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SUDUŽO DIDELIS DOUGLAS MODELIO 
BOMBONEŠIS

Manoma, kad lėktuvą užgavo žaibas

NUŠOVĖ VALDŽIOS LIUDININKĄ KEN- 
TUCKY MIESTELY

Kitą mėgino kidnapyti

DELAVAN, III., birž. 10; — 
Astuoni kariai žuvo penktadie
nį, kai didelis armijos lėktu
vas, užgautas žaibo, nukrito 
kviečių lauke, mylios atstumoj 
nuo šio miestelio.

Sudužęs lėktuvas buvo Dou- 
glas modelio B-8 bombonešis. 
Jis pakilo iš Chanute orlaivių I 
aikštės, Rantoul miestely, 10:25 
valandą ryto ir lėkė j Denver, 
Colo.

žuvusieji žmonės buvo: ka-; 
rininkai Richard Reeves, Nor- 
man H. įves ir Thomas Lang- 
hen; x kareiviai: Evereth Mur- 
rah, William H. Housely, Em- 
met Pruitt, George A. Hunts- 
man ir Mack W. Myser. Visi 
kariai buvo iš Denver, Colo. 
Ketvirtadienio vakare jie buvo 
atlėkę iš Denverio į Chanute, 
o penktadienį grįžo atgal.

Pirmą žinią apie lėktuvo ne
laimę suteikė p-lė Laura Yule, 
kuri gyvena savo motinos far- 
moje, apie pusę jnylitjs gpo 
lėktuvo nelaimės vietos. ‘Ji pa
pasakojo: •

“Aš rinkau malkas, kai pa
mačiau lėktuvą skrendantį ry
tų link. Staiga iš lėktuvo iš

Jungt. Valstijos pa
statys britams 400 

lėktuvu C*
LONDONAS, Anglija, birž. 

10. — Britanijos oro ministe
rija penktadienio vakare pa
skelbė, kad ji užsakė pastaty
ti Britanijai 400 karo lėktuvų 
Jungtinėse Valstijose. Užsaky
mas turės būti išpildytas į 
dvejus metus. Pastatymas kaš
tuos $35,000,000. Britanija, už
sakydama lėktuvus Jungt. Val
stijose, nori pasivyti vokiečių 
ir italų lėktuvų statybą.

Pataria japonams 
taupyti

TOKIO, Japonija, birž. 10.— 
Japonijos vyriausybė varo va
jų ragindama valdžios tarnau
tojus taupyti. Raginimai tau
pyti eina iki to, kad tarnau
tojams patariama atsinešti i 
ofisus valgyti, ažuot eiti į val
gyklas. Esą, valgydami ofisuo
se tarnautojai sutaupys ir pi
nigų ir laiko. Posteriai, iška
binėti valdžios pastatuose, pa
rodo kiek galima butų sutau
pyti, jei kiekvienas ofiso dar
bininkas atsineštų valgio iš na
mų.

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

Gal bus tarpais lietaus su 
griausmusaulė teka 5:14, lei-
džiasi 8:24 valandą. Sekmadie- tik 10 mylių atstumoj nuo 
nį — tarpais lietus. ’Castellon de la Plana.

krito lyg koki pagaikščiai. Po 
to sparnai pradėjo atsiliuosuo- 
ti. Atrodė tartum lėktuvas per
skilo pusiau. Jis paskendo liep- 
snose. Juodų durnų debesys iš
siveržė ir lėktuvas nukrito že
mėn.”

Mergina ir farmos darbinin
kai atbėgo pas lėktuvą, bet ne
įstengė prisiartinti prie jo dėl 
kaitros. Žuvusiųjų žmonių pa
laikai buvo išblaškyti aplinkui. 
Mergina papasakojo suskaičiu
si aštuonius lavonus. Ant kai 
kurių lavonų buvo pririšti pa
rašiutai.

Apie tą laiką, kai lėktuvą 
ir jo pasažierius ištiko nelai
mė, siautė audra. Reiškiama 
nuomonė, kad žaibas užgavo 
lėktuvą ir dėl to jis ir jo ke
liauninkai žuvo:

Delavan graborius Henry 
Houghton paaiškino, kad visi 
žuvusieji buvo pasirėdę kariuo
menės uniformomis. Bet visu 
lavonai buvo taip sujaukti, kad 
jis iš karto negalėjo suskai
tyti, ar aštuoni, ar devyni žmo-i 
nes žuvo. »

Lėktuvo šipuliai buvo išblaš
kyti pusės mylios ratu nuo ne
laimės vietos.

Sukilėlių lėktuvas 
vėl atakavo 3 

miestus
MADRIDAS, Ispanija, birž. 

10. — Pavienis aviatorius, vai
ravęs italų išdirbystės hidro- 
planą, penktadienį vėl atakavo 
uostus Alicante, Denia ir Gan- 
dia.

Lėktuvo bomba pataikė į 
britų laivą Thorpehall uoste 
Alicante ir laivas pradėjo skę
sti. Gandia uostą užpuolikas 
atlankė naktį, sunaikino svar
biausią prieplaukos sandėlį ir 
paskandino mažą ispanų laive
lį. Uoste Denia jis vėl atakavo 
francuzų laivą Brisbane ir nu
metė į tą jau sužalotą laivą 
dar dvi bombas.

—

Naciai likvidavo ka
talikų kliubus 

Vienoje
VIENA, Austrija, birž. 10. 

— Penktadieni nacių vyriausy
bė paskelbė, kad ji konfiskavo 
katalikų studentų kliubų tur
tą vertą apie $1,200,000 ir lik
vidavo jų kliubus.

Austrijos katalikai kitnigal 
nusiskundžia, kad studentai ir 
jauni darbininkai pasitraukia iš 
katalikų bažnyčios. Tokių pa- 
sitraukėlių nuo kovo 13 dienos 
iki šiam, laikui priskaitoma jau 
apie 28,000.

Smarkus mūšiai 
Ispanijoj

HENDAYE, Francuzija, birž. 
10. — Sukilėlių pranešimais 
penktadienį jie dabar randasi

[AUME-flAUJlENŲ Foto]

Kongresmanai Washingtone ne tik, k riba, bet bando taipgi pasirodyti, kad Jie 
moka melžti karves. Jau kelinti metai įvyksta Washingtone kongresmanų melžimo 
kontestai. Šiame paveiksle matome ko'ng esmanus, dalyvaujančius melžimo kon- 
teste. Čia karves spenius tampo kongresmanas iš Minnesotos Haroldas Knutsonas, 
o prie jo stovi'baltuose drabužiuose iš kairės į dešinę kongresmanai: H. R. Shep- 
pard iš Californijos, G. J. Boileau iš Wisconsino ir W. M. Pierce iš Oregono. Sa
koma, kad kontestas pasibaigė lygiomis, nes kongresmanai kaip tik pamatė mik
rofonus tuoj visi metėsi kalbėti ir užmiršo apie karvės spenius.

NUMUŠĖ 10 SUKILĖLIŲ LĖKTUVŲ
MADRIDAS, Ispanjja, birželių bombonešiais ir 45-is palyč

io. -— Ispanijos vyriausybes dėjusiais juos 'vaikytojais lėk- 
komunikatas pranešė penkta-1 tuvais.
dienį, kad sukilėliai pražudė. Du sukilėlių lėktuvai susi- 
dešimti lėktuvų oro kautynėse,1 mušė ore ir žuvo liepsnose, 
kuriose dalyvavo kuone šimtas Respublikos lėktuvai nušovė 
lėktuvų. j bombonešį ir septynius vaiky-

Mušis įvyko rytų Ispanijoje tojus. Respublikos gynėjai pra- 
ir tęsėsi valandą laiko. 41 res-jžudė tris savo lėktuvus, tačiau 
publikos lėktuvas vaiky to jas jų vairuotojai' išsigelbėjo nu- 
susikirto su aštuoniais sukilę- šokdami žemėn parašiutais.

Šunims ir arkliams 
dujų kaukės, bet 

ne katėms
LONDONAS, Anglija, birž. 

10. — Britai ruošiasi busimam 
karui rūpestingai. Net ark
liams ir šunims nužiūrėtos du
jų kaukės, tačiau ne katėms. 
Vargšės katės turės atsidėti 
ant asmeniškos atsparos savo 
veislės išlaikymui.

Čekai atnaujino de
rybas su nacių 

vadais
PRAHA, Čekoslovakija, bir

želio 10. — Penktadienį Čeko
slovakijos premjeras Hodza ir 
zudetų vokiečių (nacių) parti
jos vadai atnaujino derybas 
taikomas vokiečių-čekų ginčui 
Čekoslovakijoj išrišti. Pasitari
mai buvo nutraukti prieš porą 
savaičių, kai santykiai tarp Če
koslovakijos ir Vokietijos pasi
darė labai įtempti.

Japonai vėl bombar
davo Cantoną

HONG KONG, Kinija, birž. 10. —, Kai kuriose vietose Eu- 
10. — Japonų lėktuvai nakfį ropoję šiemet yra didelė saus- 
į penktadienį vėl atakavo Can-*ra. Kviečių derlius busiąs vi- 
toną. Tai keturiolikta diena'sai prastas. O tai, aiškinama, 
paeiliui, kai jie terioja tą mie-1 veikia prieš diktatorių intere- 
stą. Naktį į penktadienį japo- sus, nes tuščiais pilvais karei- 
nai sugriovė statomą elektros viai nenori kariauti. Taigi‘sau- 
įmonę ir sugadino vandens sra atrodo esanti taikos šali- 
pumpavimo stotį. nirikė. * 1

Prancūzai bando 
karo lėktuvus

Kinijoj
YUNNANFU, Kinija, birž. 

10. ■— Dešimt francuzų aviato
rių ir trys mechanikai atvyko 
į kinų frontą prieš japonus ka
riauti. Prancūzai nori išbandy
ti naujuosius karo lėktuvus, 
kuriuos Francuzija stato busi
mam karui su savo priešais.

Grūmoja Lindbergh© 
vaikams

LONDONAS, Anglija, birž. 
10. -— Garsusis transatlantinis 
lakūnas Charles Lindbergh ga
vo laiškų, kurie grūmoja pavo
gimu jo dviejų jaunų sūnų. 
Nors Lindbergh mano, kad gąs 
dinimus jam pasiuntė tik šiaip 
nenormalus asmenys, jis betgi 
nusitarė pasilikti užrubežy il
gesniam laikui, kad nestatyti 
vaikų pavojun.

Sausra — taikos 
Šalininkė

LONDONAS, Anglija, birž.

8,170 Čekoslovakijos 
savivaldybių balsa
vimai Šėkmadienį
PRAHA, Čekoslovakija, bir

želio 10. — Ateinantį sekma
dienį Čekoslovakijoj įvyks pas
kutiniai savivaldybių balsavi
mai. šie balsavimai lies 8,170 
savivaldybių.

Jų tarpe yra 1,880 tokių ap
skričių,' kur žymią gyventojų 
dalį sudaro vokiečiai.

Kaip per pirmuosius dvejus 
balsavimus, gegužio 22 ir 29, 
taip ir per šiuos vyriausybė 
yra prisiruošusi palaikyti tvar
ką ir neleisti provokatoriams 
sukelti incidentų, kurie gali 
įvelti šalį i naujus nesusipra
timus su kaimynėmis valsty
bėmis, ypač su Vokietija.

Planuoja darbus 
1,500,000 bedarbių
LONDONAS, Anglija, birž. 

10. — Britanijoj šiuo laiku yra 
per 1,500,000 bedarbių. Bedar-* 
bių armija vargina Britaniją 
jau ilgą laiką. Taigi Britani
jos valdžia dabar ruošia planą 
bedarbiams į darbą padėti. 
Plano įvykdymas kaštuosiąs 
apie $5,000,000,000. Į jį įeina 
ir dideli Viešųjų darbų projek
tai, panašus tiems, kurie yra 
vykdomi Jungt. Valstijose.

Atrodo, kad net konserva
tyvioji Britanijos vyriausybė, 
vadovaujama premjero Cham- 
bėrlaino, neranda kovoj su ne
darbu kitokių priemonių, kaip 
sekti Amerikos pavyzdžiais, t.y. 
eiti prez. Roosevelto Naujosios 
Dalybos pėdomis.

McCall prisipažino 
nužudęs vaiką

MIAMI, Fla., ftrž. 10. — 
Franklin Pierce McCall ketvir
tadienį prisipažino rašęs pavog
to ir nužudyto Jimmy Cash tė
vams ląiŠkus reikalaudamas iš
pirkimo pinigų. Prisipažino ga
vęs pinigus. Penktadienį jis 
prisipažino taipgi, kad ir už
mušė vaiką.

LONDON, Kentucky, birž. 
10. ' — Šiame miestely dabar
tiniu laiku nagrinėjama byla 
iškelta 44 asmenims, buvu
siems apielinkės šerifams, jų 
pagelbininkams ir dabar einan
tiems valdininkų pareigas, o 
taipgi anglies kasyklų virši
loms ir devyniolikai kasyklų 
kompanijų.

Kasdien liudininkai pasakoja 
teismui apie sumušimus, " kid- 
napinimus ir nušovimus ang
liakasių unijos organizatorių, 
unijos pritarėjų ir narių. Pa
sakoja apie grūmojimus net 
liudininkams šioje byloje. By
loje, kuri buvo iškelta samdy
tojams ir jų tarnams dėl to, 
kad jie vartojo aršiausią smur
tą, neleisdaųii angliakasiams 
organizuotis ir tuo budu nusi- 
kalsdami Wagnerio Darbo San
tykių aktui. Pavojų liudinin
kams ir teismas mato, ir todČi 
valdžios liudininkus prieš tei
siamuosius jis paėmė savo glo
bom ' .
— Bet -nežiūrint teismo globos 
.penktadienį tapo nušautas Les- 
ter Smithers, buvęs angliaka

ŽINIOS IS LIETUVOS
Amerikos lietuvių ekskursijos 

jau džiaugiasi Lietuvos 
vaišingumu.

KAUNAS. — Praėjusią sa
vaitę į Lietuvą atvykusių ke
lių Amerikos lietuvių ekskur
sijų vadovai pareiškė, kad jie 
įsitikinę, jog užsienio lietuviai 
tėvynėje tikrai esą laukiami 
svečiai. Jie dėkojo vyriausybei 
už palengvinimus ir pasitiku
siųjų nuoširdumą.

Lenkai vis dar spaudžia Til- v
niaus krašto lietuvius.

VILNIUS. — Lenkai galuti
nai uždarė Vilniaus Lietuvių 
Mokslo Qraugiją.

Popiežius priėmė 85 lietuvių 
maldininkų ekskursiją.

ROMA, birželio 1 dien. po
piežius priėmė Castelgandolfe 
85 lietuvius maldininkus, lydy
mus vyskupo Paltaroko ir Lie
tuvos atstovo prie šv. Sosto 
Dr. K. Graužinio. 25 minutes 
užtrukusioje kalboje Popiežius 
visa širdimi sveikino lietuvius, 
linkėjo klestėjimo krikščiony
bei Lietuvoje, visokeriopos Die
vo palaimos jam pažįstamai, 
mylimai Lietuvai, laimino dva
sininkus, valdžią ir tautą.

Naujas kredito prieŽiuroš
, įstatymas.

KAUNAS, birželio 7 dien.— 
Vyriausybė priėmė kredito 
įstaigų operacijoms prižiūrėti 
įstatymą. Priežiūrą vykdys Fi
nansų Ministras per kredito 
inspekciją,. \

sių unijos Yancey kauntės lo- 
kalo prezidentas ir dabartinėje 
byloje vienas liudinihkų prieš 
kaltinamuosius smurtininkus.

Nušovė jį du broliai Verlin 
ir Clyde Fee. Galvažudžiai aiš
kina, kad Lester Smithers uŽV 
puolęs juos, tačiau angliakasių 
unijos organizatorius - George 
Tiller sako, jogei Verlin Fee, 
pavadinęs JSmithersą “šnipu” 
už liudymą vyriausybei, iššau
kė muštynes, o Verlino brolis 
nušovė Smithersą, nes mat 
babsmė gali būt lengvesnė už 
nužudymą žmogaus muštynė
se.

Renktadienį teismui liudyta, 
kaip buvusieji šerifo pagelbi- 
ninkai nušovė 1935 metais Ir- 
winą Musicką, 19 metų jaunuo
lį, kai per klaidą pataikė į j’, 
o ne į jo tėvą, unijos organi
zatorių. Taip pat penktadienį 
tūlas įsom, angliakasis ir val
džios liudininkas, pranešė teis
mui, kad jį mėgino kidnapyti 
du ginkluoti smurtininkai, ne
žiūrėdami teismo apsaugos.

< -šitaip veikia kompanijų 
ir šerifų bendrai, dagi teismui 
tebenagrinėjant bylą.

Į Kauną atvyko Lietuvių Ko
miteto pirmininkas Stašys.

KAUNAS. — Šiomis dieno
mis iš Vilniaus atvyko Lietu
vių Komiteto Vilniuje pirmi
ninkas Stašys.

Visuomenės veikėjo gydytojo 
Dr. Staugaičio 70 metų 

sukaktis.

KAUNAS, birželio 4 dien. iš
kilmingai paminėta visuomenės 
veikėjo gydytojo Dr. Staugai
čio 70 metų sukaktis.

G. K.
New York City 
1938-VI-8 d.

Nusileido pietinėms 
valstijoms dėl algų 

biliaus
VVASHINGTON, D. C., birž. 

10. — Vėliausiais penktadienio 
pranešimais bendra senato ir 
atstovų buto komisija nusileido 
pietinių valstijų kongresmanų 
reikalavimui dėl algų-valandų 
biliaus ir sutiko nustatyti ma
žesnes minimum algas pieti
nėms valstijoms.

Dabar
NAUJIENŲ RASTINE bus 

atidaryta kasdien nuo
8 vaL ryto iki 8 vaL vakaro

SESTADIENIAIS 
tiktai iki 6 vai. vakaro ir

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 v. popiet.

