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Naciai Planuoja Vėl Padalinti Čekus
ČEKU PRIEŠINGUMAS NACIAMS AUGA 

NESUVALDOMAI
Slaptos čekų organizacijos, pasižadėju

sios nacius kovoti, auga ir plečiasi 
visoj šaly

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
8. — Vokietijos proteguojamo
se Bohemijoj ir Moravijoj pa
dėtis kas kartas darosi opes
nė, rūstesnė. Faktinai reiškiasi 
nuomonė, kad galima laukti 
naujų staigmenų, radikalių pa
keitimų.

Nesunku suprasti kodėl taip 
yra. Naciai valdo pačią Vokie
tiją geležine ranka. Bet koks 
pasipriešinimas smaugiamas vi
su rustumu.

Tuo tarpu Bohemijoj ir Mo
ravijoj ne kartą jau įvyko de
monstracijos prieš nacius. Įvy
ko ir riaušių. Priešingumas na
cių režimui auga nesuvaldomai. 
Galima aiškiai matyti sabota
žą ir pasyvų boikotą.

Priešingumas tarp čeky ir 
vokiečių valdininkų išsiveržia 
tai čia, tai ten. Nacių įsakymai 
kai kuriais atvejais visai ne- 
pildomi.

Slaptos čekų * organizacijos, 
prisiekiančios lęovoti nacius, 
auga ir plečiasi visoj Moravi
joj ir Bohemijoj.

1,000 čekų pabėgo į Lenki
ją. Kalėjimai pilni čekų. Tiek

Chamberlain siunčia 
britų ekspertą

Į Maskvą
LONDONAS, Anglija, birž. 

8. — Iš Varšuvos grįžta Lon
donan Britanijos ekspertas Ru
sijos klausimais, William 
Strang. Premjeras Chamber^ 
lain įpareigojo jį, kaipo Bri 
tanijos atstovą, vykti į Mas
kvą ir ten išlyginti kliūtis, ku
rios trukdo Britanijos-Rusijos- 
Francuzijos sąjungos sudary
mą.

Viena kliūčių sakytos sąjun
gos sudarymui tai Rusijos rei
kalavimas garantijų Suomijai, 
Estijai ir Latvijai, kurios yra 
priešingos rusų peršamai glo
bai.

Rekomenduoja pa
taisyti patentų 

įstatymus

pilni, kad vietų juose nebėra 
ir tenka senus, apleistus kalė
jimų pastatus vėl apgyvendin
ti. Kiti pranešimai kalba apie 
brutalų nacių režimą kalėji
muose, apie įkalintų čekų kan
kinimus.

Ir visa tai čekų priešingumo 
vokiečiams nesuvaldo. Dėl pa
dėties Bohemijoj ir Moravijoj 
tarėsi su Hitleriu čekų “glo
bėjas” von Neurath, tarėsi ir 
čekų “pasiuntinys” Dr. Chval- 
kovsky. Pastarasis pasisiūlęs 
rezignuoti.

Kalbos eina, kad Čekoslova
kija gali būti dar kartą pada-' 
linta — kad Vokietija planuo
ja dalį jos pavesti Slovakijai, 
kitą Vengrijai, o trečią sau pa
silikti.

Bet ir Slovakijoj, kurią ka
talikai pavedė nacių globai, pa
dėtis ne kažin kaip gera. Val
džiai trūksta fondų. Pramonė
neteko žymios rinkų dalies.

NIAGARA FALLS, N- Y 
Kanados sienos.

NAUJIE^Ų-ACME Telephoto
Anglijos karaliaus ir karalienės pasitikimas prie

Valdžia tikėjosi šį pavasarį 
užtraukti vidaus paskolą 300,- 
000,000 kronų. Ji tepajėgė su,v 
kolektuoti tik 60,000,000 kf6- 
nų.

Kelionės automobi
liais šiėke250;000,000 

mylių
TRUMPUSŽINIOS 

IŠ VISUR

PREZIDENTAS PASITIKO KARALIŲ 
JURGĮ STOTY

KAIP SVEIKAS? MALONU TAMSTĄ MATYTI — BUVO 
PASVEIKINIMO ŽODŽIAI

WASHINGTON, D. C., birž. 
8. — Ketvirtadienį 11 valandą 
prieš piet Britanijos karaliaus 
Jurgio traukinys sustojo Union 
stoty Washingtone. Platformo
je laukė jo marinai ir kitokios 
kariuomenės dalys.

f
Vienas paskutiniųjų iš vago

no išlipo Jurgis, admirolo uni
formoje, apsisegiojęs ordinais 
ir medaliais. Netrukus išlipo 
karalienė Elžbieta. Valstybės 
departamento sekretorius Hull’o 
palydimi svečiai įėjo į priėmi
mo kambarį stoty, kur jų lau
kė prez. Rooseveltas, p-nia Roo- 
seveltienė, aukšti Jungt. Val
stijų karininkai ir valdžios at
stovai.

Cordell Hull perstatė kara
lių prezidentui. “Kaip sveikas 
(how are you) ? Malonu tam
stą matyti (I’m glad to see 
you) ”, buvo visas sveikini
mas.

Po to perstatyti karaliaus 
palydovai ir priėmimo partijos 
nariai.

Einant į automobilius benas 
sugrojo “God Save The King” 
ir “Star Spangled Banner”. 
Viršuj eskadra lėktuvų lekiojo 
padangėj. 21 patrankos šūvis 
iššauta. Prezidentas pirmas įli
po į automobilių ir kuone at
sisėdo ant savo cilinderio. Lai
ku pastebėjęs, jį užsidėjo ant 
galvos. Paskui įlipo karalius 
Jurgis. Kitame automobily su
sėdo p-nia Rooseveltienė ir ka
ralienė Elžbieta.

Pakeliu minios žmonių užpil
dė šalygatvius. Kai kurie žiū
rovų laukė valandas laiko pa
matyti svečius. Kiti turėjo su 
savim sulenkiamas kėdės. Ap
skaičiuojama, kad 400,000 žmo
nių stebėjo šitą Jungt. Valstijų 
prezidento ir Britanijos kara
liaus trumpą kelionę į Baltąjį 
Namą.

WASHINGTON, D. C., birž. 
8. — Monopoliams tyrinėti ko
mitetas rekomendavo kongre
sui pataisyti patentų įstaty
mus. Vienas svarbiųjų patari
mų yra neduoti jokio patento 
teisių ilgesniam kaip 20 metų 
laikui. Komitetas surado, kad 
pagal praktiką vartotą iki šiam 
laikui kai kurių patentų teisės 
buvo pasilaikomos per 44 me
tus.

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

Bendrai giedra; vidutinė 
temperatūra; saulė teka 5:14 
v. r., leidžiasi 8:23 v. v.

Italai skandino ko
mercinius laivus Vi

duržemio juroje
ROMA, Italija, birž. 8. —* 

Fašistai celebruoja Italijos lai
mėjimą civilinio karo Ispani
joj. Ryšium su tais apvaikš- 
čiojimais dienraštis pašvęstas 
kariuomenės reikalams, “Le 
Forz Armate”, sako, kad Ita
lijos submarinai paskandino 
daugelį komercinių laivų, ku
rie gabeno reikmenas lojalis- 
tams.

Tas pats dienraštis taipgi 
parodo, kad Italijos pagalba 
generolui Franco buvusi kur 
kas didesnė, negu iki šiol ma
nyta. Pavyzdžiui, nuo vidurio 
gruodžio mėnesio 1936 metų 
iki balandžio mėnesio 1937 me
tų — per keturis mėnesius — 
į Ispaniją buvo atgabenta 100,- 
000 vyrų, 4,370 vežimų, 40,000 
tonų karinės medžiagos ir 750 
patrankų. O pagalbą generolui 
Franco italai teikė per visą ei* 
vilinį Ispanijos karą.

70,000 automobilių 
darbininkų sugrį

žo darban
. DETROIT, Mich., birž. 8. — 

Automobilių unijos nariai, 
Briggs Manufacturing kompa
nijos darbininkai, po 17 dienų 
streiko, ketvirtadienį sugrįžo 
darban. Atsidarė taipgi dirbtu
vės, kurias šitas streikas pa
lietė netiesiogiai. Viso Briggs 
kompanijos streikas buvo iš
metęs iš darbo apie 70,000 
darbininkų.

Pasirašyta nauja sutartis, 
kuri pripažįsta Thomas vado
vaujamą uniją kaipo darbinio 
kų reprezentuoto ją. Martino 
vadovaujama unija sutarty ne
minima. /

WASHINGTON, D. C., birž. 
8. — Apskaičiuojama, kad 1938 
metais Jungt. Valstijų automo
biliai ir sunkvežimiai visi ben
drai atliko 250,000,000 mylių 
kelionę. Tai reiškia, kad jie 
butų apvažiavę 10,000,000 kar
tų apie žemės kamuolį.

Taksų sumokėta už 17,814,- 
000,000 galionų gąsdino. Ben
drai vienu gąsdino galionu nu
važiuota truputį toliau nei ke- 
turioliką mylių.

Nori patirti kodėl 
ištekėjusios mo

ters dirba
WASHINGTON, D. C., birž. 

8. — Jungt. . Valstijų Darbo 
Departamentas pradėjo tyrinė
jimą Clevelande ir kai kuriuo
se kituose miestuose, kodėl ve
dusios moters dirba. Tyrinėji
mą daryti paskatino įstatymai 
septyniolikoje legislaturų, ku
rie yra kreipiami prieš vedu
sių moterų darbą.

Kinijos doleris nu
krito dar žemiau
SHANGHAI, Kinija, birž. 8. 

— Trečiadienį Kinijos doleris 
buvo lygus Amerikos 16-kai ir 
pusei centų. Ketvirtadienį jis 
nukrito iki 15 centų, gi penk
tadienį kinų dolerio yertė te
siekė tik 12 ir 5/8 centų. Biz
nieriai Kinijoj susirūpinę to
kiu smarkiu šalies dolerio ver
tės kritimu.

• TOKIO, Japonija, birž. 8. 
—. Japonijos atstovas ketvirta
dienį pareiškė, kad Japonijos- 
Britanijos santykiai tapę taip 
įtempti, jogei jie gali nutruk
ti.

• TOKIO,. Japonija, birž. 8. 
— Japonijoj svarstomi planai 
karui su Kinija baigti. Japo
nai norėtų susitarti su kuriais 
nors žymiais kinų vadais. Svar
styta ir pasiūlymas padaryti 
kontaktą su Chiang Kai-sheko 
vyriausybe, bet jis palikta nuo
šaly, nes prisibijoma tokiam 
žygiui stiprios opozicijos Japo
nijoj ir kritikos valdžios, ypač 
jei žygis nepavyktų. Taikymo
si su kinais planus svarstęs 
net vadinamas vidurinis mini- 
sterių kabinetas, susidarąs iš 
penkių įtakingiausių ' ministe- 
rių.

• MEKSIKOS MIESTAS, 
Meksika, birž. 8. — 400 Mek
sikos studentų surengė demon
straciją ties Jungt. Valstijų 
ambasados rūmais. Studentai 
pareiškė nuomonę, kad Meksi
kos lakūnas Sarabia žuvęs 
Jungt. Valstijose dėl sabotažo. 
Policija išvaikė demonstraci
jų.

• MASKVA, Sovietų Rusi-, 
ja, birž. 8. — Sovietų laivyno 
viršininkas Kuznecov žiurėjo j 
manevrus Kronštadto apylin
kėje. Numatoma, kad rusų lai
vynas vėliau turės manevrus 
apylinkėje Aaland salų, kurias 
Suomija nori sustiprinti.

• BERLYNAS, Vokietija, 
birž. 8. — Rastas užmuštas vo
kietis policininkas čekų mies
tely Kladno, 15 mylių toly nuo 
Prahos. Hitlerio atstovas Čeki
joj nubaudė miestelį. Pašalino 
iš vietos merą, uždraudė kiek 
didesnius gyventojų susirinki
mus viešose vietose, uždarė 
teatrų duris, uždarė tūlą skai
čių mokyklų, įsakė uždaryti vi
sus namų langus ir duris nuo 
5 vai. popiet iki 5 valandos 
ryto, nuginklavo čekų policiją, 
paskyrė specialią komisiją mie
steliui kontroliuoti. /

Remia pr^ RpOse- 
velto kandidatūrą 

3-m terminui
WASHINGTON, D. C., birž. 

8. — Stambus Naujosios Da
lybos šalininkai paskutinėmis 
dienomis eile atvejų pareiškė, 
kad jie remia prez. Roosevel- 
to kandidatūrą trečiam termi
nui. Vidaus reikalų departa
mento sekretorius Ickes straip
sny pasakė, kad jis pritarė 
trečiam terminui, žemės ūkio 
departamento sekretorius Wall- 
ace sako, kad jis turi būti iš
tikimas prezidentui, jeigu šis 
vėl kandidatuos. Maury Mave- 
riek, Texas valstijos liberalas, 
pastebėjo, kad jis bus priešin
gas tik “ketvirtam ir penktam 
terminui”, bet ne trečiam. Se
natorius Murray (iš Montana) 
paskėlbė, kad visi vakarai re
mia prez. Roosevelto adminis
traciją.

Už ištrėmimą žydų 
lenkai atsilyginsią 
vokiečiams pana

šiu budu
VARŠUVA, Lenkija, birž. 8.

— Į Vokietijos paliepimą bu
vusiems Lenkijos žydams su
grįžti j Lenkiją lenkų valdžia 
atsakiusi įspėjimu, kad ji vy
sianti laukan vokiečius gyve
nančius Lenkijoje, jei žydai 
bus siunčiami į Lenkiją.

Kinai atsiėmė 
miestą

SHANGHAI, Kinija, birž. 8.'
— Kinų pranešimas ketvirta
dienį sako, kad Kinijos kariuo
menė atsiėmė miestą Tsien- 
kiang, prie Han upės. Kauty
nėse miestas penkis kartus per
ėjo j japonų ir vėl į kinų ran
kas. Trys tūkstančiai japonų 
žuvę mūšy.

EKSPLOZIJOJ KLAIPĖDOJE ŽUVO 
20 ŽMONIŲ

MANOMA, EKSPLOZIJA BUVUSI SABOTAŽO PASĖKA
4

LENKŲ laikraštis “Hlustro- 
vany Kurjer Codzienny” pra
neša, kad nesenai Klaipėdoje, 
statant tvirtoves, įvykusi eks
plozija, kurioje 20 žmonių žu
vo ir daug sužeista.

Vokietijos vyriausybė, sako 
lenkų korespondentas, stengia-

si įvykį paslėpti, tačiau nėra 
abejonės, kad eksplozija buvu
si sabotažo pasėka. Korespon
dentas dar aiškina, kad ry
šium su eksplozija Klaipėdą 
atlankė Vokietijos karo laivy
no vyriausias komanduotojas 
Roeder, kuris asmeniškai tyri
nėjo eksplozijos priežastis.

Iš LietuvosMiesto planavimo Vėl veja žydus iš 
Vokietijosdarbai

PALANGA. — Po žiemos 
pertraukos atvykę matininkai 
tęsia toliau Palangos miesto 
perplanavimo darbus, kurie dar, 
kaip teko patirti, gana ilgai

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
8. — Nacių vyriausybė įspėjo 
keletą tūkstančių žydų, kurie 
praeity priklausė Lenkijai, o 
dabar gyvena Vokietijoje, kad 
jie turi sugrįžti į. Lenkiją ge
ruoju, jeigu nenori būti išvyti

užsitęs. Paruoštasis nudegusio
jo rajono planas dar nėra ga
lutinai patvirtintas. Labai grei • 
tu tempu kyla tiktai kurorto 
zona. Atvažiavusieji svečiai ras 
čia naujų patogių vasarinių.

KRETINGA. — Užsidarius
Klaipėdos raudonojo kryžiaus 
ligoninei apskr. saviv. ligoni
nė yra perpildyta. Dabartiniu 
metu ligoninėje yra apie 50 
lovų. Dėl mažų patalpų lovų 
skaičių padidinti nebegalima. 
Todėl daugeliui ligonių, nesant 
laisvų vietų, tenka grįžti į na
mus, nors yra būtinas ligoni
nės gydymas.

Nutruko kabeliai 
submarnui iškelti

/ • / 3 h4

LIVERPOOL, Anglija, birž. 
8. — Vielos tapo užkabintos 
už paskendusio britų submari- 
no Thetis. Jų pagalba tikėta
si submariną iškelti aukštyn. 
Tačiau audringa jura naktį į 
ketvirtadienį nutraukė kabe
lius (vielas). Ieškoma naujų, 
stipresnių vielų.

prievarta. Laiko jiems išsi
kraustyti duota nuo dviejų iki 
penkių savaičių.

Kai kurie tų žydų gyvena 
Vokietijoj ilgiau nei dešimtį 
metų ir Lenkija jau nebeskai- 
to jų savo piliečiais.

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

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

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

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.



Dr. Charles Segal
OFISAS.

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2886.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kalni 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS 

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 6818.
ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

ChicagO, Illinois
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St 
Room 1230.

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

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

' GALI GAtJTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

•
Pelnas eina 

LIETUVOS AERO KLIUBO 
NAUDAI.

AKIU SPECIALISTAI

KODĖL NE APIE KOMUNISTUS?

■K Kručai

KITATAUČIAI

12 pietų ir

Laidotuvių Direktoriai

MOKAME
YARDS 1419

Atnbul&nce 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

Vardo 1139
Vardo 1138

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos

TA pačia 
DIENA Vi

DANTIMS
PLEITOS
Pataisoma

• Užtikrink savo indė- 
iiams tikrą apsaugą 
ir pelną.

•Čia VISU INDELIAI 
APDRAtSTI IKI— 

$5,000.00

TURIME 
kOPLYCIAtf 

VISOSE . MIESTO 
DALYSE

lausykite mtisų Lietuvių rridio programų Antradienio ir Šešta 
dienio vakarais 7 vai. vakaro iš IV. ft. i. Ė. stoties/ (1480 K.) 

—Pranešėjas P. ŠALTIMlEtUŠ.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

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

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

- Na, na, — ramina tėvas 
tik ne kirti iš karto. Po vie

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 WėSt G3rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—4 
vakįro, trečiadieniais ir šekmadie- 

niais pagal susitatimą.- 
Telefonas HEMLOCK 6111

J. LIULEVIČltrS
4348 S. Ctiiifėrhia Avfenuė Phone Lafayette 8572

ĮVEST SIDE MĖMORIAL VVORKS 
1965 OgdenAvd. Phone Stelei 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

Mokytojo įprotis
Vos tik (ėVtiš pašididžiuda- 

Uitis jeirtti j Miegamąjį pasižiū
rėti savo voš gimusių dvynu
ku, kai šiedu iš karto abu ima 
rėkti.

pinigais kaštuoja 
$83.16; vailo- 

misi-

FRANK MICKAS
Siti vėjas

NaUjus Rubus Siuva—Valo—Pro 
sina ir Pasiutus Parduoda

4146 ARCHĖfc AVĖNtJE
Phone Lafayette 9892

Ofiso Vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą.

