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Nebeteko Vilties Išgelbeti Submarinoslgula
• f 11 ,

SUBMARINAS THETIS VISAS NUSILEIDO
DUGNAN

Įkalintai laivo įgulai trūksta oro
BIRKENHEAD, Anglija, bir- 

želio 2. — Vėlesnieji penkta
dienio pranešimai sako, kad 
beveik visai nebėra vilties iš
gelbėti įkalintus nuskendusia- 
me submarine Thetis žmones. 
• Tuoj po vidurnakčio (Chica- 
gos laiku 6 vai. vakare) buvo 
juros atoslūgis. Tačiau subma- 
rinas pasiliko vandeny. Ir ne 
tik pasiliko vandeny. Nutruko 
kabeliai, kuriais mėginta pa
laikyti kyšiojęs viršuj Thetis 
galas. Visas submarinas nusi
leido giliau vandenin.

Įkalintieji submarine žmo
nės matomai irgi neteko vil
ties. Tris lavonus vanduo iš
kėlė viršun. Tie lavonai buvo 
apšarvoti prietaisu kvėpuoti 
— tokiu pat prietaisu, kokiu 
išsigelbėjo anksčiau pirmi ke
turi. Tačiau šitiems paskuti- 
niems teko gelbėtis iš gilesnio 
vandens, taigi jie ir žuvo.

--X--X—-X--
LONDONAS, Anglija, birž.

2. — Ketvirtadienį pražuvo 
Britanijos naujas submarinas
Thetis. Pradėta jų ieškoti. Ach 
miralitetas išleido oficialų pra-
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nešimą, kuris davė suprasti, 
kad Thetis nuskendo.

Penktadienio rytą laivas 
Brazen pastebėjo dingusį sub- 
mariną. Vienas submarino ga
las buvo iškilęs virš vandens, 
o kitas įsmigęs į juros dum
blą 100 pėdų gilumoje.

Atsiskubino į nelaimės vie
tą daugiau laivų. Patirta, kad 
visi submarino įgulos nariai 
tebėra gyvi.

Keturi Thetis įgulos nariai, 
vartodami Davis prietaisą kvė
pavimui, iškilo viršun. 90 ki
tų pasiliko submarine. Nesu
laukdami daugiau beiškylant, 
gelbėtojai pradėjo ruoštis dar
bui pradeginti iškilusį subma
rino galą, įleisti šviežio oro ir 
per pradegintą skylę iškelti pa
silikusius submarine 90 žmo
nių.

Tuo tarpu vandens pakilimas 
visai panėrė submariną. Tenka 
laukti iki ateis vandens ato
slūgis. Gi laukti beveik nebe
galima. Kai kurie įkalintųjų 
jau pradėjo silpnėti dėl oro 
trukumo. Kilo abejonė ar be
pavyks juos išgelbėti.
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tu r ė j o
pasitarimą su pra

monės atstovais
WASHINGTON, D. C., birž. 

2. — Ketvirtadienį aštuoni 
stambus pramonininkai turėjo 
pasitarimą su prezidentu Roo- 
seveltu ir prekybos departa
mento sekretorium Harry 
Hopkinsu. Manoma, vyriausio
ji kalbos tema buvusi — tai 
investavimas daugiau kapitalo 
į pramonę.

Tarpe šitų aštuonių pramo
nininkų buvo W. Averell Har- 
riman, Union Pacific geležin
kelio tarybos pirmininkas; Ed^ 
ward R. Stettiniūs, United 
States Steel Corp. tarybos pir
mininkas; Charles R. Hook, 
American Rolling Mills Co. 
prezidentas; A. D. Whiteside, 
Dunn and Bradstreet preziden
tas; J. F. Fogarty, North Ame
rica Company prezidentas; 
Charles C. Conway, Continen
tal Can Co. prezidentas; John 
D. Biggers, Libbey-Owens-Ford 
Glass Co. prezidentas, ir Gano 
Dunn, J. G. White Engineering 
Corp. atstovas.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto

Anglijos “TriadP submarina, Lyginai tokia pat submarina vardu/‘Thetis'’ pa
sinėrė ir nuskendo.

BALTIJOS VALSTYBĖS PRIEŠINGOS RUSU 
PERŠAMOMS GARANTIJOMS

RIGA, Latvija, birž. 2. — 
Pereitą trečiadienį Sovietų Ru
sijos užsienių reikalų komisa- 
ras ir premjeras, Viapeslav 
Molotov, pasakė kalbą, reika
laudamas, kad Britanija ir 
Francuzija duotų garantijas 
Baltijos valstybėms — Latvi
jai, Estijai ir Suomijai.

Šitų valstybių atstovai pa
reiškė protestų Sovietų Rusi
jos reikalavimui. Jie painfor
mavo Rusijos užsienių reikalų 
ministeriją, kad Baltijos val
stybės nemato reikalo gauti to
kių garantijų, kokias gavo 
Lenkija, Rumanija ir Graiki
ja.

Pranešama, kad ir toliau 
Baltijos valstybės protestuos. 
Jos nenori būti pastumdėlės^

“pieškos” didžiųjų valstybių 
diplomatiniame lošy. Ir ne tik 
jos protestuos. Baltijos valsty
bių diplomatai duoda supras
ti, kad Švedija ir Suomija, ku
rios nesenai atsisakė pasira
šyti nepuolimo sutartį su Vo
kietija, gali pakeisti savo nu
sistatymą. Kitaip sakant, gali 
pasirašyti sutartį su Hitleriu.

Stebėtojai aiškina, kad Bal
tijos valstybės bijo, jogei Ru
sija gali mėginti okupuoti jas, 
jeigu kiltų Vokietijos karas su 
Lenkija. Baltijos valstybių ge- 
neraliai štabai šitą mintį pa
juokia: esą, daug kalbama ru
sų militarinė galia yra tik my- 
tas, išmislas. Dėl gyventojų 
nepasitenkinimo Rusija nedry- 
sianti daryti žygių, kurie ga
li įvelti ją J karą.

Meksikos darbinin
kai nori patys ope
ruoti aliejaus pra

monę
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, birž. 2. — Čia prasidėjo 
aliejaus pramonės darbininkų 
nepaprasta konvencija. Du 
svarbiausius dalykus ji turi 
svarstyti. Vienas jų tai peti
cija prezidentui Cardenas, kad 
valdžia pavestų aliejaus pra
monės reikalus tvarkyti dar
bininkams, kaip kad pavesti 
yra geležinkelių darbininkams 
tvarkyti šalies geležinkeliai. 
Antras dalykas tai reikalavi
mas, kad valdžia negrąžintų 
aliejaus pramonės kontrolės 
svetimšalių kompanijoms, ku
rios tą pramonę kontroliavo 
praeity. Darbininkai nori, kad 
valdžia nutrauktų derybas su 
kompanijomis dėl grąžinimo 
joms kontrolės aliejaus pra
monėje.

Paleido iš WPA dar
bų 15,000 darbininkų

Prezidentas

Pataria panaikinti 
privačią pramonės 

policiją
WASHINGTON, D. C„ birž. 

2. — Generalinis prokuroras 
Frank Murphy penktadienį pa
reiškė, kad įstatymas, kuris 
suvaržytų pramonėje veiklą 
privatinės pblicijos, apginkluo
tos ašarinėmis dujomis ir ki
tokiais pabūklais, yra labai rei
kalingas. P-nas Murphy liudijo 
ryšium su senatoriaus La Fol- 
lette bilium, kuris reikalauji 
uždrausti špionažą ir streik
laužių veiklą pramonėje.

Teisėjas padarė $1,- 
250,000 per metus
NEW YORK, N. Y., birž. 

2. — šiuo laiku yra nagrinė
jama byla iškelta pasišalinu
siam iš tarnybos teisėjui Man- 
tonui. Manton kaltinamas tuo, 
<ad ėmęs kyšius kai buvo tei
sėju.

Kaipo teisėjas, Manton gau
davo algos po $12,500 metams. 
^Tačiau pereito ketvirtadienio 
liudymai parodė, kad jis per 
mažiau nei metus laiko yra pa
daręs daugiau nei $1,250,000.

Gal pasiųs Halifaxą 
į Rusiją

Iš Lietuvos
A . *•’ ■ • ■ . .

Ar buvo Klaipėdos kra
šte sukilimas?

— 4 .... ' 7 .
KLAIPĖDĄ — Užsieny bu

vo gandų, kurie ir iki šios die
nos plinta, kąd neseniai buvęs, 
Klaipėdos krašte ūkininkų su
kilimas. Jūsų bendradarbis šį 
reikalą1 aiškino vietoje ir su
žinojo, kadl? sukilimo nebuvo, 
bet buvo tikf Judėjimas prieš 
ūkininkams skirtus komisarus, 
kuriuos gavo ūkininkai kon
troliuoti jų ukius. Kelių kainjų 
ūkininkai Šilutės ir Pagėgių 
apskričiuose buvo komisarus 
išvaikę.

Likviduotas pavojingas 
gaisras

RASEINIAI. — Balandžio 29 
d. br. Perlovų lentpiuves džio
vykloj kilo pavojingas gaisras, 
kuriam išsiplėsti buvo patogios 
sąlygos — aplinkui daug leng
vai degamos medžiagos, nema
žas vėjas. Gaisras kilo nuo 
perdaug įkaitintos krosnies. 
Skubiai atvykę miesto ugnia
gesiai gaisrą labai greitai lik
vidavo.

Savininkai br. Perlovai ener
gingus ugniagesius gausiai pa
vaišino.

Nuostolingi gaisrai

WASHINGTON, D. C., birž. 
2. — Nuo gegužės 17 dienos 
iki šiam laikui paleista iš WPA 
darbų 17,438 darbininkai. Illi
nois valstijoj paleista iš tų 
darbų 1,020 darbininkų.

□

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

Gal būt tarpais lietus su per
kūnija; lengvi ir vidutinio stip
rumo pietų rytų iki pietų vė
jai; saulė teka 5:16 v. r., lei
džiasi 8:19 v. v. Sekmadienį 
debesuota.

Naciai. pumpuoja 
purvą iš tvirtovių
PARYŽIUS, Francuzija, birž.

2. — Francuzijos stebėtojai 
patvirtina pirmesnius praneši
mus, kad nesenai įvykęs Rei
no potvynis užliejo kai kurias 
Vokietijos tvirtoves. Šitie vė
lesnieji pranešimai sako, kad 
naciai ir dabar pumpuoja dum
blą iš tvirtovių. Jie numato, 
kad tvirtovių elektrikinė siste
ma sugadinta ir kad daugelį 
karo pabūklų Vokietijai teksią 
atnaujinti.

Girdai plinta, kad statant 
Vokietijos tvirtoves buvęs var
tojamas sabotažas ir kad dėl 
to Vokietijoj areštuota nema
žai nužiūrimų kaltininkų.

LONDONAS, Anglija, birž.
2. — Girdai eina, kad prem
jeras Chamberlain ketina pa
siųsti į Maskvą užsienių reika
lų sekretorių Halifaxą arba 
sekretorių pavaduotoją Butlerį. 
Siuntimo tikslas busiąs vis tas 
pats — padaryti Rusijos-Bri- 
tanijos-Francuzijos paktą. Bri
tai sako, kad padėtis, pakto 
atžvilgiu, esanti sunki. Tačiau 
taip britai, kaip ir rusai tiki
si jį padaryti.

Kanadoje išmokėta 
senatvės pensijų 

$35,000,000
0TTAWA, Kanada,; birž. 2. 

— Fiskaliais metais pasibai
gusiais kovo mėnesio 31 cA 
š. m. buvo išmokėta senatvės 
pensijų $35,000,000.

KAUNAS. — Balandžio 30 
d. Pašvitinio valsč., Pelaniškių 
km., sudegė .• Juozo Ilgakojo 
tvartai, daržinė ir sandėliukas. 
Tvartuose sudegę 6 arkliai, 12 
raguočių, 15 avių, 9 kiaules 
ir 30 vištų. Sudegusioj darži
nėje buvo sukrauta 10 vežimų 
šieno ir sudėti įvairus ūkio pa
dargai. Viso nuostolių padary
ta už 10 tukst. 425 Lt.

— Gegužės 3 d. Gudelių 
vals., Rudenų km., sudegė An
tano Gurkos kluonas. Kluone 
sudegė 2 arkliai ir įvairus ūkio 
padargai. Nuostolių padaryta 
per 6 tukst. Lt.

— Gegužės 3 d. Veisėjų vals., 
Petroškų km., sudegė Kazio 
Liubricko kluonas ir tvartas. 
Nuostoliai siekia 2 tuĮ^st. Lt. 
Trobesiai buvo apdrausti val
stybinėje draudimo įstaigoje 
iuž 2 tukst. 400 Lt

Rusai įteikė forma
lų atsakymą britams 

ir francuzams
MASKVA, Sovietų Rusija, 

birž. 2. — Sovietų Rusija penk
tadienį įteikė formalų atsaky
mą Britanijai ir Frapluzijai į 
paskutinį šių dveijų valstybių 
pasiūlymą sudaryti britų-fran- 
cuzų-rusų sąjungą.

Ragina suteikti pa
galbos smulkiau
siems biznieriams
WASHINGTON, D. C., birž. 

21. — Jerome Frank, Securities 
Commission pirmininkas, penk
tadienį liudijo Jungt. Valstijų 
senato bankinių reikalų komi
tetui. Jis ragino kongresą su
teikti pagalbos smulkiajam biz
niui.

Gera pagalba butų, jeigu 
gaunamas iš bankų biznierių 
paskolas valdžia apdraustų, pa
reiškė Frank.

Slovėnai muša vo
kiečius

1    ■■ I U

NAGIKANISZA, Vengrija, 
birž. 2. — Jugoslavijos regen
tas, kunigaikštis Povilas, penk
tadienį buvo Berlyne tikslu pa
laikyti Vokieti jos-Jugoslavijos 
draugingus santykius. Tuo tar
pu slovėnai nacionalistai Kon- 
jice ir kitose Jugoslavijos apy
linkėse užpuolė vokiečius na
cių vadus.

Konjice mieste slovėnai su
jaukė vietos nacių vado na
mus. Mieste Maribor slovėnai 
užpuolė Dr-o Kieserio, taipgi 
nacių vado, namus.

Slovėnai nacionalistai nepa
tenkinti Jugoslavijos valdžios 
palankia naciam politika.

Užtikrino popiežių, 
kad nori taikos ' « ’f < ’ • f • ' 4 ■ * • ’ ’

VATIKANO MIESTAS, birž. 
2. — Popiežius Pijus XII penk
tadienį painformavo kardino
lus, kad didžiausiųjų Europos 
valstybių atstovai užtikrino jį, 
jogei jie yra pasiryžę išlaiky
ti taiką.

DISKUSAVO DARBO SANTYKIŲ AKTO 
PAKEITIMUS

WASHINGTON, D. G., birž. 
2. — Ketvirtadienį grupė stam
biųjų šalies pramonininkų tu
rėjo konferenciją su prez. Roo- 
seveltu. Pasitarime taipgi da
lyvavo prekybos departamento 
sekretorius Harry Hopkins.

Pirmadienį Hopkins "painfor
mavo spaudos atstovus, kad ša
ky to j konferencijoj su prezi
dentu daugiausia kalbėta apie 
pakeitimą Wagnerio Darbo 
Santykių Akto.

14 žmonių užmušta 
Palestinos riaušėse

JERUZALĖ, Palestina, birž. 
2. — Ginkluotų arabų gauja 
užmušė keturis britus ir tris 
žydus, kurie saugojo geležin
kelį prie Kalkilieh. šeši arabai 
užmušti kai sprogo bomba tur
gavietėje Jeruzalėje. Trys ki
tos bombos sprogo taipgi Je
ruzalėje. Jos padarė žalos tur
tui. Ginkluotų arabų gauja už
puolė arabų kaimą, prie kalno 
Carmel. Vienas kaimo gyven
tojas užmuštas.

Derybos streikui už
baigti atidėtos iki 

pirmadienio
DETROIT, Mich., birž. 2. — 

Briggs kompanijos darbininkų 
streikui ilkviduoti derybos 
penktadienį tapo nutrauktos. 
Jos bus atnaujintos pirmadie^ 
nį.__________

Grąžina žydus į 
Vokietiją

HAVANA, Kuba, birž. 2. — 
Kubos valdžia nepriėmė 917 
žydų, kuriuos atvežė vokiėčių 
laivas St. Louis. Laivas parga
bens žydus atgal į Vokietiją.

Legislatura išsiskirs 
apie birželio vidurį
SPRINGFIELD, UI., birž. 2. 

— Illinois valstijos legislatu- 
ros vadai planuoja užbaigti le- 
gislaturos sesiją apie vidurį 
birželio mėnesio.

Pramonininkai nesuteikę pla
no Aktui pakeisti, bet išreiš
kę pageidavimą, kad Aktas bu
tų išreikštas kiek kitais žod
žiais nei dabar. Be to, jie reiš
kę noro, kad butų padaryta 
pakeitimų Akto administraci
joj. Prekybos departamento 
biznierių patarėjų grupė dabar 
ruošianti raportą, kaip Wagne- 
rio Aktas turėtų būti pakeis
tas.