“NAUJIENŲ” Adm.
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J ulinis Spcc. “Naujienų” kor.

48 valandas stovykloje ties 
Terueliu

likę viepi du jmųme 
dejuoti; įturjs čia velnias? — 
fa^įh’|ai . ve^įąsi i Ą'uątęyą, 
Lietuvą . . ,

. -4 VĮ •-

—Reikia pripažink 
Adrei — atvirai, kad1 
viąur ojąą pĮrnįyą... —

(TęsipysJĮ
iv.• - »

Liūdnoki grįžome žemąjin A- 
ragonan dar ir dėl kitko. Žygio 
metu, aišku mes mažai težino
me, kas dedasi Europoje. Ta
čiau, pąkeįiui vįsUk išgirdome, 
kad ijįįlens okupuoja Austriją 
ir- pats lydimas policijos iškil
mingai vyksta į Vieną. .

Pabundu naktį — atšalę ko-; 
jų pirštai. Plokštįkalnėje naktį 
nešildo nė tos šiltos' kojinės, 
kurias ji atsiuntė iš toli, pati 
gal tą dieną nevalgius. “Andrėj, 
miegi? — Ne, ir draugas senai 
nemiega. Mudu šiai taip užsi

rūkome, trypčipjame, bėgio j a- 
meJągie savo pušaitę. Prisiarti
na gražioje iš už krūmų žmo- 
gus su šautuvu. Tai turkas iš 
Mažosios Azijos, studentavęs 
Paryžiuje. Dabar jis bendradar
biauja iš Ispanijos prancūzų 
laikraščiuos^. Jis gavo kareivio 
ųpįfortn^, tąčįau paltą tebene
šioja civiŲųį — in|eųdantprpj 
trūksta šinelių. Jis' buvo beno
rįs paltą pakeliui kaitroje nu
mesti, o dabar džiaugiasi: “Bu
čiau sąsįyręs...” Šia naktį jam 
teko eiĮę sargybom *‘Ar jus nie
ko negirdite?” Visi trys klau
somės. Ima abejoti ir jis pats— 
tųr bųt ir jis negirdįs.

KUR DĖTI PINIGUS’-- 
PAGALV9KIT!

SKRYNELĖSE...................................
BANKUOSE ....... ........................

PAČTOJĮ ...................................

Mes IšmękS jom
TURTAS VIRŠ $2,500,000.00 

Atsargos Kapitalas (reserve) $180,000.00

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių

I STANDARD FEDERAL
■ SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
| OF CHICAGO
S ' JUSTIN MACKIĘWĮCH, Pres.
■ 2324 SOUTH LEĄVITT STREET
H Telefonas CANAL 1679 " ' *...... v

CHICAGO, ILLINOIS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

0%

I ■ I n. ............ .................... .. I II I

NEPAPRASTAS

BARGENAS!

—t sako 
fašizmas

. . .... . ..

šią akimirką mudu imaUle 
sytis.

Iš už pueblo musų šlaįĮp pu
sėn artinasi milžiniškas ūžesys, 
trenksmas, barškėjimas. Mes 
klausomės ir laukiai^, Sargy
bos šaukįnasi, ktasdnėjasi. 
PJėntu Šrovepa kažkąs di(|us, 
juodas, Mrus. Ąrči^ų, arėjau, 
ąręiąų —pagalįap, pasirpdp 
sunkvežimiai, tie patys, kurie 
mus veždami plentais ir keliais 
buvo mus dulkėmis pavertę į 
malūnininkus.

Tai atvyko antrasis musą 
brigados bątąlijonas): jis apsi
stoja gretutiniame šlaite. Mudu 
imame pavydėti — ten pas juos 
žybčioja cigaretės, ir dąr tiek 
daug.

Praeina pusiaunaktis. Mėųųn 
leidžiasi žemyn.
. i " j

—Andrei, mjegi? —Ne, drau
ge, nemiegu. Mudu vėl įsijęlaų- 
kome. Naujas baisus triukšmas 
slenka pro ša,i Plentų — įr gir
deli dundesys kitu kejių už kal
no. Tai slenka nežinomų nume
rių brigados. Rieda sunkveži
miai, pilni kareivių, šautuvų, 
kulkosvydžių, šovinių. Štai da
bar dai^a artilerija: didžiuliai 
sunkvežimiai prikrauti sviedi
nių velka paskui save lauko ap
motas. ^Trenksmas didėja — at
eina tanki, vilkstynė. Tos šliau
žiojančius tvirtovės šį kartą di
delės — su bokšteliais ir dvie- 
mis lengvomis armofelęmis. 
Viekas nauja, Šviežų, viskas Že
mojo Ąragopo frontui — tąi ir 
yra tas pirkinys, kurį minėjo 
daktaras Negrinas.

—Dėkų Dievui, — sakome 
mudu vienas kitam, — jis jau 
atėjo, męs jau išgelbėti... — ir 
imame juoktis, nes šiose nakty
se, šiose uolose 1 l^ądynėse ir 
plpkštikalųese mes‘netikime nei 
Dievu nei velniu, voliodamies 
tarp dagių nebijome nei ispa
nišką jų gyvačių: kas jos', paly
ginus su tais dvikojąis, turin
čiais tik žmogaus išvaizdą, ku
rie šliaužia per kraujo klanus 
į svetimas tėviškes...

Andrei surimtėja: 
pąsakiaų. Vis tiek einame 
myn. Ir eisime.” «

slenka 
dėti du

“kvailai 
pįr-

Per rukus ir akmenines 
šunes dar nebuvo išlindus 
U. Kuopa ką tik trimito paža
dinta — rikiuęjąsii žygiuoti

vir
šau

Moderniškas 2 įfflotlj sekly
čios setas, mųsų dirbtuvėje 
padarytas, pilnai garantuo
tas tik

PRIEDAS: $10X10 yertės 
LEMPA PYKAI. 

Lengvais išmokėjimais.

Telefonas SEELEY 8760
1 ' * * * * _

Ramiai papietaujame savo 
Semiuosp. Žipi'iįną pro “dp-

’ —r.L”iį fępiKp pąsjšs lęnįęia 
toti. suii«i^i.
kajmp varžto įppte^s. Ten , 
rengtos mus-ų virtuvės, kanti- 
nų,' Štabas, Neapsikentę šąįčįu 

išlendame dviese, nužygi’uo- 
j?rpe ~ 'Y 'erotame
prisipirkę žvakių, vyno ir man- 
gariną.

Lietus nesiliąųja, stovykla be- 
yeik išmirus — kur pę kur 
žmogus iškila iš požemio gal
vą. Atkčgą Antanas: duokit, po 

: velnių, kastuvą!... Cha, cha, 
clią!... — jr atkąklausj kiętą- 
sprandžio kailį įveikė lietus. — 
Kasi vos gilyn kokį šimtą met
rų.£ .i

Vakaras. Lietus, tačiau urve 
nuo žvąkės tars<i šilčiau. Kagi 
dapar veikti. Ątsįmehame laik
raščius, juk žygio metu gavome 
net iš ęhicągos'— savų, lietu- 
yjšką. Ęąįp keista dabar pasau
lyje— išpąnįškoj žemėj urve 
stoyį eųfppietiŠkas šautuvas, 
dega amerikoniška žvakė, su
grubusios rųnkos laiko lietuviš
ką įąikraštį, o du kiti kalbasi 
prancūziškai. Q lauke į pušyną , ‘ 'J -n i ' Tkrinka lietus. „

(Rus daugiau)
I ’ * ' : y ‘ ?

kanti-

JUOKAl
JAM l’EB BBANCIU

Vienas ausų gydytojas buvo 
dįdęlis brąųgininkas. Be tq, jis 
p^ts buvo/gerokai kurčias. Kar- 
^ą gydytoj ąs pasiuntė vienam 
pirkliui už gydymą didelę są
skaitą. Pirklio jaunutis sūnūs 
įą pjpgą pąkląųsė tėvą, dėl ko 
tas. gydytojas pats savęs neiš
sigydo, jei yra toks specialistas.

—Matai, vaikeli, jam, tur 
bu^, yra per brangų pas save 
gydytis!—atsiduso pirklys.

TEISME
—Kaip tamsta galėjai leisti, 

kad kaltinamasis muštų tams
tos žmoną?—klausia teisėjas 
nukentėjusios vyrą.

-v-^an atrodė, kad mano pa 
gelba jam nebuvo reikalinga: 
toks žaliukas stipruolis, tad įr 
vienas jąį gerai išpylę kailį!— 
atsake vyras.

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

Sun. by appęįntment

Dr. Stanley Naikelis
Physician and Surgeon 

3103 SOUTH HALSTED SJ. 
Reą. 3261 So. Halsted Street

756 35th St
ęor. of 35th and Halsfed Sta. 

Ofiso valandos nub i-3huo 6:30-8:30 
Nėdėliomis pagal sutartį.

Ęez. 4910 SO. HIGAN BLVD. 

 

TeL Kenwood 5107

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BBVEREY «244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8’vai. vakaro 
Rezidenciją: 

£939 SOUTH C^AĘEMONT 
Valandos —9—10 ‘AL ĄL '
Nedėlioj pagal sutartį

PASLAPTĮ 

ar Jonu galima
LAIKO

—Pasakyk, 
pasitikėti, ar jis moka laikyti 
paslaptį ?

—Ir dar kaip! Prieš penkeris 
metus aš jam paskolinau 50 li
tų ir nuo to laiko jis apie sko
lą neužsiminė ne pusės žodžio!

Reumatizmo Prięšas

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So/ Western 

Avė., 2nd floor 
Hemlpck 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treatmęnt 
ir magnetic blan- 
kets ir t.t. Mote
rims ir merginom 
patarimai dykai.

Skausmas rankose, ko
jose, kryžiuje, o po 
odos, tartum skruzdės 
landė. “MIZER” bu
telis kainuoja $4.25. 
Užsakymą pasiųskite 
arba patys atvykite 
pas A. J. Sorko, 900 

-N. Taylor AVe., Oak

Garsinkitės *N-nose” 
ADVOKATAI

litjlUl ZlVv«) k-——

Park, III. Teleforias ViUage 5591
* s L ' A • . ■ ,. . • ? > ; . ’i •

■
I.LJWLLIUIJJJJ ■ t1 uųjiJUlJUMiUP lji. .i ji . L L'

.... .... GRANE COAL COMPANY 
5332 Sp. Lppg; Ąye. Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAŠ Mine Ęun (Screened) Tonas $7.00 

SMULKESNES DAUG PIGESNES
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ši KAINA TIK'TRUMPAM LAIKUI

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

st.

X

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENU^ 

Ęes. 6515 So. Rockwell St
Telephone: Republic 9723

Dy. F. Pųlsųckį Le Van 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

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

A. Montvid, M. D.
West Town $tąte ĘąnR Ęldg. 

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

TeL Sęeley 7330
Nąmą telefonas Brunšwick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS lĘ CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

Valandos nuo 2 iki 4 vaL p. p. ■
4735 S. yVesfern Blvd. Laf. 0361-8016 

Valandos:
7-—9 vakare kasdien. Ned. 9—12 r.

DR. STRIKOL’IS
i • t • % •

Gydytojus ir Chirurgus
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVE.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

l.AinOTIMV IHliEKTOKirS

John F. Eudeikis
.. w. J 'ILLm'. ■ J.— 4 .... ...

SENIĄRSIA ĮR PIGIAUSIĄ LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
■ ■■■ “-DIENĄ IR NAKTJ ' .......

Visi Telefonai YĄĘPS1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė.

S°W» ę’aįrfięld Ąvenuę 
, į- Tel. įĄRĄYETTE 0727____________

k°piy^Qsvisose
-L—' J- Chicagos dalyse

■n Į " 1 . ' 'V.................P.....J.............................................  1 1 ..............
;■ ................................... ■ I ■ iJ c? • ■

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais
7 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
advokatas

7 So. Dearborn St.
Room 1230

j Ofiso Tol,- CĖNTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Park 3395

DR. C. Z. VEZEL’IS
PENTISTAS
T •'*•** * \ *

4645 So. Ashland Ąye.
arti 47th Šttėėt

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

KAL & ZAIIETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė. 
valandos! ’ 

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir Pčtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v.v. 

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

____ Kiti Lietuviai Pakte ____

Dr.* Margeris
' 3325’Kb. Halstėd St.
Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vąkąro 
šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 '

Dr. Sušauna Slakis
Moterų įr vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

nuoramos susikūrę lauželius 
šildėsį kojas ir sustyrųsias ran
kas; kai kuris juoko dėlei ke
pino ant ugnies savo vandens 
skardinę -— pcp naktį vanduo 
joje buvo pavirtęs į ledą.

Per kąlvas tuo metų nuaidė
jo vėl milžinišką^ sprogimas. 
Fašistų aviacija pradedą rytme
tinę’maldą savo ulėvųį. Barny-4 
be žemėje geros valio“ žmo
nėmis!... — Mes stovykloje tuo
jau užgesinome ugnis.

• * ‘ • > n a* * *

Į<ųopa paskubomis ųusįprau- 
§us puolę darban. Turime gu
vių vyrukų: atsįpešė iš kažkur 
kastuvų, kirkų. Per yaįandą at
sirado duobės, urvai, slėptuvės. 
Vienas peiliu nųpenie sitoriąusią 
pušąitę, kitas kažkur sugriebė 
lentų — ątsirącĮo velėnų stogai, 
durys, langeliai. Mes įsitaisome 
tryse, tačįąų po akmens iškas
tą landynę tingime pridengti jr 
už |ąi ųetrukus gamta mums 
gerpkąi išpėrė kąijį.

Saulė iš ruko neišlindo, dan
gas apsiųinukė ir tuoj per pu
šų šakas pasipylė ant nidsų gal
vų vanduo. Išmokę ąpsižyalgė- 
me, pasJičiui)omc kastuvus, pei
lių p£Įguld&i pušaites, prisiplė- 
šėm velėnų ir po valandos šla- 
pi, puryini — sulindome po sa
vo pasidirbto velėąų stogo: 
‘Ra, matai!... —tyirtinom vie-

• ' ’ I • f 1 > 1

nųs kitąjn, |yg išrišę ilgą neiš
rišamą galvosūkį

Lietuš pliekia.
v

Laidotuvių Direktoriai
DR. BRUNO J.

ZUBRIOKAS 
GYDYTOJĄS IB CHIRUBGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLQCK $1

DR. VAITUSH, OPT.
UPTPVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

■

ĄLRERT V, PETKUS IR EUDEIKIS
4704 Sų. ĄVesĮeri) Avė.____ _____ Phone Virginia 0Į

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

A. M. PRILUPS
3307 Lituanicą Avenue Phone Boulevard 4139

Į, J. ZOLP Phoųę Boul. 5203
1646 Wesl 46th Street Boulevard 5566

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street - Boulevard 4089

S. P. MACEIKA
3319 Lituanica Avenue 
•—t-

NARIAI 
ęMcagfos, 

Cicero t 
Lietuviu 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos 
/

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį
10 *

ti 
=

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKltf GYDYTOJAS 

- — • • t r •

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
! 756 West 35th St.

kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 1Q iki 4, nuo 6 iki 
1 ■ Nedaliomis pagal sutartį

Yards 1139
Yards 1138

lachawicz ir sūnūs
2314 West 23rd Place \ Phpnę Canąl 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Strget , Tel. Į’ulliųan 1270

8

LIETUVIAI
ANTHONY B. PETKUS

6834 So. Wcštern Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Cour| Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue* c Phone Lafayette 3572

1 į . . . *

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
-Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL £122 

dr: s. biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRUBGAS

2201 West 22nd Street
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Ttez. 66S1 So. Califomla Avenue

Telefonas' Republie 4868

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 /
metus kaipb patyręs gydytojas chi- / 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, rpoterų įr vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray V kitokius 
elektros prietaisus;

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:$0 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos ‘ telefonai:

Supcrior 9454 ' ar Central 7464

Dr, Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ąshland Avė.
2-r<s lubos • 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10 ikį 12 vąl. ryto, nuo 2 iki
4 vai. po piet ir riuo T iki 8:30 vai. 
vakaro. Nerišliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MĮPWĄV ^880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kąhn
4631 SOUTH AŠHLAND A VE.

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

Rez. Telephone PLAZĄ ?40Q



NAUJIENOS, Chicago, UIšeštadienis, birž. 11, 1938
~r

Patikėtinus Banko Patarnavimas nuo 1882
RENGIA EKSKURSIJĄ

Rašo Dr. A. Yuška

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA
, Sj Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

Per Gothenburgą—Stockholmą 
Iš Stockholmo laivu s. s. “Marieholm” 
Užgirta lietuvių Laivakorčių Agentų 

Sąjungos Amerikoje

Š. M. LIEPOS—-JULY 1 DIENĄ 
Išplauks Iš New Yorko 

MOTORLAIVIU “GR1PSHOLM”

SVEIKATOS SKYRIUS
■ ' '      ■' "   ■■■.■f    

SUTAUPYTOS LĖŠOS INDĖLIŲ SĄSKAI
TOSE APMOKA JUODVIEJŲ MOKSLĄ

gydytojų 
buvo su- 
neseniai. 
daktarai

ra saugu ir galima jose užsi 
krėsti. Guramieji puodeliai, ci
garai, durų rankenos, klemkos 
ir kiti įrankiai gali būti sifilio 
nuodų suteršti.