Ofiso Tel.: YARDS 4787
Namų Tel.: Prospect 1939

UŽTIKRINTOS ;
PLEITOS grąžinami 

jei nepatenkinti

Mrs. A. K. JARUSZ
, v Physical Therapy 

and Midwife
| Panedėly, Utarn. ir 

Seredoj
6630 S. W este ra av. 
tel. Hemlock 9252 
Ketverge, Pėtny- 
čioj, Subatoj ir 

Nedėlioj:
Central Avėnue, 
Beverly Shores,

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

P. J. RIDIKAS
8354 So. Halsted Street

Office And Res. Phone Cąhimet 7472 
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. N AIKELIS
Physician and Surgeon 

3261 So. Halsted Street

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

NAŪJlENŲ-AČntfi TelephdtO

Dtt R. F. McRĖYNOLDŠ iš Los Angeles (po kai
rei) ir jo brolis aukščiausiojo teismo teišėjus James G; 
MčHeyrtolds (po dešinei) savo šeifttos hamtioše Elkton, 
Ky. Tfeh jie susitinka kiekvifeDais metais.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

Valandos nuo
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. "kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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

4 ir 7 iki 9 .
Pirmtidiehitiis: 2 iki 4 ir 7 iki 9

Šventadieniais: 11 iki 12

ANTHONY B. PETKUS
6Š84 So. Westėrh AVė. Phonfe firdvehill 0142
1410 South 49th Gdūrt Giddro Phdne Giėe/o

So. Bostone šiais metais ko 
minusiai kvietė socialistus ben 
drai apvai
šventę, bet socialistai

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugely j’ atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av. 

Phone YARDS 1373.

Taupyk- 
saugioje įstaigoje

prašyk ^rodytį . permatomųjų fleitų
Visas pleitas daro LAIŠN1UOTA9 DENTISTAS iš impresijų mūšų 
pačių laboratorijoje—Jšteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

Lawndale Deniai Laboratories
39'15 WEST 26TH ST; 1724 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Latfhdalė 2908-0 Tel. Mctaf6e 0251

ALBERT V, PETKUS
4704 ŠO. Western Avė/ Phone Lafayette 8024
3.i.Tjr;ra__ _______________________________ nmrninii naunau irniirncrm ,t

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 Š. HALSTED ST-

LACHAWlCZ IR SŪNUS
2314 West 23rd P1«m Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 43'M EaM 108th Streėt Tel. PhllnUm U7«

- 1 ■ r- ■ f > . ... . i « . ,,

it yietti jų thinejo. Kal- 
eleivio^ redaktorius S, 

Michelsonas ir F. J. Bagočius. 
Bešališkai galvojant, rodos, kas 
čia tokio baisaus įvyko, kad so
cialistai be koitltinistų talkos 
ihinėjo pirfriąjį ge^uŽėO tdtp- 
Ihutinę datbiflihkij Švdtttę. 
Aukščiau iriihėto sdeirtlištų pa
rengimo proga Stalino vieros 
nešventinti komunistai, rodos, 
pasijuto kaip ant karštų žarijų 
basom kojoto s(av| vyrai ^Lais
vėje** už gegužės 10 d. tūlas 
žmogelis isteriškai šaukia: te
gul socialistai pabando savd 
klaidas išlyginti, kokias jie pa
darė Italijoj, Vokietijoj, Austri
joj ir kituose kraštuose.

“Keleivio** redaktorių S. Mi- 
chelsoną pfet pastaruosius kfelfe2 
tą metų kbtntinistui štate Vi- 
sifeiris socialištatos už pavyždį 
(kaipo bferidto fronto šalinito 
kų) darbuotis sykiu su kointr 
nistais. Dabar staiga apsisuko if 
jau atakuoja “Keleivio” redak
torių, o giria t*. J. Bagočių. At 
tai netyra staliniška veidmab 
nystė? Vienoje vietoje “Laisvė“ 
rašo: “o mes, komunistai, vei
kėme su socialistais sąžiningai 
ir duodame žodį, kad mes ir at
eityje tą darysime, jeigu tik so
cialistai tą patį darys ir nesi
elgs taip, kaip kad pasielgė šį 
metą apvaikščiojant 1-mą ge
gužės. Kas liečia praeities žaiz
das, tai komunistai apturėjo 
daug didesnes, negu socialistai. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

)hn F. Eudeikis

Tik prisiminkime SLA Chica
gos šeimą.”

Jeigu musų komunistai nors 
krislelį nuoširdumo turėtų dar-1 
bininkų klasės atžvilgiu, tai gė
dytus! prikaišioti sbcialistatnš 
Italijos ir Vokietijos įvykius. 
Kada Hitleris sėdo | valdžios 
baliuj tai komintetno Vadovau
jami Vokietijos komunistai kiL 
pą palaikė. Kas tik skaitė lie
tuvišką spaudą^ tas turėjo ge
rą progą įsitikinti, kaip koriitt- 
nistai veikė sąžiningai su socia
listais. Matyti, komunistų nera
mi sąžinė neduoda-jiems ramy
bės užmigti dėl tos So. Boston/ 
Mašš.,' Sočialis’tij rengtos gegu
žinės.-

Tūlas fahatikelis “Laisvėj“ iš 
geg. 31 d. straipsnyje “Biskiš 
apie socialistus“ rašo: “Socia
listai jaii per 25 metus darė ir 
daro klaidas ir jie jas daro ty
čia, tiksliai.“

Kada komunistai dedate vi
sas savo pastangas socialistus 
pasigauti į jūsų veidmainingos 
politikos varžą, tai nors biske- 
lį prisilaikykit logikos ir sąži
ningumo. Sunday Worker iš 
balandžio 30 d. proga Pirmo
sios Gegužės deda komunistų 
Internacionalo išleistą manifes
tą, kur atakuojama socialistų 
Internacionalo vadovybė. Ten 
raginama socialistai darbinim 
kai sudaužyt socialistų lyderių 
įtaką ir susivienyti su “broliais” 
komunistais. Socialistų Interna
cionalo lyderiai vedą ne į socia
lizmą, bet į fašizmą ir karą.

Koks protą vartojantis socia
listas gali susidėti sti komuhis- 
tais ir sykiu rengti gegužinę, jei 
ttiip besąžiriingai yra atakuoja
mi socialistinių partijų vadai. 
JfeigU stalincai mano, kad socia
listinės partijos maršuoja į fa
šizmą ir karą, tai kokiais suineA 
timais mus kviečiate į bendrus 
frontus?

Komunistams SLA ChicagoS 
seimas būtinai reikia prisimin
ti. Kada dabartinis stalincas V. 
Paukštys vertė Lenino knygą: 
kūdikiška “kairumo” liga ko^ 
munizme, tai savo prieraše pa
stebėjo: Leninas pasmerkia b(? 
girną iš pašelpinių ir apdraudoš 
organizacijų, —■ o pOs irtus (lie-* 
tuvius) pabėgta iš Susivieniji-5 
mo Lietuvių Amerikoje, išves-5 
ta iš ten taip vadinamas darbiJ 
ninku aVangaidas, 6 palšosios 
Utinio^ palikta tautinihkų glb- 
Mė- ,

Šdsivifertijitoo klatisirtie “Ląis-5 
Ve° kaltina socialistus, o fedtoii- 
rtištas V. Paukšfyš tfeigia buk 
kototihištai patys pabėgb iV 8- 
L.A., kas yta tikra tiesa.

$12.50
Dr. V. E. SIEDLINSKJ

DENTISTAS 
Pirrh., Trečiadienį, šeštadienį 

4631 So. Ashland Avė.
TeJ. Yatds 0994. .

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

Tėl. Lafayette 3650

Į trečią difehą pu gegužinės 
“Laisve” ant pirmo puslapio* šd- 
šunka: Socialistų Internaciona
las savo atsišaukime dėlei Pir
mosios Gegužės tyčia rtė vieriti iify po Vieną, prašau

SENIALSIA IR DIDŽiAPsiA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 
DIENA IR NAKTĮ ,

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitagė Avė.
4447 South Eairfield Avenue

Telefoniš LAFAYETTE 0727

I \ x r 1 >±3, 4 koplyčios visose 
■—' t* Chicagos dalyse

DR. C. Z. VEZELTS 
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
aifti 47 Street 

. Tel. YaMs 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

Ofiso Tei. Virginia 0036.
Residehce Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

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

Šiemet Pirmosios Gegužės 
proga stalincai ruošėsi tą gar- kėj 
Dingą darbininkų šventę, kurią 
įsteigė socialistai, šauniai ap
vaikščioti. Kai kuriose vietose 
komunistai norėjo socialiMttš 
panaudoti, kad pastaHeji vežtų 
stalininko tavoto prikrautą Ve
žimėlį. Taip, pavyzdžiui, btlVO 
Norwood, Mass. Kada viską pri
ruošė, tai tada pakvietė socia
listus nueiti pas komunistus į 
mitingų. Suprantama, butų pa
pasakoję socialistams kokio 
puikaus dvasiško peno jie duos 
darbininkams Pirmosios Gegu
žes parengime.

Norwoodo socialistai tokį ko
munistų užkvietimą visai igno
ravo ir musų manymu, logiškai

ANTANAS M. PHILLIPS
3Š07 Lifuanica Aventie Phone Yards 4908

U.4U.rt,i Ji'-. |’T ,ir. nVČ ....'..-L* Atfiua llrfiAVft,,

NAUJIENOS, ChicagO, DL___________________________
žodžiu nėpfisiminė apie socia
listinius darbo žmonių laiMeji- 
mUs Sovietų Sąjungoj.

Kokie tie šoeialistirtiai darbo 
Žmonių laimėjimai? Ar Stalino 
diktatūra? Sovietų Sąjungos 
ptiriamehhii atdarius Associa
ted Press gegužės 26 d. žinių 
agentūra tiesiog iš Maskvos pra
nešė sekančią žinią: Darbininko 
mėnesinė alga 287 rubliai, ame
rikoniškais pinigais $54.24. Dra
bužių pasakiškai aukštos kai
nos. Maskvoje audeklas pakilo 
hUO 20 iki 101 nuošimčio paly
ginant su pernykščiais metais. 
Apsiaustas (overkautas) ameri
koniškais 
$96.28; siutas 
kai — kad galėtų 
pirkti siutų Sovietų SąjungosI 
darbininkas turi dirbti du mė- 
hešius laiko.

Akivaizdoje Šitokio darbinin
kų gyvenimo Sovietų Sąjungo
je socialistų ihterhaciorialas ir 
pavieniai socialistai negali 
džiaugtis ^socialistiniais darbo* 
žmonių laimėjimais^’. Todėl 
mes ir kalbame apie komunis
tus kaipo darbininkų klaidinJ 
tojus

Ii ŽOLP PhOnė Yards 0781
1646 Wfest 46th Strfeet Yafdš 0782
f"

& P. MAŽEIKA
3319 LittiftUictt AvehUė

Dr* Margeris 
3325 So. Halsted St.

Valandos: nūo 10 r. iki 2 po pietų 
. ir nuo 6 iki 8 vakaro, 
šventadieniais tik sušittirufl.

Phėne YARDS 7299
TeL Office Wentw«rth <239 

Rez. Hyde Park 3399
Dr. Sušauna Slakiš
Moiertį Ir vaikų tiru gydytoja 
6960 Sd. Halsted St.

Valandos——1—^-4 po pietų, 7-—8 vak 
išskyrus seredomis ir s.ubatotoi*

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINGS ASS’N

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

nin... M.—i .Ht*<xfc*<***ti tiIlHhitotnU < I

dYDttOJAI . IR DENTISTAl 
Amėrikos Lietuvių Daktarų 

_______ Draugijdg Nariai_______  I
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.
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. 
Rež. 6631 So. California Avėnilė

Telefonas Reptiblic 7868

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS
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KORESPONDENCIJOS
I

Pittsburgh, Pa.
Glėbis žinių apie Pitts

burgho jaunimų
Keliais atvejais teko skaityti 

pranešimų apie Pittsburgho 
jaunimą. Korespondentai visai 
palankiai rašo apie jaunimą, ku
ris neseniai yra iš Lietuvos at
vykęs ir turi savo organizaci
ją įsteigęs. Aš turiu pasakyti 
tiesą, kad tas jaunimas užsitar
nauja kredito, nes jis dirba tik
rai lietuvišką darbą. Kaip jau 
minėjau, tie jaunuoliai ir jau
nuolės nelabai seniai yra iš Lie
tuvos atvykę, tad nieko nuosta
baus, kad jie su viskuo, kas yra 
lietuviška, palaiko labai tamp
rius ryšius.

Pittsburgho lietuviai kalba
mąją jaunimo organizaciją tik
rai nuoširdžiai remia: organi
zacijos rengiami vakarėliai ir 
kitokios pramogos visada yra 
apsčiai žmonių lankomi. Iš viso 
vietos lietuviams yra įdomu 
sekti jaunimo veikimą. Juo la
biau, kad tas veikimas visgi tu
ri ir savotiškų ypatybių.

Amerikoje augęs jaunimas ir
gi tuos parengimus lanko ir ten 
smagiai laiką praleidžia. Iš viso 
jis nori artimesnius santykius 
palaikyti su iš Lietuvos atvyku
siais jaunuoliais.

Dabar apie vaidinimą. 
Man rodosi, jog vaidinti nėra 
taip jau sunku: reikia tik drą
sos ir atsidėjimo. Kai dirbama, 
tai ir rezultatai neblogi.

Jei korespondentas visai pa
lankiai rašo apie pirmąją jau
nimo grupę, tai jisai visai ne
pagalvojęs kalba apie Amerikoj 
augusį jaunimą. Jam pravartu 
butų suprasti, kad Amerikoje 
augę jaunuoliai negali taip ge
rai lietuviškai kalbėti, kaip tie, 
kurie iš Lietuvos yra atvykę. 
Štai kodėl jie ir savo susirinki
muose anglų kalbą . vartoja. 
Mat, jiems tai daug lengviau ir 
patogiau. Juo labiau, kad ang
lų kalba jie tiksliau savo min
tis gali išreikšti.

Kiek man teko pastebėti, tai 
ir iš Lietuvos atvykęs jaunimas 
stengiasi kaip galima greičiau 
anglų kalbos pramokti. Ir tai

visai natūralūs dalykas: butų 
didžiausias apsileidimas, jei jau
nuoliai to nedarytų.

Dabar noriu trumpai pakal
bėti apie antrąją organizaciją 
ir jos veikimą. Toji organizacija 
yra nepartinė: priima visus A- 
merikoje gimusius jaunuolius. 
Turi įsisteigusi savo chorą ir 
mokosi lietuviškai dainuoti. Or
ganizacija stengiasi ugdyti lie
tuvybę tarp savo narių. Už lai 
tiems jaunuoliams ir jaunuo
lėms reikėtų atiduoti didelis 
kreditas.

Iš Lietuvos atvykęs jaunimas 
visa tai turėtų suprasti ir, už
uot pašiepęs Amerikoje augusį 
jaunimą, turėtų jį remti. Juo la
biau, kad vadinamieji amerikie
čiai pirmiausia pareiškė noro 
susiartinti. Buvo iš Lietuvos at
vykę jaunuoliai kviečiami, bei, 
atrodo, jie bendradarbiauti ne
nori, o mėgsta tik pasišaipyti.

Korespondentui aš noriu štai 
ką pasakyti: aš esu gimęs A- 
merikoje, bet turėjau progos 
aplankyti Lietuvą ir kitus kraš
tus. Lietuvoje teko būti kaip 
tik tuo metu, kai ji pasiskelbė 
esanti nepriklausoma. Aš nie
kuomet nepamiršiu tos dienos, 
kada aš, mano broliai, seserys 
ir tėvai visi kartu džiaugėmės 
dėl nepriklausomybės atgavimo. 
Aš ir mano broliai kovojome 
dėl Lietuvos nepriklausomybės, 
padėjome jai laisvę atgauti. Kai 
kurie mano draugai žuvo beko
vodami.

Kai šiandien aš prisimenu 
tuos laikus, tai krutinėję širdis 
ima smarkiau plakti. Tie laikai 
iš mano atminties niekada ne
išdils.

Korespondentas gal Lietuvą 
aplankė tuo laiku, kada ten jau 
viskas buvo tvarkoje. Sunkių 
laikų gal neteko išgyventi. Bu
vo jam ir geresnės progos, ne
gu man: būtent, galėjo pasinau
doti mokyklomis, ^aigi, įgyto
mis žiniomis reikėjo pasinau
doti ir į šį kraštą atvykus. Pa
šiepti Amerikoje gimusį jauni
mą už tai, kad jis nevisai sklan
džiai lietuviškai kalba — mažų 
mažiausiai — nėra išmintinga. 
Jau reikėtų džiaugtis, kad iš vi
so tas jaunimas lietuvių judėji
me dalyvauja.

Štai ir kalbamoji Amerikoje 
gimusio jaunimo organizacija 
stengiasi veikti kiek galėdama. 
Kad iki šiol ji negalėjo pasiro
dyti, tai čia kaltas laikas: vie
ną kartą per savaitę turėdama 
praktiką ji negalėjo kažką pa
daryti. Be to,, visiems yra žino
ma; kad tinkamai sumokyli 

'chorą nėra lengvas darbas: rei
kia daug laiko ir daug darbo. 
Tačiau netrukus jaunimas tu
rės visai įmanoipą savo chorą.

—Aronas A. Kapturauskas

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 VVILL LIKĘ US”

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

JULIUS KESSLER

i metų distilerių 
viršininkas sako

“Geriausia mano 
daryta degtinė į 

Metų”

hsLENDED WHISK£Y
a.

nuotą

ir p c q T I? 'IkJu JLJu Jtk ■
WHISKEY-SMOOTH AS ŠILK.,; ?

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CARLISLE, Pa. — Cheston L. Eshelman svetimu lėk

tuvu bandė skristi į Marsą. Nuskridęs 175 mylių jis nu
krito į vandenį. Žvejai jį išgelbėjo ir atgabeno į krantą, 
kur jis liko areštuotas.