Hitleris valo Vokie
tijos armiją

LONDONAS, Anglija, birž. 
2. — Dienraštis “Yorkshire 
Post” praneša, kad Vokietijos 
naciai valo savo armiją. Hitle
rio nemalonė atkreipta prieš 
39 karininkų, jų tarpe penkis 
generolus, šitie karininkai bu
vę priešingi Hitlerio politikai, 
kuri grasino įvelti Vokietiją į 
karą.

Prez. Rooseveltas 
serga

WASHINGTON, D. C., birž. 
2. — Prez. Rooseveltas turi 
lengvą karštį. Daktarų įsaky
tas penktadienį jis išgulėjo lo
voje.

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. L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

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

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, UI.



AKIU SPECIALISTAI

Patrūkimas arba ruptura
Dr. M. Strikol

LIETUVIAI

DIENĄ UŽ

$1X50

KITATAUČIAI
PAŽANGA

Visuomet Lankykite Bridgeporto Didžiulę
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

LABAI DAUG GALITE SUTAUPYTI

ADVOKATAI
DirektoriaiLaidotuvi

YARDS 1419

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI Hyde Park 3395.

Phone Lafayette 80244704 So. Western Avė.

S, Califorpia Avąnuę

GARSINKITE “NAUJIENOSE

Yards 1139
Yards 1138

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBES

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asoeiacij'os

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Tel. Yards 3146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki

DANTIMS 
FLEITOS
Pataisoma

PASIKLAUSYKITE MUSŲ RADIO PROGRAMO NEDĖLIOJ 
11-tą VALANDĄ PRIEŠ PIET Iš STOTIES WGES

Ofiso Tel. Virglnla 0036.
Residence TeLBEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

4 ir nuo 6—8 vai. vakaro

Duodame Dideli Nuolaidą Už Senus Daiktus 
Perkant Naujus

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

DEL GERESNIŲ PREKIŲ IR 
MAŽESNIŲ KAINŲ

lausykite musų Lietuvių radįp programų Antradienio ir šešta 
dienio vakarais 7 vai. vakaro iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

—■Pranešėjas P. ŠALTIMIERAS.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

•‘NAUJIENOSE’

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

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

MODERNIŠKAS LIGONINĖS 
APTARNAVIMAS

Dabar prieinamas visiems už žę- 
mas nustatytas kainas 

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

35 South Hoyne Avenue 
(tarpe Madison ir Monroe) 

Telefonas dieną ir naktį 
SEELEY 4700.

P. J. RIDIKAS
3354 So.* Halsted Street

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

MICHIGAN AVĖ. 
KLINIKAS

Ši įstaiga yra apylinkės sveika
tos centras, kur gali gauti pilną 

sveikatos patarnavimą

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Praneša, kad nuo birželio 1 
d. jo namų telefonas bus

Plaza 3200

Dr. F. Pulsucki Le Vau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

nuo 2
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ, 

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

MICHIGAN AVĖ 
KLINIKŲ

3254 SO. MICHIGAN AVĖ.
Tel. CALUMET 4178.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso tel- liekas tas pats
Yards 0994

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kalia 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

Krelpkttls l vietini agentą, arba 
SWEDISH AMERICAN LINE.

181 NORTH MICHIGAN AVENUE, CHICAGO, ILLINOIS

ris organas. Dažniausiai randa
si žarna ir jos. priedanga vadi
nama omentum. Kol ligoniai 
gali tų žarną arba omentum at
gal iš patrūkimo vietos į pilvą 
įstumti, tol jie turi tik mažą 
skausmą, gurgėjimą ir užkietė- 

organus

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Lašt Į08th Street Tel. Pullmąn 1279

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—1 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

mas 
įsispraudimas kokio nors orga
no per nenormalų atidarymą 
arba persiskyrųną kurios nors 
sienos dalies. Priežastys patru- 
kimo yra prigimtos arba įgy
tos. Įgytos sienos silpnumas ar
ba nepaprastas organo laukan 
veržimasis dėl didelio viduriuo
se spaudimo keliant sunkų svo
rį, dėl kosijimo arba didelio su
siveržimo. ženklai patrūkimo 
yra apčiuopiami ir matomi. Gu
zai nuo pupos iki arbūzo dy
džio pastebiami kai kuriose pli

kimas. Tokios operacijos yra 
ant tiek lengvos, kad jas išlaiko 
visi — seni ir jauni. Trumpai 
sakant juo anksčiau ligoniams 
patrūkimo operacija bus pada; 
ryta, juo mažiau jų bus į ka
pinynus nuvaryta, nes atidėlio
jimas arba šarlataniškas gydy
mo būdas didina mirtingumo 
skaičių.

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

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

Namų Tel.: Prospect 1936

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

. GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAIPhone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

lel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

UŽTIKRINTOS
PLEITOS grąžinami 

jei nepatenkinti

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

3261 So. Halsted Street

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

i atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

į Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma,
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

J. LIULEVIČIUS
Phone Lafayette 3572

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 
šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

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

PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
Visas pleitas daro LA1SNIUOTAS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje—įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

Lawndale Deniai Laboratories
394a VvEST 26TH ST. 1724 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Lawndale 2908-9 Tel. Monroe 9251
Atdara iki 9 v. p. p. MMomrosKaaBi

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

• AMBULANCE
> DIENA IR NAKTĮ.

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
. 4^05-07 So. Hermitage Avė, 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Didis Išpardavimas
REFRIGERATORIŲ, DRAUBŽIAM PLOVYKLŲ, RADIOS 

VAIKAM RAKANDŲ IR VISOKIŲ KITOKIŲ
NAMAM REIKMENŲ

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824. 
Namų Tel

įveuatos dk
vMMHMMftniHmtMmmii §1 Skvriu Tvarko ir Prižiūri

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

Joseph V. Mockus 
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St.

Telefonas MONROE «701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

SKAITLINGA EKSKURSIJA Į LIETUVĄ 
j Moderniškam M. S, “Gripsholm” Laive 

Išplauks iš Nevy Yorko Liepos-July 1 Dieną
Per Gothenburg—Stockholtn, Švediją, iš čia laivu S. S. Marieholm 
per Baltijos jurą. Ekskursija vadevąuja V, Mučinakas, Švedų Ame- 
rikos Linijos lietuvių skyriaus vedčjas Amerikoje

sBsSftk Kiti Išplaukimai Iš New Yorko

V. Mučinakas DROTTNINGHOLM biritlio 12 ir tirpąs 13, GRIPSHOLM Hrpos 24

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
’ ^Ž-ros lubos 

^CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2886.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaisa

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

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

ANTHONY B. PETKUS
6834 Sp, Western Avė
1410 South 49th Coųrt

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.

(Feljetonas)
Pažanga, gerbiamieji tautie

čiai, yra didžiausias musų 
tautos priešas. Pažanga yra 
daug daugiau pavojingesnė ir 
už amerikonizmą. Suameriko-I 
nėjęs lietuvis, žinoma, nieko 
gero musų tautai neduoda, ta
čiau jis ir nieko blogo neda
ro. Bet pažangus lietuvis nori 
visiškai lietuvybę pražudyti.

Imkime, pavyzdžiui, kad ii 
musų Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoj. Kolei mes tautinin
kai turėjome jį po savo spar
nu, it višta viščiuką, tai jame 
viskas buvo tvarkoj. Lietuvy- 
bc žydėjo jame, lyg ta gėlelę 
pavasario saulelei prašvitus. 
Jame buvo gerbiama viskas, 
kas tik sena. Ir juo senesnis, 
juo yra arčiau mums prie šir
dies.

Bet pažvelkime į musų Su
sivienijimą dabar, kada pa
žangieji jame vadovauja. Ja
me jie dabar skiepija tą 
musų tautai pražūtingą 
žangąf Jie net ir vajų pavadi
no Pažangos Vajum! Tik iš
girdus mums tą žodį “pažan
ga” šiurpuliai perbėga per 
musų lietuviškus kunus!

Tačiau jiems to dar neuž
tenka. Jie sumanė Susivieni
jimą išinufyti iš musų taip nu
mylėto to seno namelio, ku
riame mes taip ilgai triusėmės 
lietuvybės labui. Šitas senas 
namelis paliko mums lyg lie
tuvybės žinyČia. Jis buvo per* 
dėm parsisėmęs lietuviška 
dvasia. Jojo kiekvienam kam
pelyje ilgametės dulkės mums 
kvėpėte kvepėjo, it Lietuvos 
gėlelė-

O dabar jie sako, kad Susi
vienijimas yra pažangi orga
nizacija ir, kaipo tokia, turi 
turėti modernišką namą! O 
kur kur, dar Pittsburghe. Juk 
tas miestas pilnas tų pažam* 
giųjų! Todėl aišku, gerbiamie
ji, kad lietuvybė musų Susi
vienijime bus ten palaidota!...

Taigi, gerbiamieji SLA 7-to 
;| apskričio valdybos nariai, ku

rie apskundė Pildomąją Tąry-t 
bą Pennsylvanijos apdraųdos 
komisionieriui, pasielgė labai 

I didvyriškai. Reikėtų juos ap- 
i sagstyti medaliais. O jeigu to 

nebus padaryta, tai mes ame
rikiečiai, kurie esame gavę tų 

I medalių, turėtum padovanotį 
juos jiems.

J. Naujalis

Kadangi milijonai žmonių, vo sienos vięfosę, ypąč žemuti 
Suvienytose Valstijose serga pa- nėj ir vidurinėj, jos dalyje. Tuo 
trūkimo ligomis ir kadangi to- Į sę guzuose gąli rastis bet ku 
kie žmonės negauną darbo vals
tybinėse ir tūlose privatinėse į- 
staigosc ir iš priežasties nesigy- 
dymo arba netinkamo gydymo 
tūkstančiai iš jų nustoja savo 
gyvasties, yra svarbu tuo reika
lu pakalbėti.

Patrūkimas angliškai vadina-Ijimą. Kai patrūkimo 
rupture” arba hernia yra | jau negalima į vidų įstumti, ta-1 

da ligonis pradeda skųstis ne
paprastais skausmais, vemia ir 
jis yra didžiausiam pavojuj, 
nes tai veikiausiai reiškia žar
nos gangreną. Toks, ligonis be 
operacijos nepagyją ir tie, ku
rie netuojau operacijai pasiduo
da irgi gali numirti. Jie numir
šta todėl, kad pervėlai nuo įsi- 
spraudimo paliuosiiota gangre- 
niška žarna nebeątsigauna ir 
jos mirusią dalį tankiai keturių 
pėdų ilgumo pns^ina išpjauti, 
kas yra sunku i£ kartais ligonis 
neišlaiko tokią operaciją. Tad 
visiems turintiems patrukymą 
patartina anksti pasiduoti chi- 
rurgiškoms gydymo priemo
nėms. Ypatingai šiais laikais 
nereikia apmarinti visą kūną, o 
tik tą vietą, kur randasi pairu-

Dr. V. E. SIEDLINSKl
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

PROGRESS KRAUTUVĘ
Čia Dabar Eina Didis 

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS

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

pirkti tik už 

$155.00
SYKIU GAUSITE PUIKIAS DOVANAS DYKAI

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Dr. Margelis
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais tik susitarus,
Phone TARPS 7299______

kTel. Office Wentworth 6336 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos—l—4 po pietų, 7—8 vak 
išskyrus seredomįs ir subatomis

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

_______ Draugijos Nariai
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.
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KORESPONDENCIJA

Šeštadienis, birželio 3; i939

Kenosha, Wis
Į Lietūkio mašiną užsi

mušė vokiečių kari
ninkas

NAUJIENOS, Chlcago, UI

bernard
. P- barasa • 
yepubhkonų kandidatą i anskH 
™ £=4;'"“ ;

tarimo ir susipratimo iš tų žmo 
dalimi ji ši0 didmieX 
'■u teisėju nuoami9S16mik?iC;Pa;

J- Ir balsuokite ui- “,rzeli» S 
Bernard P. BARASA

THE
SERVEL ELECTROLUX 

GĄS REFRIGERATOR 

YRA VISUOMET
TYLUS

§TAI kodėl jis neturi judomų 
dalių savo žaidomojoj sistemoj 

. . . o tai reiškia ypatingą naudą, 
bervel Electrolux sutaupo dau
giau metams ... valgių santaupoj 
ir išlaikymo išlaidų.

• Be judomų dalių šaldymo 
sistemoj.

• Nuolatinė tyla.
• Visuomet žemos operacijos 

išlaidos.
• Daugiau patikimos tarnybos 

metų.
• Santaupos, kurios jj apmoka.

SERVEL

ALEX ALESAUSKAS
& SONS

Asmeninio Patarnavimo Rakandų 
Namai.

6343 So. Western Avė.
Tel. REPUBLIC 6051

PERSIKRAUSTĖ
Boston Dental

X-Ray Lab.
Buvusi prie

4658 S. Ashland Avė. 
DABAR PRIE

4801 S. Ashland Avė.
2 aukštas Sherman Bldg. Pietų 

rytų kampas 48 ir Ashland.
Prieš St. Rose of Lima 

Bažnyčią.
Atdara kaip paprastai—

9 v. ryto iki 9 v. vak. kasdien.
Didelę malonę padarysite pra
nešdami apie tai artimiesiems 

ir draugams.

Buvo pranešta apie J. A. Ste- 
ponkaus atidarymą ant ‘Lake 
Beįiedict naujos vietos Little 
Memel. Labai jie dėkingi atsi
lankiusiems ir ateityje pasiža
da parūpinti daugiau laivelių, 
kad butų visiems užtektinai, o 
kai pastebėsite ; 
kad dabar laikas pirkti anglis 
žiemai, tai nepamirškite J. A. 
Steponkaus.

Dabar prasidės visa eilė pik
nikų musų mieste. Kadangi tu
rime piknikams labai gerų vie
tų pagal ežerą, tai patartina 
Chicagos gyventojams lankytis1 t0Je krito negyvas’ Greit buvo 
į Kenoshą šeštadieniais. Liepos kauktas sanitarinis vežimas, 

kuris lavoną skubiai nugabeno 
į Šilutę. Į įvykio vietą buvo 
atvykęs buvęs vokiečių konsu
las Klaipėdoje, bet išsiaiškinta 
vietoje, kad dėl įvykio kaltas 
nukentėjęs, bet ne Lietūkio 
feris.

KLAIPĖDA. — Praėjusį šeš
tadienį Lietūkio sunkvežimiai 
gabeno iš Saugų savo prekes. 
Vienas sunkvežimis su prekė
mis grižo plentu į Klaipėdą. 
Netoli Saugų susitiko prie vie>

apgarsinimą? n0 posūkio eilę vokiškų karo

16 d. SLA 212 kuopa turės pik
niką Alperd parke.

O » »
Tur būt, greitai galėsime pa

sidžiaugti rezultatais republi- 
konų laimėjimais, — jau keti
na įvesti įstatymą trijų nuošim
čių “sales tax”; už viską turė
sime brangiau mokėti. —H. L.

M^Lffumynai

Trijų metų berniukas 
Išgelbėjo Broliuko 

Gyvybę
Danų laikraščiai praneša a- 

pie vieną nuotykį. Ketvertų 
metų berniukas buvo gyvybės 
išgelbėtoju. Jis su savo pusan
trų metų broliuku žaidė netoli 
lango. Nematomai broliukas 
persivertė per lango ir nustojo 
pusiausvyros. Tuo metu sugrie
bė jį trijų metų broliukas už 
kojų ir pradėjo šaukti pagal
bos. Jis šaukė tol, kol 
galba atėjo. Ta žinia 
aplėkė visą Daniją, o 
ir artimas valstybes.

toji pa-, 
greitai 

taip pat

Nelaimingi atsitikimai 
pramonėje ir žemės 

ūkyje

MASTER WIND0W SHADE C0
t S. J Voudrak Tel. Lafayette 4560
Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
TAVERNOMSLNAMLai^cMt»S numieruojam ir užkabinam 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.) EGG$6.00
NUT_______________ $6.00
BIG LUMP_________ $6.00
MINE RUN ............ $5.75
SCREENINGS _____  $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

sunkvežimių ir motociklistų, 
kurte važiavo dideliu greičiu. 
Vienas motociklas, kuriuo va 
žiavo vokiečių armijos karinin
kas, taip smarkiai atsitrenkė 
į Lietūkio sunkvežimį, kad su
dužo, o juo važiavęs karys vie-

so-

Tarp jų 
nes abu 

Susipy- 
degtinės,

KAUNAS. — Per š. m. pir
muosius keturios mėnesius ne
laimingų atsitikimų pramonėje 
buvo 1,402, iš kurtų 121 sun
kus. Daugiausia nelaimingų at
sitikimų buvo balandžio mėn.

Pagal nelaimingų atsitikimų 
skaičių pirmą vietą užima me
talų ir mašinų pramonė, antrą 
— medžio pramonė, trečią — 
maisto, ketvirtą — statyba ir 
t. t. Vasaros metu daugiausia 
nelaimingų atsitikimų įvyksta 
prie statybos ir mineralinėje 
pramonėje.