(Bus daugiau)

Apie Mažiukus De 
beselius ir Didelius 
Lietus

■ Iš Mc-rning Star Kliubo 
Veikimo

• Šiems jaunuoliams aukštasis mokslas užtikrintas, nes jų tėvai 
planavo išanksto. Prieš kelis metus jie atidarė speciales sąskaitas 
Drovers Bankuose ir nuo to laiko reguliariai kiekvienos algos die
na padėdavo joj po tam tikrą sumą. Šiandien susidarė atsakančios 
lėšos, iš kurių aukštasis mokslas darosi galimu, neapsunkinant vi
sos šeimos pajamų^

Taupomoji saskaita yra tam tikras patogumas. Jei rengiesi 
vaiką leisti į aukštąjį mokslą, Įsigyti nuosavus namus, atsidaryti 
savo prekybos įstaigą, keliauti į užsienį—taupomoji sąskaita gali 
tais atvėjais labai daug padėti. Nuostabu, kaip greitai mažos su
mos išauga į dideles.

KODĖL NEATSIDARYTI SAVO TAUPOMĄ SĄSKAITĄ 
DROVERS BANKE SU ŠIA ALGOS DIENA?

ATDARA
Kasdien: 9 vai. ryto iki 3 vai. po pietų 

šeštadieniais: 9 vai. ryto iki 2 vai. po pietų

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savinos Bank 

MEMBERS, FEDERAL LEPOSIT INSURANCE CORPORATION

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE * CHICAGO

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Dėl June Brides
Peoples Krautuves

SIŪLO DIDĮ KAINŲ SUMAŽINIMĄ

ant visokių namams reikmenų

c.-;

V<r/>JVJK<

8 ...

$44.50Šis gražus 2-jų dalių parlor 
setas, reguliarė vertė $85.00, 
už :............ ........... ....... ........

Kitų Parlor Setų pasirinkimas po
$ 28 00’ ’SS.50’ $57-75’ iki M5O-00
Nuolaida už senus baldus mainant ant naujų

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

Sifilis yra užkrečiama lytinė. to sifiliu lengvai gali užsikrės- 
chroniška liga, kurios pažymiai ti visokio amžiaus sveiki žmo- 
būna pučkai, skauduliai, išbėri
mai ir votys ne tiktai ant odos 
paviršiaus, bet viso kūno vidu
rinių organų audiniuose. Nors 
sifilio liga žmonija sirgdavo 
per amžius, bet veikiantieji pa
razitai, Treponema pallida, 
mokslo ir darbščių 
bei bakteriologų dėka 
rasti palyginti visai 
Vos tik 1905 metais,
Schaudin, ir Iloffmann betyri
nėdami sifiliu sergančių ligon ų 
votyse esančias? sunkas su mi
kroskopo pagalba pastebėjo ma
žus, laibus, vingiuotus lyg kir
minėlius, tai yra sifilio parazi
tus arba bakterijas, ir visuome
nei apie savo atradimą pranešė. 
Kelis metus vėliau, tai yra 1911 
metais daktaras Noguchi sura
do tuos parazitus sifiliu susir
gusių ligonių smagenyse. Tuo 
laikotarpiu Dr. Metchnikoff 
daug prisidėjo prie ištobulini
mo suradime treponema palli
da; jam pasisekė įčiepyti bež
džionę ir tuo įrodyti, kad sifi
lio liga yra užkrečiama. Dabar
tiniu laiku visi daktarai žino ir 
suranda sifilio parazitus voty
se kiekvieno sifiliu sergančio li
gonio. Jei ligonis ant odos arba 
gleivinės neturi voties, tad. che
miškai išegzaminuotas kraujas 
vadinamasis (Wasserman arba 
Kahn tęst) daug pagelbsti gy
dytojui pažinti ligą. Bet labai 
įsisenėjusio sifilio suradimui 
reikalinga egzaminuoti nugar
kaulio- skystimas. —j

Literatūroje pirmas sifilio li
gos aprašymas pasirodė 1530 
metais Fracatorius’o poezijoje, 
aprašantis vonmis sergančio 
piemens ligą. Piemens vardas 
buvo Syphilus, — tad nuo to 
laiko liga liko pavadinta Syphi
lis. Bet kiti mokslininkai mano, 
kad vardas syphilis yra pasida
ręs iš dviejų graikiškų žodžių 
— “sin ir pliilos”. “Sin” reiškia 
vieningai arba draugiškai ir 
“philos” reiškia mylėti. Taigi, 
syphilis reiškia draugiškai my
lėti arba draugiško mylėjimosi 
liga, ir “draugiškai” besimylė- 
damos porelės turėtų visados 
prisiminti nedraugingą vardą, 
tą baisią ligą — SYPHILIS.

Europoje sifilio liga kad ir 
sirgdavo, bet nebuvo aprašyta 
iki po pirmos kelionės Kolum
bo 1493 metais kada sugrįžo iš 
Haiti Salų į Europą. Manoma, 
kad-' Kolumbo sunkeleiviai sifi
liu užsikrėtę parvažiavo ir už
krėtė europiečius. Nes! pabaigo
je penkiolikto šimtmečio sifilio 
epidemija išsiplėtojo po visas 
pasaulio šalis ir susirgę ligoniai 
tais laikais daug sunkiau sirg
davo, negu dabar kad jie serga. 
Pasirodo, kad žmonija įgyjo at
sparumą prieš sifilį. Arb° rtali 
būti, kad šių dienų gydytojai 
yra geriau susipažinę su tos; li
gos eiga ir susirgę ligoniai grei- 
.čiau eina pagalbos ieškoti ne
duodami progos ligai įsisenėti. 
Daugumas gydytojų nesutinka 
su tokia mintitni, kad sifilis at
sirado penkioliktame šimtme
tyje; jie mano, kad sifilis yra 
tiek senas, kad jo pradžios1 nie
kas nežino, nes senovės lieka
nose ir iškastuose žmonių kau
luose surandami sifilio ženklai. 
Taipogi yra daug ir kitokių į- 
rodymų, kad ta liga buvo nuo 
senų laikų.

Užsikrėtimo budai — Sifilio 
sirgimo pažymiai turi tris skir
tingus laipsnius: tai yra pirmą, 
antrą ir tretį laipsnį. Nors vi
suose laipsniuose liga yra pavo
jinga, linąpanti, bet pirmas ir 
antras yra pavojingiausi. Del

nes jauni ir seni, maži ir dide
li be skirtumo lyties, jei tik su- 
žiniai ar nesužiniai paliečia si
filiu sergančio votį (ulcer). Iš 
daugelio skirtingų užsikrėtimo 
šaltinių yra žinoma, kad apie 
70 nuošimčių užsikrečia per ly
tiškus susinešimus. Beveik pu
sė užsikrėtusių sifiliu būna vi
sai nekalti, nes jie nežinojo tos 
ligos pavojingumo arba jei ži
nojo, tai pasitikėjo savo drau
gais, kad jie yra sveiki. Tose 
valstijose, kur yra įsigyvenęs 
paprotys nuolatinio bučia vi mo
si, sifilis užima antrą vietą, — 
ten didelis nuošimtis užsikrečia 
nuo lupų ant lupų arba liežu
vio. Krafft-Ebbing sako, kad iš 
3,450 ligonių 51 turėjo votis 
(šankerius) ant lupų. Motinų 
pienas būna nuodų nesuterštas, 
bet jei ant krūties yra votis, tai 
gali užkrėsti kūdikį. Taip pat 
kūdikis gali užkrėsti sifiliu sa
vo auklę ir penėtoją. Daug gy
dytojų užsikrėsdavo egzami- 
,nuodami ligonius, bet nuo to 
laiko, kada sifilio parazitai liko 
surasti, tai su pagalba pirštinių 
gydytojams būna lengviau ap
sisaugoti nuo užsikrėtimo. • Dr. 
Fotirnier paduoda davinių, kad 
jis gydęs 30 daktarų, užsikrė
tusių rankas. Iš 'jų 20 buvo vi
durinių ligų gydytojai, 4 patar
naudami prie gimdymų, 3 aku
šerės ir 3 medicinos str.d^ntai. 
Ligoninių darbininkės gali už
sikrėsti bečiupirifedamos sifiliu 
sergančių drabužius. Kur žmo
nių daug pereiną viešose vieto
se, nors ir švariai atrodytų, nė-

NORTH SIDE — Geg. 5 d.1 
įvyko Morning Star Kliubo su-i 
sirinkimas. Iš valdybos rapor-l 
čų paaiškėjo, J kad viskas turėtų' 
būti sutvarkyta, bet dar nėra 
sutvarkyta.

Buvo skaityti keli laiškai, 
dėl kurių buvo kilę ginčų, ypač į 
kad dėlei jų buvo rašyta ir' 
“Naujienose.” Pasirodo, kad 
kartais dėl mažo debesėlio būna 
daug lietaus.

P-as Shimkus sako, kad yra 
pora narių, kuriems nepatinka 
kliubo (tvarka ir jo valdyba. 
Shimkus klysta, nes yra nesu
sipažinęs su kliubo konstituci
ja. Savo ' įtarimą remiu tuo,1 
kad musų valdyba nėra naujo-1 
kė, bet tarnauja jau po kelio-' 
liką metų. Rast. M. Chape tar
nauja nuo 1924 m., B. Roges/ 
fin. rast, tarnauja 6 metus, ki
ti valdybos nariai irgi yra seni 
piliečiai.

Gerai prisiminkime kad, per ( 
daugeli metų buvo laikomus!, 
įstatų. Kodėl dabar to negalėtų 
būti? Jau kelintą susirinkimą 
pirmininkas A. Shimkus davi
nėjo įsakymus ir kėlė ginčus. 
Bet pirmininkas pradėjo “gu- 
druoti ir nešti savo rųšies po
litiką. Bet 
Tad mano, 
kaltas.

Sekantis
ko birž. 2 d. Apie jį kitą kar
tą. . Mr. S. K. Narys

VLADAS MUCINSKAS,
Švedų Amerikos Unijos lietuvių skyriaus vedėjas 
vadovaus ekskursiją iš New Yorko į pat Klaipėdą!
Nuolatinis susisiekimas tarp New Yorko ir Klai
pėdos, per Gothenburgą, Švediją. Kelionė prasi
deda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais.

Kreipkitės j autorizuotą laivakorčių agentą arba

SWEDISH AMERICAN LINE
CHICAGO, ILL.181 NO. MICHIGAN AVĖ.

DeLUXE MALEVA JŪSŲ NAMAMS

THE VERY BEST
TIME TO PAINT!

THE DELUXE PAINT 
FOR YOUR HOME!

O’Brien’s T. T. O maleva atrodo kaip enamelis 
... plaunasi kaip stiklas ... tveria kaip geležis. 
Tung aliejus yra “pirm sutrauktas” negu mai
šytas su maleva. T. T. O. tai nauja, kitokia ir 
retesnė namams maleva. Pirkite ir reikalau
kite T. T. O., nes džiaugsitės patyrę, kad tai 
geriausia kokia galima gauti maleva.

ĮSIGYKITE MALEVU SĄRAŠĄ ŠIANDIEN!

TIKRAI 
“PRE-SHRUNK”

tas jam nesiseka, 
kad kas kitas yra

susirinkimas įvy- m n

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

Jei vartosite Liquid Velvet 
sienoms plauti, tai vaikų pirš
tų nuospaudos jūsų nevargins. 
Tai puiki maleva, galima ją 
plauti ir pląuti. Keturiolika 
gražių spalvų. Tiktai

m

LINOLEUM VARNISH

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak , Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BL1NDS. 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

NON-YELLOWING
WHITE ENAMEl

Ypatingai blankus. 
Nepakeičia švie
siausios klejonkų 
spalvos. Džiūsta į

4 valandas. Apden
gia 600 ketv. pėdas 
su galonu. Atlaiko 
dėvėjimą ir plovi

mą, O’Brien finišas 
Tiktai

H.25k■ Kv.

Širdingai Kviečia Jus ir Jūsų Draugus į 
ANTANŲ DIENOS IŠKILMES, kurios įvyks 

BOOKIES TAVERN 
3321 S. LitUanica Avė., BIRŽELIO 11 d. 

Pažadame smagų laiką, ganėtiną pavalgymą ir muziką.
ANTHONY GUDITIS IR SŪNŪS.

1 TONY LUKOŠIUS
Brighton Park Drabužių Valytojas

................................. iri .. .............. ...... ................

Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?
JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA -----
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA -----
JEI VIDURIAI NEVIRŠKINA -----
JEi GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, ------

NIEkO NELAUKDAMI NAUDOKITE

“ C o 1 ors of 
the Y e a r ” 
... naujutėlė 
knygutė, ku
rioje rasi vi
sas tas spal

vas, kurios sky- 
riamos namams. 

Iliustruota pilnomis spalvomis. 
Lengvi nurodymai. Įsigykite 
vieną šiandien.

O’Brien’s Liquid- 
Lite sensacinis 
naujas finišas, 
kuris i 
nuoja, kaip pa 
prastas enamelis. 
Apdengia vienu 
sykiu ir išdžiūs
ta iki porcelano 
žibesio. Ideališ
kas virtuvėms. $2.55. 
Tiktai C i/2 Gal.

negelto- | OBRIENS 
:aip pa- l id-IĮte

-•>

Išvalome ir pataisome visokius drabužius, austinius, langų ker
tinas ir karpetus

Taisome ir Valome Fur Kautus ir padedame į sankrovos 
vaultus (storage)

Darbą atliekame greitai ir gerai, nes turime daug metų patyrimą

2555 W. 43rd St. Tel. Lafayette 1310
. <■_____ ______________- _________ •____________________

"910

O’Brien Varnišas 
senai žinomas ir 
pagarsėjęs .Atsižy
mėjusi vertybė, 
šviesi. Yra ketu
rių rūšių vertybė. 
Galit vartot kaip 
išvidiniam taip ir 
išlaukiniam-reika- 

Kv. lams. Tiktai

INTERIOR. GLOSS

Padarytas 
Pre-Shrunk 
molyzed Tung Alie
jum. Palaiko jo žvil
gesį. Laikosi plau
namas. Su galonu 
išmalevojama. De
šimts spal- $ 1.80 
vų. Vž Gal. ■

DEALER IN O’BRIEN PAINTS

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

Didelė Dėže Tik už 50 centų
Klauskite Vaistinėse arba Pirtit tiesiog nuo

Nida Laboratories
A. G. K ART ANAS, Sav.

2555 West 69th Street, Chicago
Telefonas Hemloek 0818

. . ': ...................................... ... ' ■ ............—............

Barta & Lejcar
Painters’ Supplies—Varnish—Glas»—Wallpaper 

3554 W. 26th St. 
4163 Archer Avė 
1923 S. Blue Island Av. Phone Canal 4716

Phone Rock. 1740
Phone Laf. 9500

Krautuvės atdaros Antradienio, Ketvirtadienio, Šeštadienio vakarais

■n

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
CHICAGO. ILLINOIS

Tel. LAFayette 3171 z Tel. HEMlock 8400

■ t* \ 't'’.y5’> •r"
ii1’ 2/A’ o . •’ •»-* .jį<\ •

WE GIVE SHOP-O TICKETS
___________________________ _ .

MES i)UODAME STOP-O TIKIETUS.

GARSINKITE “NAUJIENOSE”
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Publlshed Daily Ercept Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANAL 8500

> Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

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

TOsaltyme kaina:
Chicagoje—palto:

Z. % 

2.00 
__ 1.50 
___ .75

___ 8c 
__ 18c 
___75c

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Metams ------------------------
Pusei metų__________
Trims mėnesiams .--------
Dviem mėnesiams 
Vienam mlueslui_____ ,.

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija ________ ~
Savaitei —-------- ...____
Mėnesiui - —-.  _ 

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paltu:

Metams _______  $5.00
Pusei metų ._ _____   2.75
Trims mėnesiams __________ 1.50
Dviems mėnesiams_________ 1.00
Vienam mėnesiui____________.75
Lietuvoje ir kitur užsieniuos* 

(Atpigintą) "'
Metams $8.00,
Pusei metų ---------------.j—— 4.00
Trims mėnesiams ... ............ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Amerikos geležinkeliai
Pranešimuose iš Washingtono kalbama apie labai 

. blogą finansinę padėtį Amerikos geležinkelių. Tarpvals
tybinė Prekybos Komisija (kurios priežiūroje yra gele
žinkeliai) savo raporte sako, kad per pirmuosius tris 
mėnesius šiemet 47 stambios geležinkelių linijos turėjo 
deficitą, tuo tarpu kai pernai metais per tuos pačius 
mėnesius turėjo nuostolį tiktai 23 linijos.

Apžvalga
gaujai, kuri viduryje dienos 
apiplėšė valstybės banko trans
portą, pasigrobdama < šimtus 
tūkstančių rublių auksu ir po
pieriniais pinigais. Gavęs tą 
grobį, Leninas jo dalį pasiuntė 
inž. Krasinui (kuris vėliaus bu
vo sovietų ambasadorius Ang
lijoje) į Londoną. Šis pavedė 
kai kurias stambiąsias “bumaš- 
ka»” (tūkstantines) Litvinovui 
iškeisti Paryžiaus banke. Bet 
bankas, pažinęs iš tų “bumaš- 
kų” numerių, kad jie yra pa
vogti, pašaukė policiją^ — ir 
Litvinovas, dabartinis sovietų 
užsienių reikalų komisaras, bu
vo suareštuotas, ir Paryžiaus 
teismas davė jam metus kalė
jimo!

Bet tai tik viena Stalino did
vyriškų žygių istorija. Per Kra- 
sino ir Litvinovo neapsukrumą 
ji praskambėjo visoje Europo
je. Tačiau “geniališkasis” bol- dėl ko kito.

LIETUVIAI STUDENTAI VIL
NIUJE REIKALAUJA TEISIŲ

Vilniškis “Aidas” praneša, 
kad Lietuvių Studentu Sąjun
ga Vilniuje parašė memorialą 
Lenkijos respublikos preziden
tui, prašydama jį paveikti ad
ministracijos įstaigas, kad jos 
grąžintų teisėsi uždarytoms lie
tuvių draugijoms. Savo memo
rialą studentai įteikė globėjui 
prdf. Rudnickiui, o šis turės 
jį parodyti uniyersiteto rekto
riui, be kurio sutikimo memo
rialas negali būti pasiųstas.