ATSIŠAUKIMAS 1 GERB. CHORUS, PASI
ŽADĖJUSIUS DALYVAUTI LIETUVIU 

DIENOS PROGRAMOJE

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 geriausi 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

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone GrovehiU 0306KLAUSYKIME

KAS 
VAKARA ŠALTIMIERO

W.H.I.PLIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲ STOTIES

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

Iki šiai dienai užsiregistravo 
70 chorų su 3,000 su viršum 
dainininkų dalyvauti Lietuvių 
Dienos programoje. Kad Tams
tų įdėtas darbas, pašvenčiant 
laiką praktikoms ir laupant 
centus kelionei nenueitų nie
kais, artėjant rugsėjo 10 d. ten
ka ypatingai susikoncentruoti. 
Todėl nuo birželio 5 dienos pra
dėsiu asmeniškai lankyti visus 
užsiregistravusius chorus, kad 
susipažinti su dainavimo bildu 
nustatytų dainų> Lietuvių Die
nos programoje. Kiek man yra 
žinoma, gerbiamieji choro vedė
jai deda dideles pastangas, kad 
dainos kuogeriausiai butų pri
rengtos. Bet be širdingos para
mos iš choristų pusės, prie di
džiausių norų, jie neturi gali
mybės savo užduotį iki aukš
čiausio laipsnio davesti.

Gerbiamasis jaunime, atėjo 
istorinė valanda reikšmingą žo
dį jums tarti. Dalyvauja apie 
60 įvairių viso pasaulio valsty
bių; jų tarpe Lietuvos vėliava 
plevėsuoja lygiai kaip ir visų 
kitų; jų tarpe Lietuvos paviljo
nas yra su įdomumu lankomas 
šimtų tuksiančių žiūrovų, atida
rant Lietuvių Dieną Lietuvos 
valdžios oficialiems atstovams 
žengiant į parodos teritoriją 
bus pasveikinti, kaip ir kilos 
valstybės, garbingos Amerikos 
karo artilerijos keliolika šū
viais; iš varpų bokštų aidės lie
tuviškos melodijos; šimto tūks
tantinės minios akys bus įdieb- 
tos į jus ir lauks jūsų pasirody
mo. Tai bus svarbiausia ir atsa- 
komingiausia valanda. Čia, ger
biamieji, Tamstoms, teks atsto
vauti Lietuvai ir Lietuvos išei
vijai, jus tarsite viso pasaulio 
akivaizdoje lietuvių vardu viešą 
žodį, pasireiškiantį lietuviškose 
dainose. Tas visa bus perduota 
per radiją.

To viso akivaizdoje kviečiu 
jus, dainingasis jaunime, šiai 
iškilmingai valandai artėjant 
rengtis visu rimtumu, kad at
vykęs pas Tamstas išgirsčiau 
galutinai priruoštas dainas. Kad 
atsiekti 100% pasisekimo, dai
ną reikalinga visą išmokti at
mintinai. Tam visam reikalin
ga vkuouoliausiai lankyti prakti
kas, atsižadant vardan tautos, 
valstybės ir Lietuviškos Dainos, 
visokių asmeniškų malonumų, 
kurių visur ir visuomet yra pil
na. Tad kviečiu visą užsiregis
travusį dainuojantį jaunimą į- 
rodyti savo pasišventimą tani 
prakilniam darbui.

%

(Visos smulkmenos, liečian
čios Lietuvių Dienos programo 
dalyvius skelbiamos “Muzikos 
Žiniose”. Laiškais jokios in
strukcijos nesiuntinėjamos. A- 
dresas “Muzikos Žinių”: 1850 
Wabansia Avė., Chicago, III.)

Tuo tarpu pradėsiu nuo šių 
kolonijų. j.

Birželis mėnuo .....
5-tą Westficld, Mass.
6 ” Gardner, Mass.
7 ” Worcestei;, ®ąss..
8 ” Athol, Mass.
9 ” Worcester, Mass.

12 ” Cambridge, Mass.
13 ” S. Boston, Mass. (Par. cho

ras)
14 ” Brockton, Mass.
15 ” Norvvood, Mass.
19” Wilkes-Barre, Pa.
20 ”. Plymouth, Pa.
21 ” Pittston,. Pa.
22 ” Scranton, Pa.
23 ” Kingston, Mass.
25 ” Wilkes-Barre, Pa. Lietuvių

Diena
26 ” Binghamton, N. Y.
27 ” S. Boston, Mass. (Gabijos

ir Radio chorai).
28 ” Worcesler, Mass. (Jung

tinis choras).
29 ” Providcnce, R. I.
30 ” Lawrence, Mas.

Liepos mėnuo
4 ” Thompson, Conn. (Lietu

vių Diena).
5 ” Hartford, Conn.
6 ” Waterbury, Conn.
7 ” New Britain, Conn.

10” Shenandoah, Pa.
11 ” Minnersville, .Pa.
12 ” Mahanoy City, Pa.
13” St. Clair, Pa.
14 ” Easton, Pa. .«
17 ” Hazleton, Pa.
18” Tamaąua, Pa.
19” Girardville, Pa.
20 ” Philadelphia, Pa. (Par.

< choras).
21 ” Philadelphia, Pa. (Vyčių

choras).
24” Newark, N. J.
25 ” Jersey City, N. J.
26 ” Harrison, N. J.
27 ” Paterson, N. J.
28 ” Elizabeth, N. J.
30 ” Jungtinis choras Roselle,

N. J. “Dainų šventė”.
31 ” Philadelphia, Pa. (Dainos

choras). ■ ■ .
Neužilgo bus paskelbtos kitos 

kolonijos, kurias lankysiu rug- 
piučio mėn. \

•' . 1 1 - ■ z . *

Juozas Žilevičius, L.M.
Jungtinio choro dirigentas

• i t degtinė Kessler’s Private Blend—maišyta degtinė. 25% straigĄ Kessler 
—75% neutral spirito distiliuoto iš grudų. 90 proof. Julius 
Distiling Co., Ine. Lawrenceburg, Indiana. ___________

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

kelio»fk,*tuO‘te j

*18 X į

mažai

F 5 Dienų All-Expenbc NUO
new yorko *

PASAULINĘ 
t PARODA

TIKIETŲ IR INFORMACIJŲ REIKALU KREIPTIS I

Lithuanian News Publishing Co.
" 1739 South Halsted St.

Tel. CANAL 8500

United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00

Išmokė jom jį rrf
už padėtus Zį% 

pinigus < '

Duodam Paskolas ant 1-mų 
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės Galima 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

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.

SAUGOKIT 
SAVO 

SVEIKATĄ 
IR CENTUS

Pirkite dabar sau nau
ją Westinghouse elęktri- 
kinį refrigeratorių-ledau- 
nę, kutris geriausia apsau
gos ir maistą, kaip mėsą 
ir daržoves nuo sugedimo 
per 6 iki 14 dienų.

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.
V—..........  ...... ■ z

STANDARD CLDD
Švelni Degtinė—100 Proof O 
BOTTLED IN BOND

Nėra Geresnės Degti- 
nes už Tokią Kainą

Westinghouse 
REFRIGERATOR

Musų krautuvė yra elektros inžinierių lietuvių 
Idrautuvė. Mes kaipo elektros ekspertai patariain pirk
ti Westinghouse pas mus dėl geresnio patarnavimo. 
Atvažiuokit, pamatykit, pirkit. Mokestis $5-00 į mėnesį 
— kaip renda. Kainos teisingos ir žemos. Patarnavi
mas geriausias ir sąžiningas, 

t

Ceneral Radio Store
3856 Archer Avenue, Chicago, III.

Telephone Lafayette 6195

Užpirkom daug elektrikinių refrigeratorių 
ir nupiginom kainas

Tamstos 'pirkdami! iš musų krautuvės naujų refri- 
geratorių dabar sutaupysite nuo $25.00 iki $50.00. At
važiuokit ir pamatykit — pirkit.

GENERAL RADIO STORE 
Lietuvių Krautuvė Per 12 Metų 

3856 Archer Avė., Chicago

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

TIK $1.00 PT. $4 
4/5 Kvortos ■ bvU

Reikalaukit
SAVO APYLINKES
TAVERNOJ

15c DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

Sophie
Barčus

RYTINE RADIO '

VALANDA
t 

iŠ Stoties

W. G. E. S.
Kasdien nuo 8:30 v. ryte 

iki 9:15 v
Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranetimus

J
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“Ekonomijos” apaštalai

t-A P Ž VA L G A J Lietuvos pilko’° gy Yenimo
1—.........  JĮ margumynai

Iš Lietuvos

LARGO CABALLERO IŠ
LEIS KNYGĄ APIE 
ISPANIJOS KARĄ

Buvęs Ispanijos respublikos 
premjeras, Largo Caballero, ku
ris dabar gyvena, kaip tremti
nis, Paryžiuje, parašė knygą a- 
pie Ispanijos pilietinį karą. Jo 
artimas draugas Luis Araąuis- 
tain, kuris taip pat gyvena Pa
ryžiuje, sako,, kad ta knyga ne
trukus išeisiantį iš spaudęs.

Largo Caballero yra Ispani
jos socialistų partijos vadas įr 
yra labai “kairaus” nusįstaty-l 
mo. Todėl sovietų Rusijos val-| 
džia jį pradžioje laike kuone 
savo žmogum. Caballero irgi 
buvo labai palankus sovieti
niam “socializmui”, kol jisai įš 
praktiško patyrimo nesuprato 
Maskvos politikos.

Susikirtimas tarp sovietų val
dovų ir Caballero įvyko apie pa
baigą 1936 m., kai Maskva ban- 

Idė paimti savo kontrolėn Ispa-

Administracijos priešai visą laiką kalba J. V. kon
grese ir spaudoje apie ekonomiją.. Bet kaip jie ją prak
tikuoja?

Štai pavyzdys. Armijos inžinieriai kreipėsi į kongre
są, prašydami paskirti upių ir uostų priežiūrai $103,000,- 
000. Biudžeto biuras tą sumą nukirto iki $30,000,000. Ki
tas armijos inžinierių prašymas buvo paskirti $195,000,- 
000 potvynių kontrolei. Biudžeto biuras pasiūlė, vietoje 
lo, $110,000,000.

Kai šitų apropriacijų klausimas atėjo į atstovų bu- Į nIjo7“r7spubUko^
tą, tai atstovai nutarė pridėti prie abiejų sumų po $25,- premjeras tam pasipriešino. 
000,000, t. y. kartu $50,000,000. Bet senatui pasirodė, kad Į Nuo to laiko bolševikų agentai 
tie $50,000,000 bus išmesti bereikalingai, ir jisai nutarė 
juos nubraukti, balsuodamas už sumas, kurias rekomen
davo biudžeto biuras.

Tuomet prasidėjo kova tarpe atstovų buto ir senato 
dėl tų $50,000,000. Ir kuo ji pasibaigė? Tuo, kad, galų 
gale, ir senatas sutiko pridėti $50,000,000 prie biudžeto 
biuro rekomenduotų sumų. Prieš tai balsavo tiktai du se
natoriai.

Biudžeto biuras yra administracijos įstaiga. Tokiu 
budu atstovų butas ir senatas nubalsavo išleisti aukščiau 
paminėtiems reikalams penkias dešimtis milionų dolerių 
daugiau, negu kad rekomendavo Roosevelto administra
cija! O betgi daugelis tų kongresmanų ir senatorių nuo

latos kaltina administraciją, kad ji savo “išlaidumu” ve
danti kraštą į bankrotą.

darė visokias intrigas prieš Ca- 
ballero vyriausybę, iki ji sekan
čių metų gegužės mėnesį buvo] 
nuversta ir premjero yietą užė
mė komunistų pastumdėlis, Dr. 
Juan Negrin.

Savo knygoje Largo Caballe- 
ro piešįa Ispanijos karo istori
ją iš vyriausybininkų (Ipjalis- 
tų) pusės, parodydamas sovie
tų diktatūros rolę tame kare.

Pereito sekmadienio “The 
New York Times” laidoję pa
skelbta du laiškai, kuriuos Vo- 
rošilovas, Molotovas ir Stalinas 
rašė “draugui” Largo Caballe
ro.

■ . ......-........  ' I .

“Tai reiškia, kad pamatine 
pralaimėjimo priežastis buvo 
ųetikusi Rusijos Valdžios tak
tika arba; gal reikėtų pasaky
ti, ųetikęs tos valdžios pobū
dis. Nes yra aišku, kad ma
žiukė komunistų grupė Ispa
nijoje veikė pagal centralinės 
komandos įsakymus Maskvo
je, įsakymus, kurie pasirodė 
politiškai neišmintingi.”

I

Toliau Araąuistain nurodo 
tos sovietų politikos ydas, Vie
na jų buvo ta, kad Maskva, par
davinėdama Ispanijos respubli
kos gynėjams ginklus už pini
gus (ir labai aukšta kaina!), vi-| 
suęmet tų ginklų pristatydavo 
permažai — mažiau, negu jų 
būdavo užsakoma; ir ginklai 
dažnai būdavo menkos rųšies.

Antra, komunistai garsiai 
triubijo apie tų Maskvos pagal
bą Ispanijos respublikai, — tuo 
tarpu kai Meksika, kuri kartais 
pristatydavo ginklų daugiau, I 
negu bolševikai, darė tai tylo
mis. Komunistų propaganda 
kenkė Ispanijos respublikai už
sieniuose, nes ji davė progos fa
šistams pateisinti savo interven
ciją Ispanijoje.

Trečia, komunistai stengėsi 
panaudoti tą faktą, kad Ispani
jos respublika gauna ginklų iš 
Maskvos, savo įtakos sustipri
nimui Ispanijoj. Toliau vis akir 
plėšiškiau komunistai skverbė
si į atsakomingas vietas valdžio
je ir armijoje, stengdamiesi vis
ką paimti savo kontrolėn. Jiems 
rūpėjo įsteigti savo diktatūrą 
Ispanijoje, o ne apginti demo-

Praeityje buvę vertingi daiktai pradeda savo vertes ne
tekti, — 7~* 
čiai studentai

Mirė profesorius J. Blažys. — Amerikie- 
J, — Benderis sunkiai dirba.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Biudžetas ir kongresas
f

• V. -Į

Visose šalyse, kur žirfonės turi bent kiek įtakos į val
stybės reikalų vedimą, parlamentas nustato valdžios pa
jamų ir išlaidų sąmatas, kurios vadinasi biudžetu.

Paprastai būna taip, kad valdžia nori išleisti daugiau 
pinigų, negu reikia, ir parlamentui tenka ją stabdyti. To
dėl beveik visur yra tokia taisyklė, kad valdžia per savo 
finansų ministerį (arba iždo sekretorių) pateikia biudže
to projektą parlamentui, o šis jį arba patvirtina ištisai, 
arba apkapoja, išbraukdamas tas išlaidas, kurios jam at
rodo nereikalingos. Bet parlamentas niekuomet nedidina 
numatytų valdžios projekte išlaidų.

O Amerikoje yra atbulai. Čia kongresas, jeigu nori, 
gali paskirti išlaidoms tiek pinigų, kiek valdžia prašo — 
arba daugiau. Ir dažnai kongresas, iš tiesų, išlaidų są
matas biudžete padidina, — kaip aukščiau paminėtame 
atsitikime su apropriacijomis upėms ir potvynių kontro
lei.

Taigi kongresas Amerikoje yra ne ekonomijos, bet 
išlaidumo įstaiga. Siaurinti išlaidas, daryti ekonomiją čia 
tenka valdžiai (administracijai).

Ne žmonių išrinktieji atstovai stengiasi sulaikyti val
džią nuo pinigų švaistymo, bet valdžia atstovus!1

Tai yra rimta ir labai pavojinga yda Amerikos de
mokratijos sistemoje. Į kongresą čia žmonės žiuri, kaip i 
pinigų dalintoją, ir įvairios grupės visą laiką stengiasi 
per tą įstaigą melžti krašto iždą.

Kongreso nariai, žinoma, nori savo balsuotojus pa
tenkinti. Todėl, jeigu gerai susiorganizavusi grupė ižmo- 
nių ima reikalauti pinigų, tai jie nedrįsta pasipriešinti, 
bijodami netekti tos grupės paramos rinkimuose, šitokio
se apystovose koks gali būti, kongresmanų ir senatorių 
autoritetas visuomenės akyse?

Krašto gerovės saugotoju pasirodo prezidentas, o ne 
žmonių atstovai. Tai sudaro palankią dirvą diktatūrai.

/ K
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Kas bus 8113 metais?

ISPANIJOS KARAS BU
VO PRALAIMĖTAS DĖL 
'? KOMUNIJŲ POLI-

- Vienas žymiausiųjų Ispanijos 
kairiųjų socialistų, Luis Araųui- 
stain, kuris buvo ispanų respu
blikos ambasadorius Berlyne 
(prieš Hitlerio laikus), o pas
kui Paryžiuje, parašė įdomų 
straipsnį New Yorko socialistų 
savaitraščiui “The New Lead* 
er”.

“Aš pradedu”, sako Ara- 
ąuistain, “paprastu, bet svar
biu pareiškimu. Pilietinis ka
ras Ispanijoje buvo pralai
mėtas dėl Komunistų Partijos 
politikos. Tai, žinoma, buvo 
ne vienintelė klaida, prisidė
jusi prie tos tragingos pabai
gos. Buvo ir kitų stambių 
klaidų — kai kurių Ispani
jos respublikinių ir socjalistį- 

- nių vadų silpnumas, ir sun
kus apsirikimai Francuzijos 
ir Anglijos politiniuose nuta
rimuose.

“Ber vyriausiojo atsako
mybė priklauso Komuųistų 
Partijai.

Ispanijos-žmonės tai pastebė
jo. Araąuistain sako:

“Po pirmųjų dvylikos mė
nesių koalicijos, visiems bu
vo aišku, kad vadinamas 
‘liaudies frontas’Jai tiktai ko-| 
munistų gudrybė,”
Po priedanga “liaudies fron

to” komunistų saujelė Ispanijo
je sumanė padaryti tai, ką bol
ševikai padarė Rusijoje 1918 
m. (panaudodami savo dikta
toriškoms užmačioms kairiuo
sius es-erus) ir ką su savo ko
alicijos partneriais padarė Mus- 
solini ir Hitleris.

Ispanijos socialistai, anot A- 
raųuistain’o, pradžioje tikėjo 
komunistų sąžiningumu, stoda
mi į koaliciją su jais (“limidies 
frontą”). Bet paskui jie įsitiki
no, kad komunistų šnekos apie 
“demokratiją” yra tik akių dū
mimas. ‘ Komunistams rūpėjo 
diktatūra, o ne demokratija, ir 
kai Ispanijos darbininkai tai su
prato, tai respublikos gynėjų ei
lėse vieningumas tapo sugriau
tas. Demokratijos reikalas bu
vo pasmerktas pralaimėjimui.

