgiau dirbo per sunkiai, per 
daug skubino ir negavo pa
kankamai maisto.”
Siegfriedo linijos tvirtovių! 

darbuose darbininkus apniko1 
ligos ypatingai aštrioje formo
je, bet panašus reiškiniai paste
bimi visoje Vokietijoje, ir Val
džia yra bejėgė su šita nelaime 
kovoti, nes jie negali trumpin
ti darbo valandų ir negali pa
rūpinti daugiau maisto darbi
ninkams.

Tas pats žurnalas, beje, rašo, 
kad betoniniai Vokietijos tvir
tovių pastatai esą Visai netikę. 
Sunkiosios artilerijos šūviai 

įjuos gali lengvai sudaužyti. To
dėl, esą, Hitleris, apie tai paty
ręs, nuvyko tas tvirtoves apžiū
rėti ir liepė jas sutaisyti.

LITV1NOVO PAŠALINI 
MAS IR NAUJA SSRS 
užsienių politika

Padarė baseiną Tobulinamas miesto 
sodas

MAŽEIKIAI — Miesto saviv. 
iškasė didelį baseiną. Šis ba
seinas bus naudojamas kana
lizacijos vamzdžiams išvalyti. 
Be to, gaisro atžvilgiu šis ba
seinas taip pat bus gana nau
dingas.

Nots Hitleris suorganizavo 
valstybių bloką “prieš komin- 
tetną”, bet pastaruoju laiku ir 
iiUCiai if sovietų Valdžia vieni 
kitų aštriai neatakuoja. Maskva 
pikčiau kritikuoja Vakarų Eu
ropos demokratijas, negu Hit-1 sveikino tautininkų diriguoja- 
lerio diktatūrą; Rašytojas Hen
ry Wolfe sako, kad tą evoliu
ciją šeniai pastebėjo politikai 
hlažesnibsioše šalyse, kurios gu
li tafpe Vokietijos ir Rusi j oš — 
lenkai, rumuiląl ir Pabaltės val
stybių diplomatai.

“Jie suranda vis daugiau 
ženklų, kad Vokietija ir Ru
sija artėja viena prie antros! 
ideologiškai ir politiškai”, ra
šo “Harper’s” žurnalo ben
dradarbis. “Kapitalizmas yra 
beveik pašalintas Reiche; Hit
leris vis labiau ir labiau spau
džia religiją. Sovietų Sąjun
goje daro pažymėtiną pro
gresą nacionalizmas. Naujoji 
Raudonosios Armijos priesai
ka, kuri buvo paskelbta šį 
sausio menesį, yra tos kryp
ties simptomas* Senoji prie
saika prasidėdavo 
‘Aš, dirbančiosios 
sūnūs*;.’ ir baigėsi 
j imu ‘kreipti savo 
ir mintis į didįjį darbo žmo
nių pasiliuosavimo tikslą? 
Naujoji priesaika, pabrėžda
ma patriotizmą, prasideda 
taip: ‘Aš? Socialistinių Sovie
tų Respublikų Sąjungos pi
lietis...’ iv,įsako kareiviams ir 
jurininkams išlieti paskutinį 
lašą kraujo ‘Už mano liaudį, 
už maho sovietinę tėvynę’.” • 1
šalyse, ktirhį sienos prieina 

prie Sovietų Sąjungos žemės, 
pastebėta, be to, kad sovietų 
valdžia atsisakė įsileisti žydus, 
kuriuos Vokietijos naciai ėmė 
žiauriai persekioti ir vyti iš jų 
gyvenamųjų vietų, — notos Ru
sijoj labai trūksta gydytojų, 
deiitistų, mokslininkų ir kito4 
kių profesionalų, kurių ji butų 
galėjusi rasti daug tarpe trem
tinių.

Žodžiu, sovietų Rusija aiškiai 
fašistėja, ir daugelis mano, kai 
tenai jau įsigali Raudonasis Fa
šizmas, kuris esmėje nelabai 
skiriasi nuo Rudojo Fašizmo 
Vokietijoje ir Juodojo Fašizmo

žodžiais: 
liaudies 

pasižade- 
veiksmus

Na, o jei

ir sveikino
tai

tik pasiulymu išrenkami į gar
bės narius, žinoma, mandagu
mo dėl daug kas neprotestuoja, 
tyli ir taip tylomis skelbiami ne
va daug pasitarnavę tie asmens 
garbės nariais. Kokia iš tos ce- 
iremonijos nauda — visiems aiš
ku*

Pienocentro suvažiavime to
kiu pąsiulymu buvo išrinktas 
garbės pirmininku J. Tūbelis. 
Dėl tokio jo išrinkimo niekas 
nekalbėjo ir jokio balsavimo 
nebuvo. Bet jei butų buvę bal
suota, tai vargu jisai butų iš
rinktas į garbės pirmininkus. 
Tai ar negeriau eiti visai atvi
ru keliu, nes toksai slidus kė
lias tik visus ne tik klaidina, 
bet palieka nemalonius įspū
džius.

Tokiais atsitikimais geriausia 
bent šiuo metu butų visų tų o- 

Įpių klausimų nekelti.
Jei jau taip lyg ir susitaria, 

kad visai netolimos praeities 
žaizdų neliesti, tai geriau visais 
atsitikimais jas nutylėti ir ne- 
brukti varu visa tai, kas nede
ra. Kitaip eina tik visuomenės 
kiršinimas.

žurnale “Harper’s**, šio mė
nesio laidoje, Henry Wolfe ra
šo apie “slaptą Europos slogu
tį” ■— anglų ir franeužų baimę, 
kad Rusijos sovietų valdžia gd-,

sodas P* susijungti šu Vokietijos nacių 
Esįtra- valdžia.
išlvgi- Rašytojas nurodo, kad Vokle- 

Sode tij°s armijos vadai visuomet

ALYTUS. — Miesto 
žymiai pertvarkomas, 
dos vidus perdažomas, 
namas žemės paviršius. ___ ,
įrengiamas fontanas, kliomfeos st03° susitarimą ir koopėfa- 
įrengiamos ties paminklu. . |vim« su Rusijos bolševikais

Bet Vokietijos susijungimui 
su Sovietų Sąjunga pirmiau 
griežtai, priešinosi sovietų už
sienių reikalų komisaras Litvl- 
novas. Henry Wolfe rašė savo 
straipsnį tuomet, kai Litvinovas 
dar buvo komisaras, ir įdomu, 
ką jisai pasakė apie to komisa
ro vaidmenį kalbamuoju klau
simu. štai jo žodžiai:

“Elšinkyje, Rygoje, Varšu
voje ir Buchareste, kur ste
bėtojai laiko pridėję ausis 
prie žemės, kad galėtų pajus
ti mažiausią drebėjimą nuo 
Sovietų Sąjungos pusės, ma
no, kad reikia žiūrėti, kas at
sitiks šU Litvinovu. Nes jisai 
esąs, galų gale, raktas į ttd- 
Ciipsovietų santykių klausi
mą. Kol Litvinovas bus val
džioje, Bėrlyno-Maskvos są
junga negalės virsti tikrove. 
Bet jeigu Litvinovas susi- 
ldtikš tokio pat likimo, kaip 

, Žinovjevas, KameneVds, Tu- 
cliaČevškiš ir kiti išvalytieji 
komunistų vadai, tai pasie
nio sostines bus, tikros, kad 
Hitleris ir Stalinas susitarė. 
‘Nehuimkite savo akių nub 
Litvinovo!* yra šiandien įspė-

I j amas Sukis tose

mos organizacijos 
savus tik naujus žmones, 
tuo pačiu atrodė, kad buvusius! 
tautininkus ministrus ir iš tar
nybų atleistus lyg ir smerkė. 
Tai savieji savus smerkė ir sa
vieji savUs vėl sveikino ir smer
kė, nors kartais ir tie patys as
mens Vėl grįždavo į vyriausy
bę. Štai naujai Vyriausybei su
sidarius vėl visa Lietuva juos 
sveikina, tik dabar tasai svei
kinimas jau nediriguojamu pa
grindu eina, bet pačios visuo
menės pastangomis tai atlieka
ma. Bet šitie Sveikinimai jau 
pasuko slidžiu keliu. Čia būva 
kartais savotiško dirbtinumo. 
Sakysime, sveikinama vyriausy
bė kaipo tokia, bet “pamiršta
ma” pasveikinti Lietuvos vy
riausybės suvereną ir atsiranda 
kas paperša pasveikinti visą vy
riausybę kartu su prezidentu. 
Žinoma, niekas neprieštarauja ir 
sveikinai •

O kai kuriais atsitikimais bū
va net kitaip. Raginama apsvei- 
kinti prezidentą ir visai nutyli
ma pasveikinti visą vyriausybę. | dos Žemės tvarkytoją,
Žinoma, susirinkę tuoj pasisa
ko, kad reikia sveikinti vyriau-

, sybę kaipo tokią. Na, žinoma, 
tuomet sveikinamą kaip pasa
kyta. Tai labai slidus keliai, tai 
maskiruota politika, kuri viena

 

me ir kitame ^atsitikime daug 
• ų pasako* Tęįkie sveikinimai 

 

mandagumo /lėl nebalsuojami, 
nes jei būt 
sp^ių ir 
sakysime, susirinko Darbo Rū
mų taryba. Valdybos pitmihin- 
kas, tasai tautininkų pakalikas 
ir Visų darbininkų nekenčiamas 
asmuo,.kaipo tipingas karjeris
tas, prisimetėlis pasiūlo sveikin
ti valstybės prezidentą; žinoma, 
niekas neprieštarauja, nebalsuo
ja ir sveikina, bet kiek toksai 
sveikinimas yra nuoširdus, tai 
jau visai kitas klausimas.

O jei jaučiama, kad tokio 
nuoširdumo nesama, tai kam 
save ir kitus apgaudinėti, kam 
visuomenę klaidinti, bet tokie 
pakalikai visur tik drumsčia 
vandenį ir karjeros skatinami 
visiems lenkiasi ir kitų valią 
uzurpuoja* Juk tas į gerą nei
na* Tokius vyrukus, kurie vis
ką daro tik dėl karjeros ir sto
vi pryšakyje visuomeninių or
ganizacijų butų metas pašalinti, 
kad neerzintų ir nepykintų vi
suomenę, kad jos nuotaikos ne
darkytų.

Būva ir tokių atsitikimų, kuo
met pasiūloma kai kuriuos as
menis visuomeninėse organiza
cijose išrinkti į garbes narius, 
ir tokie pasiūlymai visai nebal
suojami ir nedlskusUojami ir

alsuojami, gal vi- 
aisų susilauktų, štai

riuos aiškiai visuomenė smerk 
te jau seniai pasmerkė. Tai jei 
lorima išlaikyti pilna toleran
cija ir žmonių nekiršinimas, 
nečiupinėjimas labai jautrių 
vietų, tektų liautis su tais pa
sveikinimais komedijas lošus. 
Neabejotina, kad plačia visuo
menė šią vyriausybę tikrai nuo
širdžiai sveikina, bet netenka į 
tuos pasveikinimus pilti kartu- 
mynų brukant tuos asmenis, 
kurie nėra žmonių mylimi ir 
gerbtini. Tokia taktika tik erzi
na ir tiems nevidiems pasvei
kintiems į sveikatą eina.

Jei norima išlaikyti lygsvara 
ir pagarba dėl susidėjusios si
tuacijos tiems asmenims, kurie 
užsiliko pryšakyje geriau apie 
juos visai nutylėti, bet jų nekai
šioti, kur nereikia. Dirbtinu ke
liu lygiai nieko gero neatsieksi, 
o tik dar labiau visą gyvenimą 
drUmsi.