Nuo nelaimingų atsitikimų 
apdraustų skaičius pramonėje 
šiemet pasiekė daugiau kaip 
80,000. Daugiausia apdraustų
jų buvo medžio ir miško eks
ploatacijos, statybos, maisto ir 
transporto srityse.

Dėl nelaimingų atsitikimų 
pramonėje per š. m- keturius 
mėnesius mirė 10 darbininkų.

Žemės ūkyje per pirmuosius 
keturius mėnesius įvyko 1,408 
nelaimingi atsitikimai, iš
rių 178 sunkus. Daugiausia ne
laimingų atsitikimų įvyko 
landžio mėn. — 432. Pagal 
siėmimą nelaimingų atsitikimų
buvo: su samdiniais — 519, 
šeimos nariais — 436 ir ūkio 
valdytojais — 453.

Daugiausia nelaimingais at
sitikimais pasižymėjo Alytaus, 
Raseinių, Marijampolės ir Ma
žeikių apskričiai. Dėl nelaimin
gų atsitikimų žemes ūkiuose 
mirė 9 vyrai ir 1 moteris.

Apdraustųjų, t. y. faktinai 
dirbančiųjų žemės ūkiuose (be 
mažažemių ir senelių) priskai- 
tomą 1,025,757.

S“Lt“o '™CIPlE! N01V EROIItm 
10 HOME VVflSHING |N THE NEW 

norge 

STERI-SEAL^

ku-

Nuodijosi moteris
ZARASAI. — Tūlas pilietis 

gyvena su gyvanašle, 
nuolat būna barniai, 
mėgsta girtuokliauti, 
kusi moteris nupirko
kažkokių nuodų ir išgėrė. Ji 
buvo nuvežta į ligoninę, kur 
gydytojas pašalino nuodus.
WEST SIDE MEMORIAL WORKS 
1965 OgdenAve. Phone Seeley 1739 
Atdara sekmadieniais ir šventadie

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

Phone SPAulding 6149
Mes patys išdirbėjai 

Artistic Memorials Monuments— 
Headstones—Mausoleums—Statuary

ba- 
už-

FRANK MICKAS
Siuvėjas

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

Phone Lafayette 9832 Kiaurą laivą moliu 
užtaisė...

T’ į *■
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Sold and Guaranteed by

PHILCO
RADIO 8. TEUVI5ION CORPORATION

I ■ 11

New Shelf-Lined 
INNER DOOR 

gives you

26/ Greičiau 
pasiekiama 

vieta

I š i m tinas naujas 
Conservador, ar In- 
ner Door, kur de
damas dažniau var
tojamas valgis — 

■ lengviau pasidėti, 
lengviau pasiekti. Prie
šakys neprisikemša, nė
ra ir vietos eikvojimo. 
Veikia kaip “žieminės 
durys” užpakaliniam 
skyriui—palaiko vienodą 
šaltį geresnei valgių ap
saugai ... padeda e i n a- 
mas išlaidas sumažinti. 
Ateikite ir pamatykite. 
Įmainykit senąjį šaldy
tuvą į šį naują patogu
mą ... plūs kitos puikio
sios savybės... be extra 
primokesnio.

LIBERALI NUOLAIDA
ILGI, LENGVI TERMINAI - 
PENKIŲ METU APSAUGOS PLANAS

Alex Alesauskas & Sons
6343 So. Western Avė. Tel. Republic 6051

Asmeninio Patarnavimo Rakandų Namai

EA$y TERMS.

kranto 
vaikai 
išplau- 
pradč

ŠIAULIAI.'— Trys vaikai: 
Gruzdąs, Trinka ir Gegeckas, 
visi maždaug po 10 metų am
žiaus, sumanė p&^lAukioti eže
re laiveliu. Radę prie 
svetimą, kiaurą valtį, 
moliu užtaise skylę ir 
ke. Moliui pasileidus ir 
jus vandeniui veržtis. į
Gruzdukas sušuko “šokim”, 
puolė į vandenį ir išplaukė į 
krantą. Išsigandęs jis tuoj nu
dūmė namo, visai nesirūpinda
mas savo draugų likimu. Tuo 
tarpu draugai plaukti nemokė
jo ir kartu su kiaura valtimi 
paskendo. Nors vaikai ir ne
parėjo namo, tačiau tėvai la
bai nesirūpino, nes vaikai daž
nai išeidavo “pavandravot” ir 
negrįždavo namo po kelias die
nas. Pagaliau balandžio 24 d. 
Gruzdukas pasipasakojo, kaip 
jie plaukiojo ir kas nutiko. 
Trinkiuko ir Gegeckiuko tėvai 
susirūpino, kreipėsi į policiją 
ir ■'po kelių dienų ieškojimo, 
gegužės 1 d., tinklais iš ežero 
pavyko ištraukti abiejų vaikų 
lavonus. Šis liūdnas įvykis tu
rėtų būti pamoka visiems tė
vams, kurie nesirūpina savo 
vaikų priežiūrą, leidžia juos 
valkatauti ir bastytis.

Nusišovė
VELIUONA. — Balandžio 

mėn. 29 d. J. Bastys nusišovė 
revolveriu į galvą. Buvo ne
santaika su žmona. Bastys tu
rėjo 40 m. amžiaus, buvo ge
ras stalius, turėjo savo stalių 
dirbtuvę, nuosavus dviejų auk
otų namus ir gyveno pasitu
rinčiai.

M

AGITATOR 
PURVĄ... 

. PADARO
GERIAU

bal- 
sti- 
bai- 
vei- 
Au-

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

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

Spindančio sanitariai 
to porcelano ... didesnė, 

•t presnė vana .. Norcelain 
gimo agitatorius, kuris 

- kia švelniai... oversize 
tobuilt transmisija ... naujo 
typo damp dryer, kurs perei
na senos mados grąžtuvus ... 
Duoda daugiau už jūsų pi
nigus, negu seųosios skal
byklos.

N0RCI

I

- THctai

? 5.00
įmokėti

SEE NORGE BEFORE YOU BUY!

Alex Alesauskas & Sons
Asmeninio Patarnavimo Rakandų Namai

6343 So. Western Avė. Tel. Republic 6051

NELAUKITE
Rytoj Gali Būti Pervelu!

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

“PRIKLAUSOME PRIE PIRMAKLASINĖS 
CHICAGO BOARD OF UNDERWRITERS”

Bankers Indemnity Ins. Co.
Columbia Fire Ins. Co.
Michigan Fire & Marine Ins. Co.
Sentinel Fire Ins. Co.

O’MALLEY & McKAY, Ine.
GENERALINĖ AGENTŪRA

222 W. ADAMS ST 
Kamb. 1517, 1519, 1521 

Telefonas CENTRAL 5208 
Telefonas CENTRAL 5209 

CHICAGO.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run S7.00
(Screened) Tonas ............................ ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.25 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■ 

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

Be leidimo ir vinių ne
galima pirkti

KLAIPĖDA, -p Visa gele
žies prekyba smarkiai suvar
žyta. Be atskiro leidimo nega
lima net vinių nusipirkti. Ge
ležis tuo tarpu naudojama tik 

I kariškoms statyboms, cemen*

KLAUSYKIME 
VAKARA SALTIMIERO 
LIETUVIŠKŲ RADIO 11J II I n 
PROGRAMŲ W H I H
NUO 7:00-tos VALANDOS VAKARO ■ ■ ■■■■■■I 

KAS VAKARĄ—1480 K.

4192 S. ARCHEB 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

Išmokėj om yg
už padėtus /I

pinigus A ”
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

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

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

STANDARD FEDERAL SAV-
INGS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

PIRKIT NAUJĄ
• CHRYSLER • PLYMOUTH 

• CHEVROLET

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

STANDARD CLUB
Švelni Degtinė—100 Proof
BOTTLED IN BOND

Nėra Geresnės Degti
nės už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT. $4
4/5 Kvortos ■ ■ vL

Reikalaukit
SAVO APYLINKES
TAVERNOJ

DRINKSAS15c
MUTUAL LIQUOR COMPANY 

Distributoriai
4707 S. HALSTED STREET

Phone Boulevard 0014

Skelbimai Naujienose 
Juoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
v.ra naudingos.
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The Lithuanian Daily Newa

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

Užsakyme kalnai
Chicago j e—paštu:

Metams  $8.00
Pusei metų --------------------- 4.00
Trims mėnesiams  2.00
Dviem mėnesiams  1.50
Vienam mėnesiui -------  .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija --------------------- 3c
Savaitei ..... ................  18c
Mėnesiui .................. — 75c

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams--------------- s-----------  $5.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams ........... -........ 1.50
Dviem mėnesiams ......___1.00
Vienam mėnesiui ,, .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
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Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

priešinti valdžios politikai; kad tenai yra išžudyta šim
tai tūkstančių socialdemokratų, socialistų revoliucionie
rių, dešiniųjų ir kairiųjų; kad tenai kruvino teroro dal
gis skina jau net ir pačios, sovietų valdžios steigėjus ir 
šulus, — tai komunistai sako, kad “taip ir reikia”!

Ne tariamos “revoliucinės” komunistų idėjos atstu
mia nuo jų kitų srovių žmones, bet tas faktas, kad komu
nistai jokių idėjų neturi, o tiktai aklai tarnaują smurtu 
paremtai diktatoriaus valdžiai. Jie yra tos diktatūros 
vergai, ir kol ji gyvuos, tol komunistai negalės, būti kito
kie, negu kad jie yra dabar, — negut tiktai jie sųsidemo- 
ralizuos dar labiau.

štai dėlko ir Prancūzijos socialistai po trejų metų 
bąndymo atsteįgti darbininkų vienybę, veikiant bendrai 
su kpmunistajs, įsitikino, kad tos pastangos yra bergž
džios.

Slidžiais Keliais(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

“Liaudies frontas” Anglijoje ir 
Francuzijoje

.. ........  ■■■■«■»—' I1.1.111!! l!lllll'Į.... ............................... ..................................imi ss-A P Ž VA L G A-® 
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Dvi svarbiausios darbininkų partijos Europoje šio
mis dienomis svarstė “liaudies fronto” klausimų ir abi 
padarė vienodus nutarimus.

Britanijos Darbo Partija savo metinėje konferenci
joje, Southport’e, diskusavo Cripps’o ‘ sumanymų, kad 
Darbo Partija sudarytų “liaudies frontų” kartu su ko-, 
munistais, liberalais ir “pažangiais konservatoriais” (to
kiais, kaip Eden) tikslu pakeisti krašto užsienių politikų 
ir apsaugoti demokratijos įstaigas namie. Po diskusijų 
buvo balsavimas, ir sumanymas buvo atmestas 2,360,000 
balsų prieš 248,000, t. y. beveik 10 prieš 1.

Reikia pastebėti, kad Sir Stafford Cripps, kuris Bri
tanijoje tų “liaudies fronto” sumanymų iškėlė, yra labai 
turtingas žmogus. Jisai vedė plačių kampanijų už savo 
sumanymų, rengdamas prakalbas visame krašte ir gau
siai skleisdamas literatūrų. Jo pastangas rėmė ir liberalų 
spauda, kuri Anglijoje dar yra gana stiprį, nors liberalų

S. E. VITAIČIO FĄĘRL 
KACIJASLĄ prezidento, F. J. Bago- čiąus laiške Pennsyįvanijos ap- draudos komisįpnieriuį, įš gegužes 16 <į. 1939 m.? atspausdintam “Tėvynes” gegužes 23 d. numeryje, yra kaltinamas p. S. E. Vitaitis, kad jisai sufabrikavo tariamų “Pittsburgho Žemaičio” korespondencijų, kurioje aprašoma neva pasikalbėjimas su komisionieriųm. Prezidento Bagočiaus laiške sakoma:“The said alleged intervięw was concocted and manufac- tured by the present ediįpr of Vienybe, who for many

Ne. Reiškia, patriotizmas nėra blogu ir nedoru dalyku.”Gerai, bet jeigu taip, tai kodėl komunistai per metų metus patį žodį “patriotizmas” buvo pavertę paniekas ir keiksmo žodžiu?Ir kodėl jų nuomonė dabar staiga pasikeitė? Jie ėmė girti patriotizmų tuomet, kai jiems liepė taip daryti Maskva. Vadinasi, “patriotizmas” pas juos y- rą ne nuoširdus įsitikinimas, tiktai skraistė tam tikrai partijos politikai pridengti.Taigi tas komunistų “patriotizmas” yra veidmainingas. Tikrasis jų “patriotizmas” tai —* ąklas atsidavimas Maskvai.

(Tęsinys)Jei dabar kas nors jį pasiūlytų pasveikinti, ar kitu budu priminti, tur būt, net pačių tautininkų tarpe susilauktų gardaus juoko.Arba štai buvo toksai išgarsėjusios visuomeninio darbo vadybos įstaigos, taip pramintos veltui duonų valgė, viršininkas kunigas • profesorius I. Tamošaitis. Juk jis ir buvo garbinamas ir jis kitus garbino, o dabar ir šį vyrų visi staiga pamiršo ir jo nors neilgam vesta įstaigą visų lygiai tik pasmerkimo susilaukė.Tai kam ir dabar tuo slidžiu ir kreivu keliu eiti ir brukti pasveikinimuose asmenis, kurie visiems kad plačiuose žmoniųniuose nėra gerbtini, kam visų akyse kompromituoti ir tuo čiu žmones erzinti?Butų galima visų litanijų kių asmenų priskaityti,riuos dar ne taip seniai patys tautininkai didžioje pagarboje laikė ir kiekviena proga siūlė juos sveikinti, o dabar ir patys tautininkai iš jų tik tyčiojasi. O sveikino anuomet juos tik todėl, kad karjeros sumetimais jie buvo sveikintini, bet toli gražu savo darbais negerbtini.Nukrito tie asmens iš aukštų pakopų dirbtinai į jas įlipę, karjeros per juos negalima pa-
partija jau yra pusėtinai nusmukus. Tačiau, nežiūrint tų 
visų pastangų, milžiniška dauguma organjzuotų Britąni- 
jos darbininkų atsisakė eiti į kompaniją su komunistąis, 
liberalais ir “progresyviais” Chamberlaino partijos na
riais.

Panašų klausimų svarstė ir Francuzijos socialdemo
kratų partija, kuri yra stipriausia politinė partija toje 
šalyje. Čia pirmoje vietoje stovėjo klausimas, ar sociąlis- 
tai privalo toliau veikti bendrai su komunistais vadina
mame “liaudies fronte”, kuris buvo įsteigtas 1936 m. ir 
į kurį įėjo trys partijos: radikalai socialistai (liberalai), 
socialistai ir komunistai. ‘ Socialistų suvažiavimas, sųsį- 
rinkęs Nantes mieste; 3į490 balsų prieš 1,761 balsų nu
tarė bendradarbiavimų su komunistais nutraukti ir tuo 
patim formaliai išeiti iš vadinamojo “liaudies fronto”.

Vadinasi, Francuzijos socialistų suvažiavime bend
ras veikimas su komunistais tapo atmestas daugiau, ne
gu trijų ketvirtadalių balsų dauguma. Pastebėtina yra 
tai, kad partijos dauguma šį kartų pritarė sekretoriaus 
Paul Faure (Pol For) pasiūlymui, o ne pirmininko ir bu
vusio premjero Leono Bhim’o nusistatymui. Pastarasis 
dar vis norėjo su komunistais draugauti.. Vyriausias par
tijos organas “Populaire”, kuri Blum redaguoja, visų lai
kų buvo vedamas palankia sovietų valdžiai kryptim, už
tylint Stalino diktatūros šunybes. Partijos suvažiavime 
pasireiškė didelis nepasitenkinimas tokiu laikraščio vien
pusiškumu.

Francuzijos socialistų suvažiavimas nutarė neturėti 
nieko, bendro ne tiktai su komunistų partija, bet ir su vi
somis kitomis organizacijomis, kurias kontroliuoja ko
munistai, nes komunistai pasirodė veidmainiai ir intri
gantai, su kuriais kartu veikti negalima.

years was editor of our offi- cial organ Tėvynė, pūrely and simply to create mįsun- derstanding and antagonism between your office and the officers of the Lithuanian Alliance of America, for tlps reason: To revenge himsėlf upon the Alliance for his dįs- missal from editorship...”Vadinasi, SLA prezidentas tiesiai apkaltino “Vienybės” redaktorių,/p.^ S. E. Vitaitį keršto sumetimais iiA provokacijos tikslais sufabrikavus melagingų ‘korespondencijų” ^Vienybėje”. Įdomus dalykas, kad p. Vitaitis iki šiol to viešai paskelbto kaltinimo nedrįso atremti!Jisai parašė “Vienybėje” ištisų eilę polemiškų straipsnių prieš Bagočių ir Jurgelionį, bet apie tai, kas yra tasai “Pittsbupį gho Žemaitis”, jisai nepasakė nę vieno žodžio, — nors SLĄ prezidento laiške komisionieriųi buvo pareikšta visai aiškiai, kad tas tariamas “Pittsburgho Žemaitis” yra pats “Vienybės” redaktorius Vitaitis.Iš to tenka spręsti, kad p. Vitaitis, iš tiesų, tų provokatoriškų straipsnį sufabrikavo.
KOMUNISTŲ “PATRIOr 

TIZMAS”

Daktaturos partija
Per kokius 19 metų vienas mylimiausių jų keiksmo žodžių komunistų spaudoje buvo “sočiai-patriotas”. Tuo keiksmo žo-

Tačiau tas faktas, kad dvi didžiosios socialistų par
tijos Europoje užėmė vienodų pozicijų klausime “bendro 
fronto”, rodo, kad priežastys yra gilesnės, negu komunis
tų nenuoširdumas ir palinkimas prie intrigų. Komunistai 
yra Maskvos diktatūros pakalikai; o kas tarnauja dikta
tūrai, tas negali būti nuoširdus savo santykiuose su ki-

džiu komunistai nuolatos vąį- šindavo socialistus, norėdapii juos diskredituoti visuomenes akyse už tai, kad socialistai prį- pažįsta, jogei reikia ginti savo kraštų nuo užpuolikų ir reikią kovoti už savo tautos teiąes.
tokių įsitikinimų žmonėmis.