Bet universiteto rektorius 
esąs išvykęs į Varšuvą, todėl 
studentų rąšlšs dar tebeguli

NORI TARNAUTI VISIEMS 
DIEVAMS

ševizmo vadas panašių žygių 
yra atlikęs daugybę, tik jie ne 
tiek pagarsėjo. Daugiausia jo 
“ekspropriaci jomis” pasilaikė 
iki 1917 metų Lenino partija 
(o kai Rusijoje įvyko revoliu
cija, tai Vokietijos kaizerio val
džia padėjo tai partijai suardy
ti demokratinį frontą Rusijoje 
ir įsteigti savo diktatūrą).

Taigi nėra nieko nuostabaus, 
k$d gengsteris Al Gąponė, bu
vo siusirupinęs, kai jisai išgir
do, kad Leniųo ir Stalino gen- 
gė jau “beldžiasi į musų var
tus”. Gengsteriai visuomet pik
čiausiai kovoja vieni su kitais. 
Bet jų tarpusavės kova neturi 
nieko bendro su idėjiniais gin
čais, kurie eina tarp žmonių, 
turinčių skirtingus įsitikinimus. 
Nors kartais ir gengsteriai ban
do pridengti savo plėšikiškus 
darbus “idėjine” skraiste (juk, 
pav. ir Al Capone šelpdavo be
turčius uždirbtais iš butlegerią- 
vimo, gembleriavimo ir prosti
tucijos pinigais!), bet tik glu- 
šas gali nematyti, kad jie pjau- 
jasi tarp savęs dėl grobio, o ne

Amerikos Geležinkelių Sąjunga piešia dar juodesnį 
vaizdą. Ji praneša, kad 30 nuošimčių visų geležinkelių 
kompanijų yra resyverio rankose ( t. y. subankrotavo) 
ir kad to likimo susilauks iki gruodžio mėnesio trys ket
virtadaliai visų Amerikos geležinkelių, didžiųjų ir ma
žųjų.

Geležinkelių kompanijos dejuoja, kad joms nepade
da valdžia. Kongresas ketinąs netrukus išsiskirstyti, bet 
jame iki šiol niekas nepakėlęs balso, kad reikia gelbėti 
geležinkelius.

Tai ve, kaip kapitalistai supranta “valdžios nesiki
šimą į biznį”. Kai valdžia bando apsaugoti darbininkus 
nuo per didelio išnaudojimo, tai kapitalistai ir jų tar
nai rėkia, kad valdžia neprivalanti kištis į biznį, 
toks jos kišimąsi trukdąs privatinę iniciatyvą ir 
džiąs bizniui atsigauti. Bet kai tiktai bėda ištinka 
talistines kompanijas, tai tuojaus jos ima šaukti, 
valdžia turi jas gelbėti!

nes 
nelei- 
kapi- 

kad

‘ Sukilėlių frakcijos Ispanijoje
“The New York Times” korespondentas Harold Ca- 

llender rašo apie didėjančius nesutikimus tarpe dviejų 
frakcijų Ispanijos sukilėliu fronte: faląngistų ir karlįs- 
tų.

Falangistai tai — Ispanijos fašistai, kurie kovoja 
prieš respubliką, bet kartu neapkenčią ir dvarininkų bei 
aristokratų. Ekonominiuose klausimuose jie stoja už 
gana griežtasReformas. O tuo tarpu karlistai yrą atža
gareiviai, kurių idealas pusiau-feudališka monarchija, 
ankštai susijungusi su katalikų bažnyčia.

Juo ilgiau tęsiasi karas Ispanijoje, sako tasai kores
pondentas, juo aiškiau pasireiškia skirtumai tarpe tų 
dviejų sukilėlių frakcijų. Falangistų vadas, gen. Yague, 
neseniai viešoje kalboje išreiškė savo pasipiktinimą sve
timšalių (italų ir vokiečių) “plėšrumu” ir pasakė, kad 
sukilėliai, galų gale, busią priversti susijungti su res
publikos gynėjais ir vyti lauk iš Ispanijos svetiniu vals
tybių atsiųstus gen. Franco talkininkus. Už tą kalbą 
vyriausias sukilėlių vadas tą generolą suareštavo.

Amerikos komunistų partija 
priėmė naują konsititucįją, ku
rioje sakoma, kad ta partija 
esanti “darbininkų klasės poli
tinė partija, nešanti pirmyn 
Jeffersono, Painės, Jacksono ir 
Lincolno tradicijas” ir nepri
klausomybės deklaracijos prin
cipus, ir ji einanti mokslinio 
socializmo keliu, kurį rodą 
Marksas, Engelsas, Leninas (!) 
ir Stalinas (!!) ir Komunisitų 
Internacionalas (!!!).

Šitą komunistų konstituciją 
teisingai pašiepia “Keleivis”, 
pastebėdamas:

“Taigi pasidaro gana cha- 
’ raį<turingas Amerikos komu

nizmo tipas: jis turi Markso 
ir Engelso išvaizdą, Lenino 
ir Stalino galvoseną, Komu
nistinio Internacionalo kūną, 
bet pasipuošęs Amerikos pa- 
trįptų tradicijomis* ir ruko 
Nepriklausomybės Deklaraci- 

i jps pypkę.,;.....b , *
“Mums rodos, kad tai ne

rimtas padaras. Juk komu
nistai turėtų ruoštis revoliu
cijai, o ne maskaradui.”
Komunistai puošiasi visokio

mis plunksnomis su tuo, žino
ma, tikslu, kąd jienis butų 
lengviau prieiti prie “minių”. 
Norėdami “pasigauti” negrus', 
jie anąmet rengė Pirmosios Ge
gužės maršavimą New Yorke 
kartu su “Tėvu Dieviškuoju” 
(Fathcr Divine) ir jo mulkina
mais “angelais”. Dąbar jie tie
sia “draugišką ranką” katalikų 
bažnyčios nariams.

Ret rimti žmonės iš tokios 
komunistų veidmainingos de- 
magpgijųs juokiasi.

TAI BUVO BAIMĖ ARBA 
PAVYDAS

Žmogus, kurio Lietuvos tautininkai 
neturi kur padėti

žurnalistas Valentinas Gustainis, kuris pirmaisiais taų- 
•tininkų įsigalėjimo metais buvo lyg ir jų idealogas. 
— Vyras su didelėmis pretenzijomis, bet įkopti 
viršūnes jam vis nesiseką. — Kaip Gustainis blaš
kosi lyg ta dvasia be vietos ir orgąnizuoja guitynes 
prieš marksizmą.

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

kur padėti. Šilas vy- 
vienas iš uoliausių 

ir, sakysime, jų 
ideologas. Tuoj tau- 
įsigalcjus, jis reda-

Štai ką pranęša aukščiaus paminėtojo konsęrvaty- 
viško New Yorko laikraščio korespondentas:

“Savo filosofijoje faląngistai yra daug artimes
ni premjerui Juan’ui bjegrinui ir respublikos gynė
jams, kovojantiems anoje pusėje fronto, negu savo 
oficialiems talkininkams, karlistams.

“Generolas Yague ragino Falangą ištiesti susi
taikymo ranką raudonięmsiems, kurie kovoja prieš 
gen. Franco. Falangistai bendrai tam pilnai prita
ria, bet Frąpco — kuris generolą Yague už tą kal
bą išbąrė — matyt, nesutinka.”

Korespondentas mano, kad bus “stebuklas”, jeigu 
gen. Franco stengs per ilgesnį laiką sulaikyti falangis- 
tus nuo atviro susirėmimo sų karlistais. Falangistai, jo 
nuomone, greičiau bus “tiltas”, kuris pilietinių karo 
priešu^ suvienys ir prives Ispaniją prie taikos.

/ f , X ■ . . •
♦ • . . .

Ar jo pranašavimas išsipildys, parodys ateitis. Bet 
yra svarbu žinoti, kad Ispanijos sukilėliu pusęje yra 
partijos, tarp kurių eina kova. Už atsteigimą monar
chijos ir dvarininkų bei klerikalų reikalus stoja tiktai 
viena sukilėlių frakcija. Jeigu vadovybė išsprūs iš jos 
rankų, tai pilietinio karp tęsimas neteks prasmės.

Sklokos , numerio pirmojo 
eksas lygina bolševizmo prie
šus sni gengsteriais, cituodamas 
Al Gaponės (buv. garsaus Chi- 
cagos butlęgerio ir kriminalis
tų vado) žodžius:

“Bolševikai beldžią§i į mu
sų vartus. Męs neturim ių 
įsileisti. Mes turim organi
zuotis prieš juos, suremti sa
vo pečius ir laikytis...” , 
Padavęs* šituos eks-gengsterio 

žodžius (kur ir kada jie buvo 
pasakyti, nežinia), cks-skloki- 
ninkas reiškia viltį, kad niekas 
nenorės “aušinti burną ' prieš 
Jąolševizmą” ir , tuo būdų dėtys 
į bendrą frontą su Al japone.

Bet tas eksas yrą ląbąi pal
vus žmogus, jeigu jisai įsivaiz
duoja, kad tie, kurie yra prie
šingi vienos rųšies gengste- 
riams, turi būtinai pritarti ki
tai gengeį. Daugųųia žųionių, 
kurie nėra morališkai ir pro
tiškai sugedę, kovoja su visų 
ryšių gengsterizmu!

Al Capone buvo priešingas 
bolševizipuj, veikiausią, iš bai
mės arba 'pavydo.. Juk didžiau
sias bolševizmo vadas, Juozas 
pžugašvili-Stąlių, irgi yra pa
sižymėjęs “caponiškąis” dar
bais. Jisai Tiflise vedovavo

Yra Lietuvoje toksai žurna
listas Valentinas Gustainis, ku
rio neturi 
ras buvo 
tautininkų 
šioks toks 
tin inkams
gavo net jų oficiozą ir vis jau
tėsi, kad. tą dąpbą dirba tik lai
kinai, neš tikėjosi, kad gausiąs 
žymiai alšakhmesnes pareigas. 
Bet Kažkaip jam vis nesisekė— 
paskyrimo nesulaukė. Vėliau su 
tautininkais dęl žmonių akių 
susipyko ir net jų eiles apleidę. 
Mat, jis jautėsi, kad jo privalą 
kilį klausyti, tiek jis esąs išmin
tingas, bet kitų nesusiprasta...

Taigi, tasai, žurnalistas ponas 
Valentinas Gustainis dabar yra 
likęs ^be aiškaus užsiėmimo ir 
dar be aiškesnių pažiūrų. Tiesa, 
kartais jį įkinko į bet kokį dar
bą. Taip, sakysime, kokį laiką 
jisai buvo pasiųstas Lenkijos 
gyvenimą observuoti, bet iš fe
nais vėliau buvo atšauktas. Vė
liau teko j arų kitų prašant ki
tas valstybes lankyti, ir savo į- 
spudžins Lietuvos Aide aprašy
davo.

Daug ėjo gandų, kad jisai 
kur nors busiąs Lietuvos atsto
vu paskirtas. Kiti net minė, kad 
tikriausiai jisai dabar bus vėl 
siunčiamas į 'Lenkiją pasiunti
niu, bet ir dabar pasiliko tasai 
vyras vis dar aižaus užsįė-, 
mimo, bet su didelėmis preten- 
^Įjopiis.

Šitąs vyrąs visai neseniai Lie
tuvos Aide trumpai, drūtai su
triuškino marksizmo teoriją... 
Esą, iš šios teorijos jau gyveni
me visai nieko nebeliko, lik, 
girdi, dar Lietuvoje jps likučių 
esama ir pasiūlė su šiais liku
čiais ūmiausiu laiku apsidirbti.

Ponas V. Gustainis yra ne
mažą užsieniuose važinėjęs ir 
net keletas ųpivers'itetų lankęs, 
nors nei vieno iš jų nebaigęs; 
taigi vyras daug matęs ir daug 
girdėjęs, jam labiau negu kam 
kitam turėtų'būti aišku, kad 
hitlerizmas, fašizmas ir kitos 
šių dienų rūšies visokie vadu
kai išimtinai tik prieš tą mark
sizmo teoriją yra ąpsiginkląvę 
ir tik prieš ją ginkluojasi, nes 
jei marksizmą^ butų visai pa
laidotas, tai tiims* vyrams ne
tektų nei ginkluotis.

Siu vėjo malūnais be V. Gus- 
tąįnįp, dabar jau retai kas ka
riauja. Ką reiškia Romos-Berly-
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no ašis? Ar ji nėra išimtinai 
nukreipta prieš marksizmo te
orijas?

Ką reiškia Mussolinio Pran- 
suzijai grūmojimai, ar tai ne 
prieš marksizmo dvasią?

V. Gustainis buvęs net Skan
dinavijoje, ar netoli tų kraštų 
nuvykęs,} o lenais’ ąr nesamą 
marksizipoj pėdsakų?

Pagaliau, jei jau visame pa
saulyje marksistinė) dvasia am
žiams yra palaidota, tai kas čia 
tokio, jei tokios dvasios, saky
sime, bent likučiai pasilikę Lie
tuvoje. Juk įvairumo dėlei ga
lėtų tai ir būti, šešėlio visai nė
ra ko bijotis.

Bet pasirodo drąsusis sava
noris Valentinas Gustainis net 
šešėlių bijosi. Taip, gal jisai jų 
visai nesibijotų, jei tik vien še
šėliai butų. Bet V. Gustainis, 
kaipo geras įr gudrus demago
gas, labai gerai nusimano, ką 
jisai sako ir ką daro. Jis pui
kiai jaučia, kad Europoje šiuo 
metu panašu į buvusių kryžių 
karų laikus. Jis tiek nusdmano, 
kad įvairių valstybių nesusipra- 
tymų pagrinde gludi ne tiek 
materialis interesas, ar tikriau 
tarus, ne vien tik materialis in
teresas, bet kartu ir ideologinis.

Italai ir prancūzai dvi arti
mai giminingos tautos, jos iš 
seno geruoju gyveno ir dabar 
joms nėra didelių išskaičiavimų

daryti. 'iii
O štai nenugalimi Ispanijos i 

vyriausybininkų didvyriai! Vi- ; 
sai atvirai dvi didžiulė^ valsty
bės, kaip Y°kietija ir Italija, 
užgulė visu sunkumu Ispanijos 
liaudį ir vis dar ji pajėgia at
sispirti.

Valentino Gustainio policinė 
uoslė gerai žino, ką tai visa 
reiškia. Jis gerai susivokia Lie
tuvos1 visuomenės gyvenime ir 
jauste jaučia jos pulsą. Jis ži
no, kad ir Lietuvoje tos mark
sizmo dvasios potencialo daug 
paslėpto esama, todėl jįs ir Šau
kia ir ragina pribaigti tai, kas 
dar galima pribaigti. Jam, žino
ma, kaipo nepraktikuojančįam 
policistui tai lengva kitus ra
ginti kovoti su marksizmo liku
čiais, bet daug sunkiau yra tai 
praktiškai įvykdyti tiems, ku
rie tos< rūšies tiesiogine  j narei- 
gas eina.

Buk gudrus kovoti su ta 
marksizmo dvasia, kad ji rea
liai nepasireiškia, kad ji nėra 
apčiuopiama? .

O jau ir be V. Gustainio pa
raginimų seniai tai butų buvę 
padaryta, jei tik butų galima 
tai atlikti.

O dabar, dabar reikia kentė- 
ti, nes kitos išeities nėra. Ponas 
Valentinas Gustainis, žinoma, 
šito pakęsti negali. Jo dvasia 
labai nerami, kai jis jaučia 
iparksizmo įtaką Lietuvoje ne- 
siilpnėjant, bet, z sakysime tylo
mis, stiprėjant.

Todėl jis demagogiškai ir iš
didžiai sušunka, girdi, tuos li-

> kučius tenka tik pribaigti...
Ponas Gustainis turėtų žino

ti, kad štaį Mussobni jau daug 
metų kaip pas save tuos mark
sizmų likučius naikina, ir vis 
niekaip nepajėgia galutinai iš
veisti. Vis jam ramybės neduo
da.

Štai Hitleris! dar didesniu 
stropumu to marksizmo liku
čius pas save geležine šluota

butų įsigalėjusi marksizmo dva
sia...

Vokietija savo tautiečių liki
mu jau taip labai atsidėjusi ne
sirūpintų ir vargu jau jai dėl 
Austrijos dantis taip labai skau
dėjo, bet visas reikalas tas, kad 
klerikalinis Austrijos režimas 
pradėjo save išgyventi ir demo
kratija čia pradėjo atkusti. Rei
kėjo vokiečiams* skubėti, kad 
nesuvėlavus.

‘Labai nesijaudintų Vokietiją 
ir dėl Čekoslovakijos vokiečių 
likimo, juo labiau, zkad čia jie 
daug turtingiau ir laisviau gy
vena, negu pačioje Vokietijoje, 
bet matotę ir čia marksizmo 
dvasia daugiau kaip gyva jau
čiama. Reikia Šaknis rauti.

* • r

yųkietiją gerai junta, nes tu
ri gerą uoslę, kad, sakysime, ir 
Pietų Amerikoje marksizmo 
dvasia pradeda atsigauti, štai ir 
čia vokiečių padedami ątęįrądp 
tėvynes gelbėtojai, kurie jau 
ruošia sukilimus ir mėgina juos

šluote šluoją ir vis, žiūrėję, tie* 
šiai po jo nosia atsiranda tie; 
marksizmo likučiai ir pačiam* 
Hitleriui tenka daug kartų yir 
neskaniai atsirūgti. Ana gene* 
rolas Frankas jau kiek kariu 
gyrėsi baltu žirgu į Madridą į- 
josiąs į marksizmu pakasynąsę 
bet kolkas tas pakasynas visi' 
tenka atidėti ilgesniam laikuį ir 
iš Musąplini ir Hitlerio pagali 
bos prašyti.