Bet sveikinimai pas mus Lie
tuvoje labai madoje. Žiūrėk kas 
nors nusičiaudės ir jau sveiki-

i narna.
; Savo laiku buvo labai svei-^ 
- kinamas vyriausybės pirminin

kas kunigas Mironas, o dabar 
visi jį pamiršo ir, rodos, taip 
kaip jo ir nebuvo.

ir dabar

Lietuvos Naujienos
Mažažemiai nori gauti 

truputį daugiau 
žemės

Sunki šaltkalvių ir kar
šyklų darbininkų būklė

PALANGA. — Likviduojant 
Palangos bendrąsias ganyklas, 
yra sudarytas apie 83 ha že
mes plotas. Palangos mažaže
miai yra prašę Telšių apygar- 

kad
jiems, arti prie to ploto gyve
nantiems, leistų iš to ploto pa
didinti nedidukus (2—4, retai 
5—6 ha) ūkelius. Tuo budu jie 
galėtų truputį geriau verstis. 
Bet mažažemiai neseniai suži
nojo, kad Žemės tvarkytojas 
ruošiasi tą 83 ha plotą perlei- 
Įsti Miškų administracijai, kad 
ji apželdintų mišku.

Mažažemiai mano, kad Pa
langos apylinkėje Miškų admi
nistracijos žinioje yra didžiu
liai žemės plotai miškų želdi
nimui, o jų prašoma žemė pui
kiai tiktų ariamai žemei, čia 
reikia pabrėžti, kad tuo žemes 
plotu Palangos mažažemiai 
naudojasi jau labai seniai ir 
tos žemės netekę susidurtų su 
dideliais sunkumais.

Tuo tikslu Palangos mažaže
miai yra parašę prašymą žemės 
ūkio ministeriui ir tikisi, kad 
jie neliks nuskriausti.

Vilioja darbininkus

r-

valstybėse.”
O Litvinovo jau nebėra!
Tas komisaras, kuris prieši

nosi Maskvos susiartinimui sU 
Berlynu, staigiai “susirgo”. Jo 
pareigos tapo laikinai pavestos 
Molotovui, kuris savo nuomo
nės neturi, kaip ir “preziden
tas” KaliniiiaSi Molotovas užva
kar Vyriausio Sovieto sesijoje 
pareiškė, kad Stalinas atmetė 
Anglijos ir Prancūzijos pasiū
lymą stoti į “taikos frontą* ir 
tikisi netrukus .atnaujinti pre
kybos derybas Su Hitleriu.

i

nedaryti varžymų

VILKAVIŠKIS. — Kudirkos 
Naumiesčio, Kybartų ir kituo
se pasienio miestuose bei apy
linkėse nemaža dalis gyvenan
čių darbininkų šiais metais iš
vyko į Vokietiją prie įvairių, 
daugiausia melioracijos, darbų. 
Vokietijoj, dėl suprantamų 
priežasčių, nemaža dalis savų 
darbininkų paimta į įmones, 
todėl ir susidarė jų trukumas* 
Iš anapus atvažiuodami agen
tai kvietė vykti visus, turin
čius sienai pereiti leidimus, pa
žadėdami
pasiimti maisto visai savaitei 
ii* laisvai parsinešti uždirbtus 
pinigus. Kvietė ir neturinčius 
leidimų pasinaudoti “žalios” 
sienos perėjimo punktais, pa
siimant su savin}! vien vidaus 
pasus. Išvykimas kai kurių dar
bininkų, ypač drenažo specia
listų, neigiamai Veikia musų 
vykdomiems žemės nusausini
mo bei drenažo darbams, nes 
tokių žmonių pas mus jaučia
mas trukumas, o naujų ne taip 
greit galima surasti ir išmoky
ti! darbo,

JONIŠKIS. — Mieste yra ke
lios kalvės ir šaltkalvių dirb
tuves, kuriose iš viso dirba 
apie 30 darbininkų. Jiems ten
ka dirbti po 12—15 valandų 
į parą, o gauna nuo 2,50 iki 
3,50 Lt. Apie dirbtuvių tinka
mumą netenka nė kalbėti. Tai 
stadalos paverstos į dirbtuves, 
pro kurių sienas švilpia vėjai. 
O jose kabo jokios reikšmės 
neturintis raštas, kuris kalba 
apie 8-nių valandų darbo 
ną.

Karšyklų darbininkų, 
riuos padieniai samdo nė
negeresnė būklė, išskyrus pa
talpų tinkamumą. Jie dirba už 
visai menką atlyginimą, būda
mi savos srities specialistai, 
gauna už 8 vai. darbo dieną 
3—3,50 Lt. Nevedusieji dar 
šiaip taip gali pragyventi, bet 
vedusioms tikras skurdas.

die-

ku
li iek

Mirė 1863 m. sukilimo 
dalyvis

PILVIŠKIS. — Prieš keletą > 
dienų Žiūriu — Gudelių kaime 
mirė senelis šnipurnas, eida
mas jau 97 metus. Velionis 
apylinkėje buvo populiarus, 
kaip daug matęs, pergyvenęs 
ir gerą atmint) turįs žmogus, 
galįs papasakoti net apie bau
džiavos laikus, šnipurnas yta 
vienas iš nedaugelio apylinkės 
žmonių, kurie dalyvavo 1863 
m. sukilime, piktinosi puotau
jančių Antanavo dvare ponų 
neakylumu ir matė nelaimin
gai sukilėliams pasibaigusį mū
šį su rusais ties Šilakojo miš
ku.

Iš darbininkų gyve- 
, nimo

UKMERGE. Jau baigiasi 
bendrojo lavinimo kursai, ku
riuos lanko per 40 darbinin
kų. Gegužės 11 d. laikys eg
zaminus pažymėjĮmams iš 4 ir 
6 skyrių gauti. Nuo 28 d. pra
dedami pirmosios pagalbos kur
sai, kuriuos lankys per 60 dar
bininkų ir kuHė tęsis 2 savai
tes. Po šių kursų bus 4 dienų 
priešcheminės apsaugos kursai. 
Abeji kursai nemokami. •

Darbininkai numato įsteigti 
savo atskirą šaulių būrį. Taip 
pat 
per 
bus 
kur 
žio ir Kėdainių darbo klubai.

stipriai ruošiasi programai 
sekmines Dubingiuose* Ten 
suruošta didele gegužynč, 
dalyvaus taip pat Paneve-

f"

t.* 

v'

i'phsferiiO
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take care of these 
miscellaftCOUs likę

has a thought in
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CRANE COAL COMPANyT

5 Dienų AtbExpense 
new yOBKO 50

NAUJIENOS, Chicago, III

Detroito Lietuviu
IŠ DETROITO PADANGĖS

LSS 116 KUOPOS IŠVA
ŽIAVIMAS JVYKO 

GEGUŽĖS 28 D.
LSS 116 kuopos išvažiavimas 

įvyko gegužės 28 d. S. Dauge
lio farmoje, prie Van Hotn ke
lio. Kalbamos farmos savinin
kas, kuris yra žinomas kaipo S. 
Daugel, valdo apie 200 akrų že
mės ir samdo kelis darbininkus. 
Tarp apylinkės gyventojų jis y- 
ra plačiai žinomas.

Apie 12 vai. dienos kliopOS 
komisija ir darbininkai atvyko 
į ūkį, kad ten galėtų viską pa
ruošti piknikui. Maždaug apie 
2 vai. pradėjo važiuoti ir lau
kiami svečiai. Netrukus pusėti
nai sutemo ir ėmė smarkiai ly
ti. Per tą laiką suvažiavę sve
čiai susikimšo po pastoge. O 
kadangi namas didelis ir erd
vus, tai visi sutilpo, nors ir rei
kėjo susikimšti. Visi smagiai šo
ko ir linksminosi, kol nustojo 
lietus. '

Po?lietaus oras pasidarė tik
rai gaivus ir malonus. Tiesa, at
sirado purvo, bet to niekas ne
paisė, kadangi visiems smagu 
buvo pakvėpuoti tyru oru.

Vakare iš komisijos narių te
ko patirti, kad išvažiavimas nu
sisekė geriau, negu buvo tikėta
si: iš paruoštų gėrimų ir val
gių nieko nebeliko. Tokiu bil
du kuopai liks ir pelno.

ir strei-

ir kitas 
Chrysler

DETROIT 
ABATTOIR

mios EksHutsi ja į
NUO

yGDENGYSTE7 IR^BLtKOlI
RBAL 35 metai bitny, turi 

pilną apdraudą už darbui- Leng* 
vųš išmokėjimai Jet noriU.

CO.
BiUDGKroRT BO

8HEET MET.
3216 So. Halsted St

dr

LSS 116 kliopds mėnesinis 
susirinkimas įvyks birželio 3 d., 
8 vai. vakaro, IAS svetainėje, 24 
ir Michigan Avė. Valdyba prašo 
visus draugus ir drauges atsi
lankyti į susirinkimą.

DIDELIS STREIKAS
Sustreikavo apie aštuoniolika 

tūkstančių Briggs dirbtuvės dar
bininkų. Toji dirbtuvė gamina 
automobiliams “kimus”, t. y. iš
orių dalis. Kompanija užsispyrė 
nepasirašyti su unija kontrakto. 
Na, o kada dėl sąlygų nesUsitai-

UŽEIKIT PAS
PETE YOUNG

— narys — 
271 AM. LEGION POST 

CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS
Schlitz Alus 

82nd if KEAN AVENtE 
(prieš Tautiškų kapinių vartus) 

WILLOW SPRINGS, 1LL.

Nepamirškite Užeiti Pas

JOSEPH LEPPA
Visados turi skanių Sandvičių 

vištienos.
Pabst Blue Ribbon Alus. 

Daržas mažiems Piknikams. 
82 ir KEAN AVĖ.

Tel. Willow Springs 45.
. ------------ .....

ir

Garsinkites “N-nose
A

koma, tai darbininkai 
kuoja.

Tas streikas palietė 
dirbtuves, Pavyadžiuij 
kompanija pradėjo atleidinėti
darbininkus. Tai daro todėl, kad 
iš Briggs kompanijos negauna 
automobiliams “kūnų” ir nega
li dirbti, apskaičiuojama, kad 
kalbamas streikas palietė apie 
50,000 darbininkų.

Netekę darbo darbininkai rei- 
kalatija pašalpos. Nedarbo ap- 
draudos komisija sako, jog iš
ėję į streikų darbininkai negali 
būti laikomi bedarbiais. Tačiau 
tas klausimas galutinai nėra iš
spręstas.

PENKIŲ DIENŲ DARBO 
SAVAITĖ

Wayne kauntės valdžios dar
bininkai, kurie yra susiorgani
zavę į uniją, laimėjo penkių 
dienų darbo savaitę, ’iokin bū
du jie švęs ir šeštadienius. Tuo 
reikalu legislatura priėmė ir 
specialų bilių, kurį turės 
pasirašyti gubernatorius*

dar

MILŽINIŠKOS PRA
KALBOS

Birželio 11 d, Fair Grotinds 
Coliseuni’c kalbės Tom Moo- 
hey, kuris neseniai liko paleis
tas iš kalėjimo, Manoma, kad 
jo kalbos pasiklausyti susirinks 
didelė minia žmonių.

Vėliau Book Cadillac viešbu
tyje įvyks didelis bahkietas, ku
rį rengia Tom’ui Mooney pa
gerbti Darbo Federacija. Ban- 
kietą ir prakalbas remia visi 
organizuoti darbininkai.

Mooney dabartinis ^rraršrutas 
vyriausiai yra susijęs su judėji
mu, kuris sickiasi išlaisvinti 
Warren Billingsą.

PROTESTUOJA
Medinių bačkų tarptautinės 

unijos darbininkai protestuoja 
prieš kai kuriuos bravorus, ku
rie pradėjo vartoti alui metali
nes bačkas. Unijos viršininkai 
sako, kad metalinės bačkos nė
ra tinkamos alui. Jos labai jau* 
trios temperatūrai, o be 
alaus skonį permaino.