Aklai sekdami paskui diktatorių, komunistai nepai
so jokių principų, nei teorijos, nei politikos, nei dorovės. 
Vakar jie sakė, kad demokratija tai “supuvęs buržuazi
jos prasimanymas”; o šiandien jie šaukia darbininkus 
ne tiktai ginti demokratijų, bet už jų kovoti su ginklu 
lankose. Kodėl jų pažvalga į demokratijų taip staigiai 
pasikeitė, jie nė patys nežino, nes jie negalvodami daro 
ir sako tų, kų jiems paliepia diktatorius. Tiktai dėlto, kad 
jie negalvoja, jie gali tuo pačiu laiku reikalauti demokra- 
tijos Lietuvoje ir gėrėtis Rusijos sovietų tvarka, kurioje 
demokratijos nėra nė krislelio.

Arba imkite komunistų “nusistatymų” mirties baus
mės klausimu, politinių kalinių amnestijos klausimu, po
litinės prieglaudos klausimu ir t.t. Kai Lietuvoje Volde
maras sušaudė keletu komunistų, kokius didelius protes-
tus musų komunistai kėlė; bet kad Rusijoje yra nuolatos I 
šaudomi, “kaip pasiutę šunes” visi, kas tik drįsta pasi-

Bet dabar sįąiga jau ir kq- munistai ėmė kalbėti apie patriotizmų su pągarba, o ne su panieka. Bęooklyno “Laisvė” į- dejo tokiiĮ vieąo sayo bendrą- darbio disertacijų apie patriq- tizmų:“Kas myli savo gimtų j į kraštų, myli jo žmones, pasiaukoja save jų labų:. — tq- kį mes vądinopie pątrįątų. Meilė gimto krašto, meilė są- vo šalies žmonių, nuoširdus pasiaukojimas jų gėriui (?-— 
MN.U Red.), atsidavimas kovai už savo tautos žmonių laisvę, už jų teises ir laimę, — vadinama patriotizmu.“Aę meilę savo šalies ir žmonių yra blogas dalykas?

kautos darbo žmonėse kito nieko neturi. Tai bereikalingas darbo žmonių lėšų aikvojimas, jei nesakyti varus tikrai provokacinį darbų.į Juk tų rūmų tarnautojų daugumas yra praėjęs visas pa r t i- sunkioje tautos valandoje jieUas» pradedant komunistais ir firmoje eilėje atsidurs Lietuvos baigiant fašistais, ir visose to- jriešų pusėje, kaip lygiai jie|s^ partijose būdami be provo- tuoj pabėgo į priešų pusę Klai-pacB0S ^to n*e^° n^ra darę, pėdos krašte. Ir ponų tų rūmų pirmininkųLietuvos gyvenimo vairuoto- dar daugelis žino, kaip jisai jams netektų save apgaudinėti puikiai sugyveno su komunis- įr visiems tiems sveikinimams Į tais, taip lygiai dabar jisai puikiai sugyvena su tautininkais. Kas sveikinti, skirtumo nesudaro, sveikinti, kad tik ryti.• Taigi ir dabar mai pasuko labai džiu keliu. O lasai kelias labai i vingiuotas, tai bent pasisukimuose reikia būti labai atsargiems. —B.(GALAS)

dėte knibžda visas musų gyvenimas ir tikrai metas jų be- gailestingai nusikratyti, nes

butinai ir tuos žinomi, sluogs-pa-to- ku-

visu šimtu procentų patikėti.! Tokių šliužų pilna ir darbo rūmuose ir kitose įstaigose. Metas butų gerai apsidairyti ir patikrinti tokių pareigūnų darbus ir atskirti pelus nuo grudų.Darbo Rųmai iš esmės gera įstaiga, bet dėl jų vadų vedamos politikos darbo žmonių tarpe yra viena iš nekenčia- miausių įstaigų.Darbo žmonių lėšomis šie rūmai yra išlaikomi, o tų rūmų' veikimas visai nesiderina su darbininkų gyvenimu, jų reikalavimais.Šitų lizdų, kur sėdi ir darbo žmonių lėšomis minta visokie pakalikai, jau metas bęitų patikrinti ir leisti darbo žmonėms tų įstaigų taip tvarkyti, kad jį tarnautų vei.Jokiais užtušuosi žmonių tikros, visai nuoširdžios neapykantos.Tai lizdas,
darbo žmonių gero-sveikinimais čia lietos įstaigos darbo

tai jam jokio kad tik karjerų da-tie sveikini- ir labai sli-

Iš Lietuvos
Šventosios laivaiKLAIPĖDA. — Balandžio baigoje pasirodė Klaipėdos ste pirmų kartų lietuviška liava plaukiojantieji Lietuvos Loydo laivai “Kretinga” ir “Utena”, šiuo metu uoste stovi “Marijampole” ir “Šiauliai”. Tie laivai prirašyti prie šventosios uosto ir ant jų užrašy-kuris be neapy- ta vietoje Klaipėdos šventoji.

pa- uo

NUSIVYLĘ VOKIETIJOS 
KAPITALISTAIVienas stambus Vokietijos pramonininkas, išvažiavęs į užsienį, parašę savo draugui laiškų, kuris tapo paskelbtas socialdemokratų biuletine Paryžiuje ir perspausdintas žurnalo “Ken” birželio 1 d. laidoje.Tame laiške Vokietijos kapitalistas rašo savo draugui, kad Vokietijos buržuazija, kuri pirmiau uoliai Įrėmė nacių valdžių, pastaruoju laiku yra ja giliai nusivylusi. Jisai pats sakosi dabar sutįnkųs su nuomone tų biznierių, kurie bijo nacional- socializmo taip pat, kaip 1932 m. jie bijojo komunizmo, “lik su tuo skirtumu, kad komunizmo pavojus buvo iš tiesU| tiktai baubas, tuo; tarpu kai nąciona- lis bolševizmas yra baisi tikrovė”. Jisai ir daugelis kitų Vokietijos kapitalistų šiandien manų, kad, apiplėšę žydus, naciai ims plėšti juos — “baltuosius žydus”.Kapitalistai Vokietijoje dar formaliai valdo savo biznius, bet jie daugiau nebėra savo į- monių šeimininkai. Medžiagų kainas ir prekių kainas kontroliuoja valdžia; kas prasilenkia su valdžios ■ patvarkymais, tas yra baudžiamas kalėjimu. Mokesčių našta nepakeliama, bet niekas nedrįsta skųstis, kad nebūtų apkaltintas, kaip 4 metų plano sabotažnikas. Kapitalistui yrą jprįver^|j nuolatos duoti naujų ir naujų paskolų valdžiai, nors jie žipo gerai, kad tos pą- skolos niekuomet nębus atmokėtos. Blogiausia tačiau esu lai, kad Vokietijos biznieriai jau nebetiki nacių diktatūros pastovumu. Jie mano, kad bus kąrąs, o po karo nauja revoliucį- ja- “Mes esame tikri”, rašo tą- sąį pramonininkas, “kad po tam tikro karo laikotarpio mes lurėsįme revoliucijų Vokietijoje, palygimus su kūpą Francuzijos revoliuciją atrodys tiktai kaip šaudymo, rųn^tynęs.; Pamąstyk apie ne- apy^aptų, kurios visų laikų susirenka daugiau ir daugiau! Aš manau, kad ji (re- vpliųcįją) kils, kaip .ir 1913 m«, apvijoje, o ne darbiniu-, kų klasėje, kuriai bus moka-. ,v, mos geros algos karo meju.jaunieji karininkai elgsis žio-.

daryti, protekcija jų liko bevertė ir jie jau nesveikinami. Tad akyliau reiktų įsižiūrėti ir į šių dienų tuos visus sveikinimus, kad dėl jų sveika galva nepradėtų svaigti, kad reikiamos visuomenės ir politikos gyvenime lygsvaros nepraradus ir save klaidingai neįvertinus.Karjeristai, pataikūnai prisiplakėliai, iš valstybes iždo gaunu asmens visokias paslaugas visuomet tuos sveikins, iš kurių jie mito, nuo kurių priklauso.Klaipėdos įvykiai čia gera pamoka. Juk buvo tenais daug tokių šiaudinių patriotų, kurių pątriotizmo visa užuomazga kišenėje buvo, kur žvangėjo litai lengvai iš iždo išvilioti ir gąuti, bet vos pirmi žiauresni vejąi pūstelėjo, tie iš svetimos kišępęs patriotai tuoj perbėgo pąs vokiečius ir jiems dabar taip pat lygiai patikįpiai tarnaują ir šnipinėja.Juk jie dar ne taip seniai visokiomis progomis triukšmingai, kur reikia ir nereikia, sveikino tąųtos vaę|ų, o dabar taip pat lygiai sveikina vokiečių fiurerį. Tai gyvatės, šlykščiai žeme šliaužiančios!Tokiomis gyvatėmis knibž-
plai taip pat, kaip ir anųmet. Tamsta žinai, kad aš nesu sapnuotojas, bet ąš sakau, kad senųjų kareivių eilėse bus masiniai pabėgimai, kai tik jie pasieks frontų. Kilį bijo, kad, įvykus pirmiems nepasisekimams, prasidės masinis pačių skerdimas, šiaip ar taip, nacių valdžia nuo pą- čios pradžios nebus tikra gyventojais ir todėl turės imtis drakoniškų priemonių, kas sayo keliu tiktai dar labiau padidins esantį pasipiktinimų.“Taip, mums teks pergyventi baisius laikus, ir Tamsta gali suprasti, kaip aš jaučiuosi, sėdėdamas prie ugnia- kalnio krašto. Jeigu tiktai aš bučiau ląjku pasiuntęs per sienų $10,000, arba bent $5,- 000, tai niekas ilgesnį laikų neišlaikytų mane ir mano Šeimą Vokietijoje...”Nesistebėk, sako savo / draugui ląįško aųtorįus, “kad aš kurkiu, kaip sena rupužė; bet jisai jaučiąs, kad Vokietijai yra ieftiįą sųsįląu|dj dįdęįęs revoliucijos dramos.

ŠEIMININKĖS IR VISI SU

ADVANCE KRAUTUVEBUSITE GERIAU PATENKINTI PIRKDAMI SAU NAMŲ REIKMENIS
SPECIALIS PASIŪLYMAS ANT HEFRIGERATORIŲ IR 

VIRTUVĖM PEČIŲ. DAUG SUTAUPYSITE

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

pasirinkimas Nau- 1939 Metų General Frigidaircs. Kainos

Specialis Išpardavimas Visokių Baldų Setų, Naujausių ir Gražiausių Pilnų 3-4-5 Rūmų Autfitų ir Atskirų Baldų
Brangios ir naudingos DOVANOS DYKAI 

Del June Ęrides ir Kitų

V

Pilnas jausiu Motors labai mažos, lengviausi išmokėjimai, didelė nuolaida už senų Icdąuųę* Pasirinkimas 1939 metų mados Frigidaires po
$119.50ir augščiau

Tarpe skaitlingaus pasirinkimo visokių geriausių iš- dirbysčių virtuvėm pečių- Čia rasite ir Moore išdirby- slės pečius. Nepaprasta vertybė. Moore pečius tik
$69-50Alcazar, Universal, Crown, Wclbuilt, Athens ir kiti parsiduoda nuo

$28.00ir augščiau

A IIDVaIN -iAAfURNITURECSl
2536-40 West 63rd StreetPrie Maplewood Avenue
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AMŽIAUS PROGA
MUSŲ DIDIS PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS SUSIDEDĄS IŠ 
VIRŠ 300 ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ DABAR JAU PILNAM ĮSI
SIŪBAVIME. KAINOS NUMUŠTOS. NIEKUR KITUR JUNGTI
NĖSE VALSTIJOSE NEGALI PIRKTI TAIP GRAŽIŲ, PILNAI 

UŽTIKRINTŲ AUTOMOBILIŲ UŽ TIEK MAŽAI PINIGŲ.
Pirm Negu Pirksi Ateik Atsilankyk į musų didį parodos kambarį 
ir palygink musų kainas. Jus maloniai nusistebėsite. Kiekvienos 

Gamybos ir Modelio čia rasi.
UŽ KAINĄ KOKIĄ IŠGALI MOKĖTI

OLDSMOBILE 6 1938 sėdaus ir coupes. Sutaupys daugiau kaip 
pu^ę. Taipgi 2 1937 Sedans ir dešimts 1936 sedans visi kaip nauji.

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

Pigiai kaip 585 
Taipgi 5 1936 sedans Pigiai kaip $395
DODGE 1938 sendan naujutėlis. Sutaupys virš pusę, 3 1937 se- 

dan ir 5 1936 sedans Pigiai kaip $325
BUICK naujausis 1938 sedan naujutėlis veik už pusę. Taipgi 2 

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

sedan ir 5 1936 sedans. Pigiai kaip $325
PLYMOUTH 1938 Sedan už 50 centų ant dolerio. Taipgi 1936

sedans. Mažai vartoti. Pigiai kaip $295
STUDEBAKER 1938 sedan naujutėlis. Tiktai $465 ir 3 1936 se

dans ir 2 1935 sedans. Pigiai kaip $225
CHEVROLET 1937 sedan neturi ir ženklų, tobulas kaip tuoj iš

dirbtuvės. Taipgi 2 1936 sedans. Pigiai kaip $295
CHRYSLER 1937 Sedan, trys ir 5 ’35 sedans. Pigiai kaip $285 
DE SOTO Sedan 1938 kaip naujas $485
LA SALLE naujausis 1936 sedan, radio, šildytuvas tikrai gra

žus. $495
NASH 1936 sedan kaip naujas, tiktai $295
FORD 1938 sedan Sutaupys pusę. Taipgi 1936 sedan už tik $265 
CADILLAC 1937 sedan naujutėlis iš visų pusių $495

Turime taipgi 1935-34 karų virš 200 ir 33 modelių už pigiai kaip $45 
Kiekvienas karas turi 3 mėnesių garantija ir dešimt dienų va- 

žiuotės bandymą. Jus galite pirkti su visišku pasitikėjimu. Tas 
karas, kurį nupirksite iš musų, turi duoti jums naujo karo paten
kinimą ir, beto, mes absoliučiai užtikriname sutaupyti jums šimtus 
dolerių.

Nereikia jums ir pinigų. Mes imame senus karus kaipo {mokė
jimą, o likusią galite išmokėti mažais mėnesiniais išmokėjimais iki 
dviejų metų laikui.
ATDARA KASDIEN IKI 10 V. V. IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENĮ

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

SUKYS—DOOD Y—ANTONISEN, Ine. 
(NAUJAME OFISE) 

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

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

3252 So. Halsted St. Calumet 2520-1
Valandos: Antr., Treč. ir šešt. nuo 9 ryto iki 8:30 Vakare

Spulkos Direktorių 
Susirinkimas

Lithuanian Building, Loan 
and Savings Ass’n, 1739 South 
Halsted St., žinomos kaipo 
Naujienų spulkos, direktoriai 
ketvirtadienį laike posėdį. Ap
tarę einančius spulkos reikalus 
užgyrė tris paskolas. Sekreto
rius pranešė, kad vis daugiau 
ir daugiau pasideda pinigus į 
musų spulkų, ypačiai geri nau- 
jieniečiai, taipgi gauname už
tektinai ir paskolų.

Kadangi direktorių posėdis 
buvo pirmas po metinio šėri- 

> ninku susirinkimo, todėl per
renkama valdyba.

Valdyba
Į valdybų išrinkti sekami: 

pirmininku šios spulkos liko 
išrinktas senasis, būtent, adv. 
K. Gugis, Am. Lietuvių Susi- 
vienijijno iždininkas; vice-pir. 
Vincas Maukus; sekretorium 
Antanas Rypkcvičius; sekreto
riaus pagelbininku Alex Am- 
brozevičius; iždininku Kastan
tas Augustas, Naujienų redak
cijos narys; taipgi jis yra iždi
ninku Naujienų bendrovės ir 
Chicagos Lietuvių Draugijos. 
Be to, išrinkta spaudos komisi
ja iš sekamų: K. Augusto, Alex 
Ambrozevičiaus ir V. Mankaus. 
Šios komisijos užduotis vesti 
agitacijų per spaudų ir laiškais, 
kad į spulkas padėti pinigus 
yra saugu, taipgi atkreipti nau- 
jieniečių dėmesį, kad jie pra
dėtų taupyti pinigus žinomoj 
Naujienų spulkoj.