Sekančiame “The New Lead- 
er” numeryje Luis Araųuistain 
žada paduoti apie tai daugiau 
faktų. 1,

(Tęsinys iš 133 nr.) <
Na, tai vis politika. Kelios 

pastabėlės iš kitų gyvenimo sri
čių. Lietuvoje mirė vieųintėlis 
psichiatras gydytojas, mokovas, 
Lietuvoje eugenijos mokslo tė
vas, profesorius J. Blažys.

Tai buvo kuklus, taurus mo
kovas, filosofas, darbštus pro- 
įfesorius. Jisai savo amžiuje y- 
ra parašęs nemaža mokslo vei
kalų ne tik iš savo specialios 
srities, bet ir siekęs filosofijos 
mokslų. Mirė dar jaunas net 
penkiasdešimts metų nesulau
kęs, įr mirė visai netikėtai ir 
nesirgęs. Kažkas įvyko širdyje 
negera ir per keletą minučių 
jau atsisveikino su šiuo pasau
liu. Tik stebėtis tenka, kad Lie
tuvos periodinė spauda iki šiol 
taip mažai parašė apie jo nu
veiktus darbus ir apie jo gyve
nimą, o gal tik todėl, kad J. 
Blažys nemėgo triukšmo, gyve
no vienišas, nors šiaip jau mė
go su visais pasišnekučiuoti, sa
vo mintimis pasidalinti, ir jam 
nebuvo svetimas visuomeninis 

| gyvenimas. Savo širdies gelmė
se jisai nekentė fašizmo ir jo 
kilmę mėgino išaiškinti psicho
loginiu požiūriu. Visus šių die
nų išgarsėjusius vadus jisai įta
rė juos nenormaliais žmonėmis 
esant ir tarė, kad jų vieta psi- 
ciątrę kabinete.

Tai buvo didelis tolerantas ir 
tuo klausimu net buvo išleidęs 
atskirą knygutę, kuri visais po
žiūriais tikrai vertinga, o ypač 
turint galvoje, kad ji pasirodė 
kaip tik tuo metu, kuomet su 
tolerancija visų mažiausia skai
tomasi,• • • ’ • ■ ■ t ■ >’ i j i> > • >>

Rasi, todėl apie jį taip ma
žai rašyta, kad jisai kaipo mok
slininkas dirbo užsidaręs ir lai
kėsi toliau nuo visuomeninio 
gyvenimo visų ąistrų.

J. Blažio mokslo veikalas 
Įvadas į psichiatriją, tai dide
lis indėlis ne tik į Lietuvos 
mokslo literatūrą, bet tasai vei
kalas galėtų tikrai geru papuo
šalu būti ir kitų tautų knygy
nuose. Tarp kito J. Blažys la
bai aukštai vertino Jungtinių 
Valstybių Amerikoje psichiatri
jos mokovus ir vienais metais 
tenai jų konkurse dalyvavo. 
Taigi, Lietuva J. Blažio asme
nyje neteko didelio ^mokovo, o 
vienok periodinė spauda jo mir
ties veik ir nepastebėjo.

Arstringame politikos gyve
nime, o ypač tuo metu, kai vi
sur dvelkia karo šmėkla, moks
lininkai miršta niekieno nepa- 
stebiami...

Gal būt, jums įdomu butų pamatyti, kas bus už 6174] 
metų nuo dabar?

Vargiai kas tikisi taip ilgai gyventi. Bet jus gąlite 
įgalioti savo anukų-anukų-anukų — ir taip toliaųs — vąL 
kus pažiūrėti, kas tais metais dėsis.

Tais metais bus atidarytas “Civilizacijos Skiepas” 
Atlantoje (Georgia), kuriame per šešis tūkstančius su 
viršum metų bus užmūryti įvairus šių dienų gyvenimo 
dokumentai — žymesniųjų literatūros ir meno kurinių 
kopijos, geresniųjų krutamųjų paveikslų filmos, mokslo 
veikalai, laikraščių numeriai ir t.t.

Tą “Civilizacijos Skiepą” sumanė ir rengiasi statytį 
iš plieno ir akmens Oglethorpe Universitetas, ir jisai 
kreipėsi į “Naujienas”, prašydamas padėti jam gauti ši
tam tikslui lietuvių kultūros rekordų taip iš Amerikos, 
kaip ir iš Lietuvos.

Jeigu tas sumanymas bus įvykintas, tai 8113 metuo
se, gegužės 28 dieną, ketvirtądiepį, J.2 valandą “Civiliza
cijos Skiepas” bus ątįdąrytas, ir kiekvienas asmuo, ku
ris turės tam tįkrą įžangos bilietą, galės toje iškilmėje 
dalyvauti, Bilietai, žinoma, ^us padaryti iš metalo, kad 
nesuplyštų, eidami iš kartos į kartą. Ogleghorpe Univer-r 
siteto mokslininkai apskaičiuoja, kad atidarymo ceremo
nijose dalyvaus 1874a cĮabar gyvenančių žmonių karta! 

V Norintieji savo tolimos ateitieą anukus įgalioti tame 
atidaryme dalyvauti galį tai padaryti, suteikdami atitin
kamų dovanų Universitetui.

\ Taigi matote, Jau šiandien planuojama, kas turės 
vięname žemės punkte įvykti daugiau kaip už 6,000 me
tų ateityje, tam tikrą dienų ir valandą, žinios “Naujie
nų”, numery, kuris tenai bus atskleistas, atidarius “Ci- 

Ivilizacijos Sktepą”, bus jau pusėtinai pasenusios.
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18 d. Mažeikiuose įvyko šauliu 
būriams ginklų įteikimas ir vie
tos lietuvių verslininkų sky
riaus 7 metų sukaktuvių minė
jimo iškilmės, į kurias apsilan
kė švietimo ministras Dr. L. 
Bistras. Po iškilmingų pamaldų 
Tumo Vaižganto mokyklos aik
štėje susirinko 4,000 žmonių. 
Susirinkusiai miniai Švietimo 
ministras pasakė kalbų, paste
bėdamas, kad mus ištiko dide
lis smūgis, kai netekome Klai
pėdos krašto. Ypač tas smūgis 
skaudžiai palietė musų ūkišką 
gyvenimą. Turim pergyventi u- 
kiškus sunkumus. Tiesa, jie jau 
praeina. Me? neturime pagrin
do nusiminti. Juk valstybę pra
dėjom kurti dar sunkesniu lai- 

|ku. Visų musų pasišventimas,

tais universitete lanko paskai
tas, o vakarais mokosi konser
vatorijoje, tai kur jau joms čia 
svajoti apie vedybas!

Dar 
jums 
reikia 
tokias 
galvoti. O taip, jos abidvi jau 
labai gražiai lietuviškai kalba, 
tarytum Amerikoje niekuomel 
nėra buvę.

Jei norite, tai Salomėja A-1 pasiryžimas gali atitaisyti tai, 
leksiunaitė Kaune skina visai ką mes nustojom, netekdami 
naują madą, kuri musų kaime Klaipėdos krašto. Apžvelgęs 
iš seno didelėje pagarboje lai- §įos dienos neramią tarptautinę 
koma. Ji dėvi skarelę! Tai gal politinę padėtį, kurioje esą jau- 
vienintėlė Kaune gražuolė, kuri Siamas atoslūgis, ministras 
taip prašmatniai, skoningai ir kvietė visus būti viena lietuvių 
kartu kukliai dėvi gražutę ska- šeima ir eiti į talką vyriausybei, 
relę! Jei sutiksite Kaune iš ry- atliekant jai skirtas sunkias pa
to anksti bėgančią jauną, reigas. jo kaiba kelių tukstan- 
džiaugsmingą panelę su skarele Lių žmOnių buvo išklausyta su 
į universiteą; žinokite, kad tai|didžiausiu dėmesiu ir baigus su

keltos ovacijos. Mažeikiškiai į- 
teikė šauliams visuomenės lė
šomis nupirktus 75 šautuvus, 10 
lengvų kulkosvaidžių ir 5 pis
toletus.

suspėsime, tvirtai jos 
į tai atsakytų, o dabar 
mokytis, nėra kada apie 
gyvenimo smulkmenas

į universiteą; žinokite, kad tai I 
jūsų čikagietė Salomėja Alek- 
siunaitė! Neabejotina, kad ji 
grįžusi į Chicagą nustebins jus 
visus savo tyčia gražiu balsu ii 
tikras, kad jos koncertai čia tu
rės didelį pasisekimą, bet tai 
bus ne taip greitai, juk Salomė
ja ne juokais nori pasiekti dai
navimo aukštybes! Tai jos sva
jonė, tai jos gyvenimo tikslas!

O štai linksmesnės naujienos, 
Jūsų čikagietė V. D. universite
to stipendininkė Joana Bučins- 
kaitė, toji simpatinga panelė, 
ištekėjo! Jos vyras Grybe, gim
nazijos mokytojas, yra net še
šetą metų studijavęs Harvvardo 
ir Chicagos universitetuose o- 
rientalinius mokslus ir dabar 
ruošiasi profesūrai.

Ponas Grybe, rodos, savo lai
ku, o gal ir dabar bendradar
biavę “Naujienose”, tai gal ji
sai jums gerai žinomas. Tai yrą 
rimtas vyras, 
jęs,

šįą proga 
kad Amerikos 
tuvęje sekasi
sisknbinkite įtarinėti, kad sakyt 
sjme "Pirmyn” choro dalyvės 
linksmute Ona Navickaitė ir sa
vaiminga Solomėja Aleksiunai- 
tė taip pat jau ruošiasi ištekė
ti. Oi ne, jos net neturi laiko 
apie tai galvoti. Dirba išsijuosę. 
Ona Navickaitė koncertuoja ra
diofone ir kartu lanko konser
vatoriją, o S. Aleksiunaitė ry-

Čikagietis, “Pirmyn” choro 
dalyvis, Benderis taip pat visai 
Lietuvoje aklimatizavosi ir dir
ba konservatorijoje išsijuosęs. 
Tik, žinote, jis turi vieną sun
kiai nugalimą bėdą — pašėlu
sio ilgesio kankinamas. Tik su
praskite to jauno vyro padėtį,- - 
jisai prieš išvykdamas į Lietuvą 
vedė ir dabar Lietuvoje turi vie
nas gyventi, tai maža malonu
mo. Bet jaunuolis Benderis ne 
iš tų, kurie pasiduoda likimui 
ir nenugali kliūčių, — jisai tik
ras, kad greitai galėsiąs ir sa
vo žmoną į Lietuvą pakviesti, 
tik jam vis dar rupi, ar nebus 
karo! O jei jo nebus, tai tik
riausiai jo žmona bus Lietuvo
je! O dabar Benderis mokosi 
ir dirba atsidėjęs ir kartu sva
joja, kada parkviesiąs savo 
žmoną Lietuvos oru pakvėpuo
ti. O Lietuvos oras eina Bende
rių! į sveikatą. Iš jo viso tryš- 
kia sveikata ir jaunuolišku 
džiaugsmu!

Beikia laukti ir tikėtis, kad 
Bendoris su laiku pakeis teatre 
musų kai kurias operos garse
nybes, kurios jau sensta.

Šitokiam pakeitimui Bende
rius turi visus reikiamus priva
lumus, tai jo didelis noras dirb
ti, gera balso medžiaga ir tik
rai artistiška išvaizda.

Žinote, Salomėja Aleksiunai- 
tč bent kiek nusiskundžia, kad 
jai Lietuvos klimatas ir valgis 
sudaro kiek nuostolių; mat, jos 
suknelės vis darosi permažos... 
Taip šauniai ji moka pajuokau
ti!

Ir visi kįti amerikiečiai lie
tuviai studentai labai gerai sa
ve universitete yra atsireko- 
ipendavę kaipo rimti mokslo 
darbininkai.

—Jūsų Keistas

— o —
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16 d. studentų organizacijos 
“Juros” surengtoje paskaitoje 
prof. K. Pakštas iškėlę lietuvių 
tautos jūrinės veiklos 'sekamus 
10 punktų: 1) 10 km pajūrio 
ruože turi būti taip svarkoma, 
kad ten įsigalėtų tiktai lietu- 
Iviai, 2) šventojoje tuojau steig
ti modernišką uostą, 3) pagrei
tinti žvejų uosto statybą, 4) į- 
steigti prekybos laivyną iki 60,- 
000 tonažo, 5) • steigti jurinin
kų mokyklą su žvejybos sky- 
riumi ‘ir šventojoje sukoncen
truoti visus musų jurininkus, 
6) žvejybą modernizuoti ir iš
plaukti į Atlantą, 7) įsteigti na
vigacijos institutą, 8) vasaroto
jus kreipti į musų pajūrį, 9) 
kas metai ruošt juros dienas ir 
10) propaguoti vandens sportą, 
o mokyklos programoje įtrauk
ti jūrininkystės klausimą.

Šio mėnesio pabaigoje prof. 
Pakštas vyksta į Ameriką, kur 
kurį laiką gyvens Hollyvvoodc 
ir skaitys paskaitas didžiausia
me pasaulyje Los Angeles uni
versitete.

— o —

mokslui atsidė-

tęnka pastebėti, 
lietuvaitėms Lie- 
išįekėti. Tik ne-

(GALAS)

Įsteigė kiaušinių 
sandėlį

KRETINGA. — Vienuolyne 
atidarytas kiaušinių sandėlys. 
čia kiaušiniai surūšiuojami, 
pakraunami ir pristatomi j ge- 
ležinkelįo stotį. Sandėly dirba 
apie 100 darbininkų. Kiaušiniai 
suvežami iš Palangos, Darbė
nų, Salantų, Kartenos, Kulių. 
Andriejavo, Veviržėnų, Gargž
dų ir kt. apylinkių.

KAUNAS, V/19 — Ligi šiol 
Lietuvoje veikia 26 muilo fabri
kai ir dirbtuvės. Stambiausia 
muilo pramonė buvo Klaipėdo
je. Netekus Klaipėdos, dabar 
stambiausias muilo fabrikas 
priklauso akcinei bendrovei 
“Lietuvos Muilas”. Jos fabrikas 
veikia Panevėžyje. Akcine “Rin- 
guvos” bendrovė yra stambiau
sias muilo fabrikams žaliavos 
tiekėjas. Apie 50 proc. jos ga
minių suvartodavo muilo fabri
kai Klaipėdoje. Kadangi “Rin- 
guva” nustojo svarbiausio pir
kėjo, tai “Ringuvos” vadovybė 
prašė finansų ministro leisti jai 
steigti muilo fabriką. “Ringu- 
va” iš ūkininkų superka dide
lius linų sėmenų kiekius. Lei
dimas muilo fabrikui steigti 
gautas. JJetrukus Kaune, prie 
aliejaus fabriko, kuris veikia 
Šančiuose, įrengs muilo fabriką.

KAUNAS, V/19 — Lietuvos 
verslininkų įsteigtoji akcine 
“Geležies” bendrovė baigė savo 
pirmuosius veiklos metus. Day 
bar įvykęs akcininkų su^firfki- 
inas su pasigėrėjinmzKonstata
vo, kad bendmyė'uaugiau nei 
patenkino sKtfgėjų viltis. Bend
rovė turpjo gražaus pelno. Nu
tarta akcinį kapitalą padidinti 
daiyd00,000 Lt, išleidžiant tai 
sumai antros laidos akcijas.
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Vasaros" ValgiaiDetroito Lietu'ių Žinios
IŠ DETROITO PADANGĖS

teduota

taikomų,

gatavus valgius, o jau 
eina šalti gėrimai, kaip 
teduota arbata, 
ir įvairus kiti

kompanijos 13,000 
savaitę

“C. & H.” ar “DOMINO” PURE CANE

Cukrus 5 “27c
VIS DAR TEBESTREI- 

KUOJA
Briggs 

darbininkų jau antrą
kaip streikuoja. Kol kas sun
ku numatyti, kada tas streikas 
pasibaigs. Kadangi ta kompani
ja gamina automobiliams, taip 
sakant, “kunus”, tai skaudžiai 
liko paliestos ir kitos įmonės. 
Apskaičiuojama, kad dėl to 
streiko darbo neteko apie 
7.0,000 darbininkų.

Briggs kompanija yra pasi- 
mojusi sunaikinti uniją ir to
dėl griežtai atsisako pasirašyti 
kontraktą. Kompanija jaučia, 
kad dabar yra gera proga uni
jos atsikratyti, kadangi tarp 
darbininkų nėra vienybes. Ten
ka pasakyti, jog Homer Martin 
tikrai daug pasitarnavo kom
panijoms suskaldydamas auto
mobilių pramones darbininkus.

TOM MOONEY
Taigi, kitą sekmadienį, bir

želio 11 d„ turėsime progos iš
girsti Tom Mooney. Jis kalbės

žemos kainos ir kokybės darbas

CermakConstructionCo.
NAUJŲ NAMŲ 
PERTAISYMAS 

MODERNINIMAS 
PAMATAI 

KARPENTERYSTE 
PLYTŲ DARBAI 

CEMENTO DARBAI 
PLUMBINGAS-Š1LDYMAS 

KRAUTUVIŲ FRONTAI 
PORČIAI 

UŽDARYMAI PORCIŲ 
VIŠKŲ FLATAI 
VASARNAMIAI 
REZIDENCIJOS 

GARAŽAI — GASO STOTYS 
DYKAI APSKAIČIAVIMAS 
PINIGAIS: AR. IŠMOKĖJIMAIS 

MES FINANSUOJAME NUO 
_ 1 1K1 15 METŲ_____

2207 Archer Avenue 
KAMPAS ARCHER AVĖ. IR 

CERMAK RD.

Tel. CALumet 2967 
PO « V. V. SAUKTI 
VICtory 9526

2:30 vai. po pietų State Fair 
Coliseum patalpoje, Woodward 
prie 8 Mile Rd. Privažiuoti ga
lima Woodward fgatvekariais.

Geistina, kad lietuviai kaip 
galima gausiau tose prakalbose 
dalyvautų. Mooney vyriausias 
dabartinio maršruto tikslas yra 
sukelti Amerikos žmonėse ju
dėjimą, kuris siektųsi Warren 
Billingsą išlaisvinti.

MIRĖ D, GAIŽAUSKIENĖ
Gegužės 27 d. pasimirė D. 