Visai kas kita yra su 
nėmis bačkomis, kurios 
gerai išlaiko alų.

to, ir

medi
jai ia i

STATYBA ATGIJO
Per pirmuosius šių metų tris 

mėnesius labai smarkiai pašo
ko statyba. Daugiausia yra sta
tomi vienai šeimai namai. Per 
kalbamus mėnesius statybos 
kontraktai pasiekė $15,982,000. 
Apskaičiuojama, kad į naujus 
namus persikraustys apie 2,750 
šeimų. —Detroitictis

Ai *

DOVANOMIS$1500.00 - DOVANOMIS - $1500.00

NEW CITY FURN1TURE MARI
-----  RENGIA -----

SPIKN1KA
Nedelioj, Birželio-June 4,1939

BIRUTES® DARŽE
Šokiams gros NEW CITY kADIO ORKESTRA—Dalyvauja Radio 

žvaigždės ir juokdariai. Taipgi NEW CITY rinks 
populiariausią lietuvaitę.

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

KLAUSYKITE MUSŲ PROGRAMO ANTRADIENIAIS IŠ 
STOTIES WSBC. 1210 KlL., 8:00 IKI 9:00 V AL. VAKARO.

After a period of several Avccks’ 
vacation, the author of this ėolumn 
has once again settlcd doAvn to 
create the column many have be- 
gun to bedieve has lapsed into 
oblivion. After one has such an 
enjoyable vacation—with no work 
to do—well, not much-----one feels
likę settling down to brass tacks 
and taekling the problems on hand 
with much gusto, vigor, et cetera 
which is just what is going to 
be done.

The latest reports have 
the ncw administration 
Aido Chorus, prominent
city somevvhat, is shall wc say— 
main portion of the faction of se- 
cessionists which visited the DLDC 
with hopes of uniting with the 
said DLDC to form a ncw Chorus. 
The author of this column now 
feels that there \vill be no se- 
cession or migration (not on a 
largo scale) to the DLDC seeing 
that the force of the Administra
tion is so effective in its present 
swing that the Aido Chorus’ teach- 
er, who 
the lašt 
verbai 
effective 
found.

By the way, as 
—The Aidos had 
lašt year—the author 
perchance the DLDC and the Aido
Choruses could engage in a friend- 
ly said battle in the nčar fliture? 
Of course, with those ping pong 
tables at the Porter Hali the Aido 
Chorus will haVe more practice 
and be more fit for the mateli, 
būt the author feels certain the 
DLDC will take thein up upon 
a challenge.

it that 
of the' 
in the

has taught the chorus for 
five years, has giveti his 
resignatibn 
after a

conditioilally
new teachcr is

an aftettbought 
a softball teani 

Avonders i f

The meeting held lašt Avcek at 
George Rasko’s house to dccide 
vital issues in concern to the radio 
program Avas more of a practice 
than a meeting—and there was a 
fairly largo outedme. Witli a turn- 
out likę that every Friday night 
for practice the radio prograrn 
could really jump ahead both in 
ųuantity as far as attendance goes 
and ųuality as fdr as the program 
goes.

The Chorus party štili is under 
process of investigation—latest re- 
ports have it—unless the commit- 
tee members are sleeping on the 
job—or aren’t they? Nothing de- 
finite has been arranged as yet 
unless it \vas done after the Avrit- 
ing of this 
feeis, aiong 
Public beor 
for n party 
that n party
be carriėd oh in a private home 
or hail, Of coufse, that is only 
the author’š opinion------- plūs a
few others.

Lotš of the Detroit Lithuanian 
ChufUscs afl‘ to be Avithout teach- 
ers of are Avithout teachėrs this 
year----- the St. George’s Choir has
lošt its Mr, Nekrash the latest rum- 
ors and 
Aidu Its 
Dailės its 
or not, it
tention of the author that all this 
change 1‘olloAved the recent ab- 
dicatioii of Anne Masalskis from 
the task of dirccting the DLDC. 
Well, it Wtts also 
time nguin that it 

į to staft things. 
- »

—AMONG THOSB

cohhnn. The author 
\vith others, that a 
garden is no place 
Of such caliber and 

of such Aveight should

teports have it-----The
Mr. dogas----- and the

Mh Vaitelis. Colncidence 
Avas bfought to the at-

RADIO

said 
took

WHO

time and 
a woman

salskis again has the task of tak- 
ing cafe of sonle of the radio ads 
which she does not relish to take 
care of—the author feėls it wbrth- 
whilc to rėlieve her of this excess 
bother of cttring for iteihs the 
Chm'us itself should and CDUld be 
taking care of, Why don’t the 
announęers repeat each week 
where the ads should go—the tel- 
ephottc ntunbers—homė addfešSes 
—bf tho^ė who 
ads and radio 
they ttsed to?

RKVOLUT1ON

The aiitliur
mind whičh he just has to gi‘t 
out. In concern to the Aido Chorus, 
their ReVblution Camė, liaš Ac- 
(|Uiretl, and wi’ll Go as all bther 
revolutions have gone. Sez the 
One \Vho Knovvs---- ųuote—for re-
ferencc, consult the ncarest history 
book-----—unųitite.
GOŠSIP

AVltliin the Chorus are many 
types of individuals; types Avhich 
are illteresting matcrial for phsy- 
cological analyšis—individuals Avho 
are meek, shy, forAvard, bold. and 
thlkativc. AVithin one of the many 
categories o f the talkative gfoiip 
ręst an individual Avhonl \ve all 
know Avho delights in, sliall 
say, the task of conveyhlft tbc 
Ihtest news and gossip, Avdll-fouhtl- 
ed or riot, pins a bit of sclf-eeiltfef- 
ed ęxaggeration to any and \vho 

rbertis 
the 

AVUS 
Ji for

indy listen. In fdct, onC 
inembet has coinmen'.ed Upoh 
fact that this person’s ilioutli 
nothing būt a soundlng bOard 
the šame person’s ears.
Mikado

tilt)Iii čdnfirihhtibn of ono of 
remarks of the Shadow Reporter 
unite a Avhile back, the DLDČ 
membership is begiiining to lean 
toAvard the . classicaL Our “prom- 
inent” alto, Miss Augelis Babelis 
— that’s exactly the \vay it Avas 
spelled on the program I received 
so it mušt be right — Avas pro- 
moted to ono ,pf the girls from 
school. It Avas, surprifeing to see so 
many people from the Chetiis 
scattered about1 the auditorium — 
well, in one section of the baldoiiy 
anyAvay. Among,' Thosc Prcseiit 
wcre Mary Yurkas, Pat LitAvin, 
Nellie Seder, Antie Masalskis, 
Stanlie and Eddie Adams, plūs his 
(the 
dots and dashe^ of mothers firends 
and “ ' “
was

former’s) ųsual chiseling, plūs

othcr incmbcrs. Oh, Aveli, it 
swell Avhile it lastėd.

EXTRA! EXTRA!I

finallyOur Mary Ytirkas has 
made the gradej Shc Avas a brides- 
inaid this Juhc first — dt llėf giri 
fricnd’s Avcdding! The Chotus 
should got tOgether and resorve 
hfer a plttCe at all future Avctldiilga 
as potcntial btidostnaid due ib hėf 
splcndid perfdthittnce yestcddayi
PAPER1IANG1NG

By the \vny, it is vėry coitimtmil- 
able upoh the manncr iii Wllich 
two of the ambitioUš tenors paper 
houseš — the kist job Veto and 
Stan White dili together was dc- 
cidedly d 11 d emphatically markfed 
>y the abšence of the new Avall 
iaper Upon tWo šidu bortais of the 
ront i'ooin — 

ing noAv?
TfclPS "

P. S. Wlio’s laUgli-

and Anne Masalskis
Chjoyed a trip to

KJ$OW—

a lot of discus-Thetė - has been 
sion in Concern to the radio pro- 
gram and its management and its 
singeis and its this’s and thats’s 
Oš reSUlthnt of a prevįous tel- 
ėplione conversation between tAVO 
of the foreinost figures iii radio 
when the former called the latter 
and asked said latter to sing over 
the radio a Avhile back. It de- 
veloped—from sources of Inform
ation very, very reliable—that said 
latter person did not likę the idea 
of having just ahyone sing ■ over 
the radio Avith the possibility of 
degrading the ųuhlity of the pro- 
gram. There Avas many a hint 
placed upon the fact that there 
was no centered form of direę- 
tion Avith the rddio of latė—and 
that there has been mųch com- 
ment in concern to its effect upon

I the radio broadeasts.
It also develops that Miss Ma-

PARODA COOK COUNTY 
PASIŪLO

Tik įsivaizduok—dž tiek mažai 
kiek $35.50 jus galite džiaugtis 
linksma 5 dienų kelione į New 
Yofka if Pasaulinę Parodą—r-ap- 
moketomiB išlaidomis. Iš Chica- 
gos išeina kas sekmadienį (Bir
želio 4 iki Rūgs. 17), grįžta se
kantį ketvirtadienį. Daug kitokių 
pihigUS taupančių jErie Gelžke- 
110 ekskursijų pasirinkimui.

už

kellbnį^ooe ’

^įba^^lo

' '•e ,x^ng-a t

TIKIETŲ IR INFORMACIJŲ REIKALU KREIPTIS U

Lithuanian News Publishing Co
1739 South Halsted St.

Tel. CANAL 8500

5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTBMOUTH 9022 

P0CAHONTAS Mine Run * $^.00
(Šėreened) Tonas ............................. — —
PETROLEUM CARBON COKE 
Perkant 5 tonus ar daugiau T°nas Qąq 

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

Nellie Seder 
lave ręeeutly 
Holland, Michigan, Avhičh they, . ttš 
far as the aulhor chft seej 
thoroughly and thorotighiy šatls- 
factory to all tJOncerned. Why, they 
even bi'OUght back Souvehifs for 
parlicular friends!

IPfc kiiown by an intimate feAV 
that Butrny Venesuizo is no Itmgcr. 
a’Nuff sald is hiuff said.

By tlie way, as ’rt clbsing thought, 
the author Teeis that Avith two 
othef dtgani2Utions AVithoilt teach- 
ers, that the DLDC better stert 
lobking around for a new fall in- 
structor if they \viSh to sCCUre 
sdineone who is capable of eonduet- 
ing this orgatližation through the 
coming sensoil, Freparedness is the 
best pfoteetiOh they say in the 
fonu of armaments for a nation 
—u Avhy Cftil’t 6ur Chorus arm it- 
self for the coming seasbh by hav- 
ing its plaus ttiade before the sea- 
sdn comes to a štart? The Avay 
that cati be dhhe is to acųuire a 
nbAv toacher how so he or she can 
bt*gin to formulate the coming 
season ahead of time.

Baroft de la Abattoir.

Remkite Tuns Bįžnietius# kū- 
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

Garantuotų Vartotų Karų

BARGENAI
Visokių Išdirbysčių ir Modelių—Visi Bargentn 

Atdara dieną ir vakarais.

Bridgeport Motor Sales
7 3040 S. Halsted St. Victory 6992

M

9 Liberty Grcve Cafe
■ (Buvęs Dambrausko Daržas)

83 & Willow Springs Road
Kas c norite smagiai laiką praleisti ir turėtidaug 
smagumo, prašohi atsilankyti į musų naujai ištaisy
tą CAFE. VišUotnet turim visokių skaniausių gėri
mų if užkandžių. Taipgi turim,sviesto, sūrių, saldaus 
ir rūgštaus pieno* šeštadienio vakarais grieš muzika.

Kviečia JOHN PILKIS

Taupyk

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ. KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS

Užtikriname, kad Sutaupysite 
Šimtus Dolerią

Virš 800 garantuotų karų. 
Yra visų išdirbysftių nauju*- 
tėiių karų tokiomis kainomis 
kokių begalime niekur kitur 
rasti,

Dabhr kaip tik laikus pirk
ti, Nelaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansine ben« 
drovO Chicagoje, kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už
ISgalite 

getą 
liku-

tokią kainą, kokią f.‘ 
, mokėti. Mels duosime 

kainą už jūsų senąjį, o 
šią dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI

DWDŠ METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaras ki 
10 vai, vakaro ir 
sekmadienį.

Nesvarbu kur 
praleiskite šios 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

PER

kasdien iki 
_• visą dieną

gyvenate, ne- 
progbš- Mus

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 WeSt 63rd Street 

prie Loomis

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

..... »

BBC.