Bankai

Paliuosavo 3 
Aludininkus

Miesto teismas paliuosavo 
tris aludininkus, kurie buvo 
traukiami atsakomybėn už ne
silaikymų valandų įstatymo. 
Paliuosuotieji yra, Daniel Mon- 
gone, 6869 Grand avė., Thad- 
deus Machela, 4501 Armitage 
ir Sam Miller, 900 North State.
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Garantuotų Vartotų Karų

BARGENAI
Visokių Išdirbysčių ir • Modelių—Visi Bargenai 

Atdara dieną ir vakarais.

Bridgeport Motor Sales
3040 S. Halsted St, Victory 6992

j ji j n u .ui,. i j., i

ŲOOK COUNTY 
PASIŪLO

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

Pagal laikraščių pranešimus, 
Chicagos bankai mokės nuo lię- 
pos pirmos tik 1% už padėtus 
pinigus. Tad asmuo, pasidėjęs 
į bankų $5,000, po metų laiko 
gaus už padėtus pinigus tik $50 
nuošimčių. Lithuanian Build
ing, Loan and Savings Ass’n, 
1739 So. Halsted St., žinoma 
kaip Naujienų spulka pereitų 
metų už liek pat padėtų pini
gų sumokėjo $200. Ar dai ne
verta pasidėti į spulkų ir su
taupyti $150 per metus? Nau- 
jienieti, pagalvok!

JOHN PAKEL
6816 S. VVestern Avė. Phone Grovehill 0306

Taupyk
Lithuanian Building, Loųn 

and Savings Ass’n (Naujienų 
Spulka) pereitais melais išmo
kėjo 4% už padėtus pinigus, o 
kadangi nuo pirmos liepos ban
kai sumažins nuošimčius, tai 
kviečiame naujieniečius pasidė
ti savo pinigus šioje spulkoje 
ir gauti didesnį nuošimtį. Šioje 
spulkoje padėti pinigai yra už
tikrinti valdžios iki $5,000 vie
nam asmeniui. Tai yra atsako 
valdžios apdraudos kompanija 
už padėtus pinigus. —Alex.

GRAŽUS NAUJI YELLOW GOLD 
MODELS GRANT LAIKRODŽIAI TARP MUSŲ 

BIZNIERIŲ

GRANT VVATCHES

Turime dideli išteklių Bulovą, Elgin, Gruen Ir Mamilton laik 
rudelių. Mokėkite lįors ir po $1.00 savaitėj.

H. BEGEMAN
Brighton Parko svarbiausią kredito brengenybių krautuvė.

4184 Archer Avenue
__________________________________________________________________ b---------------------- ----------
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Peikei! Biznį į
Savo Namų

TQWN OF LĄKŲL. — Gerai 
žinųmi biznieriai Adomas ir 
Adele Pocius, kuriuodu turėjo 
tavernų ties 4158 So. Ashland 
avė., dabar biznį perkėlę į sa
vo namų adresu 4612 \S. Marsh- 
ficld avė.

Biznieriai Pociai yrą rimto 
budę žmonės. —-Kaimynas.

Ar Vertą pirkti 
Vartotų Mašinų?

Bile žmogus gali pasakyti — 
naują, tai nauja, bet yra kiti 
žmonės, kurie mano, kad per
kant naujų mašinų pačiais pir
mais metais jų vartojant turi 
panešti labai didelius nuosto
lius. Ęętgi vartota mąšįną, ypač 
jeigu buvo gerose rankose, tai 
gali būti tikras bargenas.

Taip sako musų jaunuolis 
Antanas Balis, kuris užlaiko 
vartotų automobilių lotų prie 
31-mos ir S. Halsted St., bū
tent, 3040 S. Halsted St. Tėmy- 
Ųit skejbiųių Naujienose. (Sk.) 

1 YRA.
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BUDRIKO 28 METŲ

Vasarinis Išpardavimas
i DOVANOS VISIEMS: SENIEMS IR NAUJIEMS

; : KOSTUMERIAMS
500 RADIO NAUJŲ APARATŲ UŽ PUSĘ KAINOS

oMT-r. rviyyy; HUJįjjy

MOSAVĘ
RAŠOMOS 

MAŠINĖLES
20%

Kainos numažintos— po
T $19.951ON

ROYAL Portables
Acf Now ... Reduced Prlces .. . 

Limited timę onlyl
ir aukščiąus

SKALBIAMOS 
MAŠINOS

Maytag-, Norge, 
Thor, Easy 

ir kitos specialiai 
nupigintos — po

ir aukščiau.

MODEL54) 
COMBINATION ,

}0 metų garantuojami dul- 
kįų Valytuvai po $ 19.50 

ir aukščiaus.

■ y. ■:
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ĘĮektrikinės Lędauųės — 
Gęneral Electric, Norge, 
Weiltinghouse, Crosley —
i>° ...............*87.50
pilelės operos po $129

Grasiausi pęčjąį—Unįversal, Norge; gražiausi Paflor Seįąi, Miegamojo kambario 
Setui, Lo.vps,, Nįąftacai ir kitį Ęąkandąi. Ftįpųitųre Mart Saippęliąi, sutaupoma 50%. 

Jos.F.BudrikJnc.
FURNITURE HOU8E

3409 So. Halsted St. Anpex 3417 S. Halsted St.
Telefonas YARDS 3088

Pasiklausykite šaunaus radįo programo iš stoties WCFL. 970 k. nedėlios vąk. 9 v. Chicagos laiku

i

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINRS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų jstąiga 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Čhicągąje, kuri karus 
pąrdąvinČja publikąi

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI PER

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 VVest 63rd Street 

prie Loomis

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

LABORATORINIS TYRIMAS 
KAINOJ

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

DEARBORN HEALTH AND 
PHYSIO-THERAPY SERVICE 

Formerly DR. ROSS’ 
Health Servise and Laboratories 

35 SO. DEARBORN STREET 
Phone Central 4641

kanina« Monroe St.. Chicagro III. Imkite ele- 
votorių iki 6-to aukSto. Priėmimo kamb. 60G 
dėl vyrų ir 508 dėl moterų. Valandos: 10 
a. m. iki 5 p. m. Nedaliomis 10 a. m: iki 
12 v. Paned., Sered. ir Subatomis nuo 10 
a. m. iki 8 p. m.

Victor Bagdonas
LOCAL LONG DTSTANCE 

MOVING
Ųerkraustom forničius, pianus ii 
visokius rankandus bei Storus 
Vežarp į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų Darbas ga
rantu otas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.
. 3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Ląisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

liarsinkitčs ;N-nose”9

• LIGONINES— 
HOSPTTALS 

SVEIKATOS KLINIKĄS

,00
iena

TONSILAI IŠIMAMI už $ J.50 
GYDYMAS LIGONINĖJ $ 
RAUDONGYSLĖS IŠIMA

dieną Ligoninėje .... $ 15-o°
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama....
VISAS LIGAS GYDOMA $|.00 

Ekząminaciją įskaitant vaistus
POŲGLAS' PAIĮK HOSPITAL 
1900 So- Kedzfe Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St 
Tol. ENG. 5883-5ft48
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Diena Iš Dienos
f

Suskambęs Gražuolei 
Vestuvių Varpai

MICHAEL V.
OSTRŪWSKI

i

j Aukščiausiojo 

Teismo 

TEISĖJUS

Josephine Remeikaitė
MARQUETTE PARK.—Bir

želio 10-tą dieną š.m., popu
liari šios kolonijos gražuolė 
Josephine Remeikaitė, 6932 So. 
Rockwell St., susituoks su bri- 
ghtonparkiečiu Antanu Smul- 
skiu, su kuriuo ji susipažino 
prieš 5-kis metus.

Rinkimai 
Pirmadienį, 
BIRŽELIO

The Slavonic Club of 
the University of 

Chicago 
INTERNATIONAL. HOUSE, 

1414 East 59th Street, 
Chicago, Illinois

Slavonic Carnival and Dance 
—with Vera Mirova, the Famous 
Russian Dancer, the gay and 
colorful folk dances and songs 
of Russia, Poland and Czecho- 
slovakia.

Mildred Heller, dramatic sop
rano, Prima D o n n a of the 
National Opera House at Olo- 
mouc.

Po lis h Dancing Group in 
National costume, presenting the 
Krakowiak, Mazur and Kuja- 
wiak.

Come—join in the festivities 
on June 3rd, at 8:15 P. M.—dan
ce to the American and Europe- 
an tunes of Kawalkowski’s Con
tinental Orchestra.

Program and dance 75c.
Sočiai dancing—50c.

Apie šios gražuolės populia
rumą, štai kas tenka pasaky
ti: Pernai, kai “Naujienos” su
ruošė gražuolių kontestą, p-lė 
Josephine buvo į jį įstojusi. 
Galimas daiktas, ji butų buvu
si kitom gražuolėm rimta kon
kurentė. Tik tūlų reikalų de- 
liai, rinkimo dienoj negalėjo 
ten dalyvauti.

Jcs Draugė.

Padėkos žodis
Noriu ištarti padėkos žodį 

mano giminėms ir draugams, 
kurie mane gelbėjo ir lankė 
laike mano ligos.

Didžiai esu dėkinga mano 
giminėms Petrui ir Petronėlei 
Jonaičiams už jųjų pagalbą 
man apsirgus ir patarnavimą 
laike mano sirgimo.

Labai esu dėkinga Teresai 
Mickevičienei ir jos dukrelei 
Violetai irgi už patarnavimą 
man sergant ir John Micke
vičiui už aplankymą.

Esu labai dėkinga drg. K. 
Ballas už parašymą į laikraš
tį “Naujienos” apie mano su
sirgimą. Tas davė progos ži
noti mano draugams ir pažį-

stamiems, kurie vėliaus mane 
atlankė.

Nuoširdžiai ačiū Joniškiečių 
Kliubo pirmininkui Johji Jon- 
kus už dažną lankymą ir už 
dovanas, taipgi ir už parašymą 
“Naujienose”.

Didžiai esu dėkinga ir pp. 
Brazevičiams, Kenosha, Wis., 
už gražų laiškutį su linkėji
mais • greitai pasveikti.

Esu labai dėkinga už lanky 
mą, už dovanas etc., F. Valiu- 
iienei, K. Valiuliui, dėdei B. 
Vaitekūnui, drg. K. Radavičie- 
nei, Kenosha, Wis., už laiškus 
su užuojautos žodžiais, Juozui 
Vaičiuliunui, ir Petrui šumskis, 
iš Kenosha, Wis.; p. V. Bried
žiui, Mrs. Vaičiulienei, Mrs. 
Tolvaišienei, Mrs. Briedelienei, 
Mrs. Bakaitienei, Mrs. šopie- 
nei, Dr. Montvidui, Jurgiui šve- 
reikai, Uršulei Nedvaraitei, 
Mrs. Grigaliūnienei, J. ir E. 
Gasparaičiams, Mrs. Luinienei, 
Mrs. Piaulokienei, W. ir F. Buk- 
niams, Mrs. Mažeikienei (Kar
pai te), P. ir S. Karpiams, Mrs. 
Kriščiunienei, Mrs. Grybas, 
Mrs. Patupas. Taipgi ačiū po
niai Baltienei. Nors jai aplin
kybės nepavelino ypatiškai at
lankyti, bet bemaž kas dieną 
pašaukdavo telefonu, ir palin
kėdavo — geros sveikatos, iš
tardama daug nuoširdžių žod
žių.

Didžiai esu dėkinga Dr. Ber- 
tashiui už jo nuoširdų gydy
mą. Esu tikra, kad jo rūpes
tingumas išgelbėjo mane nuo 
peilio, kurio taip labai bijo
jau. N. Mickevičienė.

Birthday Party
Pas Vaitkevičius, 4736 So. 

Komensky, gegužės 20 d., buvo 
surengta gimtadienio puota vy
riausiam sunui Vincukui, ku
riam sukako 21 metų.

Atsilankiusių buvo iš “Pir
myn” choro ir daugiau šiaip 
draugų. Jaunuoliai linksminosi 
per visą naktį prie skanių už
kandžių ir gėrijnų. Išsiskirstė 
anksti rytą palinkėję Vincukui 
sulaukti daug laimingų gimta
dienių. Taipgi aš nuo savęs 
vėlinu laimingos ateities kaip 
progresyviam jaunuoliui.

V. F.

PIKNIKAI, PIKNIKAI, PIKNIKAI piet ir tęsis ligi vėlumos. Įžan
ga veltui. Visi kviečiami atsi-

Lietuvių Demokratų 
Piknikas Rytoj, Birž. 4 d.

Chicagos lietuviai, kurie su-

RINKITE
L. D. S. 76 Kuopos 
Bendras Piknikas

BRIGHTON PARK.— šį sek
madienį, birželio 4 d., nuo lO^siburė po demokratų vėliava ir
vai. ryto iki vėlumos Liberty gavo gana gerą pripažinimą 
Grove (buvusioj Dambrausko politikos veikime, nori tą pri- 
farmoj), Willow Springs, III.'pažinimą palaikyti ir toliau, ir 
atsilankykite pas briglitonpar-1*’’" J 1 1 1
kiečius.

Dabar, sulaukę pavasario po 
ilgos ir nuobodžios žiemos, vi
si stengiasi išvažiuoti. kur nors 
į girias po lapuotais medžiais 
pakvėpuoti tyru oru. Gerai vi
si žinot Liberty Grove medelių 
ir žolės gražumą. Tai links
miausia vieta išvažiuoti ir lai
kas praleisti.

Svečiai bus vaišinami ska
niausiais gėrimais ir valgiais, 
galės šokti prie Mike Batutis 
orkestros, kuri gros visokius 
šokius.

Dalyvaus Kultūros Ratelio 
choras ir padainuos gražių dai
nų. Dalyvaus ir keturi baseball 
tymai — 2 tymai jaunų vyrų ir 
2 tymai jaunų merginų. Tai 
bus gražu pažiūrėti jų lošimo. 
Bus ir įvairių kitų pamargini- 
rnų. Kviečia visus lietuvius ir 
lietuvaites dalyvauti rengimo 
komisija.

vis darbuojasi įvairiais budais, 
kad prilaikytų lietuvius balsuo
tojus prie tos partijos, 
tiek daug davė musų 
viams.

Sekmadienį, birželio 4 
gražiam Beberly Hills 
Preserve (Ryan Woods), 87tb 
ir Western Avenue, jie rengia 
didelį išvažiavimą ir kviečia 
visus Chicagos lietuvius atva
žiuoti. šiame išvažiavime žada 
dalyvauti County Clerk Michael 
J. Flynn, aldermonai iš kelių 
wardų ir visi kandidatai į Čir 
cuit ir Superior Court teisėjus.

Programa prasidės 1 vai. po

kuri 
lietu-

Foresl

. Baranauskas.

ga.
Kliubo Korespondentas ir 

Rengimo Komisija.

Nęw City Bendroves 
Piknikas

New City Furniture Mart, 
1652-4-6 West 47th St. rengia 
antrą metinį pikniką Birutės 
Darže, sekmadienį, birželio 4 
dieną ir tame piknike bus išda
linta dovanomis vertės $l,5G0.

Nėra abejonės, kad publika į 
tokius piknikus gausiai lankosi 
Ir kaip nesilankys. Juk tai yri. 
didelė proga laimėti brangią do 
vaną, pasišokti, pasilinksmint, 
pasimatyti su draugais, išgirsti 
gerą programą ir 1.1.

Šiame New City Furniture 
Mart piknike šokiams gros Ne\v 
City Radio Orkestrą; dalyvaus 
Radio žvaigždės ir juokdariai. 
Taipgi čia bus renkama popu
liariausia lietuvaitė.

Savininkai ’ir vedėjai, pp. 
Kasmaųskas ir Bazar, nuošir
džiai kviečia lietuvius ir lietu
vaites dalyvauti šiame nepapra
stame ir šauniame piknike. 
(Skl.) —Kvieslys

RĘPUBLIKONUS!

$1500.00 DOVANOMIS

Nepamirškite Užeiti Pas

JOSEPH LEPPA
Visados turi skanių sandvičių ir 

vištienos.
Pabst Blue Ribbon Alus. 

Daržas mažiems Piknikams. 
82 ir KEAN AVĖ.

Tel. Willow Springs 45.
i z

Susižiedavo Bartkiutė — 
Sidlukas

Frances Bartkus, duktė An- 
na ir Charles Bartkus, 4125 
So. Campbell Avė., susižiedavo 
su William Sidluku, sunum 
Salomėjos ir Jono Sidlukų, nuo 
3549 So. Lowe Avė.