Gaižauskienė, 1652 Gladstone. 
Palaidota ji liko su bažnytinė
mis apeigomis Oliver kapinėse. 
Patarnavo laidotuvių direkto
rius D. B.. Brazis,

Velionė Gaižauskienė dar bu
vo gana jauna moteris, vos 44 
metų amžiaus. Mirė ji po sun
kios vidurių operacijos.

Velionė Gaižauskienė buvo 
labai smagaus 
do moteris. Ji 
šokius. Draugų 
buvo laukiama

Velione pasižymėjo taip pat 
ir savo darbštumu. Kadangi 
paskutinių kelerių metų nedar
bas gana skaudžiai palietė ir 
Gaižauskienę, tai ji stengėsi šei
mai padėti susirasdama 
vienokį ar kitokį darbą.

Gaižauskiai su visais 
gražiai sugyveno, todėl į 
luves susirinko didelis 
žmonių. Kiek teko patirti, į ka
pines nulydėjo apie 40 automo
bilių.

Velionė paliko nuliūdusį vy
rą Praną ir du sunūs, vienas 
kurių, rodosi, yra 15, o kitas 16 
metų amžiaus.

MIRĖ CHARLES 
DERSEY

• Gegužės 29 d. mirė Chgrles 
Dersey (3982 McKinley) sulau
kęs 60 metų amžiaus. Palaido
tas jis liko birželio 1 d. Laido
tuvėmis rūpinosi miestas.

Charles Dersey buvo labai 
menkos sveikatos žmogus, Per 
ilgą laiką jis dirbo Fordo dirb
tuvėje. Ten bedirbdamas jis nu
sipirko farmą Milon kalintoje. 
Turėjo skolų. Dėl silpnos svei
katos farmą turėjo apleisti ir 
vėl grįžti į miestą. Pastaruoju 
laiku buvo pradėjęs pas Fordą 
dirbti. Dirbdamas sušilo ir at
sigėrė šalto vandens. Manoma, 
kad dėlei to susirgo plaučių už
degimu. Liko nugabentas į li
goninę, kur jo kūną daktarai 
apdėjo ledais. Pasirgęs vieną 
savaitę, jis pasimirė.

Velionis paliko žmoną, sūnų 
ir dvi dukteris. Visi jo vaikai

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
Floyd Roberts, kuris žuvo 

Indianapolio automobilių 
lenktynėse. Pernai jis lai
mėjo panašių lenktynių 
čempionatų.

Iš Lietuvos

Bruno ir Josephine
Kacucewicz

VASARNAMIS
LAKE SHORE
COUNTY ROAD

beverly SHORES, 
INDIANA

Puiki vieta praleisti atostogas. 
Prie pat Michigan ežero. Galima 
maudytis ir kaitintis saulės spin
duliuose.

Vasarnamis įrengtas su visais 
moderniškais patogumais: yra 
elektra, bėgantis vanduo. Kam
barių kainos prieinamos. Prašo
me atsilankyti.

*

ir linksmo bu- 
mėgo dainas ir 
tarpe ji visados 
viešnia.

sau

labai 
laido- 
burys

DETROITO KALEN- 
DORIUS

L. P. P. Klubo susirinkimas 
įvyks 
bus 9 
nėję.

birželio 11 d. Laikomas 
vai. ryto Lietuvių svotai-

1 ii!
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20 d. įvykusiame “Maisto” ak
cininkų susirinkime paaiškėjo, 
kad “Maisto” balansas siekia 
21,447,483 Lt. Metai baigti su 
615.957 Lt gryno pelno. Skirs
tant pelną 430,000 Lt paskirta 
akcininkams dividendui mokė
ti, 70,000 Lt į atsargos kapita
lą, 40,000 Lt Ginklų Fondui, 
5,000 Lt Aero Klubui paremti, 
15,000 Lt savo fabrikų darbi
ninkų švietimui ir kultūros rei
kalams, 10,000 Jaunųjų Ūkinin
kų Ratelių fondui, 30,000 pašal
poms ūkininkams. Nutarta ak
cinis kapitalas padidinti 750,000 
Lt. Tam tikslui bus išleista 30,- 
000 naujų akcijų, (kiekviena po 
25 Lt). Dabar “Maistas” turės 
akcinio kapitalo 11,500,000 Lt, 
kurį sudarys 460,000 akcijų po

— o--
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Europos krepšinio pirmenybės 
Kaune eina nepaprasto ūpo pa
kilimo ženkle. Į didžiulę naujai

ne tiktai jaunuomenė, bet ir žil- 
galviai seniai, vyrai ir moterys. 
Susidomėjimas krepšinio spor
tu nepaprastai didelis. Kas ne
betelpa halėje, kur visi bilietai 
iš anksto perkami, pulkais ren
kasi sporto aikštėje ir namie 
prie radijo aparatų. Dienraščiai

birželio 18 
Visi nariai

L. A. P. Klubo 
susirinkimas įvyks 
dieną, 9 vai. ryto, 
būtinai susirinkime dalyvauki
te. Bus išduotas raportas apie 
pasitarimą dėl susivienijimo su 
Keistučio Pašalpos Draugija.

-a a o
L. Klubo susirinkimas 
birželio 23 d., 7 vai. va- 
klubo patalpose (9236

įvyks
karo,
Cordoni). —Reporteris.

Liberty Grove Cafe
(Buvęs Dambrausko Daržas)

83 & Willow Springs Road
............ ' "! ' I"' ' " '

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

Vasaros karščiams užėjus, 
musų apetitas pareikalauja vir 
sai skirtingų valgių ir gėrimų, 
šeimininkė turi galvoti kaip pa
daryti tokius valgius, kurie la
biau sukeltų musų norą valgy
ti, kad butų gaiviną ir mais
tingi.

Todėl, perkant valgius, visų 
pirmu reikia turėti galvoje vai
sius ir daržoves, Paskui, kad 
išvengti virtuvės darbo, reikia 
pirkti 
po to 
antai, 
kava 
gėrimai.

Visų tų, vasarai 
valgių ir gėrimų galima gauti 
Midwest Stores krautuvėse. Vir 
sos prekės naujos, šviežios, nes 
ką tik gautos. Visos puikiausios 
rūšies 
tuotas.
prekes pirktos kroviniais tie
siai iš

ir patenkinimas garan- 
Kainos žemiausios, nes

gamintojų ir dirbtuvių.
Bet Midwcst Stores organiza

cija susidaro iš virš 450 narių 
krautuvninkų, turi nuosavus 
modernus sandėlius, prekes 
perka stambmenoinis ir moder
nu pristatymo budu gali visus 
narius aprūpinti laiku ir švie
žiausiomis prekėmis. Aišku, 
kad prie tų sąlygų kiekviena 
šeimyninkė tikrai gali rasti no
rimą sau patarnavimą.

Šiandien telpa Naujienose jų 
skelbimas, šeimyninkės, persi- 
skaitykite ir įsitikinkite ką už 
kiek galite nupirkti. (Skelb.)

pasiekti galime, nes žemės plo
tų tinkamų linams turime pa
kankamai.

— o--
KAUNAS, V/19 — Didesnės 

Kauno ir provincijos tekstilės 
pramonės įmonės atleido sve
timšalius meistrus ir jų vieton 
priėmė klaipėdiškius. Pasirodo, 
kad šios specialybės gerų meis
trų mes turimi ir savųjų, ku
rie pilnai galiu pavaduoti arba 
net geriau darbą atlikti ir už 
svetimšalius. Iš viso klaipėdiš
kių specialistų pareikalavimas 
yra nemažas. Jau beveik visi jie 
aprūpinti darbu

važiavę daug užsienio svečių ir 
žurnalistų, ypatingai daug iš 
Baltijos valstybių. Gegužės 22 
d. vakare iš Vilniaus specialiai 
rungtynėms atvyko 15 lietuvių 
aikraštininkų. Europos krepši
nio meisteris Lietuva turi kelis 
rimtus konkurentus, būtent lat
viai, kurie jau nugalėti, pran
cūzai, italai ir, gal būt, lenkai.

— o —
KAUNAS, V/19 — Gegužės 

14 d. įvyko Kretingos Vartoto
jų Bendrovės metinis suvažia
vimas. Iš apyskantos paaiškėjo, 
kad ši bendrovė turi bemaž 900 
narių ir daro smulkiomis, kas
dieninio vartojimo prekėmis 
per 2,500,000 litų metinės apy
vartos. Iš gauto pelno savo na
riams bendrovė už įpirkimą šie
met grąžino Lt 17,000, — arba 
3 proc. narių įpirktų sumų. 
Bendrovė turi beveik 300,000 lu 
tų savų kapitalų, 8 skyrius, iš
laiko 75 tarnautojus. Krautu
vės ir sandėliai įrengti nuosa
vose patalpose.

— O—
KAUNAS, V/19 — Gegužės 

16 d. žemės ūkio ministras prof. 
Krikščiūnas, pareiškime spau
dai, skatino ūkininkus atkreip
ti ypatingą dėmesį į linus, nes 
tai vienintelis produktas, ku
riam kainos užsieniuose ne. tik 
pakenčiamos, bet visai geros, 
net apie 30—40 proc. pervirši
jančios prieškarines kainas. Mes 
linų eksporto atžvilgiu pasiek
davome 2—3 vietą. Turime 
limumo pasiekti I vietą ir

ga- 
tai

ŠTAI KAIP REIKIA TAUPYTI 
PINIGUS!

PIRKITE “MIDWEST STORES”
KUR JUS (SAUSITE GERĄ MAISTĄ IR ŽEMESNE KAINĄ! 
“'T"rjLiur.jm.ii' i .................. .. ...... . ....... ' ,,,■
IŠPARDAVIMAS! PENKTAD. IR ŠEŠTAD., BIRŽELIO 9 IR 16

PIRK NUO

SPRY 1 sv. ken. 19c 3 sv- ken. 48c
SNIDER’S 11 ha/,7supATV Didelė bonka 1 5C
“MIDWĖŠT” PUIKIOS CALIFORNIJOS
PVM AI RIEKUTĖS AR No.1 1 Vl/11 PUSĖS aukšti ken. 2 už 25C
“MIDWEST” BRAND
DEL MAIZ NIBLETS C0RN 12 unc. A 

ken. fcuž Cvk
BORDEN’S “EAGLE BRAND”
PIENAS Saldintas-kondensuotas ken. 19c
“MIDWEST” DE LUKE KAVA Svaro kenas 25c
“KING-KOLE” RŪKYTI CALAS KUMPIAI Svarąs 19V2c
“MIDWEST” TOMATO SOUP Reg. kenai 5c
“GOLD MEDAL” CORN KIX 2 pak. 23c
KARO SYRUPAS Blue Label 1 svaro kenai 10c
MAZOLĄ Virimui Aliejus Paintčs kenai 22c
FOULDS* Spage tai ar Makaronai Sv. pak. 12c
“SUNSWEET» DIDELI SLYVAI Svaro pak. 10c
NAUJI CALIFORNIJOS GRANDŽIAI 288 dydžio Tuz. 17c

CANTALOURE Puikus Calif orui jos 2 už 190
ARGO GLOSS STARCH 1 svajro pak. 2 už 130
LUX SOĄP FLAKES Maži 90 Dideli pak. 210
LUX PRAUSIMOSI MUILAS 4 už 250
LAVA MUILAS ............................ . ..... 7 3 už 170
“CHIPSO” 2 maži 17^ Dideli pak. 210
“S0I<WASH” Vandens minkštintojas 32 unc. pak. 190
iVORY SOAP 2 dideli >90 2 vidut. šm. 110

DYKAI KENAS TALCUM POWDER
OLIV-ILO prausimosi muilas ...

SU 3 ŠMOTAIS 
.......... 3 už 150

1 f* LINCO IŠPARDAVIMAS! Pirk 2 bonkas Linco už 25c 
■ « ir gauk 10c pakelį JUNO CLEANSER už 1c,—Kartu

$100 UŽDYKA Kiekvieną Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

„ B Jim'aia ' — 'tp*Stg KE,S PI6I^LL

DARBAI. 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus* Leng
vus išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
- Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 800 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą 

r • • ;
tokią kainą, kokią 
mokėtu Mes duosime 

. kainą už jūsų senąjį, o 
šią dali 
GALITE IŠSIMOKĖTI

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

Pirkite garantuotą karą, 
kuris tarnaus daug metų už 

išgalite 
gerą 
liku-

PER

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis

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

os>s. $1°®"

MEMBER

4

•

o 
•*»

BUKIT SVEIKI IR STIPRUS
Bet kokiai negalei yra tikrai sunku tvir
tai “koją padėti” žmonėse, kurie sveiki 
pasilaiko.

Nusilpusios sąlygos teikia ligoms gali
mybes, Tūkstančiai Chicagos žmonių 
geria tą gardų j į sveikatos statytoją, 
MALVAZ, — tuo budu palaikydami kū
ną gerose sveikatos sąlygose.
Jei stokojate gyvumo, jaučiatės* nusilpę, 
negalite užmigti, nervingi ir nuogąstau
jate, mes patariame ir jums gerti 
MALVAZ., Tačiau pasimatykite su savo 
daktaru ir užsitikrinkite, kad neturite 
kokių nors organinių negaliavimų, nes 
MALVĄZ yra statytojas — ne gydomoji 
galia.

CRANE COAL Č6WaNY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORT8MOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run <r-,
(Screened) Tonas   >7.00
PETROLEUM CARBON ęoKE C“, ne 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas* f

šibs kainos tiktai iki Liepos 1 1<m Sales Tas ekstra *’ 1939
IH.lJJUIirL III Jlll.l—I-II I U-L | d Į Į L-UĮ>.

CONRAD 
FOTOGRAFAS 

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

420 W. 63rd St, 
Tel. ENG. 5883-5849

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

karpąs Monroe St.. Chicago Dl. Imkite ele- 
totorių iki 5-to aukAto. Priėmimo kamb. 506 
dfil vyrų ir 508 dM moterų. Valandos: 10 
a. m. Iki 5 p. m. Nedaliomis 10 a. m: iki 
12 v. Panod.. Sered. ir Subatomis nuo 10 
ą. m. iki 8 p. m.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
Saukit Tel. YARDS 34M

Lietuvis Plumberis
Laisnuotas —•

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Garsinkites ;‘N-nose”
• LIGONINES— 

HOSPITALS
SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI už $ *| ^.SO 
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ 15.00 
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama.... fc 
VISAS LIGAS GYDOMA $*f.OO 

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

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS

m
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“NAUJIENŲ” JUBILIEJINIS KONTESTAS t 
f

n”” ■,- KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI

LAIPSNIS KETVIRTAS
REIKIA 40,000 BALSU—DOVANA $100.00

LAIPSNIS TRECIAS
REIKIA 21,000 BALSU $50.00 DOVANA

LAIPSNIS ANTRAS
REIKIA 10,000 BALSŲ—$22.00 DOVANA

J. A. SINKUS

10029 
Avė., 
Tel.

S. Princeton 
Chicago, III.

Comm. 2073

S. NARKIS 
4353 S. Talman Av, 

Chicago, III.
Tel. Laf. 3974

Turi 62394 balsų Turi 44531 balsų

ONA DAVGIN
6108 S. State St., 

Chicago, III.
Tel. Englewood 6530
Turi 31891 balsų

J ŽUKAS
1739 S. Halsted 

Chicago, III.
Turi 28273 balsų

St.
2914 W. 45th St. 

Chicago. III. 
Tel. Lafayette 5647

Turi 25997 balsų
Turi 15518 balsų

P. GALSK1S

2640 N. St. Louis

Avė., Chicago, III.

A. NARBUTAS

1033 W. 103 St.
Chicago, III.

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

tel. Haym. 5890 
Turi 14125 balsų

ART. STANIONIS
3950 W. Gladys 

Avė.. Chicago, III.
Turi 14480 balsų Turi 12561 balsų

LAIPSNIS ANTRAS
(ANTRO LAIPSNIO TĘSINYS)

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5,000 BALSŲ—$10.00 DOVANA

Mrs. V. FAIZA
AL.

AMBROZEVICIUS

1739 S. Halsted St 
Chicago, III.

Turi 11218 balsų

F. BULAW

806 W. 31st St. 
Chicago, III.

Turi 6572 balsų

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

Turi 12000 balsų

ALBER3
UŽDRAVAITIS

615 Cortland St,

M. DUNDULIENE

4031 S. Talman 
Avė., Chicago, IUL

719 Lincoln Avė.
Rockford, III.

MAČIULIS

3

EDWARD JUSAS

2131 W. 24th st. 
Chicago, III.

.Turi 8100 balsų

12

Hart, Mich.

906 Prescott St-, 
Waukegan, III.

Turi 9250 balsų

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

Tel. Vinewood 
1—0789 _

Turi 8390 balsų

A. L. SKIRMONT
15723 LaThropAv. 

Harvey, III.

Turi 7750 balsų

13 14

ALBIN SMALELIS

1943 N- Kostner

Avė., Chicago,III. 1108 Elizabeth Av.

Grand Rapids: 
Mich.

M. KULESUS

A. FRENZELIS
86 6ellwood Avė. 
Toyonto, Canada. 

Tųu ; 5250 balsų

PETRONĖLE

ŽUKAS
Chicago, ,111. 

f ,

Turi 5140 balsų

JOS-

1833 Evergreen 
Avė., Chicago, III.

Turi 7550 balsų

6

MRS. K. MANKUS

4027 S. Maplewood 

Avė., Chicago, III.

Turi 7536 balsų

18

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

Turi 7372 balsų

19

8

A. RAŽAITIS

2122 W. 24 St.
umcago, I1L 

Turi 7008 balsų

20

Turi 6070 balsų Turi 6050 balsų
Turi 5600 balsųTuri 5800 balsų

I Turi 5275 balsų

ST. MOCKUS

KIENE

1224 Harrick Avė.
Racine. Wis

NON GRADŲS

MATULIAUS-

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

8 9

BULOTH

527 S. 4th St., East
St. Louis, III.

M. ŠEŠTOKAS

N. 35th Avė,1323
Melrose Park, III.

ONA VILIENE
1646 N. Bell Avė., 

Chicago, III.
Turi 4908 balsų

JOS. AUGAITIS
1608 S. 50 Avė. 

Cicero, III.
Turi 4200 balsų

Turi 4000 balsų

NOVO- 
GRODSKAS

386 Manitoba Av. 
Winnipeg, Man-, 

Canada.
Turi 3880 balsų

B. BARNIŠKIS 
9424 Burnside Av.

Chicago, I1L
Turi 3600 balsų

13 14

J. PAKARKLIS
24 St. John Avė., 

Norwood. Mass- •
Turi 1775 balsų

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

25

J. MARTINAITIS

Route

Free Soil Mich.