LABORATORINIS TYRIMAS
Kainoj

Seksualiai nusiipusiems vyrams gy
dymas Specialus. VifŠ Trisdešimts 
Mėtų Toj Pačioj Vietoj, Mokestis 
nebrangus ir kiekvienam prieina
mas.

DSARBDRN HEALTtt AND 
PtttSiO-THERAPY SERVICE 

Formerly DR. ROSS’ 
Health Servise and Laboratories 

86 SO, DEARBOKN STREET
■ • Phone Central 4641 

k&nihbB Mdhroe St.. Chicagt) Iii. Imkite ele- 
V(JU>rlQ iki 6-to aukšto. Pričrtrlrtiė kafflb. 506 
661 VJ’fų ir 508 651 moterų. Vklkhdbs: 10 
k. M. iki 5 p. m. Nedaliomis 10 A. m: Iki 
12 v. Panert.. Sered. ir Subhtohils riuo 10 
k. ni. iki 8 fl. m.

*

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ii 
visokius rankandus bei štorus. 
Vežam į farmas u* kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga
rantu otas. Taipgi prisietom an
glis i visas miesto dailė,

3406 So. Halsted St.

saugioje įstaigoje Saukit Tel. VARDU MM

rtrttHl

• Užtikrink save indė
liams tikrą apsaugą 
ir pelną*
Čia VISU INDELIAI 
APDRAUSTI IKI— 

$8,000.00
i . tim Mimą t. i

SAFfTV

INVCSIMCNf

MOKAME

1

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINGS ASS’N

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

........ ............................„I ■ Į. -I rtf‘- '

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Lietuvis Plumberis
— LaiShuoUa —

gas fittinGS and 8EWERAge
alšo BfcfiR COILS iii TAVERNS

ĮRENGIA STOKERlUS

JOHN YERKES
2422 W. 60th St.

Tel. HemlOčk 2867
Rez. Republic 6688

Garsinkites ;‘N-nose”
«■

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONStLAt IŠIMAMI už SJJ.SO
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ 15.0°
REUMATIZMAS $£aOO
Greitai Palengvinama.... t
VISAS LIGAS GYDOMA $-|.00 

Kkzaminaciją įskaitant vaistus
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kėdzle Avė., Chicago 

Tel. Lavvndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD
fotografas

Stadija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. DA r b a s 
garantuotas.

4B0 W. 63rd St 
'Tel. ENG. 5883-5840

S®
.MfL

I
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T KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI

LAIPSNIS KETVIRTAS
REIKIA 40,000 BALSŲ—DOVANA $100.00
1

J. A. SINKUS

10029 S. Princeton 
Avė., Chicago, III. 
TeL Comm. 2073
Turi 60734 balsų

S. NARKIS 
4353 Si Talman Av. 

Chicago, III. 
Tel. Laf. 3974

Turi 42576 balsų

LAIPSNIS ANTRAS
(ANTRO LAIPSNIO TĘSINYS)

6

AL.
AMBROZEVICIUS

Mrs. V. FAIZA

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

1739 S. Halsted St 
. Chicago, UI.

Turi 11218 balsų Turi 10400 balsų

F. BULAW

806 W. 31st St. 
Chicago, III.

Turi 6572 balsų

10

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė.

Rockford, III.
Turi 6050 balsų

11

M. DUNDULIENE

615 Cortland St., 
Hart, Mich.

Turi 5800 balsų

1943

Avė.

Turi

3

A. NARBUTAS

2640

Avė

E.

St.

14575 balsųTuri
Turi 12561 balsų

1033 W. 103 St.
Chicago, III.

ONA DAVGIN
610,8 S. State St., 

Chicago, UI.
Tel. Englewood 6530
Turi 31891 balsų

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

tel. Haym. 5890
Turi 13735 balsų

LAIPSNIS TRECIAS
REIKIA 21,000 BALSŲ—$50.00 DOVANA

LAIPSNIS ANTRAS
REIKIA 10,000 BALSŲ—$22.00 DOVANA

P. GALSKIS

N. St. Louis

Chicago, I1L

J* ŽUKAS
1739 S. Halsted 

Chicago, III.
Turi 28273 balsų

NORGAILIENE
2914 W. 45th St. 

Chicago. III.
Tel. Lafayette 5647

Turi 25997 balsų

ART.
3950 

Avė..
Turi

STANIONIS
W. Gladys 

Chicago, III.
14480 balsų

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5,000 BALSŲ—$10.00 DOVANA

EDWARD JUSAS
MRS K. MANKUS

4027 S. Maplewood

Chicago, III.Avė,

MAČIULIS KAZAITISA,

Chicago,
2131 W. 24th st.

III.

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

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

Tel. Vinewood 
1—0789

Turi 8390 balsų

.Turi 8100^ balsų
L. SKIRMONT

15723 LaThropAv. 
Harvey, III.

Turi 7750 balsų Turi 7136 balsų

2122 W. 24 St. 
unicago, III.

Turi 7008 balsų

JOS- ASCILLA

1833 Evergreen 
Avė., Chicago, III.
Turi 6750 balsų

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

Turi 6700 balsų

12

5600 balsų

13

ALBIN SMALELIS

N- Kostner

Chicago,III.

PETRONĖLE

ŽUKAS
Chicago, III.

A. FRENZELIS
86 Belhvood Avė. 
Toronto, Canada.

Turi 5250 balsų

n

14

n

Turi 5140 balsų

15 16 17 18

NON GRADUS

KULESUS ŠEŠTOKASBULOTHMATULIAUS
MOCKUS

527 S.

1224 Harrick Avė.
N. 35th Avė,

J. MAKSVITIS

Calumet City, III.

Turi 3145 balsų 3000 balsųTuri Turi 2978 balsų
Turi 3000 balsųTuri 4775 balsų Turi 4000 balsų

GAPSIS ROVAITIENĖ ŽUKAUSKASŽIČKUSTRUMPICKAS
NAUDŽIUS

4405 Valley View
HerrinAv., Baltimore.Md

SHOLTEMAN
Turi 775 balsų

Chicago, III. Turi 650 alsųTuri 1500 balsų Turi 1000 balsų Turi balsų 650Turi 2775 balsų Turi balsų 2200

J. MARTINAITIS
SEKYSRUŠINSKAS

Route Wilkes Barre, Pa.

Mich.

Turi 500 Sbalsų Turi 500 balsųTuri 500 Turi balsų 275

2230 Alpine St, 
Grand Rapids, Mich

904 Broad St. 
Hartford, Conn.

JURKŠAITIS
E. Markei St.

773 Bisson Avė.
Akron, Ohio

Rodney. Oont, 

CANADA

J. KRUKONIS 
185 Silver St
>. Boston, Mass.

4th St., East 
Louis, III.

3432 S. Morgan St.
Chicago, I1L

TIŠKEVIČIUS 
27 Norwood avė. 
Brooklyn, N. Y.
Turi 1500 balsų

ONA VILIENC
1646 N. Bell Avė. 

Chicago, III.
Turi 4908 balsų

42 Keith St, 
Lee Park,

Wilkes Barre,

Racine, Wis,

700 S. 9th St.

1108 ElizabethAv.

FRAinCES
DAUGINT .

359 Jefferson St 
Aurora, III.

Turi 3100 balsų

B. BARNIŠKIS 
9424 Burnside Av.

Chicago, I1L 
Turi 3600 balsų

J. ALIKONIS
324 S. Sacramento 
Blvd

Turi 1400 balsų

Grand Rapids, 
Mich.

ŠEŠKAUSKAS 
GEO.

Box 318 
E. Millinorket, 

Maine.
Turi balsų 300

JOS. AUGAITIS 
1608 S. 50 Avė. 

Cicero, III.
Turi 3410 balsų

SUGDINIS
212 E. Clark St.

W. Frankfort, III
Turi 1000 balsų

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

J. NOVO- 
GRODSKAS 

386 Manitoba Av. 
Winnipeg, Man-, 

Canada.
Turi 3880 balsų

3237 W. Le Moyne 
St-, Chicago, UI.

KIENfi
1519 W. Lombard
St., Baltimore, Md.

ALBER1 
UŽDRAVAITIS 

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

1323
Melrose Park, I1L

J. PAKARKLIS 
!4 St. John Avė, 
Norwood. Mass- 
Turi 1775 balsų

J. LIDŽIUS 
3727 Deodor St. 

Indiana Harborjnd.

Turi 275 balsų

V- 'X



Penktadien., birželio 2,1939 NAUJIENOS, Chicago, DL

Naujienų Kontesto Eiga Diena Iš Dienos
Artinantis vasarai ir užsto

jau t šiltesniam orui, “Naujie
nų” kontestantai pradeda ap
tingti, nes šios savaitės kontęs
iau tų kopėčiose visai mažai at
mainų yra. Nejaugi jus, drau
gai kontestantai, jau niekur ne
išeinate, su niekuom nesueina
te ir tik kur nors po medžiais 
pavėsiaujate? Žinau gerai, kad 
jus taip pat veikiate ir su žmo
nėmis sueina te, tik kiek pa
miršta te savo draugus pakal
binti užsirašyti “Naujienas”. 
Jeigu jus tankiau savo pažįsta
miems, kurie dar “Naujienų” 
neskaito, prisiminsite apie nau
dingumų skaityti “Naujienas”, 
jūsų apylinkė visa žinos, kad 
ten esate kontestantas ir, kele
tu kartų pakalbinus, bukite tik
ri, kad vėliaus užsirašys be di
delio užsipuolimo.

Draugai kontestantai! Aš ži
nau, kad vasaros laike yra šiek 
tiek sunkiau užrašyti “Naujie
nas”, bet tikiuosi, kad kiekvie
nas iš jūsų, gyvenančių mažes
nėse kolonijose, prisiusite nors 
po vienų naujų skaitytojų sa
vaitėje. —T. Rypkevičius,

Kontesto vedėjas.

snį. Jei visi mano prospektai 
bus “geri”, tai bus galimybės 
šį mėnesį įkopti į aukštesnįjį 
laipsnį.

Todėl dar kartų prašau iš 
skaitytojų paramos, nes aš dar 
nepasiekiau puškelio, kad lak 
mėt tą Buick, o jau pusė kon- 
testo laiko praėjo...

Ačiū 'visiems, kurie darėte 
biznį su “Naujienomis”, man 
tarpininkaujant.

— John A. Sinkus.

Nuo Kontestantės 
V. Faizienės

John A. Sinkaus 
Pasekmės

Dėkoju pp. Vaitkevičiams, 
kad mane parėmė ir padėjo 
palipeti aukščiau “kopėčio
mis”. Tikiu, kad laimėsiu nau
jų Buickų.

Pp. Vaitkevičiai gyvena gra
žiam, nuosavam name, ties 
4736 So. Komensky avė. Ten ir 
apylinke labai graži, medžiai, 
krūmai, gėlės, rodos, kad par
kas? Vaitkevičiai išaugino du 
gerus sūnūs. Vyresnysis Vin
cas priklauso prie “Pirmyn” 
choro ir dainuoja per radio. 
Labai gražių kad lietuvių vai
kai nebėga nuo savo tautos. 
Garbė ir mamytei, kad pajėgė 
vaikus gražiai išauklėti.

—V. Faiza.

Daug Dirbo 
Visuomenei

BR1GHTON PARK—Anų sy- 
<į teko susitikti su dr. A. Rut
kausku, 4442 So. Weštern Avė., 
kuris tarp kitko pareiškė ir sa
vo sveikatos silpnėjimų... Žino
ma, senatvė /natūraliu budu 
kiekvienų, be išimties, lenkia 
jrie žemės. O daktaras Rutkau
skas, pagal savo amžių, dar vis 
neblogai atrodo.

Kaip ir seniau, jis tebeseka 
visuomenės gyveninių, bendra
darbiauja spaudoj ir veikia or
ganizacijose.

Jis tikrai yra užsipelnęs lie
tuvių pagarbos už visus savo 
nuopelnus visuomenei.