Kaip Frances, taip ir Wil- 
liam yra vieninteliai vaikai. 
Vestuvių diena dar nėra pa
skirta, bet tėvai ir draugai lin
ki jaunuoliams laimes ateities 
vedybiniam gyvenime.

Drg.

Mes Jau Esam
Prisirengę

BRIGHTON PARK. — Ame
rikos Lietuvių Piliečių Kliubo 
metinis piknikas įvyksta šį sek
madienį, birželio 4 d., Sunset 
Parke, Archer avė. jr 153th St.

Komisijos nariai praneša, 
kad jie yra pilnai prisirengę 
duoti kuogeriausį patarnavimą 
atšilankiusiems svečiams. Bus 
šaltų ir šiltų gėrimų, skanių 
užkandžių, bus bėgtynės ir ki
tokios pramogos. Bus taipgi 
duodamos dovanos, bus ir daug 
kitokių įvairenybių. Viską ne
galima čia suminėti.

Prie to grieš puiki orkestrą 
lietuviškus ir <«« amerikoniškus 
šokius ir visi atsilankiusieji tu
rės “good time”.

Taigi kviečiame visus Chica
gos ir apylinkių* lietuvius, se
nus ir jaunus, - dalyvauti musų 
metinėse iškilmėse, o busit vi
si užganėdinti. >

Pasarga norintiems važiuoti 
ir neturintiems automobilių: 
Susirinkit visi prie Hollywood j 
Inn, 2417 W. 43rd St., apie 10 
vai. ryto, o iš. ten išeis naujas 
ir didelis Czerwieč Lumber 
kompanijos trokas, kuris visus • 
veltui nuveš ir parveš atgal. 
Todėl pasinaudokite gera pro-

$1500.00

NEW CITY FURNITURE MART
----- RENGIA -----

SI PIKNIKĄ
Nedčlioj, Birželio-June 4,1939

BIRUTES 79-TA IR 
ARCHER 
AVENUE DARŽE

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

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

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

T

BRIGHTON PARKO L. D. S. 76 KUOPOS
BENDRAS PIKNIKAS 

Nedėlioj, Birželio 4 d., 1939 
LIBERTY GROVE 
Buvusioj Dambrausko farmoje.

Willow Springs, Illinois.
Nuo 10 vai. ryto iki vėlumos. Grieš MIKE BATUTIS, ORKESTRĄ 

Kviečia visus Rengimo Komisija.

4450 SO. HOMAN AVENUE
11 metų senumo modernas plytinis namas—4 flatų 
bus parduotas už ............................................................

Dalis pinigais—kita morgičium.

MR. LUKASIEVICH
Nereikia agentų 46430 SO. HOMAN AVENUE

$8.200

Liberty Grove Cafe 
(Buvęs Dambrausko Daržas) 

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

Kviečia JOHN PILKIS

Ger6. Krautuvninke
THE SYNDICATE CANDY AND SUPPLY 
CORP., prie 1447 So.1 Halsted St.—CanaI 8506 
turi puikiausią įvairenybę saldainių ir dovanų dalybą 
absoliučiai mokėjimo ir išsinešimo kainomis. Prekiauk 
tiesiogiai su dirbtuvės dsttributorium ir sutaupyk pinigo.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
John Clausen, 24, su Suzanne

Ravage, 22
John Cinikas, 25, su Jose

phine Mulkevich, 22
Paul Pocius, 23, su Dorothy

Fournier, 18
Frank Kovvalski, 42, su So- 

piha Pajkos, 24
Anton Urba, 37, su Mary 

Naidert, 25
Thomas W. Kazenski, 32, su

Mary Ann Dreznes, 25
Albert Shukis, 26, su Stella 

Posluszny, 22
William J. Yarus, 30, su

Mary Turner, 19
Andrea Tariza, 25, su Irene

Helen Zablocki, 25
Stanley Lapenskas, 21, su

Bernice Makar, 20 *
Joseph Vaitkus, 29, su Ber

nice Judzentavičiutė, 22
Frank Mozer, 28, su Emily

Uvenas, 26 <
James Votava, 23, su Elea- 

nor Narkewicz, 20

Reikalauja
Perskirij

Isabelle Brazier nuo George 
Brazier

s MARIUN 
GEORGE 

KUDL1CK

APYGARDOS
TEISMO

TEISĖJUS

9-TA PAVARDE
BALOTE

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 farmos. 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.

VASARINĖS NUPIGINTOS 
KAINOS

ANGLIMS
Dabar laikas pirkti. 

HIGH-TEST POCAHONTAS 
ir kitos rųšies anglis.

ATLAS FUEL C0
I. STEPONKUS, Sav.

6200 — 26th Avė.
Telefonas 5790 

KENOSHA, WIS.

Priversk Paraištį Išgydyti

TARKIS TIK SU SPECIALISTU 
DAKTARU

Kad užsitikrinti ir apsisaugoti 
leisk laisniuotam 20 metų spe
cialistui daktarui ekzaminuoti 
DYKAI. Patirk kaip paraiŠtis 
gali išgydyti be operacijos. Ta 
moksliška išbandyta be operaci
jos peilio gydymo sistema stato 
naujus audinius kaip oisteris per
lus. šimtai šiaip gydomi žemų 
mokesčių be laiko sugaišties. Ko
dėl ne jus? Kad patirti, niekas 
nekainuos. Patarimas dykai. Jus 
tikrai kai ką patirsi
te. $3.00 bandymo gy
dymas siūloma už$l. 
Kainos žemos ir gali
ma pasirinkti išmokė
jimą tokį, kokį išga
li, kad įtikinti. Atsi
nešk šį skelbimą. Lai
kykis senąjį paraištį, 
ar įsigyk naują. Už
tikrinti paraiščiai pi
gus kaip $5.00.
Kreipkit šiandien ar 
rašyk dėl informacijų 
be mokesnio.
RUPTURE CORREC- 

TO SERVICE 
DR. PETER 
SCHYMAN 

1869 N. Damen Avė.
2 aukštas. Arm. 8200

fst. 20 m. Laisniuotas Dr. prižiūri
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Namų Savininkai
Jau ateina pavasaris atgims

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

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

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

Lietuvių įstaiga,
ZOLP MILLWORK and LUM

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

'' (Skelb.)

Steponavičių-
Zimmeriutės
Mokinių Koncertas
Birželio 6, Auditorium Salėj

SUSIRINKIMAI CLASSIFIED ADVERTISEMENTS

pirkti, 
ir ge~ 

per- 
pre-

ir 
ir

Ati

SUSTOK—ŽIŪRĖK 
SKAITYK!

Sensacinis Akinių

Išpardavimas
Musų Reguliari Kaina $10.00
AKINIAI IŠPARDAVIMUI—

55.95
Musų Reguliari Kaina $15.00
AKINIAI IŠPARDAVIMUI—

$8.95

Pilnas patenkinimas užtikrina
mas arba grąžinsime pinigus.

Kartu su viešomis mokyklo
mis, mokslo metus baigia ir 
muzikos mokyklos. Ir jų mo
kiniai, kaip ir viešųjų mokyklų 
moksleiviai — išduoda kvoti
mus.

Muzikos mokyklų kvotimai 
yra tuo malonus, kad jie yra 
laikomi koncertų formoj, ku
rių programus pildo jaunieji, 
busimieji muzikai.

Tokį “kvotimų” koncertų an
tradienį, birželio 6 d., laikys 
jaunieji muzikai, kuriuos dai
navimo, smuiko ir pianos sri
tyse lavina Steponavičių muzi
kos studija. Kazys Steponavi
čius, smuikininkas ir “Pirmyn” 
choro vedėjas, moko smuiki
ninkus, o jo žmona, daininin
kė p. Alice Steponavičienė la
vina jaunas dainininkes. Piano 
pamokas duoda “Pirmyn” cho
ro akompanistė, Symeta Zim- 
merman.

Jų mokinių koncertas įvyks 
Auditorium rūmų Recital sa
lėj, 9-tam aukšte, prie Wabash 
ir Congress gatvių.

Koncertas 0 prasidės 7:45 vai. 
vakare. Įžanga yra 35c.

Žymesni pp. Steponavičių 
mokiniai, kuriuos chicagiečiai 

■ gerai žino yra dain. Ona Ske- 
veriutė, Petras Juraitis-smuiki- 
ninkas, Leščiauskas-šmuikinin- 
kas ir buvęs Aido choro vedė
jas, ir dainininkai Stasė Rim- 
kaitė, Jonas Rukštala, Lilija 
Stuparaitė ir daugybė kitų.

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. —Ilelen Chapas, sekr.

SIMANO DAUKANTO DR-JOS 
priešpusmetinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, birželio 4 d., 12 vai. 
dieną, Chicagos 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.

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, rašt.
DRAUGIJOS ŠV. PETRONĖLĖS 

pusmetinis susirinkimas įvyks pir
madienį, birželio 5 d., 7:30 vai. va
karo, Parapijos svetainėje. Narės 
malonėkite pribūti išgirsite raportą 
apie išvažiavimą.

Laurinaviche, rašt.
GARSUS 
pusmetinis susirin- 

sekmadienj,

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žęme Pardavimui

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
Namai Žemė Mainais

VARDASDRAUGIJA 
LIETUVAIČIŲ 
kimas įvyks 
(June) 4 (1., prie 4501 So. Ashland 
Ąve. Pradžia 2 vai. po pietų. Su
sirinkimų nebus per vasarą iki 
spalių 1 d. Malonėkit apsimokėti 
savo duokles.

B. Jasinskienė, rašt.
LIETUVIŲ MOTERŲ DR-GIJA 

APŠVIETA pusmetinis susirinki
mas įvyksta nedėlioj, birželio 4 d. 
1939 Sandaros Klube, 814 W. 33rd 
St. 2-ra vai. popiet. Visos narės 
prašomos atsilankyti aptarti drau
gijos reikalus ir naujų sumanymų.

— Valdyba.

birželio

PARENGIMAI

Dr. R. J. Berkovitz
3505 So. Halsted St.

Tel. YARDS 3565.
........................................................................ ■■ii. ■ ■ ■

MOORE AND 
McELLIGOTT 

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

gu pirksi aplankyk mus. 
2752 West lllth Street 

Phone Beverly 7339.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU
GYSTĖ rengia metinį išvažiavimą 
sekmadienį, birželio 4-tą, 1939,
Oak Leaf Inn, 82-ra ir Kean Avė., 
buvusio S. Svelainio darže prieš 
Tautiškas kapines, pradžia 11 vai. 

narius ir 
gera mu-

ryte. Kviečiame visus 
draugus atsilankyti, bus 
zika šokiams.

Komisija ir Valdyba.
PUIKUS IŠVAŽIAVIMAS—PIK

NIKAS. Rengia Garfield Park Lię7 
tuvių Vyrų ir Moterų Pašalpinls 
Klubas, nedėlioj, birželio (June) 
4 d., 1939, Špaičio Darže, Willow 
Springs. III. Pradžia 2-rą vai. po
piet. M. Medalinskas.

JŪSŲ DĖMESIUI
Ar jūsų stogai kiauri ir lietus 
lyja kaip per rėtį? Tad reika
linga— 
Asbestinių stogų O E
Kautingo ............ Gal.

STOGAI
Hcavy Slate AK

Rolis ..................  ■ ■****
Staggered Edge 7 E

Rolis .................  w
Colored Gontai Efi

Ketvirtainis ...... v«wU
Pirkite lentas ant kredito
ALBERT LUMBER &

SUPPLY CO.
3800 SO. WESTERN AVĖ. 

Lafayette 2101

11 F! M Gėles Mylintiems K K fl Vestuvėms, Ban- IUF4 kietams, ’ La i d o- 
tuvčms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5808

Pikniką Šulė jo — 
Tad Rengs Vakarą

SITUATĮON VVANTED 
Ieško Darbo

31 MEl'Ų AMŽIAUS vaikinas, ne
vedęs, paieško darbo kaipo bar- 
tenderis. Pilnai patyręs. Arba dirb
siu bile kitokį darbą. Gali drai- 
vyti troką. Box 1002, 1739 So.

IEŠKAU DARBO prie lietuvių 
prie mažos šeimynos arba ant ma
žos farmos. •
ANTANINA, 2350 So. Leavitt St.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

2155 Ogden Avė. Canal 1024.

REIKALINGA MERGAITĖ pa
gelbėti į taverną. G:eras užmokes
tis. Sucelle. 6341 So. Wėstem Avė. 
Midtown Tavern. <

PATYRUSI. GABI MERGINA na
mų ruošos darbui. Paprastas viri
mas .Mėgti vaikus. Bųti. $8.—$10.

Hollycourt 1604.

REIKIA OPERATORIŲ SINGLE 
needle ir .Singeruitguzikų skylėms 
siūti—patyrusių prie plaunamų su
knelių. 913 Wdšt Van Buren. 5-tas 
aukštas. > . r •

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbinihkų Reikia

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

6626 So. Talman Avenue.
Tel. Republic 1116

REIKALINGAS darbininkas prie 
namų. Geistina, kad butų pavienis. 

2126 S. Halsted St.

partners wanted 
Reikia Partnerių

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

FURNISHED ROOMS — TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON KAMBARYS SU VAL
GIU arba be valgio arba galima 
vąrtoti virtuvę. 3436 So. Upjon 
Avenue, II lubos užpakalyje.

REiNDON kambarys ženotai po
rai, arba pavieniui. 2641 W. 69 St.

KAMBARYS dėl vyro, didelis ir 
patogus, prie; mažos šeimynos. 
3246 S. Halst^dį.St. Bankas name, 
3-čios lubos. Meldžiu atsišaukti. 

■ _____________
RENDON kambarys, pirmas auk

štas. Kaistu, viųideniu apšildomas. 
Galima matyti „visados.

6834 S.j Talman Avė.
—„j!.,.., —

FOR RENT-rrIN GENERAL 
Renddąi—Bendrai

RENDON ŠT0RAS 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 
§0. Union Avė; Renda $30.00^..

Tel. YARDS 2414.

RENDON 3 KAMBARIŲ base- 
mento flatas. Karštu vandeniu ap
šildymas. 7028 So. Maplewood.

RENDAI 5 ! kambarių saulėje 
frontinis ir miegamas porčius. Tik
tai $45.00, prįe .,2437 W. Walton gt. 
Dideli moderniapartmentai. Mau
dyklė, šaldytuvas. Išgrąžins paga 
skonį. Kreiptis vietoj arba šaukti 
Central 9540. !

MISCELLANEOUS FOR SALE

PARDAVIMUI 
su moderniškais 
greitai parduota. 
\Iaplewood Avė,

6 KELMAI bičių < 
aviliais. Turi būti 
Kreiptis 4024 So. 
1-mas aukštas. 
_______________  1

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

Street.
PARSIDUODA TAVERN biznis 

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

ŠTORAS 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 apgyvento  j vietoj. Parduosiu 
pigiai. Priežastis — važiuoju Lietu
von. 3111 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 
rai einąs biznis, 
nebrangiai. 3210

TAVERNAS, ge- 
geroj apylinkėj— 
So. Halsted St. •

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

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

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

PARDUOSIU seniai išdirbtą biz
nį, susidedantį iš Taverno, Tur
kiškos elektrikinės maudynės, ir 
2 kambarių ruiminghauzė, labai 
pigiai. Atsišaukite 4501 S. Paulina 
Street.

PARDAVIMUI TAVERNAS, biz
nis išdirbtas per daug metų, geras 
biznis. Priežastis—liga.

1238 West 59th Street

PARSIDUODA TAVERNAS,. ne
brangiai arba priimsim pusininką. 
Geras biznis. Brighton Parke.

Lafayette 1487.

GROSERNĖ JR. DELIKATESEN 
'išdirbtas biznis.' Pigi renda. Pigiai 
parsiduoda; ’3739’ So? California Av.

PARDUOSIU TAVERNĄ šalia 
teatro arba priimsiu pusininką ar 
mainysiu ant automobilio arba kas 
ką turite. 6844 So. Racine Avė.

PARSIDUODA TAVERNAS prie 
pat stock yards. Biznis išdirbtas 
per daug metų. 4314 So. Ashlanc 
Avenue.

PA BDAVIM UI 
Priežastis liga.

5901 S.

tavernas — pigiai.

Halsted St.

GBOSEBNĖ, delikatesų, smulk
menų, mokykliniai reikmenys, sal
dainiai, rūkyta mėsa, 3 kambariai 
užpakaly ir vana. Greitam parda
vimui. $300 pinigais.

2923 W. 40th Street

PARDAVIMUI tavernas su pen
kių kambarių užpakaly arba ren- 
dosim dėl kitokio biznio.

Lafayette 8150

TAVERNAS, 
Gera vieta. 212

prieinama kaina.
N. Clark St.

TAVERNAS, ant pardavimo pi
giai, arba priimsiu pusininką — 
vienai persu n ku dirbti.

3600 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI kampinis tavernas. 
Priežastis, dirbu kitur. Gera vie
ta. Biznis šidirbtas. 11705 South 
Michigan Avė., Roselando.

TAVERNAS — geras biznis — 
pigi renda. Išvažiuojam iš miesto. 
Kaina $550.00. Šaukit Fairfax 8196.