Mat, reikalas, ponas V. Gus
tainį, bent kiejt dar ir todėl pa-? 
sunkėjo su to marksizmo liku
čiais, kad vist nuoširdus deipo- 
kratai dabar kaip tik pasuko td 
marksizmo link; kitaip tarus» 
vįeni Įeitiems prądėjo taikinėti; 
nes vadizmas per greit p radę j o 
save išgyventi ir lavono puvė- 
siais dvoktelėjo.

Tiesa, jis turi kolkas gerų pa
sisekiau, taip sakant, geros ru- 
giapiutės laikus gyvena. Bet, 
matai, ponas V. pu&taini, yra 
lokių žmonių, kurie tos dienos 
įvykiais negyvena įr yra įprątę 
daiktus tikrais vardais vadinti.

Juk, kaip kas pasigėręs daug 
visokių kvailysčių pridaro, tai 
pas visus yra viltis, kad jis tu
rės išsipagirioti, jei tik, žino
ma, nėra prilakęs tiek, kad turi 
sprogti, — na čia tai jo paties 
kaltė.

Bet bendrai suglaudus, reikia 
konstatuoti tą faktą, jei sykį

■ tasai vyrukas Lietuvoje rado 
reikalo prisiminti apie mark
sizmo likučius Lietuvoje, tai 
tenka daryti išvadą, kad mark" 
sizmo dvasios Lietuvoje dau
giau esama, negu vien tik liku
čiai.

Turėkime galvoje, kad ponas 
Valentinas Gustainis, tasai Lie
tuvoje kūnas be dvasios* ir dva
sia be vietos liek susivokia ku
ria kryptimi Lietuvos gyveni
mas žengia.

Jo uoslė liek yra jautri, kad 
gyvenimo pulsą vis dėlto nu
jaučia. —Betkas

Į ATOSTOGAS VYKSTANT
pirma užeik i

HALSTED EXCHANGE BANKĄ

Keleiviniai čekiai kelionę pada
rys daug smagesnę. Tai yra sau
gus, patogus, ir ekonomiškas bū
das lėšoms nešiotis . ; . jie sutei
kia mintims ramumą, pilną ap
saugą visur. Nereikia rizikuoti 
pinigais Vykstant į atostogas, kad 
kas pavogtų ar pamesti ... ir 
tuo pačiu atostogas niekais pa
versti.

MES KALBAME LIETUVIŠKAI
.f, • A . nI * ■

^HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK

HALSTED ST. prie 19th PLACE

Nariai FEDERAL RESERVE SYSTEMOS IR
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE KORPORACIJOS

baksį. Atvažiuokit pasirink
ti.

Pirkit dabar. Pirkit 
geriausį. Westinghouse šal
dytuvas yra geriausias ir 
tvirčiausias—čempionas už 
visus. Pirkit pas mus! Tam
stos džiaugsitės musų patar
navimu ir kainų mažumu, 
perkant ant musų lengvaus 
išmokėjimo bųdžetp p|ano— 
$4.00 į mėnesi. Įr didžiausia

nebūkit PE elek 
TRIKINIO 

ŠALDYTUVO

KITCHEN-PRQVED REFfilGERATOR

■ si. : JU/. ■
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GENERALRADIO STORE
3856 Archer Avė., (prie Rockwell St)

Lietuvių krautuvė per 11 metų
Sav« M. F. SĘILLS, technikos inžinierius ,
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Dabar eina pats didįiąusias naujų ir atimtų 
automobilių išpardavimas pas 

COOK COUNTY FINANCE C0. 
Prie 1340 W. 63rd St.

Ateikite į didžiausią automobilių 
Chicagos bet kada matytų parodą

S. L. A. SEIMO REN 
RIMO KOMISIJOS 

PRANEŠIMAS

NAUJIENOS, Chicągo, to.

Po Cicero 
r • ro .- f r »•

Nesvarbu kokios gamybos aruodėlio karo norėtumė
te, mes turime dar ir ta kaina, kokios KITUR nerasite.

Mes didžiausia automobilių finansavimo bendrovė 
Chicagoje, parduodanti tiesiog publikai. Turime didžiausį 
karų skaičių ir didžiausį pasirinkimų Jungt. Valstijose. 
Męs parduodame daugiau karų negu bile dešimtis dylerių 
kartu sudėti.

Musų 15,000 patenkintų kostumierių rekordas yra ge
riausia jūsų patenkinimo garąntija. Mes absoliučiai užtik
riname jums geriausį pirkinį mieste arba jūsų pinigai bus 
su džiaugsmu sugrąžinti.

Virš 300 puikiausių karų Amerikoje pasirinkimas. 
Kai kurie naujutėliai.

Virš 100 karų naujausių 1938 modelio.
Virs 150 karų — 1937 modelio.
Ir likusi 1936—1935 ir 1934 modeliai.
Jus galite nusipirkti tikrą 1938 metų modelio karą už 

taip pigiai kaip $395, ir 1937 karą už $295. Ne daugiau. 
Taipgi senesnio modelio karų už taip pigiai kaip $35. Ne
reikią jums nė grynų pinigų. Jūsų kreditas pas mus geras.

-.T

Vįsii karai turi musų 90 dienų garantiją ir 10 dienų va
žiavimo bandymą. Nesvarbu kur gyventumėte, nepraleis
kite progos pasinaudoti šia ypatinga progą ir sutaupykite 
šimtus dolerių.

Jūsų seną karą priimsime kaipo rankpinigius, o jus 
galite pasiimti dviem metams likusią dalį išsimokėti.
Atdara kasdieną iki 9:30 P. M. ir yiąą dieną sekmadienį

Cook County Finance Co 
1340 W. 63rd St, kampas Loomis

Klausykite ^Lietuvių Radio Valandos kas antradienį 7:00 P. M.
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AMERIKOS LIETUVIU ATLETŲ

Ekskursija Į Lietuvą
Išplauks Moderniškam, Baltam Motorlaivy 

“GRIPSHOLM”...................
Iš New Yorko liepos - July 1 d.

Per Gothenburgą-Stockholmą
Iš Stockholjno moderniškuoju S. S. “Marieholm”

Į KLAIPĖDĄ
Kviečiame visus lietuvius keliauti su šia ekskursija 

į Lietuvą ir turėti jaukią kelionę vykstant su pagarsėju
siais Amerikos lietuviais sportininkais, kurie dalyvaus 
Pirmoje Lietuvos Tautinėj Olipipijadoj.

Nereijc Švedijos vizos, nėra trukdyipų keleiviam vyk
stantiems į Lietuvą tranzitu per Švediją.

SUTAUPYSITE PINIGĄ PIRKDAMAS Į^AIVAKOfiTĘ: 
TEN IR ATGAL.

Platesnių informacijų ir laivakorčių kreipkitės i 
ekskursijos organizatorių:

B. R. PIETKIEWICZ, 
2608 West 47th Št., Chicago, III.

Autorizuotas Agentas

Svedlsh American Line

Nors spaudoje buvo pranešta 
ąpįe skirtingus parengimus seį- 
pio metu, bet rengimo komisi- 

S’a laikytame susirinkime gegn
ės 6-tą d. padarė naujus pą- 

tvarkymus, atsižvelgiant j tai, 
kad buvusieji seimai turėdavo 
kiekvieną vakarą skirtingus pa
rengimus, ir tokie parengimai 
buęjąvo be pasekmių. Kadangi 
de|egatai Įaij<e sesijų nuvargin
ti lįeką Įr nenori kiekvieną vą- 
karą lankytis į parengimus. Sei
mo rengimo komisiją susideda 
didžiumoje iš narių, kurie seį- 
mupsę dalyvavę ir limpate rei
kalą Sęrąntono seimą padaryti 
įvairesnį, tai yra, dųotį progos 
delegatams pailsėti ir atlanky
ti gimines ir kitas šio miesto 
įstaigas.

Parengimai bus toki:
Birželio 26-fą d., tai yra sek

madienį, kada daug delegatų 
atvažiuos prieš seimą jiems bus 
parengta piknikas Gedimino 
parke. Vieta yra tiktai 5 mylios 
puo miesto Cbincįiila, Pa.

Birželio 27-tą dieną, tai yra, 
pirmadienis, bus laisvas,

Birželio 28-tą d., tai yra, ap- 
tradienis, bus taipgi pe jokio 
parengimo.

Birželio 29-tą d., tai yra, tre
čiadienio popietį ir vakare bus 
išvažiavimas prip vieno iš gra
žių pžerų, apip 22 mylios nuo 
miesto, taip vadinamoj Lake 
Ariel, Pa. Nuvažiavimas bus 
parūpintas automobiliais čia 
vietinių biznierių ir šiaip turin
čių automobilius žmonių.

Birželio 30 d. bus’ vienas iš 
svarbiausių parengimų, taį ban- 
kietas drauge su koncertu. Ka
dangi rengti koncertas ir ban- 
kietas atskirai susidarytų labai 
dideli kaštai delegatams, tai ko
misija numatė rengti vakarie
nę tuoj po sesijų tame pačiame 
viešbutyje, rH6tel ’ 'Jennyn. Va
karienė prasidės 6:30 vai. vak. 
o po vakarienes bus koncertinė 
irogrąma, kuri pasibaigs apie 
10:00 vai. vakaro. Paskui šo
kiai tęsis iki antros .vai. ryto.

Delegatai ar delegatės, kuria 
norėtumėte padėti išpildyti pro
gramą, malonėkite tuoj kreip
tis į sekretorių, kad galėtume 
uždėti ant programų tinkamus 
alentus.

Seimo Rengimo Komisijos 
Sekretorius, W. A. IVJeškunas, 

134 W. Marke t St.
Scrantop, Pa.

Šiuo metu Cicero atrodo ga
na gražiai. Medeliai ir žolyriai 
gražiai žaliuoja, o jų Ciceroje 
yra gana apsčiai. Daugelis mo
terų šefrųyninkių myli gėlps, 
kurios dabar irgi žydi jų dar
želiuose. Iš to yra didelio sma
gino ir pasigro^ėjiipo ir cice- 
riečįąms1 ir atvykusioms iš ki
tur. Ęutų gerai, kad vįsos mo
terys taip darytų. Ištikto hutų 
kuo pasididžiuoti, jeigu prie 
kiekvienų namų darželiai žydė-

■ » » »
Vietinis Cicero laikraštukas 

“Cicero News” visai neteisin
gą duoda garbę miestelio val
dybai už skalbyklos kamino 
sutvarkymą, kad durnai nerūk
tų. Giriamas yrą durnų komi- 
sionierius Maurice Pąul, o ypač 
miestelio asesorius Henry 
Schwarzelis, kurs toj apielin- 
kėje gyvena. Ta garbė jiems 
nepriklauso. Ta garbė priklau
so Lietuvių Namų Savininkų 
Politiškam Klubui, p ypač at
stovams, kurie tokius dalykus 
dabpjo ir lankėsi į miestelio ta
rybos susirinkimus, reikalauda
mi sutvarkyti ta kaminą. At
stovais yra A. Andrijauskas ir 
G. Pocius. Daugiausia per jų 
pastangas skalbyklos kaminas 
lapo sutvarkytas ir jiems ta 
garbė priklauso. Tuo reikalu 
jie darbavosi daugiau kaip me
tus, kol privertė tėtušius tos 
skalbyklos kaminą paaukštinti.

Cicero gatvės ir šaligatviai 
dar netaisomi. Namų savinin
kų politiškas klubas tuoj po 
Kalėdų pareikalavo miestelio 
valdininkų, kad gatvių plyšius 
smala pripiltų ir šaligatvius iš
lygintų.

Ponas Schwarzelis senai bu
vo pažadėjęs| tą padaryti su 
WPA pagejUa, bet nepadarė. 
Atkartojus reikalavimą, sakė, 
<ad pradės gegužio mėnesyje. 
Jau atėjo ir birželis, o tas dar
bas dar nepradėtas. Patartina 
Klubui atkartoti spaudimą, kol 
dar gatvės’ nepradėjo

to.

Vyrai, Susirinkit!
Chicagos Liętųvių Vyrų Chp- 

ro pamokos įvyks rytoj, Jupe 
12 d., W. Neffo svet., 2435 S. 
Leavitt St., kaip 10 vai. iš ry-

.... •• i
> Kadangi musų mokytojos p. 

K. Steponavičius apleido Chi
cago ir Suvienytas Valstijas, 
tai laikinai vadovaus Vyrų Cho
rui p. S. Dilius.

Kaip visi choro nariai žinot, 
esame apsiėmę dainuoti birže
lio 19 d. net dviejuose pikni
kuose.

Taigi, visi vyrai susirinkime 
į pamokas birželio 12 ir 19 dd., 
o po to paimsim atostogas va
sarai.

Choro pirm. A. V.

Rytoj šv. Onos D-jos 
Piknikas

BRIDGEPORT. — Vietinė 
draugija Šv. Onos laikys pus
metinį susirinkimą birželio 14, 
Šv. Jurgio parapijos mokyklos 
kambaryje, antram aukšte.

Narės (ir publika) yrą kvie
čiami atsilankyti ir į draugijos 
išvažiavimą, kuris įvyks šį sek
madienį, birželio 12 d., Kuchin- 
sko darže, skersai Tautiškų Ka
pinių. Trpkas išeis nuo 33 gat
vės ir Lįtuaųica 11 vak ryto. 
Visus kviečią Komisija.

Rytoj Ciceros 
Kareivių Piknikas

WESTINGHOUSE
ŠALDYTUVAS

Duoda geresnį patarnavimų, mažiau elektras 
vartoja. Greičiau ir daugiau ledo sušaldo. 
Gražiau atrodo — ilgiau tarnauja. Turi pil
nų 5 metų garantijų.

Progress Krautuvė, vienintelė lietuvių krautuvė, yra au
torizuota pardavinėti WESTINGHOUSE Rcfrigiratorius, 
kurių'čia yra pilnas pasirinkimas. Visi 1938 metų mode
liai- Progress Krautuve pasiūlo už labai prieinamas kai

nas, pasirenkant nuo ...  $1 1QJ5O
Lietuvos Kareivių Draugy

stė jau pilnai prisiruošė prie 
savo pikniko. Busas išeis nuo 
Liųosybės svetainės Ciceroje. 
Ateikite kas norit važiuoti.

JIS UŽIMTAS
—Delko tu, Jonuk, neini kie

man pažaisti su draugais ?— 
klausia rpotina.

—Aš, mama, dar turiu pa
rodyti tėV^liUi, kaip reikia sprę
sti man užduoti uždaviniai!— 
išdidžiai atsakė Jonukas.

R

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI
Nuolaida už seną Šaldytuvą

J. KALEDINSKAS, Vedėjas

3222-24-26 South Halsted Street
Tol. VICtory 4226 Chicago, Illinois

Beer Distributor 
«*r • w-v“ '*•* '

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR• r“ * '•’» • •• * < r*-’ «. i A <

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIĄ Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
ni alų, kurj užyardinp JJECTĄR. Sis Alus yra pagamintas iš impor
tuoti) pirmos rųšie? produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato i aliąes ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gaubite greitą ir tęisingą patar
navimą. ' ’ ' ' ? ’v '

?415 W. 64th Street. Tel. Hemlocjs 6240

.vsrr.f;; ■■

GARSINKITeS "NAUJIENOSE
T

Keistučio Kliubas 
Auga Nariais

Ruošiasi Prie Savo Piknįko 
Rytoj

Keistučio Kliubo susirinkamas 
įyyko birželio 5 d., Yuškos sve
tainėj, W. 43 St. Biznio komisi
ja pranešė, kad piknikas įvyks 
rytoj, birželio h.2 d. prie 135 
St. ir Archer Avė., Roąd 4Ą. 
pradžia 10 v. ryto, špkiąms 
bus gera muzika, bus trys cho
rai ir J. Kenstavičiaus Havana 

, L *

trio. Taipgi ragino kliubįpčius 
uoliau platinti serijų tikįe.tųs,,

Susirinkimas nutarė,* kag 
(konstitucijos tvarkymo komi
sijos sekretorius Vaįukąs grą
žintų konstitucijos projpktą 
kliubui. Po nutarimo tūli kliu- 
bp nariai sukalė kačių koncer
tą. Taip elgtis nedera. Kliubie- 
čiai tokį savo narių elgesį turė
tų sustabdyti, šiame susirinki
me įsirašė šie nauji nariai. J. 
Stulgaitis įrašė V. Petrauską 
ir fe. Matsons; V. Shąrka įrašė 
J. Girkąntą įr «Jqseph Giykan- 
tą. W. Buįskas įrašė Juodus 
ir L. JSTodus. K.' Yurgon įrašę 
A. Litviną. Tai pusėtinai ge
ras skaičius naujų Keistučio 
kljųhP narių.

Ąš pprjp atkreipti nąrių do- 
mę į laiškus, kuriuos jie gavo, 
kad gautų kliubui naujų narių.

—K. Yurgon

Į-iirfjžhrtMirftiiTir- ;t'-rb'W vrAn

Pasiklausykite musų gražaus Lietuviško Programų 
nedėlioj, 11 vai. ryte, iš stoties WGES, 1360 kil.U T I L I T Y L I Q U O 

DISTRIBŪTORS, Ine. 
5931-33 So. Ashland Avė. 
•' 'WHOLĖSAĖE‘ ONLY 

Phonfes: Prospect 0745-0746 
Mes importuojam Lietuvišką 

Degtinę
F. Dzimidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai.
t *» • A • ’ - ‘

visai
I

GARSINKITĘS “NAUJIENOSE”lietu-

a
X

TaupyR.it Čia Saugiai

Gasolino Kainu

/Namų Navininkų Politiško 
*Klubo susirinkimas bus birže
lio 14 dįeną, 8 vąl. vakare, 
Liųosybės svetainėje. —žvalgąs

Italai apsilpo Cicero 
vius. Iš to gręsia lietuviams 
pavojus, kaip biznieriams taip 
ir namų savininkams. Praeityj 
italai gyveno tik apie 51 avė. O 
nuo prohibicijos laikų pradpjo 
skverbtis tarp lięjuvių. Pradpjo 
pas lietuvius apsigyventi ir Įię- 
tųvių nuosavybęs įsigyti. Tarp 
lietuviu jje daro ejaug nesma
gumų savo necivilizuotu apsi
ėjimu.