Kalbėjęs

Ten daktaras.pripažino, kad rei
kalinga esanti “pendikso” ope
racija, bet dėl Širdies silpnumo 
nebuvo galime padaryti. Grįžu
si namo daržoves ir tvarkingų 
maistų bevartodama, pradėjo ir 
be operacijos pasveikti. P-ia Šė
mi tis turi savo biznį adresu 
1635 S. Ganai St. Ji yra širdin
ga ir gero budo lietuvė: mėgėja 
“Naujienų” ir bendradarbiauja 
visuose kilniuose darbuose.

Ona Petrauskas, gerai žino
ma visuomenietė, širdinga tal
kininkė kilniuose darbuose, grį
žo iš ligoninės ir dabar jau pra
deda pasveikti. Jos vyras Jonas 
Petrauskas, Tavern savininkas, 
1750 S. Union Avė. žmonos ne
galavimu rimtai buvo susirūpi
nęs, bet dabar, jai sveikstant, ir 
jis pradėjo atsigaivinti.

pa-Iki šio mėnesio pradžios 
sisekė man .surinkti šešiasde
šimts tūkstančių balsų, bet rei
kia aštuoniasdešimts tukstan 
čių, kad pasiekti penktų laip-

Minės Gimimo
Dienų

MARQUETTE PARK — Bir
želio 4-tą, marąuetteparkiečių 
Viktoro ir Veronikos Raubunų 
duktė Jadvyga (Harriet), 6557 
So. Talman avė., minės savo gi
mimo dienų (birthday).

Ta proga, bus surengta p-]ei 
Jadvygai šauni parė pačių Rau
bunų rezidencijoj.

Šios puotos suruošimu ir pa
vykini u daugiausia rūpinasi Ja
dvygos teta ir krikšto molina 
Kotryna Kazlauskienė.

Kaimynas

Aš taipgi sužinojusi Marijos 
šeniitis ir Onos Petrauskas pa
dėtį, širdingai linkiu joms grei
tai pasveikti, gausos ir sėkmin
gumo. —Jūsų Ona

burys jos
Vardadie-

didžiausios

Baigia Tvarkyti
Lietuvių Telefonų
Knygą

Antroji laida bus pagerinta

Knygos darbas eina prie pabai-

Apsivedė Druktainis
MARQUETTE PARK — Ge

rai žinomas barberis Frank 
Druktainis, 2354 W. 68 St., ne
seniai susituokė su 
viekas.

Kai Frankis buvo

LEGAL NOTICES 
Legalus Pranešimai.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

KAZIMIERAS NORVVAINIS
mirė gegužės 30 d., 1939 m. 

1:30 vai. popiet, sulaukęs 23 
m. amžiaus, gimęs Chicagoje.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Antaniną, po tėvais 
Katriutę, tėvą Kazimierą, dvi 
seseris: Stanislavą ir Oną, 
seserėčią Shirley, mylimą su- 
žiedotinę Mabel Drover, dėdę 
Joną Norwainį ir jo šeimyną, 
totą Karoliną Norwainienę ir 
jos šeimyną, giminaičius: 
Pranciškų Zaleckį ir jo šei
myną, šaltmierus ir kitas gi
mines.

Kūnas pašarvotas Butkaus 
koplyčioj: 710 W. 18th St. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
birželio 3 d. Iš kopi. 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Dievo 
Apveizdos parap. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines, 
draugus-es ir pažystamus-ds 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Motina, Tėvas, Se
serys, Seserėčia ir Giminės.

Laid. Dir. Butkus Under- 
taking Co., Tel. CANAL 3161.

šas jau perėjo per linolaipų 
(linotype). Dabar statoma biz
nierių ir profesionalų sąrašas, 
kuris irgi netrukus bus baig
tas.

Kaip žinia, šių knygų tvarko 
tik du žmonės, būtent, leidėjas 
A. D. Kaulakis ir knygos atsto
vas Vincas Stancikas. Bet šie
du bendradarbiai šį darbų varo 
pirmyn labai kruopčiai ir siste- 
mališkai. Tokiu budu tenka 
manyti, kad šios telefonų kny
gos naujoji laida išeis iš spau
dos kur kas pilnesnė, lobules^- 
nė ir įvairesnė, negu pirmoji.

Juos Žinąs.

“singeliu”, 
moterų ir 

merginų jam piršosi, bet jo 
meile už vis labiausia buvo lin
kusi prie Elenos. Kostumeris

Vardadienio
Parė

Praeitų pirmadienį, gegužes 
29 d. buvo nustebinta Mrs. 
.Petronėlė 'Kviętkienė, 3140 So. 
Wallace, kuomet 
draugų surengė jai 
nio Parę.

Tos pramogos
“kaltininkes” buvusios E. Nes- 
teckienė, 843 W. 34th St. ir 
M. Kalainienė, 3206 So. Hal
sted St. Jos sukvietusios arti
mąsias P. Kvietkienes drauges, 
kuomet ji buvo išvykus pavie
šėti į Geneva,' Wisconsin.

Tarp dalyvavusių, buvo Mrs. 
B. Zalatorienė, Mrs. P. Rachu- 
nienė, Mrs. Gailienė ir kitos: s 
daugumoje “Apšvietietes”.

Vakarienės laiku P. Kviet- 
kienė buvo pagerbta kaipo 
veikli dalyvė ir nare kelių 
draugijų...

CHARLES H. ALBERS West 
Side Trust and Savings Bank Chi
cago, Illinois resyveris.

Gegužės 22, 1939
West Side Safety Deposit 

Company va.ultų dėžučių nuo
mininkams, taip pat, buvusios 
Schiff Safety Deposit Compa
ny dėžučių nuomininkams, 
kurios dėžutės yra perkrausty
tos į WEST SIDE SAFETY 
DEPOSIT bendrovės žinybų 
prie 1201 South Halsted St., 
Chicago, III.

šiuo pranešama, kad pildydamas 
Teismo Įsakymą, Edward J. Barrett 
Viešosios Sąskaitybos Auditorius, 
kaipo ieškovas prieš West Side 
Trust and Savings Bank of Chica
go, Cook County Aukščiausiam 
Teisme, nunl. 34S-452, West Side 
Safety Depozite bendrovės vedama 
vaultų biznį prie 1201 South Hals
ted Streefe Chicago, Illinois likvi
duoja.

Paskui, pranešama, kad atsiim- 
tumėte kas ką turite tose dėžutė
se, kad grąžintumėte dėžutes, apsi
mokėti užsilikusias nuomas, ne 
vėliau kaip birželio 10 d., 1939 
metų, sumažinti tuos kreditus, kurie 
numatyti nuomos sutartyse. To ne
padarius, bus dėžutės atidarytos 
prievarta, jei rasis kas viduje, tai 
bus sulaikyta užsilikusioms nuo
moms padengti, atskaityta išlaidos 
už dėžučių atidarymą, laikymo iš
laidos ir galiau tos 
susidarys grąžinant 
tus daiktus.

Su pagarba, 
CHARLES H.

West Side Trust and Savings Bank 
resyveris už:

West Side Safety Deposit Company, 
12Q1 So. Halsted St. Pasirašo—

WALTER S. CORLBY, Deputy 
Receiver.

(Skelb.)

PAIEŠKAU DARBO KAIPO na
mų prižiūrėtojas, esu dirbęs Fiat 
Janitor, suprantu visą darbą, moku 
pentuoti, kelsemain ir suprantu 
apie boilerius. Adresas Peter Pet
raitis. 1207 W. 47th St.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbfa^kių Reikia

PATYRUSI MERGINA BEND
RAM NAMŲ DARBUI. Būti. Viri
mo nėrą. Rockwell 8133.

PATYRUSI MERGINA PRIE 
Cloth Corsage gėlių—dirbtuvėj ar 
namuose dirbti, šaukti 421 South 
Market St., 2-ros lubos.

REIKIA MOTERŲ SKUDURAMS 
skirstyti. Turi būti patyrusios. Nuo
latinis darbas. D. MILLER & SON 

2155 Ogden Avė. Canal 1024.

REIKALINGA MERGAITĖ pa
gelbėti į taverną. Geras užmokes
tis. Sucelle. 6341 So. Westem Avė. 
Midtovvn Tavern.

REIKALINGA MOTERIS AR 
MERGINA prie namų darbo ir pa
gelbėti prie taverno. Gyvenimas ir 
mokestis.

FRANK PŲČKORIUS, 
101 — 155 PI., Calumet City, III.

išlaidos, kurios
dėžutėse ras-

ALBERS,

SUSIRINKIMAI

Serga Frank < 
žemgulis

Pastaruoju laiku prade j o nc-

So. Rockwcll S t. Drg. žemgu
lis randasi po daktaro priežiū
ra. Jis yra uošvis policininko 
Ben Survil. —Steponas

su

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO

— MĖNESINIS SUSIRINKIMAS 
įvyks penktadienį, birželio 2 d., 
7::30 vai. vakaro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Susirinkimas labai svarbus, kiek
vienas privalote atsilankyti.

S. Kunevičius, rešt.
MORNING STAR KLIUBO mė

nesinis su^rmkįmas >įvyks šįvakar, 
8 vai. Grigaičio svetainėje, 3800 
W. Armitage Avė. Draugai malonė
kite visi būti, nes yra labai svarbių 
svarbių dalykų aptarti. Jonas Gri
gaitis 
alaus;

MOORE AND 
McELLIGOTT 

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

gu pirksi aplankyk mus. 
2752 West lllth Street 

Phone Beverly 7339.

H Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS “am9- 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 580#

■ * ■■■■ a <■ s*. Siunčiam GėlesLOVEIKISS=J.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7398

VYTAUTAS MAKEVIČIUS 
gyveno 1847 W. North Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 29 d., 5:30 vai. popiet 
1939 m.. Minneapolis, Minn. 
sulaukęs 23 metus amžiaus.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Petronėlę, 2 brolius— 
Vincą, brolienę Lucille ir Ber
nardą, gimines ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
vičiaus koplyčioj, 2314 W. 23 
Place. Laidotuvės įvyks šeš
tadienį, birželio 3 d., 8:00 vai. 
ryto iš kopi. į Aušros Vartų 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv .Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Vytauto Makevi- 
čiauš giminės, draugai ir pa^ 
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Broliai, Broliene 

Giminės.
Laid .Dir. Lachavicz ir 
nai, Tel. CANAL 2515.

širdingų Ačiū
Man staigiai patekusiam Lu- 

theran Memorial ligoninėn, ku
rioj teko ilsėtis dvi savaiti, tik
ro malonumo suteikė Dr. A. 
Mon tvido rūpestingas reikalų 
sutvarkymas ir nuoširdi medžia
ginė parama gausiai palengvino 
pakelti naštų nemalonumo.

Prisiųsti nuoširdus linkėji
mai gerbiamos veikėjos ponios 
Noros Gugis, taipgi advokato 
K. P. Gugio ir jo raštinės viso 
štabo, tai buvo kibirkštis dva
sios atgavimui.

Negaliu praleisti nesuminėjęs 
draugų, kurio asmeniškai mane 
atjunkė: ponai Rugiai, Prusiai, 
W. V. Mankai, V. B. Ambrose, 
Čereškai, Stasiūnai, Gąlskiai, 
Gabriai, Valatkai, Milaševičiai, 
Kaulinai, Vytaut Galskis, K. če- 
pukas, ponia V. Feiza, ponia N. 
Šliauteris. Priimkite širdingų a- 
čiu, Ačiū “Naujienoms” už tal
pinamas žinutes.