PARDAVIMUI senai išdirbtas 
gaso stoties biznis — daugumoj 
lietuvių apgyventa apielinkč. Prie
žastis — turi kitą biznį.

7100 S, Talman Avė.

PARSIDUODA tavęrn, gera vie
ta. Biznis išdirbtas per 6 metus. 
Savilninkąs tas pats visą laiką. 
Pardavimo priežastis—liga.

6227 S. Ashland Avė.

BUČERNĖ IR GROSERNĖ, ge
ras kampinis biznis, turi būti par
duotas arį>a mainytas į privatišką 
namą. 3851 So. Union Avė.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
vieta randasi ant Madison gatvės 
prie miesto; auksinė proga su ma
žai pinigų įsigyti gerą vietą dėl 
biznio. Tęlefonuokite: Seeley 4754.

PARDAVIMUI TAVERN; biznis 
išdirbtas per daug metų. Parduosiu 
pigai ir greitai iš priežasties ligos.

1238 West 59th .

GERIAUSIA PASIŪLA NUPIRKS 
loderni 4x5 kambarių apartmen- 
ai, garu šildomi, 2 karų garažas. 
Jriginalė kaina $45,0Q0—musų kai- 
a $8,500 arba geriausia pasiūla, 
’iktai $1,500 įmokėti.
Nepaprastas geltonų plytų 10 

aetų senumo kampinis 7 apart- 
aentų namas — 6x4 — 4 1x3—gera 
enda. Bus atiduotas už tik $11,000 
rba geriausią pasiūlą. Reikia tik
ai $4,000 pinigais. Ateikite šio 
;eriausio pirkinio arba visų rūšių 
lekilnojamų turųt pamatyti. 
FIRST STATE MORTGAGE 

4752 Fullerton Avenue
Spaulding 1500 

1527 Devon Avenue 
Briargate 3300 

N. Clark St. Dearborn

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

5 kambarių mūrinis bungalow. 
Caina $3500.00. Įmokėti $500 arba 
lotą.

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

Grovehill 0306.
Vakarais— Prospect 0176.

10

co.

1540.

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. Greenwood, Chicagos pa
krašty. šaukti Midway 4850.

FOX2 AKRŲ ŽEMĖS ARTI 
LAKE CITY, apie valandą ir 15 
minučių nuo Chicagos; 5 kamb. 
modernas bungalow, furnaso šildy
mas, elektriką, maudyklė, telefonas, 
didelis naudingas beismenfas. Ki
toj vietoj 10 kambarių hotelis, val
gomasis kambarys ant tos pačios 
žemės, prie to 2 akrai žemės, iš 
Fox Lake teka kanalas pro šalį, 
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

MORGIČIŲ BENDROVĖ TURI 
parduoti Parkside Avė. kampą, 6 
krautuves, 10 apartmentų. Rendos 
$5400, pečium šildymas, tiktai $20,- 
U00. Reikalauja $5,000.

Gray Street kampas 8 apartmen 
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.

FARMS FOR SALE 
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 ŪKIS 
ir stakas — visos mašinos. Labai 
gera žemė. MIKE GREGAL, R. R. 
No. 2, Coopersville, Mich.

PARDAVIMUI farma 40 akerių 
pigiai, nes esu senas ir vienas 
likau ant senatvės. 30 akerių dir
bama, 10 akerių miško. Kas norė
tų tokios vietos, tegu atsišaukia 
greitai. Anton Machuta, R. 2, Box 
42, Branch, Mich.

PĄRDĄV1MUL mažas ūkis 20 
akrų ariamos — kernais apsėtos. 
6 mylios nuo miesto. Maža renda. 
Išrenduojama keturiems metams. 
Pratęs bet kada. Galvijai, 1 arklys, 
180 kiaulių, 4 kambarių namas, 
barnė ir kiti pastatai. Visos uki- 
ninkystės mašinos. 2626 S. Kecler 
Avė., Chicago.

GERBIAMIEJI AKRŲ KAI
MO nuosavybė prie Green View 
Golf Club prie grįsto Thorndale 
kelio. Pietuos nuo Park Ridge — 
mokesčiai apie $6 metams, elektri
ką—tuojau galima sėti. Kaina $875, 
$175 pinigais. $10 mėnesy. Box 
B-21, 1739 So. Halsted St.

LABAI PIGI GEROS ŽEMĖS 30 
akrų ūkis tuoj Pietų Vakaruos nuo 
Chicagos prie didžiojo grįsto vieš
kelio—busu tiesiogis susinėsimas 
su vidmiesčiu. Arli mokyklos, mo- 
Kesčiai apie $35 metams. Tuoj nuo
savybė, patogus terminai. Box S-40 
1739 So. Halsted St.

ARMITAGE AVENUE ŪKIAI 
virš 13,000 ketv. pėdų. Patogu į 
Harlem, Lake Str. priekyvietę, 
prie grįsto kelio, elektriką, turtin
ga aukšta žemė. Kaina $275.00, $5 
mėnesy (galit vartoti dabar). Box 
K-7, 1739 So. Halsted St.

I PIETŲ VAKARUOS NUO PA- 
5 LOS — 10 akrų pagerinta farma, 
s geri namai — grįstas kelias, arti
- mokykla. Mokesčių apie $18 me

tams, tuojau nuosavybė. Kaina
- $2750, $400 pinigais, $30 mėnesy.
- Box M-18, 1739 So. Halsted St.

1 JŪSŲ DĖMESIUI, BLUE IS- 
LAND, Calumet Distrikto darbinin- 

’ kai! Prie gyvo Cicero avenue viš- 
tininkystės ganykloms arba daržo
vių ukiui arti 147 gat. IVz aukšto 
naujas namas. Galima padaryti į 6 

. kambarius, elektriką (už miesto— 
1 žemi mokesčiai). Kaina $1750. $250 
s pinigais, $20 mėnesiui. Tuojaus 
a nuosavybė. Box R-82, 1739 South 
’ Halsted St.

5 AKRŲ GEROS ŽEMĖS smul
kiųjų vaisių — geri budinkai, nau- 

’ jas šulinys. 2'h. mylios Šiaurėj. % 
j mylios vakaruos nuo Manden, Mi

chigan.
Edna Kunnear, R. R. No. 1, 

Mendon, Michigan.

PAGEIDAUJAMAS ŪKIS PRIE 
KIETO KELIO: moderni namai, 

’ 240 akrai 60 apsėta alfalfa, kita ga
nykla. Arti kaimo, geros mokyklos. 
Įkainuota nebrangiai, ne mainys.

- Mrs. S. T. French, 1515 Carney 
a Blvd. Marinette, Wisconsin.
5 .................. . .............................

RESORT SERVICE 
s Kurortinis Patarnavimas

VASAROTOJŲ ATYDAI!
r LABAI PATOGI VIETA vasaro- 

* tojams. Turim gražius kambarius 
prie ežero ir prie upės. Netoli mies- 

, telio, geras privažiavimas su auta- 
mobilium ir traukiniu, 62 mylios 
nuo Chicagos. Kelias 83 ir 45.

PETER BERNOTAS, 
Box 77, Silver Lake, Wis.•

FURNITURE-FIXTURE FOR-S ALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARDAVIMUI MODERNI furni- 

1 ceriai — išsikraustyti iš forklau- 
) zuoto namo. 10337 So. Savyyer Avė.

1 5 KUBINIŲ PĖDŲ ŠALDYTU
VAS, puikiose sąlygose — $39.00 
Elektrikinė skalbiamoji mašina — 
$15.00. 3213 West 63rd St.

PARDAVIMUI DIDELI VEID
RODŽIAI pigiai. 3421 So. Lowe 
Avenue.

PARSIDUODA taverno 16 pėdų 
baras, stalai ir kėdės. Parduosiu 
pigiai. 1921 W; 47th St.

BUILDING MATERIAL 
Statybai Materiolas____

a

kuris

4 d

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
(Skelb.) cash. 5358 So

i

Po Stogu”

$27.00 mėnesy HOLC. $750 įmo 
keti. 5 kambarių bungalovv. Puikio: 
sąlygos. 50 pėdų lotas. 1 blokas ik 
buso. Savininkas 9353 S. 55th Crt. 
Oak Lawn.

NAUJUTĖLIS, muro keturių kam 
barių namas — 3 po 6, 1 po 3 
Mėnesinės pajamos $1800.00. IIP 
S. St. Louis avė. Savininkas K 
MABTUL.

mainysiu ant mažo namo. Biznis u**—.
Morgan St. ' I Telefonas Newcastle 3078.

savo draugus
Kviečia visus
h- Valdvha I PARSIDUODA BUČERNĖ arba

a m ■ a> . .Siunčiam GėlesI ni/EllflQ'Telegramų t LuVlIMO Vį^ąs Pasaulio
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
TeL YARDS 7398

ANTANAS VAITKUS
vai. ryto, 
apskrity,

3 sūnūs:

Persiskyrė su šiuo pasauliu Birželio 2 dieną, 7:30 
1939 m., sulaukęs 68 metų amžiaus, gimęs Šiaulių 
Gruzdžių parapijoj, Lukošaičių kaime.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliudime moterį Marijoną,

Adolphą, Feleksą, Vincentą ir marčias; dukterį Antaniną ir 
žentą Dr. Joną Russell; brolį Aloizą, seserį Barborą ir švogerį 
Juozapą Puplisis ir jo šeimyną, gimines ir draugus. Lietuvoj— 
3 brolius: Juozą, Jurgį ir Kazimierą ir seserį Veroniką Navic
kienę.

Kūnas pašarvotas randasi koplyčioje, 6834 South Western 
Avenue.

Laidotuvės įvyks Birželiu 6 d., 1939 m., 10 valandą iš ryto. 
Iš koplyčios bus nulydėtas į Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. ANTANO VAITKAUS giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinmą.

Nuliūdę liekame:
MOTERIS, SUNAI, MARČIOS, DUKTĖ, BROLIAI, SESERYS, 

ŠVOGERIAI IR GIMINĖS.
Laidotuvėse patarnauja Laid. Direktorius J. F. Radžius, 

Tel. CANAL 6174.

t ■

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA < l

LENGVATĄ IŠMOKĖJIMAIS

01

“THE HOME OP FINE FURNITURE* SINCE 1904
* 1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Roselandiečių parengimas 
senelių naudai

Labdarybės piknikas, 
įvyko sekmadienį, gegužės 28 
dieną, Riverdale Picnic Grove, 
13413 S. Indiana Avė., Oak Fo- 
rest lietuvių senelių naudai, bu
vo nepasekmingas dėl lietaus 
ir šalto oro.

Visi dovanų laimėjimai buvo 
atidėti.

Bet pranešame visiems, ku
rie turite nupirkę laimėjimo ti- 
kietus, malonėkite juos palai
kyti, nenumeskit, nes tie tikie- 
tai bus geri parengimui, kurį 
ta pati pikniko komisija rengia 
šeštadienį, birželio 17 d. Lietu
vių Darbininkų svetainėje, 
10413 S. Michigan avė., 6 vai. 
vakare.

Yra daug dovanų
Taigi, visi turintieji laimėji

mo tikietus turi progą laimėti, 
o kurie dar neturi tikietų, tai 
galės nusipirkti ir ką nors lai
mėti iš dovanų. Dovanų turini 
daug ir gražių. Jas suaukavo 
Roselando ir apylinkės biznie
riai, kurių vardai bus paskelb
ti vėliau. . Yra radio, $10 pini
gais ir kitos mažesnės dovanos 
$25 vertės. Visi svečiai turės 
progą ką nors laimėti. Daugiau 
bus pranešta vėliau.

Adomas D.

UŽEIKIT PAS
PETE YOUNG

— narys —
271 AM. LEGION POST 

CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS
Schlitz Alus 

82nd ir KEAN AVENUE - 
(prieš Tautiškų kapinių vartus) 

WILLOW SPRINGS, ILL

Tautiškos Parapijos 
Išvažiavimas

Liet. Tautiška parapija ruo
šia išvažiaviiiąų-pikniką rytoj, 
J. Leppa’s darže, prie Tautiškų 
kapinių. Valdyba, komitetas ir 
kun. S. Linkus kvięčia drau- 
gus-remėjus^x^tŠ'i&kyiti.

‘ (Skelb.)

Įvairus Piknikas 
Su Dovanomis

Rengia Teisybės Mylėtojų 
Draugija

Sekmadienį,f birželio 
Teisybės Mylėtojų Dr-ja ren
gia pikniką Svilainio buveinėj, 
83 ir Kean ąve., Willow Springs, 
III. Bus laimėjimai: $25 pini
gais, pora naminių paukščių, 
elektrikinis laikrodis, paduš- 
koms užvalkalai ir kitokių ver
tybių. s

šokiams'grieš šaunus orkes 
tras, bus /gaidžių gėrimų ir 
karštų valgių. Tad, nė vienas 
iš teisybiečių nesilikite namie, 
pasikvieskite ir 
bei pažįstamus.

Komisija

ARTI CENTRAL AVENUE tur 
parduoti ar mainyti 8 apartmentų: 
2x5, 2x4, 2x3’/2, 2x2%, rendž
$4200 metams, 12 metų senumo na 
mas. Tiktai $21,000. Veikti greitai.

Arti Bell Plaine Avenue, 2' 
apartmentai, rendos $10,400 me 
tams, greitas pardavimas $39,500 
Reikalaujama $5,000. Gali mainyti 
10 N. Clark St. Room 601

Dearborn 1540.

4 KAMBARIŲ PLYTINIS bun 
galow—viskas moderni. Kaim 
$4250.00. 6 kambarių plytinis bun 
galow—viskas moderni — prie 61 
ir Knox Avenue. Kaina $4650.00.

Gerai išdirbtas taverno bizni: 
prie 69-tos, Marųuette Parke, kam 
pinis plytinis namas, tavernas ii 
3x6 kambarių flatai, gera vieta 
Specialė kaina $8500.00.

B. R. PIETKIEWICZ , 
2608 W. 47th St. Tel. Laf. 108: 

Sekmadienį uždaryta.
____________________ ,,,_______ » -----------—

RETAS BARGENAS. 3 aukšti; 
akmeninė-plytinė krautuvė, 2-f 
kambarių flatai su vana, 2-4 kam
barių flatai. Puiki vieta tavernų! 
ir restaurantui. 2513 S. Halsted St 
Kaina greitam pardavimui.

PRIVERSTINAI TURI BŪTI par
duotas nors ir už pigiausią! ketur- 
flatis, mūrinis kampas, apšildomas 
gražioje vietoje.

12 flatų Marųuette Parke forclo- 
seris, tik $25,000.00. K Priimsime 
ir mainą.

Marųuette Parke bizniavas na
mas, naujas mūrinis, ir gara
žas, tinkamas bile kokiam bizniui. 
Kaina $6500.00.

2 akeriai žemės su namu ir bat- 
ne ant 114 gatvės, labai pigiai.

CHARLES URNICH (Urnikas) 
2500 West 63rd St. 2-ros lubos.

Tel. Prospect 6025. 
Teisingas patarnavimas.

NORWOOD PARK 6% kambarių 
plytinis pirmos rūšies sąlygose. 
Holland Furnace 1 % maudynės 
priešakinis ir užpakalinis porčiai. 
Garažas. Kaina $5,900. Lengvus ter
minai. 64Q9 North Sayfe Avenue.

VIENINTELIS LIETUVIŲ 
MEDŽIO SANDĖLIS

Įvairių rūšių medžiaga statymui 
ir taisymui namų. Porčių ir gara
žų. Durių langų ir kitokių medžių, 
x>piera stogams ir porčiams. Ap
skaičiavimas dykai.
ZOLP MILWORK & LUMBER CO. 

3554 So. Halstcd St.
YARDS 2576.

Atidarą vakarais ir nedėliomis. 
Duodame išmokėjimais.
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CENZORIAI VĖL DRAUDŽIA FILMĄ APIE 
VOKIETIJA IR NACIUS

“Oppenheimų Šeimyna”

tarnauja

naujas fil-
gyvenimą

Atrodo, kad Chicagos filmų 
cenzorių komisija 
Vokietijai.

Kai tik pasirodo 
mas, nušviečiantis
nacių Vokietijoj, tuoj komisi
ja suranda, kad jis yra nepa
dorus, kiršinantis ir žeminan
tis kitos tautos - žmones, ir 
draudžia jį rodyti Chicagoj.

Panašaus likimo susilaukė 
naujas filmas apie Vokietiją, 
importuotas iš sovietų sąjun
gos. Filmas vadinasi “Oppen
heimų šeimyna” ir yra parem
tas garsaus vokiečio rašytojo, 
Leon Feuchtwangerio apysaka, 
“Oppermannai”.

Vakar cenzorių komisija pa
skelbė, kad filmą Chicagoj ne
galima rodyti.

Kūrinys atvaizduoja gyveni
mą pirmaisiais nacių rėžimo 
metais Vokietijoj, kuomet jie 
priešus urmu uždarinėjo kon
centracijos stotyse ir su ypa
tingu žiaurumu persekiojo žy
dus. Oppenheimų šeimyna, apie | ankščiau.

kurią akcija sukasi, susideda 
iš garsaus akių specialisto, jo 
brolio—turtingo biznieriaus ir 
pastarojo 17 metų sunaus.