Lietuviai bizpięrjai ir namų 
navininkai apie įą pavojų iš 
italų pusės ppivąlo pagalvoji. 
Reikia visipmš kppperuoti, gin
ti savo reikalus ir nuosavybes, 
ir visiems stoti į l^amų Savi-

Clpcągoje prącĮėjp įsisiūbuo
ti gąsoĮinp kailių karas, kuris 
žymiąį atpigįno gasoĮiną bevpįk 
visame mieste. Ęai kurios sto
tys numušė 3 centus ar dau
giau nuo galiono.

Raudongysles 
Ligoniai

Žinokit tikrai ką daryti. Nelaukit, 
kad paskui' opęrapijai pasiduoti. 
Jus galitę gauti dykai ekząminaci- 
ją irrpatarimus ntid specialisto dak
taro su 20 metų patyrimu. Jis pa
rodys įrodymus, kaip pagydyta' be 
peilio. Natinį ar ofiso gydymas $1. 
ir $!2. Šeši už $10, kad pertrikrinti. 
Lengvus išmokėjimai, jei reikia. 
Saukite šiandien arba rašykit

DR. P. SCHYMAN,
Specialistas per 20 metų, 
1869 N. DAMEN AVĖ.

Per keturiasdešįmt'du metu UŽTIKRINTO SAUGUMO su pridėčku liberalių dividendų
-> . • -i ♦ r : v«- t * *

Tai Yra Rekordas Ęeistuto Loan and Building Association No. 1
Jus ir jūsų draugai maloniai kviečiami atidaryti taupymo sąskaitą šioj asociacijoj. šėrai šios aso
ciacijos yra apdfausti iki $5,000.00 per FEDERAL SAVINGS AND LOĄN INSURANCE CORPO
RATION, Washington, D. C.
Mes duodame paskolas ant namų nuo 1 iki 6 flatų, ir nuo 5 iki 15 metų, Chicagoje.

Dvidešimt keturios valandos patarnavimo visuose Real Estate Skyriuos:

Keistuto loan & Building Ass’n No. 1
- 3236 South Halsted St.

< Phone CALumet 4118

JOIJN P. EWALD, Sekretorius

TaupyR.it


NAUJIENOS, Chicago, H

Chrysler-Plymouth'PRANEŠIMASDiena Iš Dienos

Untanas

gar

PIKNIKAS
(grožio

su Mary

su Jo

Aldona

1751 W. 47th Street Tel. Yards 3895

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

nm

Sutaupysite 50 Doleriu 
r . . Ką , i

Amerikos Liet. Kongreso
DIRECTORYChicagos Skyriaus

PIKNIKAS
Birželio 13,1938

BIRUTES DARŽE
79th ir Archer Avenue

RESTAURANTAI

PRADŽIA 10 VALANDA RYTO

biznio
TEL. BOULEVARD 7010

LIGONINES— 
HOSPITALS

Unity Beauty Shop randasi 
adresu 754 W. 35th Street. Te
lefonas BOUlevard 4303.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago je)

George Beck
Waisnar, 25

Edward Mahoney, 28, 
sephine Marma, 21

Walter Nemchausky,
Emily Kalias, 19

Charles Zekas, 30, su
Kairis, 26

Joseph Stoklosa, 25, su An 
nette Tiknis, 22

Aldona Gailevičiutė
Valgyklos Biznyje
Jroseland.

adresas, 7739 Stony Island.
\Ten randasi gerai įrengta ta

verna if valgykla. Aldona Gal

•7 IKI 8 V AL. VAK. 
7 IKI 8 VAL. VAK. 
•7 IKI 8 VAL. VAK.

’ood Mixeris $15 vertės, gyvas paršas ir didelis 
i — Mickey Linon ir jo Orchestra.

" KVIEČIA VISUS KOMITETAS.

Juozas Budgipas 
Ligoninėje. z

Senas Bridgeporto gyvento
jas, Juozas Budginas, 3231 So. 
Lituanica avė., praeitą trečia
dienį buvo išvežtas į Michael 
Reese ligoninę. Birželio-^June 
9 d. 1938 jam padarė operacija. 
J. Budginui reikės išbūti ligo
ninėje apie sąvaitę laiko.

levičiutė paėmė valgyklos biz
nai. Reiškia, Aldona jau biznie- 
rė. O biznierės užsiėmimas kaip 
tik ir tinka Aldonai. Ji jauna, 
simpatiška, rimta panelė.

Untanas nuo savęs linki jai 
gerų pasekmių.

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

lietuviams kad esu naujoj vietoj 
82nd and Kean avė.—Senoj Ą. Ku- 
chinsko vietoj. Daržas pasirenduo- 
ja dėl piknikų, o užeigoje visados 
radasi geri gėrimai ir mandagus 
patarnavimas. Savininkas Jos. Lep-

DRAUGYSTES LIETUVOS KAREIVIŲ 
26-TAS JUBILINIS

Nepamirškite Užeiti Pas: f
PETE YOUNG I 
ŠALTAS IR SKANUS 

SCHLITZ ALUS
83 IR KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus)

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

750 West Slst Street 
A. A. NORKUS, Savininkas 

TeL VTGTORY M70.

DAILY
BUSINESS

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA 
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

DAUGYBĖ VARTOTU AUTO
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU
• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS 

PATARNAVIMAS
•GERI MECHANIKAI

BALZEKAS MOTOR 
SALES

“U Will Likę Us” 
4030 Archer Avė. 
PHONE VIRGINIA 1515

Republic 7345
PAUL’S Fumiture
Upholstering and 

REPAIRING 
DIRBAMA PAGAL UŽSAKYMĄ 
2946 West 59th St., Chicago, III.

Dykai apskaičiavimas
Išvalymas — Pervilkimas

Vadinas, šis grožio salionas 
susilaukė didelio remonto ir 
gerai patyrusios kosmetikos 
srityje vedėjos. Dešimts metų 
su viršum po to, kai 1928 me
tais Mary Bulaw baigė Chica
go Hair Dressing Academy, ji 
nuolatiniai praktikavo keliuose 
grožio salionuose. Plaukų, garbi
niu vimas ir jų dažymas jai li
ko ilgų metų praktikos specia-

Reikalauja
Perskiry

Margaret Pitra nuo Anton 
Pitra.

PirkdapnLElektrinj Refrigeratoriy 5 ir 6 pėdų. Elektriniai Refri
žeratoriai, verti SI59.00, Pas BUDRIKĄ Dabar už .sgg.šo

Birželio-June 12 Dieną, 1938
J. DAMBRAUSKO DARŽE
WILL0W SPRINGS, ILLINOIS

Kurie gyvenate Cicero ir neturite mašinos, bus trys bu- 
sai nuvežti ir parvežti uždyką. Bušai išvažiuos nuo 14 St. 
ir 49 Ct. Pirmas 12-tą valandą, antras 1:30 vai. ir trečias 
3-čią valandą popiet. Automobiliais važiuokite Road 66 
iki Joliet Road, ten matysite iškabas.

Paveikslas, kuris laimėjo Leni
no ordeną kaipo geriausia filmą 
iš Sovietų GyvėhimO Šiandien. 
“Kaimo Jaunamarti” 
Labai juokinga komedija su mu
zika ir “Vargo Krašto žmones’*, 
Amerikos pirma didi darbo filmą.

SONOTONE
Teatras

25c iki 1 P. M. išsk: šešt. ir Sekm.
Atsivėdink Šono tone —nauja 

refrigerAcijos sistema. GARSINKI! ĖS “NAUJIENOSE

Budrikas dabar užlaiko rakandus dideliame pasirinkime^ Jie ūži 
ma 5 lotų vietų ir kiekvienam yra iš ko pasirinkti

“The New Marųuette 
HALL”

6908 SO. WESTERN A VE. 
Tel. GrovehilI 4318.

Tinka vedyboms, susirinkimams 
ir tt. Salę galima pamatyti viso
kiu laiku.-Naujas namas.

M. Bulaw 
Atnaujintam 
Grožio Salione

Unity Beauty Shop 
salione) liko padaryta didelis 
remontas. Kai šis grožio salio
nas perėjo į Mary Bulaw ran
kas, tai nuo tada liko atnau
jinta visos dekoracijos ir su
pirkta vėliausios kosmetikos 
darbe reikalingos mažnos. Da
bar Unty Beauty Shop yra pil
nai įrengta pagal vėliausius 
nų laikų kosmetikos reikalavi
mus.

Vacek & Co., 1741 W 47th 
St. maloniai praneša, kad 
p. Joseph Rymkus, kuris 
per daug metų tarnavo 
Peoples National Banke ir 
prie Norman Geyer & Co., 
prisidėjo prie musų di
džiulės organizacijos. Taip 
kad dabar jis galės vėl 
patarnauti savo daugybei 
draugų ir pažįstamų tuo 
pačiu budu kaip ir pirma.

Todėl, raginame visus 
Naujienų skaitytojus lan
kylis pas jį ir visus savo 
reikalus vesti su juo, nes 
jis yra pilnai atsakąs da
bartinėj vietoj jums su
teikti pilną patarnavimą.

Vacek & Co., kuri veikia 
toj pačioj vietoj per 33 
metus, specializuojasi ne- JOSEPH RYMKUS 
kilnojamo turto investmentų apdraudos ir morgičių sri
ty. Galime užtikrint, kad bet kokia pavesta transakcija, 
bus iki didžiausio patenkinimo laipsnio atlikta, nes Vacek 
& Co. turi puikią garbingo ir mandagaus patarnavimo re
putaciją. Gi p. Joseph Rymkus maloniai padės jums ap
draudos ir morgičių problemose išsiversti.

Jei turite vertybės popierių, patartumėm jums ateiti ir 
išsinuomuoti depozitų apsaugos dėžutes, kurios kainuoja 
po $2.50 metams, plūs valdžios mokesčiai.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. VARUS 3408

Antanij 
Diena

Antanų yra daug, bet nevisi 
Antanai būna vienas^ rkitam ly- 
;ųs. Kur ir kaip nežiūrėsi, ką 
nedarysi, dviejų ir vienodai 
manančių žmonių nerasi. Gai
la, bet tiesa.

Bet, aš sveikinu visus Anta
nus lygiai, kaipo Antanus. Bet 
kai kurie Antanai yra veikę 
musų gyvenime ir gana svar
bias roles-užduotis.

Pavyzdžiui, Antanas Zymon- 
7as (Žemaitės sūnūs) yra žmo
gus, kurių mes labai teturime 
mažai.... Jis yra INTELEGEN-
TAS — su mokslu platesnio 
maštabo.... Sveikinu jį.

Antanas Zellon-Zalogėnas — 
pat ri j etas 
gijų ir
Jis visur pats eina ne Generolo 
darbą dirbti, bet prie reikalo 
atlieka ir patį papraščiausią 
darbą. Mes jį pažįstantiejie, 
šiandien sueisime adresu 7132- 
7134 So. Racine Avė., jį varda
dieniu pasveikinti/ Jo būdas 
toks, jeigu jo žmogus nepamir
šo, tai jis kito nepamirš kele
riopai. Ir šiandien jo nuveikti 
darbai 18 kolionijoj patys už 
save kalba. Sveikinu Antaną 
Zalogėną ir siunčiu geriausius 
linkėjimus.

Dar vienas Antanas apie ku
rį reikalinga pakalbėti, ’ tai An
tanas Peckaitis, 733 W. 18-ta 
gatve.

Jeigu “Naujienos” butų ma
no laikraštis, tai aš visus su
minėčiau, bet gaila, kad šį laik
raštį skaito visas pasaulis, tad 
ir viso pasaulio Antanus, ar tai 
man pažįstamus ar ne, lygia! 
sveikinu. O ant galo, dar rei
kia pridėti Antaną Linge — 
Cicerbje.

Lai visiems Antanam# gyve
nimas būna kuolaimingiausias. 
To, aš linkiu, jūsų paprastas

Bynsas.

Susilaukė
Garnio Vizito

Birželio mėn. 6 dieną 
nys aplanke M r. ir Mrs. Gedei- 
kių namus, 4109 So. Montgo- 
mery Avė.

‘ . • -■ >*

Garnys atnešė lauktuvių pp. 
Gedeikiams, ko jie žinoma no
rėjo — sūnų. Mrs. Gedeikis 
jaučiasi neblogiausiai. Guli šv. 
Kryžiau# ligoninėje, Room 414.

Mathilda.

ROSELANDO LIETUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 

PIKNIKAS 
Sekmadienį, Birželio (June) 12 d. 

Rossis Grove, 130 th ir Cottage Grove. Avė. 
Pradžia, 11 vai. prieš pietus.

Leschiausko orchestra šokiams. Įžanga veltui. Trokais' nuveš vel
tui. Pirmas trokas nuo Darbininkų Svetainės 10413 išeis 1 v., ant
ras—2:30 ir sustos ties 107 ir Kensington Avė. važiuojant Michi- 
gan Avė. Beto, piknike bus daug laimėjimų, gerų dovanų. Visi 
ręselandiečiai kviečiami dalyvauti piknike. Linksmumas ir malo
numas užtikrintas visiems. KOMISIJA.

— draugas — drau-j 
visuomenes kareivis. Į

BUDWIT’S 
RADIO SERVICE 

Electrical Appliance Service 
Ofisas:

4644 S. Paulina St Yards 1460 
Rezidencija:

3019 S. Union Avė. Vict 8269

Naujais Refrig-eratorius, 
1938 metų, 4 pėdų ir pusės 
vertas $125.00,

Lengvais Išmokėjimais 
Didžiausias pasirinkimas: 
Westinghouse, General Electric, 
Norge, Kelvinator, Crosley Re- 
frigeratoriai nuo $117.00 ir auk
ščiau.

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI Jjg-SO
GYDYMAS......  ....... Sfin.OO
LIGONINĖJE ...........   SU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligonipėje ___ $15.00
RAUMATIZMAS $0.00

greitai palengvinama ......
VISAS LIGAS GYDOMA $4.00
Ekzaminacija įskait. vaistus 19

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago.

Tel. Lawndale 5727.

1938—1939 RADIOS 
Philco,' R.C.A. Victor, au

tomatiškas tuninimas, 
vertos po $125.00, su 

nuolaida $50.00, parsi
duoda tiktai už

$69.50
Radio ir Phonograhas su 

12 rekordų už $49.50

METINIS

PIKNIKAS
-----  RENGIA ----- ’ ■

Lietuvos Keistučio Pašelpos Kliubas
NEDĖLIOJĘ

Birželio june 12,1938
SUNSET PARK

135th ir ARCHER AVĖ.
PRADŽIA 10 VAL. RYTE. — — — ĮŽANGA 10c
Bus puikus programas. Dainuos net trys chorai: L. K. Mišrus Cho
ras, L. K. Vyrų Choras, L. D. Mišrus Choras ir Hawaiians Trio, 
kurie grieš ant tam tikrų instrumentų, kurių bus įdomu pasiklausyt.

Taipgi bus daug dovanų, $25 cash, $15 cash, $10 cash, $5 cash, 
kėdė $35 vertės, Food Mixeris $15 vertės, gyvas paršas ir didelis 
suris. Bus puiki muzika šokiams — Mickey Linon ir jo Orchestra. 
Bus arkliukai jodinėjimui ir daug kitokių žaismių. Bus skanus^ gė
rimai ir valgiai _ . Z_ _‘_

P. S. Darbininkų trokas išeis 9 vai. ryte nuo Hollywood Svet 
NEPAVĖLUOKITE!

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
PENKTADIENI— ___
ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C
SEKMADIENI—

s.F.BušrikJnc
3400-17 S. Halsted St.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

KLAUSYKITĖS

• FOTOGRAFAS 
CONRAD _B 

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųŠies su mo
derniškomis užlaido- Km 
mis ir Hollywooa 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel ENG. 5883-5840

W i • 1 *
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Sudriko Piknikas
Birutes Darže
Bus labai įdomus programas ir 

$2,000 dovanų

J. F. Pudrik
Rytoj, t. y. sekmadienį, bir

želio 12 bus milžiniškas Budri- 
ko metinis piknikas Birutės 
Darže prie 79 ir Archer avė., 
Justice, III.

Tai ne Dusi paprastas pikni
kas, bet grandioziškas oro tea
tras maloniai : žaliuojančiam 
Birutes daržę. Radio artistai, 
dainininkai, akęrdionistai, gita
ristai, originale amatininkų or
kestrą, Lietuvos beno muzikan
tai, Andrejevo šokėjų grupė, 
harmoningas Rožių žemes mo
terų choras ir pagalios, šaunios 
ristynės garsių ristikų — per 
visą dieną linksminsi publiką iš 
visų dalių Chicagos ir apylin
kės miestų. Taipgi bus traukia-

SKUBUS PINIGAI
LAIDOTUVIŲ IŠLAIDOMS!

Musų lengvu planu jus galite 
gauti reikiamų pinigų laidotuvių 
išlaidoms, bažnyčias pątarnavi- 
muk?J-^u”4‘---- ,z
ir tt.
tidėliojimo. Dėl tolesnių infor
macijų, be prievolių, klaus-1-1-1- 
savo laidotuvių direktoriaus 
ba L. T. ELLIS CO.—33 N. La 
Šalie—Franklin 1593.

.pinigų laidotuvių 
s,. lotams
ė veikla. Nėra a-

be prievolių, klauskite 
i ar-

W
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
418(1 Archer Avenue

Phone LAFAYĖTTE 5800

mi krutami paveikslai — mo- 
vieš visos publikos ir artisjų. 
Tą atliks fotogr. Kondrotas.