Jonas Degutis

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms 1

(Chicagoj)
Raymond R. Jandrius, 24

Marie McLean, 27
James R. Oliiges, 26, su Mae

Penley, 33
Alex Czepowski, 24, su

Gayenaitis, 2X'/
Rocco Mattio, 26, su

Staluga, 20
William Burk, 27, su

Joza, 23 J
Walter Hofmanu, 25, su Emi- 

ly Vicas, 23
Aibių Stall, 23, su Emily Rė

tis, 20

Helen

Susie

Grace

Gavo
Perskiras [

Antoinette Gečas nuo Frank
Gečas

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Atidarė Alinę
Praeitų šeštadienį ir sekma

dienį, geg. 27 ir 28 dd., įvyko 
“Grand Openirfgas” naujienie- 
čių Jono ir IVfarcijonos Wil- 
liams puošnios alinės, 6604 So. 
Damen Avė.

prižadėjo užfundyti bačką 
nesivėluokite.

—M. Chepul, rast.
SLA 129 KUOPOS mėnesinis su

sirinkimas įvyks šįvakarą, 7:30 vai. 
vakare, J. Petrausko svetainėje, 
1750 So. Union Avė. Visi kuopos 
nariai privalo jame dalyvauti.

— Valdyba.'
LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠEL- 

POS KLIUBO prieš pusmetinis su
sirinkimas įvyks birželio 4-tą d., 
Hollywood svetainėje, 2417 West 
43rd St., 12 vai. dieną. Malonėkite 
atsilankyti, —Helen Chapas, sekr.

SIMANO DAUKANTO DR-JOS 
priešpusmetinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, birželio 4 d., 12 vai. 
dieną, ChiOagos Lietuvių Auditori
joje, 3133 So. Halsted St. Susirin
kimas yra svarbus—turim išrinkti 
darbininkus patarnauti piknike, 
kuris įvyks birželio 18 d. ir kito
kius svarbius klausimus apsvarstyti 
todėl kiekvienas privalo atsilanky
ti. ....—P. K. sekr.

Illinois Lietuvių pašel- 
POS KLIUBO priešpusmetinis susi
rinkimas įvyks šįVakar 7:30 vai. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St.. Visi būtinai atsilan
kykite. Yra svarbių reikalų.

-'-A. Kaulakis, rast.
KRUOPIŠKIŲ KLIUBO susirin

kimas įvyks šeštadienį, birželio 3 
d., 8:00 vai. vakaro, 1415 North 
Lockwood Avė., antros lubos. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti, turim 
svarbių tarimų aptarti.

—V. čepulevičius, rast.
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Grįžo iš Ligonines pp. 
šemitiene ir Petrauskienė

Marija šemitis, pajutusi šir
dies silpnumų ir dešiniojo šono 
skaudėjimų, vyko į ligoninę.

Susirinko daug svečių ir pa
žįstamų ir visi smagiai laikų 
praleido. Jonas ir Marei joną y- 
ra labai dėkingi visiems atsi
lankiusiems. t—Steponas

veikslų po visų lietuviškąjį pa
saulį.

Kas tik būna išrandama 
naujo/ir tobulesnio fotografa
vimui, Stankūnas visuomet įsi- 
taisųs. — J. A. S.
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NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE MUSE, Ine. 
-THE HOME OF FINE FURNITUBE’ SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

PARDUODA IR 
MAINO

2 po 5 kamb. 10 metų muro na
mas, apšildomas South Side 63 
St. karai. Pigiai už pinigus. Mai
nys ant lotų ar faunos. Netoli 
Chicagos.

5 flatų po 4 kamb. muro na
mas. Cash ar mainais ant ma
žesnio, lotų arba geros farmos, 
Netoli Chicagos.
JOSEPH VILIMAS
6800 So. Maplewood Avė.

Tel. Hemlock 2323.

Atsakantis į 
Fotografas

Kartu su lietuvių kolonijų 
atsiradimu Chicago j e, atsirado 
ir Stankūnas, (otografas, Jis 
yra žinomas visiems ir visur 
kaipo pasitiketinas padaryti 
gražias ir vykusias fotografi
jas.

Stankūno fotografavimo Į- 
staiga, 3315 So. Halsted ši. 
yra paskleidusi daugybę pa-

pame,

Nuvargus 
Biznyje <

Eva Musnąckienė, turi gerą 
taverno biznį savam 
3427 So. Wallace.

Jos dvi dukterys ir sūnūs 
jau užaugę ir savistoviai 
gyvena.

‘ E. Musneckienė, nori 
duoti savo biznį ir namą, 
ji turinti kitų savo namą 
ghton parke, į kurį nori 
sikelti. — J. A,

pra-

par- 
nes 

Bri- 
per-

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

GERIAUSIA PASIŪLA NUPIRKS 
Moderni 4x5 kambarių apartmen- 
\ai, 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 rūšių 
nekilnojamų turųt pamatyti.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avenue 
Spaulding 1500 

1527 Devon Avenue 
Briargate 3300 

Clark St.10 N. Dearborn 1540.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA PATYRUSIO prie ūkės 
žmogaus, amžiaus 30-45. Turi ži
noti apie ūkės mašinas ir įrengimą.

6626 So. Talman Avenue.
Tel. Republic 1115.* \

NEVEDĘS VYRAS DIRBTI mau
dyklėj. 1916 West Division St.

PARTNERS VVANTED 
Reikia Partnerių

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

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

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

RENDON ŠTORAS 24x45 pėdų, 
bučernei ar kitokiam bizniui. 3603 
So. Union Avė. Renda $30.00.

Tel. YARDS 2414. *

FURNITURE-FIXTURE FOR-SAJ.E 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARDAVIMUI MODERNI furni- 

čeriai — išsikraustyti iš forklau- 
zuoto namo. 10337 So. Sawyer Avė.

5 KUBINIŲ PĖDŲ ŠALDYTU
VAS, puikiose sąlygose — $39.00 
Elektrikinė skalbiamoji mašina — 
$15.00. 3213 West 63rd St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA gerai išdirbtas 
TAVERNAS. Priežastis liga. Turiu 
parduoti greitai. Kas pirmas, tas 
laimės. Ted’s Tavern, 720 West 35 
Street.

PARSIDUODA TAVERN biznis 
su ar be license. Gerai išdirbtas. 
Pigi license. Pigi renda. 835 West 
123rd St.

BARGENAI
6 flatų plytinis namas, slate sto

gas, visi 4 kambarių, pilnai išnuo
moti, geros pajamos. Ant Wolcott 
tarpe 43 ir 47 gat. Teismas įsakė 
parduoti už $3,300. Pirkėjui—title 
grynas. Kreiptis 1259 West 51st 
gatvė.

Katedž 2-4 kambarių flatas 1 
karo garažas. 51 gat. arti Racine. 
$2,200.

5 kambarių katedž 52 ir Carpen- 
ter St. Furnasu šildomas. $400 įmo
kėti—$2,300.

$1,000 pinigais—likusią laikais iš
mokėti. 5 kambarių freiminis, mo- 
dern.—pagerinimai prie 68 tarpe 
Damen—Western Avė. Kaina $3600 

Bizniava nuosavybė prie Western 
Avė. 51 gat., 50x125 krautuvė su 
6 kambariais, 1 aukšto plytinis na
mas. Kaina $3200.

Penkių kambarių bungalow, kar
štu vandeniu šidloma, 2 karų ga
ražas, lotas 30x125. 1-mas morgi- 
čius $1800.00. 5% palūkanų į 15 
mėnesių, arti California—57 gat. 
Kaina $5150.

KOWALEWSKI
1259 West 51st Gat.

PARSIDUODA BARGENAS — 
medinis namas — 9 kambarių su 
dviems lotais prie šalies. Tinka
mas dėl didelės šeimynos. Parduo
siu už pirmą tinkantį pasiūlymą. 
Po antrašu: 11035 So. Spaulding 
Avė. Mt. Greęnwood, Chicagos pa
krašty. Šaukti Midway 4850.

2 AKRŲ ŽEMĖS ARTI FOX 
LAKE CITY, apie valandą ir 15 
minučių nuo Chicagos; 5 kamb. 
modernas bungalow, furnaso Šildy
mas, elektriką, maudyklė, telefonas, 
didelis naudingas beismentas. Ki
toj vietoj 10 kambarių hotelis, val
gomasis kambarys ant tos pačios 
žemės, prie' to 2 akrai žemės iš 
Fox Lake teka kanalas pro salį. 

;prie to priklauso 6 eilių valtelės, 
karvė, vištos, sodnas, barnė ir ga
ražas. Randasi Wildwood subdivi- 
zijoj. Pasiekęs Fox Lake Country 
Club suk į dešinę, privažiavęs 
kyklą, pasuk vėl į dešinę ir 
žiuok žvyruotu keliu.

ANTON CUKUR, 
Spring Grove, III. Richmond

mo- 
va-

743.

2 FLATŲ PLYTINIS karštu van
deniu šildomas su taverno bizniu. 
Parduoti ar mainyti. 739 E. 92 PI.

BONDHOLDERIŲ LIKVIDACIJA
1936-38 SO. HALSTED ST. —2 

krautuvės ir 8—4 kambarių flatai, 
pečium šildomi — pasiūlo, kad lik
viduoti 
siūlą. Pamatyti KALLARS.

H. J. COLEMAN & CO.. Ine. 
5857 SO. STATE STREET.

Tel. Wentworth 5702.

siūlykite piniginę pa-

STORAS ANT RENDOS su ta
vernų, su barais, stalais, krėslais 
ir visokiu kitokiu įtaisymu, arba 
galima pirkti visus fixturius. Pilna 
kaina $195.00. Graži vieta dėl ta
verno. Pigi renda. Telefonuok po 
8 vai. vakarais: Prospect 0176.

PARDAVIMUI TAVERNAS. Lie
tuvių apgyventoj vietoj. Parduosiu 
pigiai. Priežastis — važiuoju Lietu
von. 3111 So. Halsted St. r

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

PARDAVIMUI TAVERNAS 
naujos mados fixturiais, biznis 
na gerai. Priežastis—liga, pigios 
censes. 101 — 155 Place. Big Frank 
Calumet City.

su 
ei- 
li-

PARDAVIMUI 48 KAMBARIŲ 
ruimingauzė. Rendos $63.00, lysas, 
garas. 7 So. Jefferson St.

GREITAM PARDAVIMUI dide
lius pinigus daranti gaso stotis, 
garažas ir tavernas North west Si- 
dėj. Bargeno kaina. 139 N. Clark 
Sa. Room 801, Tel. Dearborn 8428.

Konfiskavo “Slot” 
Mašinas

Willow Springs apskričio po
licijos nuovada padare kratas 
keliose Lemonto alinėse ir kon
fiskavo daug “slot” mašinų. Sa
vininkai buvo perspėti, kad jie 
jus .baudžiami, jeigu vėl sudės 
tas pinigų lošimo mašinas savo 
įstaigose.

v
te

MORGIČIŲ BENDROVĖ TURI 
parduoti Parkside Avė. ka , 6 
krautuves, 10 apartmentų. os 
$5400, pečium Šildymas, tiktai $Ą0,- 
000. Reikalauja $5,000.

Gray Street kampas 8 apartme 
tai 2x5, 6x4, garu šildymas* elektri
niai šaldytuvai. Rendos $3900 me
tams, tiktai $16,500. Reikalaujama 
$2.000.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 

3943 Irving Park Blvd. 
Keystone 8700.

ARTI CENTRAL AVENUE turi 
parduoti ar mainyti 8 apartmentus 
2x5, 2x4, 2x316, 2x2*6. renda
$4200 metams, 12 metų senumo na
mas. Tiktai $21,000. Veikti greitai.

Arti Bell Plaine Avenue, 24 
apartmentai, rendos $10,400 me
tams, greitas pardavimas $39,500. 
Reikalaujama $5,000. Gali mainyti. 
10 N. Clark St. Room 608

Dearborn 1540,

RfeAt feS^Atfe fcO EkCilANGE 
NamaiŽemė Mainais

KAS KĄ TURITE MAINYTI — 
2 flatų nąmas, su taverno bizniu. 
Kaina $3500.00. Įmokėti $700.

5 kambarių mūrinis bungalovv. 
Kaina $3500.00. Įmokėti $500 arba 
lotą.

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

Grovehill 0306.
Vakarais— Prospect 0176.