Turi 500 balsų

773 Bisson Avė., 
Akron. Ohio

16 1715

N. TRUMPICKAS

18

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

Fit2ki\u£S
DAUGINT 

359 Jefferson 
Aurora, III.

Turi 3600 balsų

St-
Turi 3000 balsų

J. MAKSVITIS

Calumet City, III.

Turi 2978 balsųTuri 3145 balsų Turi 3000 balsų

2019

Z. GAPŠIS

4405 Valley View

Av., Baltimore.Md.

M. ItOVAITIENE J. ŽICKUS

III.
3432 S. Morgan St.

Chicago, III.
700 S. 9th St.

Herrin

21

ST. ŽUKAUSKAS
42 Keith St., 

Lee Park,
Wilkes Barre, Pa

Turi 775 balsu

Turi 1000 balsu Turi balsu 050Turi 1500 balsų

29 332726

J. SEKYS

St. 
III.

904 Broad St 
Hartford, Conn.

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

SUGDINIS 
212 E. Clark 

W. Frankfort, 
Turi 1000 balsų

30 31

Turi 500 balsų

Turi 650 alsų

11

S. NAUDŽIUS

2230 Alpine St., 
Grand Rapids, Mich

Turi 2775 balsų

23

J. KRUKONIS
185 Silver St.

S. Boston, Mass.

Turi 500 balsų

35

J. SHOLTEMAN
3237 W. Le Moyne 
St-, Chicago, III.
Turi balsų 2200

F. RUŠINSKAS

Rodney. Oont. 

CANADA

Turi 500 balsų

36 '

ŠEŠKAUSKAS 
GEO

E. Mjllinorket, 
Maine.

Turi balsų 300

J. JURKŠAITIS

308 E. Markei St.

Wilkes Barre, Pa.

Turi balsų 275

LIDŽIUS
Deodor St3727 

Indiana Harbor,Ind.

Turi 275 balsų
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Naujienų Konlesto Eina
pluoštų 

perinai-

iš Non

Šios savaitės kontesto kopė
čiose keletas kontestantų pri
davė po gana didelį 
balsų ir keletas iš jų 
ne vietas kopėčiose.

.Albertas Uždravaitis
Grūdus skyriaus . persikėlė į 
pirmų laipsnį ir dar pralenkė 
kelis jau seniaUs buvusius ta
me laipsnyje. Svdrbiaūsid tai, 
kad jam pasisekė pralenkti sa
vo tetų Oną Vilionę, ką jis ir 
buvo pasiryžęs padaryti pirm 
įstojimo į kontestą.

C. K. Braze iš Kenosha, Wis. 
nors lėtai, bet visgi slenka 
aukštyn. Kadangi Braze Kėno- 
shoj turi gana daitg draugų, 
tai turėtų kiek smarkiau lipti, 
nes Kenoshoj dar tik apie puše 
lietuvių skaito “Naujienas”.

Iš moterų tai tik FrancfeS 
Daugint prisiuntė balsus, o ki
tos moterys aptingo 
spektus rengiasi. Gal 
jos visus nustebins.

Lauksime sekančios

ar pro-

savaitės.
T. Rypkevičia.

J. Ascillos Rėmėjai 
Konteste

Aš nuo savęs noriu palinkėti 
Yuškams laimės ir sveikatos, o 
jų dukrelei pasisekimo naujam 
biznyj. Kay’s draugėms ir šios 
apylinkės merginoms ir mote
rims patariu grožio reikalais 
aplankyti Kay’s Beauty Shoppė. 

tina
Mr. ir Mrs. Joe Buchness gy 

vėna adresu 10559 S. La Šalie 
St. Dfaugdi Btiehniai yra seni 
ndujieniečiūi 
dratlgai. 
apylihkėj 
yra labai 
Užsirašė
ir daf magūryčioms pavaišino 
mane su skaniais pietumis. Iš 
tikro, yra Už ką ištarti nuošir
dų ačiū ir palinkėti laimės ir 
sveikatos geriems draugams.

Joe Ascilla, 
1833 Evergreen Avė.

Diena Iš Dienos
M .Mm.i

ir seni mano 
Gyvena gana gražioj 
nuosavam ndme ir 
draugiški žmonės, 

metams “Naujienas”

John A. Sinkaus 
Pasekmės

Mane parėmė “N.” konteste 
M r. ir Mrs. Yuškai, gyveną po 
antrašu 1937 S. 48 Ct., Cicero, 
III* '

P-ai Yuškai yra seni naujie- 
niečiai ir labai nuoširdus ir 
draugiški žmonės* Mano aki
mis žiUriht, pp. Yuškai yra pil
nai patenkinti savo gyvenimu. 
Gyvena gražioj apylinkėj ir ga
na erdviam nuosavam name. 
P-as Yuška yra didelis dainų 
mėgėjas ir narys Ch. Lietuvių 
Vyrų choro. P-ia Yuškienė ir 
jos dukrelė yra narės Ch. Lie
tuvių Dr-jos.

Prie progos turiu priminti, 
kad jų dukrelė neseniai atsida
rė Kay’s Beauty Shoppe po tuo 
pačiu adresu pirmam aiigšte.

____________ i

Nors ir iš lėto, bet vis šiek 
tiek stumiuosi pirmyn kontes
te. Praeitos savaitės pasekmės 
buvo mažos, bet ne tuščios.

Keletas pagarsinimų ir tre
jetas skaitytojų prisidėjo pa-

Tikuosi, kad daugelis iš ma
no prospektų bus našus ateity
je/

Ačiū mano rėmėjams 
tyje. —John A. Sinkus*

praei-

_____ i____
i ■ i T, I

S. S. R. S. 1939 PANORAMA 
“SOVIETŲ KAVALKADA” 
“JAUNlMO DAINA”, “TA

LENTŲ NAMAS”, “MASKVOS 
GEGUŽĖS PIRMO PARADAS”.

SONOTONE 
66 E. Van Buren

Tarp Wabash ir Michigan 
Oras vėdinamas — vėsu ir 

patogu

Dėkoju Savo 
Rėmėjams

Praeitą savaitę p-ia Ė. Spit- 
lis, gyvenantis 4028 S. Maplc- 
wood avė., atnaujino prenume
ratą. P-as Spitlis užlaiko gaso- 
lino stotį prie Archer ir Cali- 
fornia avė., prie N. W. kampo*

Kam tik reikalingas koks 
nors patarnavimas prie auto
mobilių, prašau kreiptis pas 
p. Spitlį.

« » «
J. Baktys, 2808 W. 

užsirašė “Naujienas”,
užlaiko labai gražioj vietoj rū
bų valymo įstaigą, taipgi siu
va ir naujus. Kreipkitės pas J. 
Baktį, kas norite gražiai pasi
rėdyti. —K* Mankienė.

Gražios Civilės 
Vestuves

Pereitą sekmadienį, birželio 
4tą, įvyko p. Agotėlės Dęmi- 
kiutiTs ir Juozo Ėtalik vestuvės, 
Styblos svet., 2700 S. Chris- 
tiafia Avė. Ne tik puota btivo 
toje svet., bet . ir vedybinės ap
eigos. Apie 5tą vai. po pietų 
atvažiaVa. jaunavedžiai, pamer
gės; pabroliai, ir teisėjas.

Kadangi šliubas buvo civi
lis, tai ir 'visos apeigos civi
lės. Prie piano buvo p-lė Jo- 
sephina Shultz. Solo dainavo 
p. Marijona Schūltz, vestuvėms 
pritaikintas dainas.

Po visų ceremonijų — mar
šas. Nemanau, kad ir bažny
čioj galima butų gražesnės ves
tuvių apeigos surengti. Tai pa
vyzdys kitiems jaunuoliams— 
laisviems, nereikia maldauti 
kunigo, kad priimtų į bažny
čią ir vestuvių ceremonijas at 
liktų.

Jaunavedžiams patiko vestu
vių apeigos, kaip ir mums, sė- 
nesniems. Tik kalbėjome apie 
tai ir džiaugėmės.

Svečiui buvo maišytų tautų 
— lietuviai ir čekai, nes jam 
navedis yra čekas. Pietus taip
gi buvo pusiau čekiški, pusiau 
lietūviški. Po pietų pirmiausia 
prabilo Edvardas Demikis, iš 
reikšdamas, kad jis turi gerą 
seserį, tėvai turi gerą dukterį; 
o Juozas 
na.

Df. S.
vedžiam
bėjo ir kiti jaunavedžių drau
gai ir draugės, kUrių 
džių neteko nugirsti.

Vėliau tęsėsi šokiai, 
tra sugrojo lietuviškų 
keletą polkų, kiti visi 
buvo čekiški, nė vieno 
koniško šokio :negrojo,
kai gražiai šoka. Jauni' ir seni, 
visi moka šokti ir dainuoti.

Tur būt Užtatai ir Agotėlės 
širdį palaužė čekas. Agotėlė 
yra gera pianistė, o jos sužie
duotinis geras šokėjas, ir link- 
smaus budo vaikinas. Agotėle 
ir po vestuvių apsigyveno pas 
savo tėvelius. Kaip dirbo savo 
biznyje pirmiau su savo su
žieduotiniu, taip dirbs ir to
liau.

Nuo savęs aš linkiu Agotėlei 
ir Juozui ilgiausių metų sugy
venti santaikoj.

A. Miščikaitienė.

Pagerbė pp. Kairius 
“Perlini^ - 30-tų 
Šukaktuvią Proga

SUSIRINKIMAI
Kriaučių lokalo 269 A. C. W. of 

A. susirinkimas įvyks penktadienį, 
birželio 9 d., Amalgamated Centro 
name, 333 S. Ashland blvd./ 7:30 

Surprizas drg. Kairiams it Suri(val- vak- visil Pareiga dalyvauti.
pthas Svotams VaWbai

Joniškiečių Labdarybės ir Kultu-
Atminimų Diena buvo dviejų ros Kliubo susirinkimas įvyks sek- 

surprizų diena — ir drg. Kai- piktų p. J. Juškos (Hollywood) sVe- 
tianis it jų svečiams. tainėj, 2417 W. 43rd St. Visi nariai

Pasiteik ir mums i g diend ‘
>Uti prie Ldke Dėlavan, kur kliubo. —B. Vaitekūnas, rašt.
dtg. Kairiai buvo sustoję pra- Garfield Park Lietuvių Vyrų ir 
leisti šVėfttes. Baigiant važiuO- Moterų Pašalpinio Kliubo pusmeti- 
[i, pervdžiaVčm Delavftti ėzerO Į bifželiO 11 d. Cicero Lietuvių Liuo- 

„ , .ir 49th Ct.,
I Cicero, III., 1 v. p. p. Prašom buti- 
’ | hai atšilankyfi yra daug svarbių

tomą ar investuoti pinigus į kurią 
nors spulką, ar ne.

M. Medalinskas.
Teisybės Mylėtojų Draugystės 

priešpusrnetinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, birželio 11 d. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 Soūth 
Halsted St, 12 vai. dieną. Viši na
riai kviečiami būtinai atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų.

A. Kaulakis, rašt.

. TZ J imaaieių, Dirželiu 11 a, i;ou vai. pu
ir drg. Kai- pfetų p,, j, Juškos (Hollywood) sVe-

tiltų. Ten radom kelis autbmo- sybės svet.^ 14th St. 
bilius su pažįstamais draugais, ' _ ' " ‘
jf pasirodė, kad visi į tą fjačiiį Į dalykų aptarti it taipgi bus svars- 
vietą važiuojam. Nuvažiavę pas 
northsidiečiuš drg. Kairius, teh 
atradom dar pustuzinį aUtbmo-

CLASSIFIED ADS
HELP VVANTED—FEMLALE 

______ Darbininkių Reikia •
REIKALINGA mergina prie abel- 

no namų darbo. Gali gyventi arba 
eiti vakarais namo. Maža šeimyna, 
žydai, geri namai, $6 savaitei. San- 
ders, tel. Dearborn 1540.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI TAVERNAS — 
South sidėj—kampinė vieta. įsteig
ta 6 metai. Po ligos priverstas par
duotu 935 W. 59th gat. Tel. Normai 
7479,

55 St.

Hali k turės gerą žino

Biežis, pasakė jauria- 
pritaikintą kalbų, kai-

pavąi

Orkes- 
šokių, 
šokiai 
amen- 
Ir če*

REIKALINGA 10 operatorkų prie 
siūVamų mašinų, $12 iki $15 savai
tėj. Shay Employment Agency, 30 
W. Washihgtofl St.

REIKIA skrybėlių dirbėjų ~ pa
tyrusių. Darbas nuolatinis, jei ati
tinkamos. Bi Rel Hat Co., 630 W. 
Jačksoū, 2-ras aukštas.

REIKALINGA patarnautoja val
gyklai. Jauna mergaitė turi būti 
patyrusi. Nūolatinis darbas. Gera 
mokestis. Atsišaukite į valgyklą 
3206 So. Halsted St.

REIKIA skrybėlių dirbėjų — pa
tyrusių. Kreipkitės į antrą aukštą 
1326 Mihvaukee avė.

PARDAVIMUI tavernas — geras 
biznis; geroj vietoj, nebrangiai.

2853 W. 63rd St

TAVERNAS ant pardavimo pi
giai, arba priimsiu pusininką — 
vienai persunkę dirbti*

3600 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI tavernas su pen
kiais kambariais užpakalyje, arba 
rendosim dėl kitokio biznio.

Lafayette 8150.
t- -  ________________________________-—.——

PARDAVIMUI tavernas lietuvių 
apgyvento j vietoj. Parduosiu pigiai. 
Priežastis — važiuoju Lietuvon.

3111 S. Halsted St.

VlENlNTCLlS LIETUVIŲ 
MEDŽIO SANDĖLIS

Įvairių rūšių medžiaga staty
mui it taisymui namų. Porčių it 
garažų. Durių langų ir kitokių 
medžių, popiera stogams ir por- 
čiams. Apskaičiavimas dykai.

Zolp Milwork & Lumber Co. 
3554 S. Halsted St. Yards 2576
Atdara vakarais ir rfedėliomis.

Duodame išmokėjimais.
----------------;-------------------- ;-------J

MOORE AND 
MėELLIGOTT 

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

gu pirksi aplankyk mus. 
2752 West lllth Street 

Phonė Beverly 7339.

I nvpiKią &snGTLUVlIMO Visas Pasaulio
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankiėtanis 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

TeL YAttDS 7Š08

A Gėlės Mylintiems 'M K fl Vestuvėms, Ban- U 11 U pi kietams* La i d o- 
tuvėms, Papuoši- 

GfiLININKAS
4180*Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

JUOZAPAS DIRVINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 8 dieną 8:10 vai. ryto 
1939 m., sulaukęs 50 metų 
amžiaus, gimęs Tauragės aps., 
Gaurės parap., Milgaudžių 
kaime. Amerikoj išgyveno 26 
metus. Paliko didelįatae nu
liūdime moterį Amiliją, po 
tėvais Baranauskaitę, dukterį 
Aldoną, sūnų Edwardą, moti
ną Oną, pusbrolius Ignacą 
Ivanauską, Juozą ir Alfonsą 
Stulgauskus, Vilimą Bastušį, 
tetas Marcelę Ivanauskienę, 
Petronėlę Tarvidienę, dėdę 
Tarvidą, pusseseres Bronisla- 
vą ir Viktoriją Vaitekunienę. 
Kūnas pašarvotas randasi Le- 
chowicz koplyčioje, 44 E. 108 
St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
birželio 10 d., 9 vai. ryto iš 
koplyčios į Visų šventų pa
rapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Juozapo Dirvins- 
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar- 
havimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Duktė, Simus, 

Motina ir kitos giininėš.
Laidothtėse patarnauja lai

dotuvių direktorius Lacha- 
wicz ir Sūnūs; tel. Pullman 
1270 arba Canal 2515.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Andrew Gibas, 25, su Grace

Braderti, 22
Quinton Fish, 36, su Lucille

Starevich, 27
George Frenzel, 24,

nadihe Schūltz, 19
J6hn Schnėider, 29, 

garet Karpius, 27
Frank Kasluga, 22,

Golab, 21

Reikalauja
Perskirų

Marion Samoska 
Samoska
Gavo 
Pcrskirfts

Jack Straw Page
garet Page 

jack Stfavv Page

su

su

su

Tik-ką atsikėlęs, drg. Kairis 
hežihojo ką sakyti pamatęs to
kį didelį būrį netikėtų svečių. 
B6t Viėriūš iš jų pasakė, “ar jau 
pamiršai, kad jau sulaukėt 30- 
tų metų vedybinio gyveriimo? 
Mes suvažiavome jūs pasveikin
ti, kad gražiai ir draugingai 
pergyvenote tiek daug metų ir 
sulaukėt net perlinių sukaktu
vių.

Tuojau sustatėm stalus gra
žiame kieme, po žydinčiais me
džiais, prie vasarnamio, ir su
sėdom pietauti.

Baigiant Valgyti drg. Kastaš 
Kairis pirmiausia padėkojo ren
gėjams už tokį netikėtą sūrpri- 
Zą, kurio Visai nelaukė ir pasa
kė, kad niekad negalės užmirš
ti atsilankiusių draugų ir šilų 
sukaktuvių dienos.

SUžiedatūvės
Baigdamas, (lrg. Kairis pasa

kė, kad jis tųti SUTprizą susi- j Western avė. Kviečiame visus ge- 
rinkušiems, , «« I B Walan'tinas
ko, “mūsų dukrelė Annū pasi-

> 1- ir HUMBOLDT PARK Lietuvių Kliu-rode su deimantiniu žiedu Las rengįa išvažiavimą į Jefferson 
sako, na, pūpa ir mamū, jau e- Į miškus hedėliojė, birželio ii dieną, 
sam susižiėdavę. Klatisiu su Kviečiame višuš atsilankyti ir kar-

tusu mumis smagiai praleisti lai- 
kuom.A.|tai sęfišitttę jaunuoliu, ką. 
Juozapu Pranęčiu”.

Drg. Kairis perstatė visiems 
svečiams busiajitį žentą. \isi ji GjrtLfvio/l'i/itn 
triukšmingai pasveikino ir, be- OettmaaienĮ 
žiūrint, pasirodė.didelis '-telis KUOPOS
sampano. Jaumtolį nesveika- r
tuodarili” tuoj *pradėjom trauk- Piknikas 

1

SKRYBĖLIŲ DIRBĖJOS 
medžiaginėms skrybėlėms dirbti. 
.Gana darbo, nereikia laukti. Tik 
patyrusios tesikreipia, šaukti visą 
savaitę. Clare, Ltd., 710 W. Jackson 
Blvd.