Budriko piknike sueina drau
gai ir pažįstami, kurie nėra ma
tėsi per metų metus. O kam gį 
nėra malonu gauti dar kokią 
brangią dovaną?

Kaip paprastai taip ir šįmet 
Budrikas yra pasirengęs apdo
vanoti puŲŲką ir prograino da
lyvius brangiomis dovanomis, 
kurių ver|ė sieks iki $^,000.00. 
Prie kiekvieno įžangos tikieto 
yra kuponas, kurį reikią išpil
dyti ir įmesti Darže į tam tik
rą dėžutę.

žodžiu, kurie dalyvaus šiame 
Budriko piknike, tikrai nesigai
lės: turės tikrą “Good Time”, 
puikiai praleis dieną ir grįš va
kare namo su gražiomis dova
nomis. Tad busiu aš — bukite 
ir jus. Iki pasimatymui rytoj 
Budriko piknike, Birutės darže, 
79 ir Archer avė., Justice, III.

žemaitis

mas ir Piknikas
Sekmadienį ir penktadienį, 

kaip 4 vai. po pietą, iš Stoties 
W.A.A.F., 920 L, bus Budriko 
radio programas, Internątįonal 
Potpourį; bus daug ir gražios 
muzikos ir dainų iš geros sto
ties*, gerai girdimos visoj CĮu- 
cagoj ir jos ąpylinkęj.

Budriko metinis piknikas į- 
vyks ryĮoj, birželio 12 dieną, 
Birutės įąrže, prie Archer Avė. 
ir 79 gątvės. pus gražus pro
gramas, ^laimėj imaį ir dova
nos. Progrąine (Įalyyaus didelis 
benąs, Gražuolių Choras, akor- 
dionistų orkestrą ir kiti. Vjsi, 
kurie atsįlankys, turės didelį 
pastigerėįbną, ir gerus laikus.

’■ •'•F'” " PElkŠO^ĄL”?
Ąsmerių Ieško

PAIEŠKAŲ apšivedimui našlės 
nuo 36 iki 42 metu amžiaus be vai
kų ar’ su vifenu, ’ bile ne girtuoklė. 
Etsu našlys 47 Įnefų be vaikų. Iry
liu ištikimą gyveni&ią,1 dirbu biz
nyje. Rašykite ląiškU 1739 Solrth 
Halsted St. Bbx 830; ■ ’ -

SITU|TĮ0N WANTĖi>

FURNISHED ROOMS—TO RENt 
Gyveniniul Kambariai

RENDON furnišiuotas kambarys 
—karštas vanduo, geras Service. 
$1.50 į savaitę. 2100 W. 59th St., 
Tel. Republic 5024:' ’

■ - ■■ ■ ■ I   

RE1STDON furnišiuotas kambarys 
dėl vieno arba dviejų vaikinų.

4058 So. Campbell Avenue.

Pardavimui Bizniai
PARSIDUODA TAVERNAS, se

niai išdirbta vieta — nebrangiai. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos. 1401 So. 51st Court, Cicero.

PARDAVIMUI TAVERNAS 416 
Easj Q9th St. nebrangiai. Šaukti 
tarp ii A. M. ir 5 P. M. Gera vieta.

J^aniaL^emė Pardavimui
PĄRSIPŲOPA bungalow Mar- 

ąuette Parke. 6 kambarių; Šiltu 
vandeniu apšildytas, už pigią kai
ną. Atsišaukit 2449 W. 69 St.

Iš Lietuvių Jaunimą 
Kuiliuos Ratelio 
Susirinkimo

Dainuos j>-lė Stasę 
RimkaĮtė ir p, 
nas; Kąjjbęą ądv. Ę, 
Gugis, etc.

IEŠKAU DARBO į taverną už 
porterį, keikiant galiu ir už baro 
dirbti, esu patyręs, iię gįrtūokliš ir 
ką reikia galių prie namų pataisy
ti,—peritūotL Esu nevedęs, pusarh- 
žis. Aalšišaukit Hemlock 0010, j. 
Izdonis.

y a ■ z' \ i e •

IEŠKAU DARĮBO ųž automobi
lių mechaniką. Patyręs apie J6 Kie
tų; Klauskite Tony, Tel. Republic 
502^.” ' v ’ v '

IEŠKAU darbo barbpr shop. Esu 
gerai patyręs Larberys. Atsišaukite 
1739 S. ‘Halsted St. Box

KA^ARYS RENDON — ap
šildomas. J3e valgio —‘ Yra ir ga
ražas — pavieniarn ar ženotai po- 
rtU7Į30 So. Maplewood.

FURNISIŲOTAS, šviesus kamba
rys ’rįdndpii, 'vaikinui. Gera trans- 
portaciją1, maža' šeimyna. 2046 W. 
45 St. Antros luįjos.

RENDON kambarys prie šeimy
nos su visais patogumais. Yra ga
ražas. 7011 šo. Oakley avė.

T1 Y ■'-‘-j -
RENDON FURNIŠIUOTAS KAM

BARYS, '■''apšildomas, prie mažos 
Šeimynos—pirmos lubos. 4609 So. 
Rockwell, Lafayette 3859.

Įstojo penki nauji nariai

Birželio mėn. 3 dieną Mildos 
svetainėj L. J. K. R. laike savo 
visuotiną narių mėnesinį susi
rinkimą.

Po visokių ratelio apsvarsty
tų dalykų buvo renkama kny
goms peržiūrėti komisija, ku
rion pateko šie nariai Antanas 
Litvinas, Ąntonina Pavilionytė 
ir Estelle JunduJ.

Tai buvo paskutinė naujų 
narių vajaus diena ir tą dieną 
laike susirinkimo įstojo penki 
nauji nariai. Per visą vajų, ku
ris tęsėsi tris menesius, prisi
rašė gražus būrys naujų narių, 
Tam .atsiekti daugiausia pasi
darbavo Bronė Lėky te, Anta
nas Jakutis ir Vladas Baila.

Vėliau pirm. Ant. J. Pavilio
nis paragino visus narius par
davinėti -bilietus Ratelio pikni
kui, kurs bus liėpos 17 dieną 
Daniels Grove, Willow Springs, 
III., viena mylia į vakarus nuo 
Kean avė. ant 87 St.

Po susirinkimo buvo trumpi 
šokiai

Sekr. Alfred’as J. Butkus.

Byt, nedėldienį, 11-tą valan
dą priešpiet radio klausytojai 
galės pasidžiaugti tikrai gražiu 
ir įdomiu rądio programų, ku
rį savo lėšomis įr pastangomis 
transliuos Progress Furųiturc 
Conipany, 3224 South ĮĮalstecį 
Street, iš stoties WGES. Pro
gramą dalyvaus p-lė Stasė Rim- 
kąįtė ir p. Bomanas. Advoka
tus Į<. pųgis1 cĮuqs įdomįų pata
rimų, prie to, graži ipiiziką bei 
įcjomųs prąnešimai pilnai pa
tenkins kiekvieną klausytoją, 
patartina radio klausytojams 
nepamiršti pąši|dąusyti. Rep. J.

Šąltiinįęro Ratjio 
Programas

n ’ Darbininkių Reikia **

REIKIA PATYRUSIOS MERGĮ- 
NOS bęųdpam namų darbui; vaikas 
2 metų, būti, $6—7;' Rdgefs Park 
3567. ....................... ................

' FOR llENT—IN GENERAL
, ų j^n^i^Beridrai
RENDON KRAUTUVĖ su fikče- 

riais. " Tinkama bučefrnei, groserneį 
ar tavernai, 6 kambariai gyveni
mui; T. BIVEINIS, 501 W. 37th St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, Ci- 
ceroje, lietuvių apylinkėje, išdirb
tas'<per 30 metų. Pįgiai, pąrdavimo 
priežastis—liga. Šaukite Cicero 1898

PARSIDUODA TAVERNA biznis 
išdirbtąs gerai. Pąrdavimo priežastį 
patirsite Vietoje. 4070 Archer Avė.

ĘARDAVIMUI TAVERNAS ir 
restaurantas su gyvenimui butu. 
TOURIST INN, 714 N. Dixie High- 
way, - Momence, Illinois.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
geroj vietoj — geras biznis—pilnaį 
įrengtas. Priežastį pardavimo patir
site vietoje. 2919 W. 59th St.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
gerai išdirbtas — priešais teatrą— 
priežastį pardavimo patirsite vietoj. 

3517 S. Halsted St. Yards 0832.

PARSIDUODA ant 63-Čios gralus 
kampinis mūrinis bildingas, 5 što- 
rąi, 5 ofisąi ir flatąi viršuj. Tikrai 
pigiai.
• KITAS kcturflatis mūrinis, du- 
jcltąvas ąctęgan frontas, visi fia
lai po 5 kambarius, 4 karų mūrinis 
garažas, prie Marųuette parko, pi
giai.

KITAS keturflatis mūrinis, ąžuo- 
inSaf trimingai, tinkamas dėl roo- 

ming house: “sacrifice” už $3850.
DVIFLATIS mūrinis su beišmen- 

tu,’ gražus — $5950.
DVIFLATIS mūrinis, apšildomas 

— $2,650.’
TAIPGI Wisconsin farma prie 

ežero ir '20 akrų priemiesty Chica
gos. Mainysiu ant namo arba bun- 
galow. Dviflatis mūrinis — $2950.

Per mane perkdami namą nufd- 
pirksit daug pigiau, nes aš veikiu 
nėnuvargstančiai ir išlygstu padug- 
niniai. Gal nusipirksite namą iiž 
savo pasiūlymą, ir gausite teisingą 
patarnavimą. ’ 
i CHARLES URNICH (Urnikas)

56 W. Washington St. Room 514 
Arba 4708 S. Western Avė.
Vakarais ir sekmadieniais

REIKALINGA MOTERS dirbti 
kukriioj ir taverne ne senesnės kėip 
40 metų amžiaus, arba priimsiu 
pusininkę. Nereikalinga ‘ didėlio 
patyrimo. 6500 So. Statę St.

RENDON GRAŽUS ŠTORAS 
19x26 pėdų — 6248 So. Campbell 
Avė. prie pat 63-čios. Tinkamas 
bile kokiam bizniui.

CHARLES URNIKIS,
I 4708 So. Westėrn Avė.

REIKALINGA apysenės MOTERS 
prižiūrėti 2% pietų mergaitės, gy
venti' vietoje—geri namai. Atsišau
kite greitai Normai 0283.

HELP VVANTED—IVIALE 
Darjnninkii Reikia

REIKALINGAS patyręs BUČE- 
RIUS“iki 35 m. amžiaus. Nuolatinis 
darbas. Atsišaukįte 1710 87th St.

PĄRTNERS WANTED 
Partnerių Reikia

TO RENT—WANTED 
Ieško Rendubti

NORIU RENDUOTI. Kas turite 
nuo 2' iki 4'-'l6tų su 2 karų gara
žu ‘ arba už miesto ribų, ne toliaus 
40 mylių nuo Chicagos, nuo 5 iki 
40 akrų žemės, jei be budinkų, pa
geidaujamas listas. Pranešti Stan
ley Kybart, 6921 So. Western Avė. 
Tel.' Republic 3713.

FURNITURE-F1XTURĖ FOR SALĖ 
‘ Rakandai ir jĮtąisai Pardavimui

PARSIDUODA ČEVERYKŲ tai
symo ŠAPA; priežastis—apleidžiu 
miestą. Darbo turiu užtektinai dėl 
dviejų. Nemokantį išmokysiu.

3500 So. Union Avė.

PARSIDUODA TAVERNAS, pil
nai įrengtas. Pigi renda, 7 kamb. 
viršuj—3 metams lease. Parduosiu 
pigiai, įšvažiuoju Lietuvon.

3862 Archer Avė.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
namu labai žema kaina. Pardavimo 
priežastis — išvykimas į Europą.

1147 West 47th St.

TAVERN ir lunch ruimis, 
išdirbtas biznis, nebrangiai, 
šaukit 2301 So. Westcrn avė. 
Seley 975Ų

gerai
Atsi-
Tel.

' U/.’.. > ’ ’ •• - ----------

PAIEŠKAŲ PUSININKO į taver- 
no biznį," pavienio vaikino, pasitu
rinti. Rašykite' laišku,' 1739 South 
Halsted St., Box 837/

Nubaudė Du Ųž 
Sales 'faksų 
Nemokėjimą

Miesto teisėjas EugeneMiesto teisėjas Eugene Hol- 
land nuteisė du brolius sėdėti 
šešis mėnesius kalėjime ir su
mokėti po $700 pabaudos už 
nesųmokėjimą valstijai $1,327 
sales taksų.

Nubaustieji yra Gus ir John 
Velis, 3362 Adams, aludininkai.

šį šeštadienį, kaip* ir visada, 
vėl išgirsite nepaprastai įdomų 
Šal'timiero programą, kuris pa
sižymės savo gausumu gražių 
dainuo ir puikioj muzikos.

Klausykitės šio vakaro pro- 
gramo, neš išgirsite ką tai įdo
maus ir stebėtino, šaltimieras 
vis gerina ir tobulina savo lei
džiamus radi,o programus. Vis 
naujos dainos, dar niekur ne
girdėtą muzika ir jumoras, ku
ris palinksmins visus. Lygiai 
7 vai. v., visi lietuviai pasuką 
savo radio priimtuvus ant WH 
FC stoties, 1420 k., Ciceroje.

Šį sekmadienį irgi šaltimie- 
ro programas atsilankys į Tam
stų namus. Gros didžiulis aštuo- 
nių dalių radio orkestras, kuris 
išpildys lietuvių mėgiamus mu
zikos kurinius. Juokų, dainų, 
muzikos ir kitų margumynų 
visuomet išgirsit, kai klausy
sitės ^altimiero radio progra- 
mų. (Sp.)

SUSIRINKIMAI
Šokantį nedėldienį, birželio 12 d. Lietuvių Auditorijoj įvyks 

Teisybės Mylėtojų Draugystės priešpuyinetinis susirinki
mas. Be abejo, bus išduotas pikniko raportas, iš kutio bus 
galima daugiau parašyti apie pikniko pasekmes.

Steponas Narkįs, laik. k°FesP-
Jeisyk^s Mylėtojų Draugystes priešpusmetinis' susirinkimas 

įvyks sekmadienį, birželio 12-tą, Chicagos Lietuviu Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St., 12 vai.,dieną. Visi’kviečiami 
atsilankyti ir kurie pasilikę su mokesčiais, bątinąi užsi
mokėkite, kad nebūtumėt suspenduoti. —Ą. KaulakĮs, rast.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų PąšeĮpinįo Kjub.o pus
metinių susirinkimas įvyjes sekmadienį, birželio 1? dieną, 
Lawler Hali, 3929 W. Madison $L, 1 p. m. Visi nariai pra
šomi butinaį atsilankyti' ir užsimokėti užsilikusius mokes
čius. —M- MedaĮipsfcas, sekr.

________-_________ , r -------------——------- ----- -----------------------------------------------------------
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Lietuvių Keistučio Kliubas visus kviečia į metinį pikniką sek- 

Įnaoienį, 12 d. birželio, Sunset Parke, 135tĮi įr Archer. 
Bus hėt 3 dideli chorai ir Hawaiian Trio gries iš Šouthų 
atvežtą inuziką. Be to, bus išlaimėjimamų $25, $15, $10, 
$5 ir kėdė $35 vertes, “f00d mixerjs” $15 vertės, gyvas 

. paršas, syerjąs 50 sy. ir suris 6 sv. Tą viską galima bus 
laimėti už tik 10,c. Įsigykit tikietus nuo Keistučio narių, 

t Vaikams bus visokių žaidimų, ųupyklių ir jodinėjimas ant 
arkliukų. =—Klimas. *

r

Legionieriai Stropiai 
Rengiasi Prie Savo 
Metinio Pikniko
Surengs Puošnų Metinį Paradą

Dariųs-Girėnųs . Pos| 271 of 
tlje American Legion rengia sa
vo metinį pikniką birželio 26 
dieną, Sun stt parke švąriam 
Kubąičio pąrže, žaliuos^. ViF 
niaus kąĮncįiuose, prįe 135-tos 
ip Archer Avė.,/ Įld. ^A, Semopt, 
III.

Pus grąžąs programas, įvai
rus žaidimai, jmlitąriškas para
das, daugybės brangių ir gra
žių dovanų gera muzika ir šo
kiai. Kadangi rengimo komite
tas susideda iš gabių ir ener
gingų ypatų, (pirmininkas Jos- 
eph Kibort), tai galima tikėtis, 
kac} visjkąs pąs (iąkamai pri
rengtą ir atsilankiusi publika 
bus pilpąi patenkinta.

Dalyvaus 1)ariaus-Girčno jau
nuolių grupė berniukų ir mer
gaičių Drums ir Bugle Corps> 
ir kitokios veteranų organizaci- 
jps? kurios išpildys cįalį progra
mos.

Legionieriai Dariųs-Giręnąs 
posto jau yra užtektinai Chi- r I ,, ■ r»r • f I • t . >■ -

cagos lietuviams žinomi, šį pos
tą sudaro beveik vien lietuviai 
— pasaulinio; k&rp veteranai^ 
prie kurių pjįįikįąuso daug pra
kilnių biznierių, - profesionalų, 
daktarų,} adwl<atų. Net ir pats 
teisėjas Johii T. ’Zuris yra ak
tyvus Dariaus-Girėno posto na- 

, . ■ • « • '• *Ų,‘ \ v • • t • f

rys. , '
Daug Pat|rnauja Klpems

Legioųieriai pavieniai ir gru
pėj dažnai dalyvauja įvairiuose 
parengimtrosi, nekartą pasitai
kius kokiam nepaprastam įvy
kiui, pareikalavus neatsisako 
nuo prakilnaus tautinio darbo. 
Dalyvauja su pilną komanda ir 
atlieka militąriškas ceremoni
jas, arba suteikia kitokį patar
navimą jei tik nėra priėšiąga 
Amerikos S. V. ir American Le
gion įstatams. ■

Todėl, ir lietuvių visuomenė 
turėtu nepamiršti legionierių 
dalyvauti jų parengimuose, o 
ypatingai skaitlingai ą|$i|ąn|<yti 
į jų rengiąiųą metinį pikniką, 
June 26-tą, Šįm Sėt pąrįc

Legionieriai j ąsų ątsiįanky- 
mą maloniaį^priinis įr giliai į- 
vertiiis. 'įį " !" ■

Frank Krasauskis
' ** *« z ».