FARMS FOR SALĖ 
Ūkiai Pardavimui

14 AKRŲ VIŠTININKYSTĖS 
ŪKIS 6 kambarių modernas na
mas, barnė, vištydės, garažas — di
delis vaisių ir vynuogių sodnas. 
Kaina $6300. JOHN H. BANKS, 
Archer ir Willow Springs Road, 
tel. Willow Springs 13 J.

PARDAVIMUI 80 AKRŲ 
ir stakas — visos mašinos, 
gera žemė. MIKE GREGAL, 
No. 2, Coopersville, Mich.

ŪKIS 
Labai 
R. R.



KAU.TTKNOS, Chtcago, UI Penktadien., birželio 2, 1939
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W.P.A Chicagoje vėl 
atleidineja^arbininkus

Žada Atleisti Apie 16,000
Chicagos Parkų distriktas 

skelbia, kad pradėjo atleidinė
ti W. P. A. darbininkus, kurie 
ikišiol dirbo prie įvailrių pro
jektų parkuose.

Atleidinėjimai palies apie 
16,(X)0 darbininkų.

Parkų distrikto viršininkas 
Robert J. Dunham aiškina, 
kad distrikto iždas nebeturi 
daugiau pinigų projektų vyki- 
nimui.

Darbininkai galės pasilikti 
prie darbų tiktai jeigu legis- 
latura Springfielde patenkins 
Distrikto prašymą duoti jam 
$10,500,000 išlaidoms per 1939 
metus. Pirmiau Distriktas gau
davo apie $7,000,000.

Atleistieji darbininkai ne
galės gauti kitų W. P. A. dar
bų, tad turės pereiti Chicagos 
šelpimo administracijos glo
bom

Rytoj Laidoja 
Lietuvį Matt’ą 
Juodagalvį

Amerikos Legionas Prašo 
Gimines Atsišaukti

Traukia Atsakomy
bėn Du Garsius 
Chicagiečius

Už “Income” Taksus.
Pirmadienį, birželio 5 d., 

federalė grand džiury Chica
goje pradės tyrinėti veiklą 
dviejų garsių chicagiečių, Mo- 
ses Annenbergo ir William 
Skidmore. Jie yra traukiami 
atsakomybėn už tariamą “in
come” taksų nemokėjimą val
džiai.

Annenberg yra leidėjas įvai
kių lapelių apie arklių lenkty
nes ir kelių stambių laikraš
čių (“Philadelphia Inąuirer”) 
bei žurnalų. Skidmore turi 
vartotos geležies sandėlį, bet 
jis yra geriau žinomas kaip 
Chicagos “gembleriavimo” ka
ralius.

Lietus Sugadino 
Oak Foresto 
Senelių Parengimą

žada Rengti Kitą Pikniką
ROSELAND. — Pereitą sek

madienį, gegužės 28 d., įvyko 
Roselando draugijų bendrai 
rengtas piknikas sukėlimui pi
nigų rengti pietus Oak Fores- 
te esantiems lietuviams. Pik
nikas buvo rengiamas Ri'ver- 
dale Picnic Grove, prie 13413 
So. Indiana Avė.

Piknikas gal butų buvęs la
bai pasekmingas, jei ne lietus 
ir jeigu su juo staigiai atšalęs 
oras nebūtų publikos išvaikęs.

Bet dalis pikniko dalyvių 
lietaus nepabūgo ir piknikavo 
iki gerai sutemo.

Pikniko muzikalį programą 
išpildė “Aido” Choras ir šakar- 
Makar Moterų Choras. Abu 
Chorai gražiai padainavo po 
keletą dainų, kurios publikai 
patiko. Laimėjimų nebuvo ga
lima turėti, nes dėl lietaus pu
blikos mažai piknike bebuvo 
likę. Laimėjimai palikti kitai 
dienai, o gal prisieis rengti dar 
kitas piknikas.

B B »
SLA 139 Kuopos Išvažiavimas

SLA 139 kuopos metinis pik
nikas bus laikomas birželio 11 
d., Rossi’s Grove, prie 130th 
St. ir Stony Island Avė. Tai 
irgi bus šaunus ir didelis pik
nikas, nes komitetas sparčiai 
prie jo rengiasi ir kuopos na
riai su savo draugais yra pa
sižadėję skaitlingai dalyvauti.

Kiek girdėti iš komiteto, tai 
į pikniką busiąs pakviestas pa
kalbėti vienas iš centro valdy
bos narių. Taigi, ■ prašome visų 
^roselandiečių pasižymėti savo 
kalendoriuose birželio 11 die
ną, kačį kitur nepasižadėtumėt 
ir visi skaitlingai dalyvautu
mėte SLA 139 kuopdfe paren
gime. Untanas.

Rytoj po pietų Lietuvių Tau
tiškose kapinėse bus palaidotas 
52 metų Chicagos lietuvis, 
Matt’as Juodagalvis.

Jisai pasimirė Cook apskri
čio ligoninėj pereitą antradie
nį.

Laidotuvės prasidės iš Henry 
Patka koplyčios, adresu 1734 
West 38th Street, 1-mą valan
dą po pietų.

Velionis gyveno adresu 4434 
South Hermitage avenue, buvo 
karo veteranas ir priklausė 
prie James J. Zientak Posto 
No. 419, Amerikos Legiono. “

Laidotuvėmis rūpinasi posto 
komandantas Phil Modzelew- 
ski, nuo 4731 S. Ashland avė., 
telefonas YARds 3388. Jisai 
prašo velionio gimines atsi
šaukti.

Tik Kelių Sekundžių 
Dargužiui Reikėjo 
Pinigus Išgelbėti
Prarado $60 3 Piktadariams

BRIGHTON PARK. — Al
bertas Dargužis suvėlavo tik 
keliomis sekundėmis.

Jeigu jisai butų paskubinęs 
$60 įmesti į saugią kasą bent 
minutę anksčiau, tai pinigai 
tebebūtų jo. Bet dabar jais 
džiaugiasi trys piktadariai.

Dargužis prižiūri gasolino 
stotį ties 4515 So. Western av. 
Jam besiruošiant pinigus įme
sti į saugiąją kasą, jisai staiga 
pajuto revolverį pašonėj- Atsi
sukęs pamatė, kad už revolve
rio yra ne vienas, bet trys au
galoti vyrai. Kai jie paprašė 
pinigų, Dargužis nesipriešin
damas juos atidavė, žinoda
mas, kad kitos išeities nėra.

Pasiėmę $60 piktadariai nu
važiavo tamsiam automobily.

Nusižudė Išmestas 
Iš Buto

Per 33 metus laiko And r e w 
Laskowski gyveno viename ir 
tame pačiame bute, ties 845 
N. Elizabeth Street. Jisai buvo 
geras nuomininkas ir visuomet 
laiku atsiteisdavo su savinin
kais. Prieš šešis mėnesius ji
sai prarado WPA darbą ir nuo
ma užsivilko. Gavęs praneši- 
mą, kad yra metamas iš buto, 
Laskowski nusižudė, įšokęs t į 
Chicagos upę prie Augusta bul
varo.

NAUJ1ENU-ACME Telepuoto
Naras leidžiasi jūron priruošti nuskendusį U. S. 

submariną “Sųualus” iškėlimui į paviršių. Kūnai 26 žu
vusių jurininkų tebėra submarine.

NAUJIENŲ-ACME Photo '

Atleidinėjimai vyksta ne 
vien Chicagoj, bet ir kitose A- 
merikos dalyse. Iš Washingto- 
no ateina žinia, kad per ba
landžio ir kovo mėnesius W. 
P. A. darbus prarado 200,000. 
Greitoj ateityj WPA Amerikoj 
atleis dar apie kitą tiek.

Iš Washingtono taipgi pra
neša, kad kongresui buvo pa
tiektas sumanymas duoti W. 
P. A. darbininkams kas 15 mė
nesių “60 dienų nemokamų at
ostogų”, kad paskatinti juos 
“ieškoti darbo privatinėj pra
monėj”.

Kitas pasiūlymas ragina 
kongresą nutarti šalinti visus 
W. P. A. darbininkus, kurie 
nėra “užsitarnavę” pašalpos 
darbų. Žinios nesako, kaip to 
pasiūlymo autoriai mano “ne- 
užsitarnavusiuš” ir “užsitar
navusius” skirstyti.

Kakalius Zog ir karaliene Geraldine, buvusieji Alba-* <■> 
nijos valdovai, atvyko į Turkiją. ■

Visų Dainininkų 
Ir Dainos Mėgėjų 
Atydai

Keturių chorų piknikas
Šiltam orui užėjus, visi ima 

atostogas, bet Chicagos Lietu
vių Vyrų choras nutarė prak
tikuotis dainavime iki šio mė
nesio (birželio) 25 d. Tą dieną 
“Liberty Grove” (buvusioj p. 
Dambrausko f anuo j) p. Pilkio 
darže įvyksta Vyrų Choro, 
drauge su “Pirmyn” išvažiavi- 
mas-piknikas. “Naujosios Ga
dynės” choras dalyvauja kaip 
Vyrų Choro svečiai ir taip pat 
ruošiasi prie išpildymo dalies 
programo.

Kvies Birutę
Gi “Pirmyn” choras, tur būt, 

užsikvies pas save į svečius 
“Birutės” chorą, šie visi virš- 
minėti chorai daug turi bendro 
ir veikia los pačios visuomenės 
tarpe.

Tokiu budu šis piknikas, be 
abejonės, bus vienas iš įdo
miausių ir gražiausių piknikų 
šį sezoną. Tai bus ne konku
rencijos, bet tikro dailės mėgė
jų draugiškumo suvažiavimas.

Dėl to visi Chicagos ir apy
linkių lietuviai turėtų tą dieną 
būtinai pasižymėti savo kalen
doriuje, kad paskiau nereiktų 
gailėtis.

Vasara veikia dainininkus
Vyrų choras dabar mokinasi 

nepaprastai gražią ir drauge la
bai komplikuotą dainą. Tad 
butų labai gerai, kad ,visi dai
nininkai susirinktų šį sekma
dienio rytą į pamokas. Kaip 
jau viršuj minėjau, užėjus šil
tam orui daugelis sekmadie
niais iš pat ryto nori kur nors 
išvažiuoti. Tas atsiliepia ir į 
Vyrų chorą.

Ypač smarkiai vasara pavei
kė pirmus tenorus ir baritonus. 
Choro mokytojo p. K. Stepona
vičiaus yra pasiūlymas perkelti 
pamokas į šiokį vakarą.

Taigi, vyrai, šio sekmadienio 
rytą atidėję viską į šalį bukim 
pamokose ir nutarsim kaip ir 
kada butų geriau laikyti pamo-

Buvęs Capone 
Sėbras “Kidnapino” 
Laikraštį"

Per 50 suvirpinėtų Chicagoj 
ėjo italų laiklaštis ‘ “LTtalia”. 
Redakcija buvo adresu 84 W. 
Harrison St. Buvęs to laikraš
čio redaktoriug^Jnhn F. D*Are
na dabar skuirdžiaši policijai ir 
kitiems, kad pas'jį atėjo buvęs 
Capone gaujos narys Philip 
D’Andrea ir prievarta privertė 
jam laikraštį “parduoti”. D-An- 
drea laikraštį iškrauto adresu 
521 W. 26th St, ir dabar ten 
jį leidžia. D’Arena sako, kad 
D’Andrea jam nė cento už laik
raštį nedavė.

Skambės, Garsai 
Skambės Vestuvių 
Varpai

P-lei Taruliutei ir p. šlakiui
CICERO. —- šį šeštadienį 5 

vai. po pietų šv. Antano para
pijos bažnyčioj, 15 St. ir 50 
Avė., liks surišti “neatmezga- 
mii mazgu” panelė Taruliutė 
su ponaičiu šlakiu.

Vestuvių puotą įvyks Lietu
vių svetainėj. Iš visko atrodo, 
kad puota bus iškilminga, nes 
pp. Taruliai turi plačią giminę 
ir daugybę draugų-pažįstamų. 
Vienintelės jų dukters vestuvių 
proga visi suei^ daiktan palin
kėti jaunavedžiams daug lai
mės ir laimingo gyvenimo.