PARSIDUODA lunch-tavern tarp 
daug šapų. Biznis išdirbtas daug 
metų. Naujai išdekoruota.

4949 S. Halsted St.

Bei*-

Mar

Evai

nuo Peter

nuo Mar-

nū6 Lileile
Mi Bėhfeūs (pariūikintos 
bos)*

vėdy-

PARENGIMAI
RACINE, Wis Tėvynės Mylėtojų 

Draugijos Wisconsino apskritys ruo
šia pikniką birželio 11 d., River- 
view Park Highway 42 prie ketu
rių mailių kelio ir pusė mailės į 
Vakarus nuo 42 Racine, Wis. Turė
sime jgerus muzikantus. įdomų pro
gramą ir svečiams pilnai vaišių, 
širdingai kviečiam visos apylinkės 
lietuvius dtvažiūoti sekmadienį, bir
želio 11 d. į Riverview Parką į tė
vynainių linksmą pikniką. —Kom.

Lietuvių Legionerių diena-gegu- 
žinė ir piknikas įvyks birželio 11 
d., Kubaičio Sunset darže, prie 135 
ir Archer avė., Route 4-A, Archet 
Avė., Lemorit, 111. Tęsis nuo ryto 
iki nakties. Įžangos nebus. Gera or
kestrą šokiams, įvairus programas 
ir daug išlaimėjimų. Kviečia visus 
Darius Girėnas Legion Postas.

Mt. Greenwood, III. SLA 178 kuo
pos piknikas įvyks. sėkmadienį, bir- 

. x . želio 11 d., Ryans Woods prie 87 ir

Žiliūte”, ša- ros valios lietuvius atsilankyti. ° 7 7 I K lA/ n 1*1 vi fine

t i į kairę, kur ' drg. Kairis turi 
irėnges “cooling system” nauiu-

Komitetas.

Sekmadiehį, birželio dkUr a’US visuorttet yra I įvyks “SLA ‘ 178 "kuopos pikni- 
—| kas. Kviečia visUs narius ir 

valios. ItetU- 
tyrū Ryans 
pakvėpuoti 

draugų lai-

šaltas.
Viso geriausio ir jubiliahtam* honariUs—getoš 

drg. Kairiams ir busimeims jau- vius atsilankyti ir 
navedžiams! SVečias A. L. Į Woods parkų otų 

bei smagiai tarpe 
ką praleisti.-

Ryans VVoods iš
patogiai privažiuojama, nes yra 
prie Wcstern avenue gatyeka;
rių lainčs ir 87 gatvės. NesD 
Vėluokite. S—Mas

Gaus Dovana Kas 
Pirmas Voverę

Ar Į Smilčių Kalnų Užbėgs

'visų pusių

HELP WANTED—MALĖ 
_______ Darbininkų Reikia_______

REIKALINGAS geras, patyręs 
bučeriS. Gyventi vietoje. Turi mo
kėti keletą kalbų ir turėti liudy- 
mus. 5536 S. Whipple St.
.i.....................  Ii* I i*i i h « 1 t -*■—,*

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDON ŠTORAS SU TAVER
NO fikčeriais — skersai gatvės nuo 
didelės lietuviškos kapyklos.
3352 S. Morgan St. Lafayette 3525
—■idMl b Į I ■! I I f I i 
EURNlSHEb ROOMS—TO RENI 

Gyvenimui Kambariai
RENDON beismente 2 furnišuoti 
kambariai. Gali būt ir nefurnišuoti. 
4058 S. Campbell.

PARDAVIMUI TAVERNAS — 
biznis išdirbtas per daug metų. 
Priežastį patirsite ant vietos. 7322 
S. Daman avė. Tel. Republic 1207.

PARSIDUODA arba rendojama 
tavernas, lunchrumis ir “beer gar- 
deh”. Parsiduoda pigiai. Noriu iš
eit iš biznio. 3738-40 S. Halsetd St.

REAL ESTATE FOR SALE 
N amai-žemė Pardavimui

$3000 nupirks 6 apartmentų kam
pinį namą, 10 metų senumo. Ren
dos $2,610 metams. Tiktai $12,500.

$4,500 nupirks šį puikų kampinį 
12 apartmentų. Rendos $5,100 me
tams. Tiktai $19,500.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO.

3943 Irving Park Blvd. 
Keystohe 8700. t

RENDON štoras su taverno fik- 
čeriais. Einamas biznis. Pjgi renda 
su 5 kamb. užpakaly. Arba parduo
siu viską pigiai

'4213 S. Campbell

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
NAUJAS 1939 metų šaldytuvas, 

6 kubinių pėdų — $99.00.
NAUJA 1939 skalbimo mašina — 

$39.00 Marguette Electric Appliance 
Co., 3213 W. 63 St.

ARTI CENTRAL AVENUE turi 
parduoti ar mainyti 8 apartmentus 
2x5, 2x4, 2x3^, 2x2%, renda 
$4200 metams, 12 metų senumo na
mas. Tiktai $21,000. Veikti greitai,

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

Dearborn 1540.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI Tavernas visokių 
tautų apgyvento j gražioj apylinkėj. 
5 kambariai gyvenimui vietoj. An
trašas 5708 S. Morgan St.

PARSIDUODA Tavern prie Šv. 
Kazimiero kapinių. Renda $15.00 į 
mėnesį. Geras biznis. Pardavimo 
priežastis — senatvė. 3908 W. 111 
St.

PARŠIDUODA KŪIAUČIAUS 
SHAPA, sena vieta darbo visą me
tą, apšildoma; pagyvenimas užpa
kaly. Viskas įrengta. Prosinimui 
mašina, parduosiu pigiai. 5 East 
119th gat, Roseland, III.

3

Redakcijos
Atsakymai

Mary Carter: Pirmas bandy
mas buvo labai geras. Tilps.

6 KAMBARIŲ PLYTINIS bun- 
galow, 2 karų garažas — 6449 So. 
Francisco. Kaina $6500. Terminai 
pagal reikalą. Gali renduoti. Tele- 
fonūoti savininkui. Wabash 7840* 

, ... ....—
PRANEŠIMAS

Tik įsivaizduokite. Dabar galite 
pirkti 12 apartmentinį naftią, susi
dedantį iš 6x4 
apartmentų, su 
dos $4200—už

Tiktai $350, 
moderną 2x5 kambarių apartmen
tinį su garu šildomą, platų lotą ir 
2 karų garažą. Tiktai $3500. Liku
sią išmokėti kaip rendą.
FIRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 Fullerton Avenud. 
Spauldihg 1500 

1527 Devon Avenue 
Briargate 3300 

10 N. Clark St. 
Dearborn 1540

ir 6x3 kambarių 
garu šildomi. Ren- 
tiktai $13,000.
įmokėjus, nupirksi

PARDAVIMUI 7 kambarių plyti
nis narhas — puikiose sąlygose. 
Karšto vandens šildymas. Nebran
giai. 6722 S. Honore St.

PARDAVIMUI 6 kambarių ply
tinis bungalovV, 50 pėdų lotas — 
šalinis įvažiavimas, 2 karų garažas, 
arti Marųuette Park. 3227 W. 66 PI.

PARDAVIMUI 2 flatų plytinis 5 
ir 6 kambariai. Furnasas, pirmos 
rūšies sąlygose. Be skolų, pajamų 
$52 mėnesy, terminai atsakančiam 
pirkėjui. 2629 West 15th Street. Mr. 
Nutt. Randolph 1675.

Jeigu Jus Šiltas Oras 
Kankina, Tai Matykit 

Martinku
Darbo Yra Daug 
Tiktai Trūksta 
Darbuotojų

Birželio 18tą dienų, Brigh- 
ton Parko Moterų Kliubas ir 
Jaunuolių Draugijėlė turės me
tinį išvažiavimą, pas drg. A. 
Žabukienę, Beverly Shores, In
dianoj.

Dabar pavasarį ten yra lai
bai smagi ir graži vieta pralei
sti dienų. Galima tenai gerai 
pasilinksminti, Ant smilčių sau
lutėj pasikaitinti, girioj pavaik
ščioti ir Lake Michigan pasi
maudyti.

Prizai bus duodami už pa
gavimą voverės,1 greičiausį už- 
bėgimų ant smilčių kalno ir 
už kitokias lenktynes*

Komisija taipgi gamina ska
nias valgius. Kviečiam mūsų 
visus gerus draugus, drauges, 
jauriuolids ir jų tėvelius su mu
mis išvažiuoti. Prašom greitai 
užsiregistruoti pas M. Ragau
skas, 2611 W. 43rd St., S. Kiau
nė, 4234 iVtaplewOod Avė., ar
ba M. Carter, 435£ S.- Camp
bell AVe.

BUsas
W. 43rd<St, 
ryto. Kelionė 
ntiOja.

šįvakar svarbus Lith. National 
Dcfih Kliubo susirinkimas

Vasaros šiltas oras yra labai 
geras dalykas dėl sveikatos, 
ale, jeigu per daug —tai kita 
bėda. Stanley Martinkus todėl 
pataria visiems, kaitros orui s
perdaug kankinant, atsilanky
ti į jo vyriškų Rūbų Krautuvę 
antrašu 3358 S. Halsted St. ir 
nusipirkti vasarinius aprėda- 
lūs*

Pritaikę rubus prie šilto oro, 
jus visai nejausite to didelio 
karščio, kuris jus kankina. 
Lengva skrybėlė, vasarinės 
kelnes, sportiški marškiniai, 
ypač apatiniai dėl vasaros oro 
tai tikra pagelba. Martinkaus 
vyriškų rūbų krautuvė užlaiko 
visokių firmų vyriškus rubus 
už patogias kainas. Nepamirš
kit antrašo — 3358 S. Halsted 
St. (Skelb.)

Lithuanian National Denio- 
eratie Club mėnesinis posėdis 
įvyksta šį vakarą adresu 3938* 
W. 63rd PI. lygiai 8 vai. vaka
rė. Kaip matote, kliubiečiai, po
sėdis įvyksta naujoje vietoje, 
taigi įsitėmykitė adresą, kad 
nenueitumėte į senąją vietą.

šis posėdis yra gana svarbus, 
kadangi buš išduotas raportas 
iš pereito pikniko. Už tai yra 
Visų narių pareiga būti laiku. 
Priė to, yrū daug liauju reika
lų aptarti, taipgi randasi dar ir 
neužbaigtų reikalų* bar kartą 
priminsiu kliubiečiatns 
atsivestumėtė ir
kurie nori darbuotis politikoje, 
o pas mus darbo yra gana 
daug, tiktai trūksta gerų dar
buotojų. Taigi bukite visi laiku 
it neužmirškite' naują adresą.

Kofespondentas.

..

PARSIDUODA medinis namas, 
2 po 4 kamb. už# prieinamą kainą. 
4058 S. Campbell* avė.

REAL ESTATE TČ EXCHANGE 
  .Naųiai Žemė Mainais

MAINUI 6 ir 6 kambariai — frei- 
minis namas ir garažas. Mainys į 
mažesnį South Sidėj. 3944 South 
Artesian.

FARMS FOR SALE 
________Ūkiai Pardayimni

ŪKIO NAMAS.. 80 AKRAI, elek- 
trikos šviesa ir jėga, namuose van
duo, ir barfiėj. Plieniniai /stogai, 
vištos ir 2 peryklos, 400 obelų, 100 
saldžių ir rukštųjų vyšnių —- visos 
nešančios. Puiki Vaisių ir vištų far- 
fna 1% mylios nuo miesto. $1900, 
terminai. HANSON-OSBORN, Hart, 
Michigan.

5*2*

rlip

rūkyta

01

< FARMS—-TO EKCHANGE 
Ūkiai Mainais

kad
Oriųjų narių,

Į. ■ '• '■---------. ■ . ’ ■ ~ ~

1% AKRAI (lyginasi 12 lotų), 
prie 103 ir Laimie avfe. — nebran
giai Rąžyti ar šaukti Al. Gillon, 
Vilią Park, III.

IŠVažiuos nuo 2605 
septintą valandą 
visai mažai kai-

Dfaugė

MAINUI farma, 75 akrų geros 
žemės, nekalhotU;, graži apylinkė, 
upiai apima beveik trečdalį, pro 
barnę teka upelis. Mainysiu į na
mą Chicagoj — 3 ar 4 flatų, kad 
nebūtų dideli morgičiai. Smulkes
nės žinias suteiksiu laišku. John 
Ripalis. E. R. 3, Hart, Michigan,

i ‘

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA }

LENGVAIS UMORBIIMAIS '

BARSKIS FURNITIiRE HOUSE, Ine. 
“THE HOME OF FINE FUENITUBE" SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Rekomenduoja 
Šeimininkėms

Chicūgos Mėsos Tarybos 
kbs žinių biuras rekomenduoja 
šeimihinkems rytoj ir šeštadie
nį pirkti “rib roast of beef” ir 
“pot roašt of beef”. Taipgi pri- 
aihahiai parsiduoda 
kiauliena (“butts”).

• Prie Waukegano du gink
luoti piktadariai užpuolė Mil- 
waukee, Wis., salesmoną R. R. 
G rages ir atėmė nuo jo $1,139. 
Apiplėšimas įvyko už 3 mylių 
j vakarus nuo VVaukegano.



NAUJIENOS, CMcago, HL

BIRŽELIO 10 (RYTOJ) PRALAUŠ ŽEMĮį 
DARIAUS-GIRĖNO NAMUI

Legionas Nupirko Dar Vieną Lotą 
Pastatui

Dariaus-Girėno Namo Staty
mo Komitetas, pasitaręs su ke
liais architektais apie geresnį 
šviesos sutvarkymą ir kitus pa
togumus, per pastangas B. R. 
Pietkiewicz, M. Maasey ir J. 
Kibort, kurie daug triūso pri
dėjo surasdami šalinio loto sa 
vininką ir nuderėdami tinkamą 
kainą, dapirko dar tretį lotą 
net už $200.00 pigiau negu ko
mitetas buvo nutaręs mokėti. 
Dabar turime net tris lotus, vi
so 75 pėdas priešakyj ir sta
tysim erdvesnę svetainę negu 
buvo manoma iš pradžių.

Darius-Girėnas Amerikos Le- 
gijono namo Svetainės staty
mas oficialiai prasidės šešta
dienį, birželio lOtą dieną, 2trą 
vai. po piet. Tada bus pradėta 
žemė kasti su tam tinkamomis 
ceremonijomis, o kiek vėliau 
tai bus kampo akmens pašven 
timas. Tai bus istoriškas įvy
kis ne vien lietuvių legijonie- 
rių, bet ir 
nime.

Lietuvių 
sionalai ir
tuvius legionierius šiame visuo
meniškame darbe labai nuošir
džiai remia ir mes užtikrina
me, kad jų suaukuoti doleriai 
duos istoriškas pasekmes. Pa
stačius svetainę, visi tuo visuo
menišku darbu galės tikrai pa
sidžiaugti ir pasididžiuoti, o 
ypač, tie kurie prisideda prie 

__šio taip labai svarbaus darbo 
darbu ir pinigais.

Aukos Plaukia

visų lietuvių gyve-

visuomene, profe- 
biznieriai mus lie-

Ačiū visiems lietuviams biz
nieriams, profesionalams, laik
raštininkams, radio valandų 
leidėjams ir, aplamai, visiems 
geros širdies lietuviams už nuo
širdžią moralę paramą ir gau
sias aukas.

Sekami asmenys aukavo 
Darius-Girėnas Amerikos Le-

Trauks Teisman
Stambius Mokesčių 
Mokėtojus —

Už Užsilikusius Mokesčius

Miesto tarybos aldermonas 
Keenan, pirmininkas mokesčių 
komisijos, pareiškė, netrukus 
bus užvestos bylos prieš Chi- 
cagos mokesčių mokėtojus, ku
rie nėra atsiskaitę su apskri
čiu.

Bylos bus užvedamos prieš 
stambius mokesčių 
kurie yra skolingi 
daugiau mokesčiais 
nuo 1932’ iki 1936.

Tokių mokesčių
yra apie 17,000. Jeigu bylos 
prieš visus duotų rezultatų, tai 
apskritis surinktų apie 
000,000. ;

mokėtojus, 
$1,000 ar 
už metus

mokėtojų

$35,-

Norėjo Nušauti 
Teisėją Jareckį? 

mo-Vakar po pietų 55 metų 
teriškė, apsiginklavusi revolve. 
riu, sukėlė triukšmą apskričio 
teisėjo, Edmund K. Jareckio 
kameroj. Ji įpuolė į kambarį, 
švaistydama ginklą, ir bėgo prie 
teisėjo sosto.

Jarecki nenusigando, bet 
pradėjo moteriškę ramiai ka
mantinėti. Ji nusiramino, ir 
tada sargams pasisekė ją su
imti. Ją atidavė proto ligų Ii-* 
goninei.

Moteriškė buvo Miss Frieda 
Hugh, nuo 6340 S. Maplewood 
avenue.

gi jono Atminties Namui.
Po dolerį aukavo: Mr. 

mas Jagielski, James Hart, 
Carl Carlson, Joseph Gavril, 
Victor Urbanas, Francisek 
Szymkiewicz, Joseph Bermu* 
nas, Pąul Himmel, Max Srus- 
kim, G. E. Cronin, Emil Ber, 
Vincent Waikewicz, James Hu
są.

Po $2.00 aukavo: Edvvard 
Karsarski, Frank Gudaitis, Mi 
chael Karloski, A. Mirzanskis.

Po $3.00 aukavo: Genevieve 
Maženis, Davė Rosenberg.

Po $5.00 aukavo: Charles 
Spammenburg, Frank Norbut, 
Andrevv Balnis, Thomas Sha- 
mis, Stanley Warma, Vera Ma
ženis, Felix Ligatis, Guggen- 
heim Pkg. Co., Niek Petraitis, 
A. A. Tulys, Dr. • J. Paukštys, 
Charles Mihucki, Frank Dar* 
gėla, Anton Kekarsl, A. Ne- 
nartawicz, Stanley Prihodski, 
V. P. Pierzynski, Dr. S. Bie* 
žis, Dr. A. J. Gussen, John 
Shleters, Joseph Lipsky, Char* 
les Bell, iš Cicero.

Po $10.00 aukavo:
Krickhahn, Anthony Umbras, 
Adam Nawyok, Joseph Laskes, 
Reuben Stiglitz, Jerome Vitas, 
Joseph Blazewich, Louis Sa 
kals, Peter Samkus, Kusper 
Brothers, Adranie Liųuor Co., 
Ine., Felix Bartašius, Frank 
Zintak, Frank Bendakas, John 
Pocevechs, Michael Zackars.