Filmas dabar yra rodomas 
su dideliu pasisekimu New 
Yorke.

Kaip ir praeityj, taip ir da
bar cenzoriai turbut pasiduos 
visuomenės opinijos spaudimui 
ir draudimą atšauks. Chica
gos pažangios organizacijos, po 
vadovybe Chicago Civil Liber- 
ties Committee protestą jau 
organizuoja ir pasiuntė reika
lavimus draudimą prieš filmą 
atšaukti merui Kelly ir poli
cijos departamentui, kuris cen
zorius kontroliuoja.

Filmų cenzorių komisija su
sideda iš sekamų žmonių: Miss 
Edith Kerr, kuri tarnauja ko
misijoj nuo 1914 metų; Mrs. 
Cora Dolittle (17 metų komi
sijoj)’, Mrs. Anna Costello, 
William Foust ir Mrs. Amy 
Louise Adams.' Jie yra komi
sijos nariai nuo 1930 metų ar

R.
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NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Čia parodoma vieta, kur nuskendo Anglijos subma- 

rina. Vėliausios žinios sako, kad submarinos įgula te
bėra gyva.

M®
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Budriko Radio 
Programas

Septintadienio vakare 9 vai. 
Chicagos dienos šviesos taupo
muoju laiku, kaip ir visuomet, 
bus gražus ir įvairus Budriko 
radio programas, leidžiamas iš 
galingos ir toli girdimos sto
ties WCFL, 970 k.

Programe dalyvaus didžiulė 
simfonijos orkestrą ir Artistai 
dainininkai — p-lė Jad. Gricai- 
tė, žymus duetai, kvartetas ir 
solistai. Bus graži muzika ir 
šaunios dainos.

Nepamirškite pasiklausyti.
Pranešėjas.

Golfininkai Jau Mu
ša Rutulius Po 
Golfo Laukus

Gegužės 28 turėjo turnyrą

Pirmadienį Teisėjų 
Rinkimai

Trys Chicagiečiai 
Išvažiuoja 
Lietuvon

Sumokėjo $55-kis 
Milionus Mokesčių 
Apskričiui

Laivu “Queen Mary”
Trečiadienį, laivu “Queen 

Mary” išvažiuoja Lietuvon Ta
nias Miller su žmona Stella iš
Brighton Parko. Jau antru kar
tu važiuoja Lietuvon pasisve
čiuoti. P-ia Millerienė per ilgus 
laikus užlaikė Beauty Shop 
Northsidėje, o Milleris turėjo
bučernę. Jie automobiliu va
žiuoja į New Yorką. Chicagą 
apleidžia sekmadienio rytą. Su
jais važiuoja Margaret Jenelo- 
nes iš Marąuette Parko. ! 1

Taipgi tuom pačiu laivu iš
važiuoja Anna B. Moisan iš 
Blue Island. Mrs Moisan aplei
džia Chicagą antradienį 9 vai. 
ryto iš Dearborn stoties.

Visiems ekskursantams linki
me laimingos kelionės.

‘‘Naujieną” Laiv. Skyrius

“Išradėjų” Paroda
“20-to Amžiaus Spąstai”

Antradienį, birželio 6 d., La 
Šalie viešbutyj atsidarys me
tinė Amerikos “išradėjų” są
jungos paroda. Organizaciją 
sudaro įvairus mėgėjai — “iš
radėjai”, kurie kasmet sugal
voja galybes visokių mechaniz
mų žmonijos “gerovei”.

Įdomi naujienybė yra nau
jai išrasti spąstai pelėms gau
dyti. Spąstai susideda iš ne
mažos dėžės, kurios šonai yra 
aprūpinti veidrodžiais. Viduryj 
dėžės yra spąstai ir ten rei
kia padėti sūrio gabalėlį.

Štai kaip tie spąstai veikia. 
Ateina pelė, žiuri į dėžę ir ste
bisi. Dėžėj mato visą pelių 
“konvenciją”. Vargšė nežino, 
kad tai ne pelių “konvencija”, 
bet jos atspindžiai veidrodžiuo
se. Vėl pelė žiuri ir mato vi
są galybę sūrio šmotukų. Puo
la ji sau šmotuką pasigauti 
— ir, nabagė, pakliūna į spąs
tus.

Tai taip veikia vėliausios 
mados, 20-to amžiaus spąstai...

Įžanga parodon nemokama.

Birželio 24 Atidarys 
“Byčius”

Miesto valdyba skelbia, kad 
birželio 24 d., atidarys 24 pa- 
pludymius (“byčius”) Chicagos 
parkuose ir prie ežero. Chica
gos parkų distriktas savo pa- 
pludymius atidarys liepos 1 d.

$14 Milionų Į Vieną Dieną

Apskričio iždas skelbia, kad 
iki birželio I mos Cook apskri
čio gyventojai sumokėjo $55,- 
252,358 1938 metų mokesčių. 
Į tą skaitlinę įeina real-estate 
ir personai property mokes
čiai.

Paskutinę mokėjimo dieną, 
birželio 1, iždas surinko $14,- 
683, 476, arba beveik du kart 
tiek kiek surinko pernai, šį
met, sako iždo viršininkas John 
Toman, gyventojai moka mo
kesčius geriau negu per perei
tus 10 metų.

Sumokėtieji pinigai yra už 
pirmą dalį 1938 metų mokes-

Pirmadienį Cook apskrity], 
taipgi kitose Illinois dalyse, 
įvyks apskričių teisėjų rinki
mai. Balsuoti galės tiktai už= 
sjregistravę balsuotojai.

Chicagoj bus du tikietai — 
koalicinis ir republikonų. Ko
alicinį tikietą dominuoja demo
kratai. Jie tikisi laimėti.

“Lietuva” Benas
Dalyvavo Iškilmėse

Tarp Lietuvių Tautiškų ka
pinių Puošimo dienos iškilmių 
programo dalyvių buvo ir Lie
tuva benas, vadovaujamas drg. 
Rakausko. Tai šėtia savanori!] 
muzikų grupė, kuri darbuoja
si tyliai, nekeldama didelio 
triukšmo ir nesirekliamuoda- 
ma. Benas dažnai papuošia 
; vairias Chicagos lietuvių iš
kilmes dūdų muzikos kuriniais.

Drg.
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heli, kurią krautuvės sar
gas vietoje filišbvė; kai ji 
su savo draugais šposauda- 
ma bandė pavogti ‘^voter-

Eleveiterių Unija 
Laimėjo Atostogas, 
Trumpas Valandas

Minimum Alga $140
Eleveiterių operatorių unijos 

skalas 66 skelbia, kad pasira- 
ė naują sutartį su Chicagos 
angoraižių savininkais ir lai- 
nėjo apmokamas atostogas.

Darbdaviai taipgi sutrumpi- 
io darbo valandas. Dabar ope- 
atoriai dirbs valandą mažiau 
:asdien. Jų minimum alga bus 
140 per mėnesį, o maximum 
- $145.

Neapsiriko, 
Sugrįžo

Du vyrai derėjosi su siuve- 
Isadore Gelfandu jo krau- 

vėj, 238 N. Clark.
“Siutas perbrangus. Pas aną 
n siuvėją gausim pigiau.”
“Eikite pas jį, jeigu norit, 

it vistiek čia 
>ms Gelfand.

sugrįšit,” tarė

Už valandėlės abu sugrįžo ir 
kišo Gelfando krūtinėn revol- 
;rj. Iš registerio jie pasiėmė

Mirė Širdies
Liga

širdies liga mirė Ksaveras 
Komaras, 55 metų Niles, III. 
gyventojas nuo 6913 Jarvis 
avenue. Jisai užsiėmė gėlių 
prekyba. Komaro kūnas buvo 
rastas automobilyj, kuris .bu
vo pastatytas prie jo namų.

Išviliojo $250,000 
Iš Kunigų

Jauna ir Gabi 
Muzikos Mokytoja 
Julia Klastauskaite

Federalis teismas Chicagoj 
patraukė atsakomybėn du chi- 
cagiečius ir apkaltino juos iš- 
viliojimu $250 iš 100 presbi
terionų kunigų ir jų parapijo
nų. Jie žadėję dalintis su kos- 
tumeriais pinigais iš real-es- 
tate “dylų”.

Suimtieji yra Charles P. 
Campbell, nuo 9400 S. Damen 
avenue, ir jo sūnūs Marshall, 
nuo 9325 S. Bell.

Labai Daug Divorsų 
Chicagoj

Surengė savo mokinių 
koncertą

Gegužės 28 dieną, 3-čią va
landą po pietų, Auditorium 
Building Music Room 602, pil
dė programą apie penkiolika 
jaunuolių — mergaičių ir ber
niukų. Negalėčiau pasakyti ar 
tame būrelyje mokinių buvo 
nors vienas lietuviukas. Ten 
buvo Jėanne Marks, Mady ir 
Grace Bowler, James ir Jean 
Marle Macfardane, Grace ir 
Virginia 
LaVarne 
Dolores 
jauna ir
pianistė yra .chieagiečiams pla
čiai žinomų veikėjų J. E. Klas- 
tauskų dukrelė Julė Calder- 
Klastauskaitė. 4

Kiek teko pdtįyti, tų mokinių 
tėvai yra labai patenkinti p. 
Calder mokytojavimu. Galima 
pasakyti, kad Julia ne tik nuo
širdi mokytoja, bet buvo gabi 
nuo pat kūdikystės dienelių ir 
didelė muzikos mylėtoja.

Dainuos Naujos Gadynės 
Choras, Kalbės Adv.
K. Gugis

Progress krautuvė ruošia 
šaunų ir įdomų radio progra
mą, kuriuo visuomenė galės 
nasidžiaugti rytoj 11 vai. prieš 
piet užsistatę savo radio ant 
stoties WGES. Vadovaujant J. 
Steponavičiui, Naujosios Gady
nės choras padainuos daug gra
žių dainų. Gros ir šauni orkest
rą.
.Naudingų patarimų patieks 

advokatas K. Gugis, o progra
mo vedėjas J. Romanas pada
rys daug žingeidžių pranešimų 
apie visuomeniškus parengi
mus ir apie pirkimus, ypač na
mams reikmenų, nes šiomis 
dienomis Progress krautuvėje 
eina didis birželio mėnesio iš
pardavimas ir visiems yra pro
gos susipirkti namams reikme
nis numažintomis kainomis.

Rep. J. J.

Naujas Kunigas 
Ciceroj

CICERO. Rytoj Ciceroj 
parapijos bažnyčioj savo pir
mas mišias atlaikys naujas ku
nigas Joseph J. Reikas. Jisai 
yra ciceriečių John Reikų sū
nūs, 12'26 S. 49th avenue.

Traukinys Užmušė 
Gelžkelio 
Darbininką

Prieš keletą dienų ant New 
York Central gelžkelio bėgių, 
prie 67th ir South Park avė., 
buvo atrastas kūnas apysenio

Paskutinis Lietuvių Golfinin- 
kų Sąjungos susirinkimas įvy
ko gegužės 23 d. “Sočiai Com
mittee” pirmininkė buvo iš
rinkta p-ia L. Kadzewičk, o 
turnamentų rengimo pirm. — 
Dr. V. Yopel.

“Handicap” turnamento ren
gimo komisija pranešė, kad 
viskas pilnai prirengta, tik ne 
visiems aišku, kas tas “handi
cap”. Vieni sako, kad tai bu
siąs pastatytas daktaras su ope
racijos instrumentais ir “suly
ginsiąs” “didžiuosius” lošėjus 
su “mažiukais”.

Tarpe įvairių kliubo diskusi
jų iškilo Lietuvos apsigynimo 
klausimas. Tuojau paduotas 
įnešimas, buvo paremtas ir 
vienbalsiai nutarta, kad iš L. 
G. S. iždo paaukoti $25 Lietu
vos apsigynimo fondui.

Turnamentas
Gegužės 28 d. “handicap” 

turnamentas praėjo labai vyku
siai, nors lietus kai kuriems 
baltas kelnaites sudrėkino. Bet 
geriems sportininkams tai 
menkniekis.

Golfą lošė 54 y pa tos, o kor
tomis 30. Vakarienėj dalyvavo 
90 asmenų. Lošėjai ir svečiai 
jautėsi pilnai patenkinti iš vi
sų atžvilgių. Buvo girdėti labai 
malonių komplimentų apie p. 
L. Kadzewick, kuri labai vyku
siai patvarkė kortų lošimą, 
taipgi pagelbėjo užlaikyti gra
žų draugiškumą tarpe moterų.

Kitas puikus komplimentas 
priklauso p-iai Biežienei, kuri 
liuosnoriai daug darbuojasi 
kliubui. Josios sutaisytas 
“punch” buvo tiesiog magiš
kas.

Laike avkarienes Dr. S. Bie- 
žis pasakė pritaikytą kalbą, dė
kodamas rengėjams, taipgi vi
siems dalyviams.

L. G. S. pirmininku šįmet 
vra Dr. S. Biežis. Nusisekimas v
šio turnamento daugiausiai pri
klauso jam ir drąsiai galima 
spręsti, kad ir kiti turnamen- 
tai bus pasekmingi. —J. S. V.

VAKAR
CHICAGOJ

• Betaisydami šaligatvį ties 
2226 Calumet avenue, darbi
ninkai rac|o griaučius kelių 
žmonių. Vieni mano, kad ten 
senovėj buvę kapai, kiti aiš
kina, kad kaulai yra liekanos 
gengsterių aukų, kurias jie ten 
užkasė.

» S «

• Statistikai vakar skelbė, 
kad Chicagoj yra pigiau gy
venti negu New Yorke, Phila- 
delphijoj, Bostone, Clevelande, 
Pittsburghe ir Detroite.

» » »

• Nežinomi piktadariai pavo
gė 9 sidabrinius papuošalus iš 
Friendship baptistų bažnyčios, 
adresu 218 N. Ada.

» » S
• šie vagiliai turės ką kram
tyti. Iš prekinio vagono North 
Western gelžkelio yarduose jie 
pavogė 360 dėžes kramtomo
sios gumos.

» O O

• O šis vagilis turbut ruošia
si vestuvėms. Įsibrovęs į Mor
ris Cohen rūbų krautuvę, ad
resu 3950 N. Damen avenue, 
jisai pavogė $300 vestuvių žie
dą, 391 suknią, tarp jų ir ke
letą suknių jaunosioms, 25 tu
zinus šilkinių kojinių ir ridi- 
kiulių. Jo jaunoji žmona bus 
gerai aprūpinta.

» o 0 -

• “Bekiuojantis” trokas ieloj 
ties 606 West Roosevelt road 
užmušė 70 metų moteriškę, 
Mrs. Agnės Pietrzyk, nuo 559 
Grenshaw street.

Ruseli, Blair Patur, 
ir Raymond Dalka, 

Lulinški ir kiti. Jų 
atsižymėjusi muzike

žmogaus. Pasirodė, kad tai bu
vo James Neel, 50 metų am
žiaus, gelžkelio darbininkas nuo 
10600 Avenue G. Jisai buvo 

• traukinio užmuštas.

Naujas Išnešiotojas 
Brighton Parke

Niid birželio 1-ois d. 
Brighton Parke vietoj 
Bruno Skvereckio Nau
jienas išnešios Vytau
tas GENIS.. Todėl, kaip 
užvilktas, taip ir visas 
priklausančias mokestis 
užmokėkite Vyta u t u i 
Geniui, bet niekam ki
tam.
Naujienų Cirkuliacijos 

Prižiūrėtojas,
T. Rypkevičia.

Iš apskričio teismo ir vedy
binių leidimų biuro skaitlinių 
pasirodo, kad už x kas keturis 
vedybinius leidimus, kuriuos 
biuras išduoda, apskričio teis
mai išduoda vienas perskiras. 
Pav., per 12 praėjusių mėne
sių vedybų biuras išdavė < 32,- 
143 leidimus, o apskričio 
mai — 8,753 divorsus.

teis-

“Patriotizmo
Šventė”

u

šįvakar didžiuliam Chicagos 
stadione, prie Madison ir Wood, 
įvyks patriotinės iškilmės, ku
rias rengia Amerikos Legiono 
Cook apskričio distriktas. Iš
kilmių šūkis yra, ‘“Neužmiršk 
Amerikos”. Įžanga nemokama.

Vyriausiu kalbėtoju bus se
natorius Scott Lucas. Taipgi 
kalbės keli kiti asmenys, ir 
dainuos Chicagos operos solis
tė Sonia Sharnova. (Sp.)

Už tad ji ir šiandien su mu
zika taip susigyveno, kad nuo
latos pati studijuoja ir taip pat 
jaunuolius lavina muzikoj.

R. š.

Žada Paimti 500 
Darbininkų 

» , • . . • •• ’ • ,

Prie 32-tros ir Kedzię Water- 
way Board and Paper Com- 
pan$ atidaro laikinai uždarytą 
popiėrio produktų fabriką. Fir
ma žada priimti apie 500 dar
bininkų.