Kaip jau nekartą buvo rašy
ta, J. Tarutis yra Zarasiškių 
Klubo pirmininkas' ir šiaip 
veiklus žmogus. Pati p. M. Ta- 
rulienė yra ramaus budo mo
teris ir kaipo motina labai yra 
susigraudenus, kad ‘ netenka 
dukters Leokadijos. Sako, “liks 
tušti namai”. Tas tiesa, bet nė
ra ko graudentis, gauna gerą 
žentą, tikrą lietuvį, o ateivėms 
motinoms yra labai svarbu 
liuosai susikalbėti su savo vai
kais. —D.

kas*. Visai gi iki 25 d. pamesti 
negalima, nes mes jr taip per- 
inažai pašvenčiam laiko lavi
nimuisi dainuoti. ;

Vyrų Choro Korespondentas

.K*.....................w

=<aino=
šaltimiero Radio 
Programai Pilni 
Muzikos ir Dainų

Jau suvirš mėnuo laiko, kai 
P. šaltimieras pradėjo leisti ra
dio programus šešis vakarus į 
savaitę iš didžiulės radio stoties 
W.H.I.P. Ir kuo toliau, tuo to
buliau viskas sekasi. Bile dieną, 
išskiriant sekmadienį, 7:00 vai. 
vakare atsisukę savo radio į šal- 
timiero programą, visados iš
girsite smagių dainų ir muzi
kos. Ir ne /rekordus, bet gabius 
artistus, kurie visuomet pilnai 
prisirengę savo užduotims.

Ypač buvo smagus ir įdomus 
pereito šeštadienio, geg. 27 d., 
programas. Girdėjome gražių 
dainų, kurias dainavo gabus ir 
atsižymėję dainininkai: Floren
cija Balsiutė, Christine Kriščiū
naite, Algirdas Brazis ir Jonas 
Rukštala. O jiems akompanavo 
Juozas Warputas, žymus Chi
cagos akordeonistas. Jis taipgi 
sugrojo ir porą smagių polkų. 
Pranešimai ir žinutės buvo gy
vai ir greitai praneštos leidėjo, 
Povilo šaltimiero.

Kasdien vis daugiau girdima 
:š klausytojų, kad šaltimiero 
programai yra labai įdomus ir 
smagus.

Tat visiems lietuviams yra 
patartina klausytis šių progra
mų kas vakarą kaip 7 valandą, 
iš stoties W.H.I.P., ir išgirsti 
smagiausias ir naujausias lietu
viškas dainas ir melodijas.
(Skl.) Rep.

Diena Iš Dienos
Nepaprastas 
Piknikas Su 
Dovanomis

Chicagos lietuviai biznieriai 
yra šaunus biznieriai. Štai pa
vyzdžiui, New City Furniture 
Mart, 1652-4-6 West 47th St. 
rengia antrą metinį pikniką 
Birutės Darže, sekmadienį, bir
želio 4 dieną ir tame piknike 
bus išdalinta dovanomis vertės 
$1,500.00.

Nėra abejonės, kad publika 
i tokius piknikus gausiai lan
kosi. Ir kaip nesilankys. Juk 
tai yra didelė proga laimėti 
brangią dovaną, pasišokti, pa
silinksminti, pasimatyti su 
draugais, išgirsti gerą progra
mą ir t.t.

šiame New City Furniture 
Mart piknike šokiams gros 
New City Radio Orkestrą; da
lyvaus Radio žvaigždės ir juok
dariai. Taipgi čia bus renkama 
populiariausia lietuvaitė.

Tokiame piknike tikrai ver
ta dalyvauti. Savininkai ir ve
dėjai, pp. Kasmauskas ir Ba- 
zar, nuoširdžiai kviečia lietu
vius ir lietuvaites dalyvauti 
šiame nepaprastame ir šaunia
me piknike. (Skl.)

— Kvieslys.

Važinėja Puošniu
Studebakeriu

Joe Adamavičius (Adams),
837 W. 33rd Place

Turi pastovų ir pelningą 
amatą dirbtuvėje, ir turi pro
gos gyventi pagal “ameriko
nišką standardą”.

Praeitą mėnesį Joe Adams 
nusipirko naują puošnų Stude- 
bakerį su visais moderniškais 
priedais. Dabar jis yra labai 
užimtas, kol pravažinėsiąs nau
jąjį automobilį, ‘ bet vistiek 
man davė progą užprenume
ruoti “Naujiena^”...

— J. A. S.

Politika
Šį Sekmadienį 
Demokrat Lygos 
Išvažiavimas

Įvyks Ryan miške, prie 
Western ir 87th

Lietuvių Demokratų Lyga 
Cook apskričio rengia didžiulį 
išvažiavimą, kurį užvardino 
garbės pirmininko vardu, bū
tent, “J. T. Zuris Day”.

Šis išvažiavimas įvyks sek
madienį, birželio 4 dieną, Ryan 
Woods, prie 87-tos ir South 
Western avė. Išvažiavimas bus 
taip prirengtas, kad kiekvienas 
atsilankęs turės gerus laikus, 
nes prie šio parengimo darbuo
jasi kaip Lygos valdyba, taip ir 
įvairių wardų egzekutyvė ko
misija.

Tokiu budu kviečiame visus 
Cook County lietuvius atsilan
kyti į šį musų parengimą. Kaip 
biznieriai, profesionalai, taip ir 
visi kiti esate kviečiami prie 
šio išvažiavimo prisidėti. Vieta 
yra patogi privažiavimui, ypač 
tiems, kurie neturi automobi
lių, nes galit privažiuoti gatve- 
kariais. Galite net automobilius 
namie palikti, gatvekariais at
vykti ir smagiai praleisti dieną.
Nori pasirodyti svetimtaučiams

Kaip įvairus kiti parengimai 
reikalauja visuomenės para
mos, taip ir šis politinis paren
gimas priklauso nuo musų vi
sų. Šio parengimo svarbiausias 
tikslas yra skaitlingai susirink
ti ir parodyti svetimtaučiams, 
kad lietuviai turi tvirtą pagrin
dą ir visi bendrai remia savo 
politinius vadus.

Dalyvaus teisėjai
Kadangi šis išvažiavimas pa

sitaikė prieš pat teisėjų rinki
mus, todėl manoma, kad atsi
lankys daug stambių politikų, 
o ypač Circuit Court ir Supe- 
rior Court teisėjų, kurie reika
lauja musų paramos rinkimuo
se pirmadienį, birželio 5 dieną.

Prie pabaigos dar sykį kvie
čiame visus ir visas šį musų 
parengimą padaryti kuopasek- 
mingiausiu.

Kviečia ir užtikrina visiems 
gerus laikus Lygos pirm. Al 
Kumskis, valdyba, rengimo ko
misija ir įvairių wardų komi
tetai. Įžanga veltui.

Lygos Koresp. S. Gurskis.

Demokratu Kliubo 
Piknikas Gražiai 
Pavyko

į

Davė Nemažai Pelno
Pereitą sekmadienį įvyko 

piknikas, kurį surengė Lith- 
uanian National Democratic 
Club, prie 82-tros ir Kean Av. 
gatvių. Nors oras pasitaikė lie
tingas, bet žmonių buvo daug. 
Tarpe svečių buvo ir kliubo 
nariai, biznieriai, kliubo rėmė
jai kaip tai Krikščiūnas, Ur
bonas, Geležinis ir Rupšlau- 
kis.

Iš komiteto sužinojau, kad 
liko gražaus pelno. Reikia pri
pažinti, kad šįmet kliubas tu
ri darbščią valdybą, kuri su
maniai tvarko kliubo reikalus: 
pirm, šlepetis, pagelb.—Luko
šius, raštininkė—Anna Rad- 
žius, ir iždininkas—Krikščiū
nas. Jeigu valdyba ir toliau 
taip sutartinai veiks, tai ga
lima tikėtis, kad kliubas į 
trumpą laiką paaugs nariais ir 
turtu.

—• Korespondentas.

Pirma Karščių 
Auka

Su birželio mėnesiu Chica- 
gon atėjo vasaros oras, kartu 
paimdamas ir pirmą karščių 
auką. Saulėj perkaitęs vakar 
pasimirė 28 metų Frank Chy- 
ba, nuo 1944 W. 47th st.

VAKAR
OnCAGOJ

• Chicagos miesto teisėjai su
tiko atsisakyti nuo dviejų sa
vaičių algos, kad pagelbėti mė- 
rui Kelly subalansuoti miesto 
biudžetą. Dviejų savaičių ne
mokamas “atostogas” gausią 
visi miesto darbininkai.

B B B

• Garsus Chicagos dailės pa
tronas ir turtuolis Washington 
Porter II pakliuvo į policijos 
nagus. Jisai buvo areštuotas, 
kai policistai užtiko jį važiuo
jantį be automobilių laisnių, 
be draiverių laisnių ir be in
spekcijos ženklo. Be to, auto
mobilio priekyj tik viena švie
sa dirbo.

B B B
• Miesto valdybos nariai da
ro planus “išvalymui” Chica
gos negrų distrikto Southsidėj. 
Pirmieji šūviai busią atkreip
ti prieš paleistuvavimą ir pi
nigų lošimą.

B B B

• Chicagos apskričio teisme 
eina svarstymas įdomios divor- 
so bylos, kurią chicagietė Mrs. 
Petersen iškėlė savo vyrui Nel
sonui M. Petersen. Teisme pa
sirodė, kad ji dalinosi vyru su 
kita moteriške.

• Apšvietos taryba skelbia, 
kad šį mėnesį 38,394 mokslei
viai baigs Chicagos viešąsias 
mokyklas.

B B B

• Vakar širdies liga staigiai 
mirė Mitchell C. Robin, Chica
gos palikimų teismo klerkas. 
Jisai buvo 48 metų amžiaus ir 
gyveno adresu 5000 Marine 
Drive. Jisai ėjo klerko pareigas 
per 13 metų ir buvo gana įta
kingas vietos demokratų rate
liuose.

B B B

• Amerikoj yra posakis, kad 
žaibas netrenkia du syk į tą 
pačią vietą. Pasirodo, kad jis 
neteisingas. Dešimts dienų at
gal žaibas trenkė į Northsidės 
Senn vidurinės , mokyklos ka
miną, jį sugadindamas. Užva
kar, laike keistos audros, kuri 
vaišino lietumi tik kai kurias 
Chicagos dalis, žaibas ir vėl 
trenkė į tą patį kaminą.

Laike minimos audros kai 
kuriose Chicagos 'dalyse lijo 
upeliais, o kitur saulė skais
čiai švietė.

B B B
• Dės Plaines upėj prigėrė 60 
metų Dės Plaines gyventojas, 
John Riplinger, nuo 587 Web- 
ford st. Du jauni berniukai ne- 
pasekmingai bandė jį išgelbė
ti. Iš Chicagos upės prie Cherry 
gatvės buvo ištrauktas kūnas 
skenduolio Louis Szewczyk, 
nuo 1424 Greenview avenue. 
Jisai buvo 69 metų amžiaus.

B B B'
• Miesto teismas atsakomy
bėn traukia 81 metų chicagie- 
tj Arthur H. Proro, nuo 3446 
Greenview avenue. Jisai bus 
teisiamas už laikymą vištų sa
vo buto pastogėj.

Jauna Dainininkė
Lavinasi Operai

Ruošiasi vykti Italijon

NORTH SIDE. — Biznierių 
Bill ir Genovaitės Korsakų duk
tė Florence, 1516 W. Grand 
avė., kuri prieš keletą metų 
baigė Northwestem universite
te keturių metų kursą su laip
sniu Bachelor of Arts, turi di
dį patraukimą tapti bet kurios 
operos soliste dainininke. Už 
tai ji dabar ir lavina savo bal
są pas garsų mokytoją. O at
eity, jei nebus karo, žada vyk
ti į Italiją, kur jos balsas bus 
tobulinamas dar labiau.

Kaimynas.