Po $15.00 aukavo: 
Girėnas Post 271 
Committee.

Po $20.00 aukavo:
Bros. Clothing Co., Tony Me- 
ky.

Vėliau bus paskelbti tie, ku
rie po $25.00 ir daugiau auka-

Tho-

Fred

Darius-
Building

Turner

vo.
VVilliam Sebastian, 

Komandantas.
4104 Archer Avenue 

Lafayette 3533.

Chicagon Atvyko 
Marė Baronaitė

Nęw 
lie-

Vakar Chicagon atvyko p-lė 
Marė Baronaitė, lietuviškų liau
dies šokių ekspertė, kuri da
bar lankosi Amerikoj 
Yorko Pasaulinės Parodos 
tuvių dienos reikalais.

Ji bus Chicagoj apie dvi 
vaiti laiko. Tame laike p-lė 
ronaitė norėtų supažindinti 
tuvių jaunimo organizacijas su 
autentiškais lietuviškais, šokiais 
ir rūbais. Ji laikinai apsistojo 
Lietuvos konsulate, pas konsu
lą ir p-lą Daužvardžius, 100 
East Bellevue Place.

sa-
Ba- 
lie-

CHICAGOS LIETU 
VIŲ DRAUGIJOS 
PIKNIKAS 
BIRŽELIO 18 d.
Įžangos nebus — visiems 

dykai

šiemet Chicagos Lietuvių 
Draugija nesiųs pikniko tikie- 
tų draugijos nariams, nes yra 
nutarta įžangos neimti. Galės 
visi įeiti dykai kas tik atvažiuos 
į pikniko daržą Sun Sėt Park, 
prie 135 ir Archer Avė., June 
18 d.

Bus įdomus programas
Kumštynes, ristynės, bolės lo

šimas, žaislai, šokiams gros 
Mike Linnon orkestras. Mažas 
žmogutis rodys šposus ir dau
gybė kitokių įdomybių.

Nepamirškit, kad jokios įžan
gos nebus. Visiems įžanga dy
kai. Kas atvažiuos, tas bus pil
nai patenkintas, nes kiekviena 
minutė' per visą dieną bus už
imta įdomiais dalykais. —VBA

VAKAR
CHICAGOJ

• Vakar ir užvakar Chicagoj 
nebuvo pragaištingų automobi
lių nelaimių. Lengvai sužeistų 
buvo tik keletas. Tai rekordas 
Chicagai, nes paprastai nelai
mėse žūna bent du žmonės į 
parą. t

0 0 0
• Hotel La Šalie pašaukė kon - 
traktorių Thomas Šalies, nuo 
5235 S. Union avenue, patai
syti vandens tanką ant vieš 
bučio stogo. Už kiek laiko už
ėjęs ant stogo, ir neradęs kon- 
traktoriaus, viešbučio tarnau
tojas nusigando ir davė ugnia
gesiams aliarmą Šalies gelbė
ti. Manė, kad jisai tanke pri
gėrė. Ugniagesiai žvejojo po 
tanką Šalies kūno, bet jo, ži
noma, nerado. Šalies buvo nu
ėjęs sandėlin lentų pasipirkti.

• Vakar - šimtai chicagiečių 
norėjo žinoti, kas darėsi State 
gatvėj, užvakar apie 10 valan
dą naktį. Judėjimas buvo su
trukdytas kelioms valandoms. 
Pradedant 10-ta, grupė Jung
tinių Valstijų filmų biuro fo
tografių filmavo- State gaivę ir 
krautuves naujam valdžios fil
mui, “The Fight for Life”. 
Veikalą parašė garsus rašyto
jas sveikatos 
De Kruif.

klausiniais, Paul

0 0
audros Chicagoj, 

užputę miestą
e Po keistos 
kuri užvakar 
dulkėmis, o paskui nuplovė jį 
lietaus upeliais, vakar buvo 
kiek vėsiau, negu užvakar ir 
antradienį, šiandien, sako bus 
taršta. Trečiadienio audra iš
vartė daug medžių ir apgrio
vė bažnyčią prie 402 Washing- 
;on bulvaro, Oak Parke. Audra 
daugiausia palietė priemiesčius, 
bet ir Chicagoj labai smarkiai 
lijo.

• Apie dvi savaites atgal, 45 
metų chicagietis Neis Miller 
prarado darbą vienoj ledo ben
drovėj. Vakar jisai nusižudė 
išgėręs nuodų. Draugas atrado 
jo kūną adresu 4206 Ellis avė.

0 0 0
• . Aludininkas John Falcione, 
nuo 1027 South Aberdeen st. 
prisipažino ■ Maxwell nuovadai, 
kad jisai nušovė buvusį geng- 
sterį Dominick De Carlo. Dc 
Carlo kūnas buvo atrastas va
kar anksti rytą prie Mother 
Cabrini ligoninės. Falcione aiš
kino, kad jisai velionį nušovė tojų Draugijos Sveląinio darže, 
besigindamas nuo jo.

0
• Krantų apsaugos įgulos na- žmpnių,
riai vakar prie Belmont irbiečių 
Montrose prieplaukų ieškojo Raukau tp narių. Manau, 
Mrs. Virginia Dorman, dentis- šips dvi draugijos yra 
to Dr. Lee Dormano žmonos, miausiai susigyvenusios, 
nuo 4157 North Pulaski aveJ----- —
Abu .važinėjo po ežerą mažam 
buriniam laivelyj, kai užvakar 
kilo audra. Laivas apvirto. Dr. 
Dorman buvo išgelbėtas, bet jo 
žmonos dar nesurado.

0 0 0
• Bevalydamas neva tuščią re
volverį, pasišovė 47 metų chi
cagietis James E. Grant, nuo 
7731 Stewart avenue.

Naujas Išnešiotojas
/

Brighton Parke

Nuo birželio 1-os d. 
Brighton Parke vietoj 
Bruno Skvereckio Nau- 
jienas išnešios Vytau
tas GENIS. Todėl, kaip 
užvilktas, taip ir visas 
priklausančias mokestis 
užmokėkite Vytautui 
Geniui, bet niekam ki
tam,
Naujienų Cirkuliacijos 

Prižiūrėtojas,
T, Rypkevičia.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
EDMONTON, ALBERTA. — Premjeras Williain 

Eberhart palydi Anglijos karalių Jurgį VI ir karalienę 
Elizabeth.

NAUJlENŲ-AC'ME 'l'elephulU
Leit. Oliver F. Naąuin, kuris buvo nuskendusios 

Sąualus” submarinos komendantas. ’
............. - > > ■ ....................... . ...................................................................................................

Ir Ko Tenai Nebuvo 
Toj Teisybiečių

v e 
moka išvažia

vimus rengti
Praeitą sekmadienį nepapras

tai buvo graži -dienelė. Saulute 
žeme riedi nėjo, švelnus vėjelis 
glostė žmonių veidus ir tyras 
oras gaivino jų plaučius. Pui
kioji gamta savo vaizdais ža
vėjo pakliuvusius į jos prie-

Tai pirmas sekmadienis šio 
malonaus pavasarėlio. Užtat ir 
gegužinių buvo devynios galy-

Willow Springs miškuose. Su
važiavo ir saviškių ir svetimų 

daugiausia tai teisy- 
pusbrolio Simano 

kad 
arti- 

Daug 
ir ki- narių priklauso ir vienoj 

toj ir sykiu veikėjai prie vie
no stalo baliavojo.

Nežinau, jeigu jiems prisiei
tu eiti prie kateįimo duru, ar
ir tai jie darytų kartu?

Trys moterys komisijoj
Komitetas susidėjo iš trijų 

energingų moterų, būtent, E. 
Nasteckienės, P? Kvietkienės ir 
M. Kalainienės. Šios veikėjas 
kaip šešiolikinės nardė po žmo
nių būrį. Jų visur pilna. Kiek
viena moka suįdominti savo 
gražiu elgesiu ir draugiškumu. 
Teisybietės, kurios dirbo už 
baro ir prie valgių; taipgi neiš- 
tižusios. Jos savo darbelį atlie
ka gana vikriau Tiesa, ir vy
rai darbštus buvo kaip T. Cas- 
per ir kiti. Šiltą, žmonės gėrė, 
stiklines tuštino ir geri biznie
riai fundino/ nebuvo šykštuo
lių. Taip pat ir dainos skam
bėjo. “Kodėl negerti, girtam 
nebūti?” '

J. Budriko. radio irgi links
mino atsilankiusius. Buvo / ir 
prakalbelių. Kalbėtojus prista
tinėjo prie mikrofopo p. Kviet- 
kienė, visų pirmą pati išdrožu- 
si karštą “spyčių”. Kalbėjo P.

Kur Praleisti 
Atostogas?

Indiana Valstijoj!
* ' U ~ / < 4

Tūkstančiai Chicagos lietuvių 
kasmet praleidžia kur nors atos
togas. Suprantama, išvažiuoja 
kur nors toliau nuo Chicagos, 
prie ežerų, girių, į farmas.

Praleisti atostogas patogi vie
ta yra prie Michigan ežero, nes 
čia visuomet oras vėsesnis, van
duo tyras ir maudytis galima 
kiek tik kas nori.

si te į Beverly Shores, Indiana, 
Lake Shore, County Road, tai 
ten rasite net kelis lietuvių mo
derniškus vasarnamius. Vienas 
tų vasarnamių priklauso Kače
rauskui, o kitas Kacucewicz.

Kačerauskas pirmutinis yra 
įrengęs šioj gražioj apylinkėj 
modernišką vasarnamį, o dabar 
ir Kacucevičiai čia turi įrengę 
šaunų vasarnamį. Kambarių 
kainos nebrangios, o kas nori 
— ir valgį pagamina. Jarušo 
vasarnamis irgi ten pat.

Vasarotuojams čia yra visi 
patogumai: maudynės Michigan 
ežere, tyras oras, šaulės spindu
liai, pilni miškai uogų, netoli 
Michigan City, Indiana, ten ran
dasi teatrai ir kitokios pasilink
sminimo vietos. O nuvažiuoti 
nuo Chicagos netoli.

Taigi, kas rengiasi šią vasarą 
smagiai praleisti atostogas, ir, 
jei reikia, sveikatą pataisyti, tai 
Beverly Shores, Indiana yra tin
kama vieta bile kam. (Sp.)

. —Patarėjas

Kilevičius, Raudzevičius, Kris- • — • čiunas, 'Valaitis, svarbiausia, 
tai draugijos pirmininkas J. 
Balčiūnas,

Daug dovanų
Pagalios ėjo dovanos išlaimė- 

jimui, ir pinigais ir daiktais. 
Laimingieji prisikišo kišenius 
dolerių. Gaidį, yištą ir kitus 
daiktus turėjo glėbyje neštis. 
Laike programo, beje, už gra
žią mergužėlę tarp dviejų vyru
kų kilo nesusipratimas, bet bu
vo greitai likviduotas.

Gruzdžių Grinorius.

Penktądien., birželio 9, 1939

PASVEIKINSIME DAKTARUS ADOMA IR 
ALDONA YUŠKUS

Sekmadienis — Brangi Diena Jy ir Daktarų 
Draugijos Gyvenime

Sekantis sekmadienis Ameri
kos Lietuvių Daktarų Draugi
jos gyvenime bus brangi die
na.

Susirinkę Plaisance Viešbu
ty, draugijos nariai ir svečiai- 
daktarai pasveikins savo kole
gą medicinos praktikavimo “si
dabrinių” sukaktuvių proga,/ ir, 
kas dar svarbiau, susilaukusį 
savo kūno ir sielos davinį, sa
vo šeimos narį, dukterį Aldo
ną, daktarų eilėse. Nemenka, 
todėl, džiaugsmo diena bus ir 
daktarui Adomui Yuškai ir 
daktarienei, kuomet skaitlinga
me kolegų susirinkime, jų ad
resu pasipils gausus, nebe šird
peršos laimėti komplimentai. 
Kaip švelnioje serenadoj už
gautos smuikos
Medicinos ir Dentisterijos at
stovų draugingame susirinki
me, džiaugsmu suvirpės visų 
širdys, kaip tik širdys virpėti 
gali metų eilės triusu siekia
mam tikslui įsikūnijus.

Dr. Adomą Yušką, jo dar* 
bus 'visose Medicinos šakose 
pažįstame jau virš 25 metus 
laiko. Apie jį plačiau pakalbė
ti teks 
jaunąją dukrą Aldoną, nuo 
sunkaus mokslo, kaip nuo vė
jo supamą lendrę, liesutę ir 
švelnią, kiek įdubusiom, žyd
riom, energijos pilnomis aki
mis, sutiksime pirmą kartą jos 
tėvo pagerbimo bankiete, jos 
pačios, kaip daktaro, debiuto 
iškilmėse. (I think 1’11 call it 
ą double entry banųuet and 
let it go at that!)

Šiandien Gaus Dr. Titulą
Jos Alma Mater — Univer- 

sity of Illinois, College of Me- 
dicine, šiandien, birželio 9 d.,

stygos, čia,

vėliau. Bet daktaro

Roselande Kalbės
Adv. K. P. Gugis, 
E. Mikužiutė

Dalyvaus dideliam SLA 
kuopos piknike

139

13PROSELAND. — SLA 
kuopa, viena iš seniausių Rose- 
lando lietuvių organizacijų, 
sekmadienį, birželio 11 d., tu
rės savo metinį pikniką, kuris 
yra rengiamas Rossis Grove, 
prie 130 St. ir Stony Island.

Vieta visiems roselandie- 
čiams yra labai gerai žinoma, 
bet ir iš kitur atvažiavusiems 
nesunku surasti. Važiuojant 
Stony Island, keliui pasibaigus 
reikia pasukti į vakarus pusę 
bloko. Tenai yra keliukas įva
žiavimui į pikniką.

Kad SLA 139 kuopa yra se
niausia Roselando lietuvių or
ganizacija, tai dar ne viskas, 
bet ji yra,gal ir laimingiausia, 
nes jos nariams yra užtikrinta 
pašalpa ligoje ir įnirusiems po
mirtinė. Gi kitos Roselando 
draugijos, gyvavusios po kelio- 
liką metų, šiandien jau ieško 
prieglaudos prisidėjimui prie 
tvirtesnių organizacijų. Kodėl 
taip įvyko?

Dalyvaus ir Dr. Montvidas
Į šį’ klausimą aiškiai ir pil

nai atsakys adv. K. P. Gugis, 
E. Mikužiutė ir Dr. A. Mont
vidas, kurie kalbės piknike 
SLA reikalais ir kitais dienos 
klausimais.

Roselandiečiai ir kitų koloni
jų lietuviai yra kviečiami atsi
lankyti į musų metinį pikniką, 
kur bus malonu ir linksma lai
ką praleisti, taip sakant, paūž
ti ir taipgi išgirsti rimtų ir pa
tyrusių veikėjų kalbas, kokias 
retai mums tenka girdėti.)

A. Narbutas.

Instan-
Aldonai

įpareiguos ją budriai ir šven
tai saugoti žmonių sveikatą, 
suteiks jai garbingiausi titulą 
— Doctor of Medicine.

O, kad Aukščiausioji 
ei j a suteiktų jaunutei 
tą didelę širdį, jautrią
neklystantį mokslo naudojimą, 
ko iš daktaro laukia mirties 
patale sveikatos trokštantis li
gonis!! Ne, nuo mirties v neiš
gelbėti, nes mirtis yra musų 
visų galutinė laimė... Sveika
tą gelbėti, Aldona, duok kad 
ir paskutinį savo kraujo lašą, 
savo gyvybę, ką yra padarę 
jau daugelis mokslo žmonių, 
tuomi garbės laurus pelnyda
mi. Tik tuomet žmonės pama
tys, tuomet tik jie supras, ką 
keliolikos metų mokslu, dienos 
ir nakties budrume apie ligo
nį mąstydama, intensyvėse stu
dijose, savęs išsižadėjime be
reikalingai nelaimingųjų suža
lota, busi sudėjus pasakysiu, 
ant Sveikatos Altoriaus — —

Sveikinam!
AŠ jaučiu didelę privilegiją 

pats pirmas viešu žodžiu pa
sveikinti nuo kūdikystės die
nų man pažįstamą, šiandien 
Medicinos Daktaro laipsnį gau
nančią, Aldoną Yuška, o ypač 
mano gerus ir giliai brangin
tinus draugus, Daktarą A. L. 
Yušką ir jo visad rūpestingą
ją žmoną, savo kūdikio tikrai 
didžia laime besidalinančius.
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Šalia manęs, ta pirmąją pro
ga, sveikina jus Dr. P. Z. Za- 
latoris, Dr. M. T. Strikol, Dr. 
C. Z. Vežei, Dr. C. Svenciškus, 
Dr. S. Jakubs, bankieto ren
gimu besirūpindami.

Dr. K. Drangejis.

Keistučio Kliubas 
Atgavo $2,800 iš 
Apdraudos B-vės 4

Pinigų trukumą ižde išlygino
Štai smagi žinia Lietuvių 

Keistučio Pašalpos Kliubo na
riams.

Visi žinote, kad buvusioji iž
dininkė M. Warnis buvo pada
riusi netvarkos kliubo ižde. Ji 
buvo susekta ir tapo pašalinta 
iš iždininko vietos. Kadangi ji 
buvo po bondsu apdraudos 
bendrovėje, tai bendrovei bu
vo duota žinia ir auditoriui 
peržiurėjus knygas pasirodė, 
kad trukumas siekia du tūks
tančius aštuonis šimtus dolerių 
ir 7 centus ($2,800.07).

Smagu yra pranešti kliubie- 
čiams, kad apdraudos bendro
vė išmokėjo visus pinigus iki 
centui, išskaitant jos algą $4. 
Kliubas gavo čekį dviejų tūks
tančių septynių šimtų devynias
dešimt penkių dolerių ir 91 c. 
($2,795,91).

Ir vėl Keistučio Kliubo kasa 
yra 100% tvarkoje ir pinigai 
yra padėti į banką.

Pasirašo valdyba:
James Sholtiman, pirm., 
Walter Sharlęa, fin. rašt. 
N. Klimas, iždininkas.

Atrado, Kad Vyru 
Pasidalinti * 
Negalima

Tikėkit ar ne, bet chicagie- 
tės Mary Petersen ir Caroline 
Bertram susitarė dalintis pir
mosios vyru. Bet susitarimas 
paįro, kai pasirodė, kad antro
ji moteriškė norėjo monopoli
zuoti vyro laiką.

Dabar Mrs. Petersen, gyve
nanti adresu 6536 Maryland 
avenue, vyro visai nebenori. 
Vakar nuo teisėjo Desorto ga
vo perskiras.
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