Šiandien SLA 301 
Ęąąpps Bąliys

Šiaudą vakare yįsa g^A 
30| Ituopa įtupės |)alįų šąmejto 
syetąiiieje Seimo delegatams 
išlydėti, čią, vįsi ušinj įr įąlją- 
vosįm yisą nąktį. Ateikite vi
si, nesįgaiįėsitę. pus • gepa lie
tu vįšįcą rųuzįka ir yra išląimė- 
jimui visąkių daiktų, kuriuos 
mes patys suaukavome. Visi 
stengiasi padaryti šį parengi
mą pelningu, nes reikalinga lė
šų delegatų kelionei.

O pirmądieąio vakare bus 
sutrinkimas. Visi ateikite už
simokėti savo duoklių.

R. f. Deveikis.

Skelbimai Naujienose 
duoda' nauda dėlto, 
kad pači ienos

■■ ;■ y!

IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 
ČERIUS 193$, visokio didžio su 
Coil Baisais ir ęirikom. Taipgi Sto
rų fikčėrius dėl bilė kurio ’ biznio 
įskaitant svarstykleš, regįsterius ir 
ice bakšius. Cash' arba ant išmokė
jimo.- Pidnatykite mus pirm negu 
pirksįte kitur. : '
‘ S. Ę. SOSTHEIM 8c SONS 

1915 SČ. STATE STREET'
'r CALumėt 5269. '

PARDAVIMUI kendžių štoras su 
rakandais, be stako, gera vieta prie 
bažnyčios ir mokyklos; gali ten ir 
gyventi. 1817 S. Union avė.

PARSIDUODA coal yardas ir far- 
mą prie pat miesto, arba mainysiu 
j Chicagos prapertę be mortgičio. 
Stąr Coal Co., 525 — 15 Avė. Rock- 
ford, 111.

PĄRŠiDŪdbA 2 PEČIAI,' mink
štų anglių — tinkami farmai — 
graži dėska labai pigiai ir taipgi 
daugiaus visokių rakandų ant štu- 
kų. 1448 North Wood Street, ant
ros Ulbos priekyje.

"AUTOS—TftUCKS FOft SALĖ" 
Automobiliai ir Trokai PardaVįmui

ATEIK j didžiausį naujų ir 
atimtų automobilių išpardavi
mą— tokį, kokio Ghicagb nėra 
bet kada mačiusi pas—

COOK COUNTY 'FINANCE 
COMPANY 

ties 1340 West 63rd St.
Virš 300 naujų ir vartotų karų 

bus parduodamą tiesiog publikai. 
Jųš galite nusipirkti tikrą 1938 me
tų kąrą už tik $Š95 ir 1937 karą už 
tik $295;> Ne daugiau.’ Taipgi se
nesnių modelių karai- už taip pi
giai kaip $35.

Nepirkite naujo ar vartoto ka
ro tol, kol nebusi matęs nąusų 
parodos kambarius. Mes užtikrina
me, kad sutaupysime jums šimtus 
dplerių. ’ ’

Visi karąi turi musų 90 dienų 
garantiją ir 10 'važinėjimo bandy
mą. Jums nereikia ir grynų1 pini
gų, mes priimsime jūsų senąjį kai
po rankpinigius, o jus galite pa
siimti dvi,fejn- metams išsimokėti.

Nesvarbų kur . gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

Atdara kas vakarą iki 9:30 P. M. 
ir visą (įieųą sekmadienį.
eopK COU1ŠTY FINANCE

’■ ępMPĄNY
1340 Wesi C$rd Street 

ties Lpomis.

LIETUVIS PARDUODA PUIKIUS 
VARTOTUS -AUTOMOBILIUS' 

$§.Q0 įmokėti—kiti ant išmokėjimo 
Priimsiu jūsų seną auto. 

P. WOLTERAITIS 
4614 So. Western Avenue 
Tel. LAFAYETTE 1329.

-------------- L-___ :_____ ■ _ _________

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALĘS 
' ' 806 Wešt 31st/ Štrėėt 

Telefonas yiCTQRY 1696

PARDAVIMUI arba ant REN
DOS tavernas geroj vietoj per 23 
metus išdirbtas. 3824 So. Kedzie 
Avenue. * -j” ’

PARDAVIMUĮ TAVERNAS su 2 
fleČiu plytiniu namu, karšio van
dens šiluma, nebrangiai.

739 East 92nd Place.

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
restąurantas geroj vietoj — biznis 
išdirbtąs. Pardavimo * priežastis — 
vyri mirtis.’ 14th = and Union ž. R. 
kampas. »

PARSIDUODA kriaučiaus biznis 
geram stovyj, galima ant išmokėji
mo. Vifenas nepradėk, paimk kelnių 
siuvėjų ar- preserį, darysi-pinigą —»■ 
su baldais pigiai. 1314 W. 69 St.

PARDAVIMUI tavernas, 6 kamba
riai pagyvenimui viršuj, arti dirb
tuvių, $60 rendos, seniai išdirbtas, 
gerai biznis eina. Priežastį patirsit. 
E. Matąo'n, 1238 W. 59 St.

REAĖ ĖSTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

MODERNĄ 10 KAMBARIŲ rezi
dencija, ideališka didelei šeimai 
arba ruijningauzei; 1556 East 94th 
st., 2 karų garažas. Auka už $3750. 
Padarys patogius terminus; matyti 
savininką vietoj arba šaukti Sagi- 
naw 6839.

PEREINAMAS KAMPAS, gelto
nų plytų, 8 krautuvės 18 apartmen- 
tų, daktarams ofisai, renda $12,- 
000. Kaiha $44,500. Terminai.

LOUIS MORRIS & CO., 
10 N.’ Clark, 4006 DiVision, 

3585 Milwaukee.

NEŠILDOMI 12 APARTMENTŲ 
pardavirųui ar mainui; 5700 Sanga- 
mon; 4, 5, 6 kambariai; žema ren
da; $4100 pajamų; visuomet išren- 
duota; gražus budinkai: Al sąlygos, 
Kaina $25,000, morgičius $12,000. 
SILVERMAN, 2345 East 71st St„ 
Dorchester 0700.

NEPAPRASTI 
BARGENAI

akras žemės ir 5 kambarių 
. randasi

na-
Mt

1
mas, garu šildomas, 
Greenvvood apielinkėje.

2 mediniai namai po 2 aukštu, 
viso 7 flatai ir mūrinis garažas dėl 
25 automobilių. Randasi 1541-3 W. 
46th Street.

2 aukštų muro namas, štoras ir 
4 kambariai, ant antrų lubų 5 kam
bariai. Randasi 3612 W. 56th St.

2-4 kambarių muro ir medinė 
cottage. Randasi 948 W. 35th Place.

Viršmineti namai turi būti grei
tu laiku parduoti. Apžiurėkit tuos 
namus. Jie bus parduodami už 
singą pasiūlymą. Atsišaukite, 

3315 SO. HALSTED ST.
Tel. YARDS 1546

tei-

SPECIALUS BARGENAS — tik
ras pirkinys! Mažas namas ir ga
ražas. Reikia mažo pataisymo. Peo- 
ria arti 18 gatvės. Parduoda labai 
pigiai. Veik tuojau. Kreiptis į

G. L. ZAROVY,
1011 West 18th Street.

PARDAVIMUI bizniavas NA
MAS ant 63rd ir California štoras 
2, fletis i£* 2 karų mūrinis gara
žas, beveik naujas. Parduosiu už 
pirmą teisingą pasiūlymą. ;
Tel. Rep. 3719 Res. Rep. 3714.

SU $500 NUPIRKSI 100 AKE- 
RIŲ farmą. Gražios trobos, maši
nos, gyvuliai ir paukščiai, nėra 
morgičių — mainys į namą arba 
lotą. Marųuette Parke, 6 kamb. 
mūrinis bungalovv vertas $8500 už 
$4700. C. P. SUROMSKIS, 
2502 W. 69th. Tel. Grovehill 0306.

PARSIDUODA MEDINIS 2 fle
tis po 4 kamb., arba mainysiu ant 
mūrinio namo. 3656 So. Emerald 
Avė., antros lubos.

PARDAVIMUI ar mainymui 3 fla- 
tų namas su tavernų į privati namą 
arba į ukj ant highway. 4213 So. 
Campbell avė.

PARSIDUODA namas ir du lotai 
Willow Springs, III. Arba duosiu 
gyventi tam, kuris pasitaisys namą. 
Yąrds 0744.

2 AUGŠTŲ medinis namas 6—5 
kambariai arba mainysiu ant far- 
mos bile kur. Atsišaukit laišku 1739 
S. Halsted St. Box 838.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

FARMA LA PORTE, INDIANA 
Puiki 160 akrų farma, 63 mylios 
nuo Chicagos. Daug pinigų nerei-

’ “ — P. WOLTERAITIS 
4618 So. Western Avė.

100 AKRŲ PRIE MOLIO ŽEMĖ, 
lygi/ puikus budinkai. Barnė 40x60, 
konkryto grindų paramsčiai. Van
duo namuose ir barnėje. Aptverta 
10 akrų farmos ir 20 akrų laukų. 
Kainuoja $6000. 20 akrų alfalfa.
Gali parduoti už $3400.00.
HANSON-OSBORN, Hart, Mich. 

(Turi lietuvį vertėją).

80 AKRŲ VIŠTININKYSTĖS 
ūkis, patogus budinkai, $1500.00; 
150 akrų senas namas, $1500.00; 
200 akrų su dvejais budinkais 
$3,000.00. Liberalus terminai. Kiti 
bargenai. Visos mieros. Ab Free- 
man, Winamac, Indiana.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

PIRMOS RŲS1ES JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynų specialiai sumaišy
tas su durpėms ir trąšomis. Parduo
dam bušeliais arba vežimais. 1 bu
šelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 buše
lių $2.50. Jei pirksite daugiau kaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vaL ryto 
iki 10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street. 
Tei. Wentwbrth 7942. .

Pataisyk Stogą įr 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 mętai patyrimo. Blėkorius ir 

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOL’LEVARD 0250.'

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

... JEIGU REIKIA PINIGŲ....
Kreipkitės į Naujienų spųl- 

ką. Duodame ant pirmų mort- 
giČių lengvais išmokėjimais. 
Lithuanian Building Loan an<Į 

Savings Association 
1739 So. Halsted Street

PARSIDUODA kampinis nutrinis 
namas su tavėrn it lunbh room biz
niam ir 5 kambariai pagyvenimui 
su rakandais. Pardavimo priežastis 
— išvažiuoju f kitą valstiją. 1858 
W, Pershing Rd.

SKOLINAI PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 me 
SIMANO DAUK_ r_ _  _ _ _ o
FEDERAĮu SAVINOS

AND LOAN ASSOCIATION 
’of Chlcago. ’ < 

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887



*-

PASKYRĖ $900,000 MARQUETTE PARKO 
PAGERINIMUI

Įrengs stadioną; žaidimo 
ming pool, ete

Jei W. P. A. ir Chicagos 
Parkų administracija išpildys 
savo prižadus, tai Marųuettc 
Parko apylinkės lietuviai ne
trukus susilauks daug naudin
gų pagerinimų savo Parke.

W. P. A. vakar paskelbė, 
kad Washingtone buvo užtvir
tintas planas ištaisymui Mar- 
quette Parko, ir kad WPA, 
kartu su Parkų distriktu, iš
leis tam tikslui apie $900,000.

Parkas busiąs pagražintas, 
jame bus įrengti stadionas, ai
kštes sviedinių žaidimams, ai
kštė lengvai atletikai, tvenki
nys vietos maudymosi mėgė
jams, maudynės pastogėje, ir 
keletą kitų patogumų. Beto, 
busiąs pagerintas ir pasunkin
tas golfo mėgėjams Parko lau
kai.

Darbams atlikti W. P. A. 
paskirs 800 vyrų armiją, kuri 
dirbs apie metus laiko.

Sekmadienį SLA 226 
Kuopos Delegatų 
Išleistuvės
Coldwell-“Jefferson” miškuose

SLA 226 kuopa rengia išva
žiavimą į Jefferson girias šį 
sekmadienį, birželio 12 d., toje 
pačioje vietoje, kur nuolatos 
lietuviai susirenka. Reiškia, pa
klysti negalima.

Musų kolonijoj ši kuopa yra 
daug dirbusi ir rėmusi visus 
kulturinius išeivijos darbus. 
Šios kuopos veikėjai davė pra
džią SLA 6-tam Apskričiui fsi-

v .
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Naujienų-Acme Telephoto
Chicagos policininkas Jonh Lewe ir jo žmona Phil- 

lis, kurią jis nušovė Chicagos vidurmiestyje kartu su 
jos meilužiu Harry Johnson. Lewienė buvo su Johnso- 
nu jo automobiliuje, kuomet Lewe juos abudu nušovė. 
Policininkas Lewe sako jis persergėjęs abudu, kad jie 
daugiau nebesimerluotų, bet jie jo nepaklausę.

Ši porelė pasimetė. Turtingas New Yorko radio 
vedėjas Glenn dvejetą savaičių atgal vedė gražią mo
delę Jolietą, o dabar ji jam prapuolė. Jis manė, kad 
ji išvažiavo j Chicagą, vykdama j Denverį. Jis vijosi 
ją aeroplanu. Bet Chicagoje pradėjo abejoti ar ji iš
važiavo iš New Yorkd. Todėl vėl pasileido atgal į 
£ięw Yorką. z .

swim-

Darbų finansavimui federa- 
lė valdžia skiria $787,042, o 
Parkų distriktas—$123,658.

Reikalauja dar 12 Milionų Vie
šiems Darbams.

Chicagos miesto taryba ruo
šiasi kreiptis į Washingtoną 
ir prašyti $12,000,000 iš viešų
jų darbų administracijos įvai
riems miesto pagerinimams.

Pagerinimų projektą paruo
šė miesto viešų darbų depar
tamentas. Kai tik taryba jį pri
ims, tai bus paduotas prašy
mas Washingtonui.

Miestas nori pinigų pageri
nimui Navy Pier; įrengimui 
prieplaukų prie Calumet upės, 
pastatymui naujo tilto CanaI 
gatvėj (18-toj apylinkėje) ir 
atremontavimui dar apyvartai 
tinkamų tiltų.

re- 
ko- 
sa-

draugiškai 
bet ir kitų 
atvyksta su

kurti, prie kurio šiandie pri
klauso 18 kuopų. Todėl ne tik 
northsaidiečiai 
mia šią kuopą, 
lonijų veikėjai 
vo draugais.

Reikia priminti, kad musų 
226 kuopai šiuo laiku yra rei
kalingas jūsų visų dalyvavi
mas. Kuopos veikėjai, kaip 
visi nariai visus užprašo 
lauks kiekvieną svečią.

ir 
ir

kadVisa Chicaga žino, 
northsaidiečiai yra draugiški ir 
vaišingi. O prie to, bus daug 
šposų, k. t. lenktynės', virvės 
traukimas, skridimas be aero
plano ir t. t. Kitaip sakant, ne
bus nuobodu. —K. J. S.

NAUJIENOS, Chicago, ffl.

l AUME-I^AUJIil-N Ų Foto J

Šis vyras rodo vietą ties Prince tono miestu Floridoje, kur buvo rastas 
negyvas penkių metų Džimis Cash. ši vieta randasi mažiau kaip už mylios 
nuo kitos vietos, kur Casho tėvas paliko $10,000 kidnaperiams, kad sugrą
žintų jo sūnų. Tą vietą ir vietą, kur $10,000 buvo paslėpta, parodė valdžios 
agentams jaunas 21 metų vyras Franklin Picrce McCall.

Apie Tūkstantis 
Lietuvių Vakar 
Išlydėjo Pirmyn

At-Choras išbus anoj pusėj 
lantiko apie du mėnesiu

Didžiulė, arti tūkstančio lie
tuvių minia vakar išlydėjo 
Pirmyn Chorą Lietuvon.

Mažoj Dearborn stotyje, 
ypatingai perone, buvo toks 
susigrūdimas, kad išvažiuoją 
jaunuoliai, apsikrovę čemoda
nais ir maišais, vos galėjo da- 
sigauti iki traukinio. Visi eks
kursijos nariai, be išimties ar
ba verkė arba kramtė lupas, 
bandydami neparodyti ašarų. 
Visi buvo aiškiai susijaudinę. 
Pirmyn nariai per tiek daug 
metų1 troško pamatyti. Lietuvą, 
o dabar, tai, jau'VaŽiiibja!

Jaunuolių. susijaudinimas 
pavtikė ir palydovus, nes ir i draiveriai, kurie priklauso Ame- 
rlnlia iii olzia fnn ricūnii • ■»_ ta i t i l. t tdalis jų šluostė akis, tuo pačiu 
laiku bandydami šypsotis ir 
ragindami choristus “nežlium
bti.”

Palydovų tarpe buvo visi 
Pirmyn Fondo nariai, konsu
las ir p. Daužvardžiai, S. B. 
Komaiko, būrys naujieniečių, 
grupė Birutiečių, ir, keli šimtai 
gerų Pirmyn Choro draugų, 
rėmėjų ir talkininkų.

Viso išvažiavo 45 choristai, 
vedėjas ir jo žmona pp. Stepo
navičiai ir apie 20 bendrake
leivių. Kai kurie kiti ekskursi
jos.nariai išvyko anksčiau au
tobusais ar automobiliais.

Ekskursija pasieks New Yor
ką 7 vai. šįryt, ir iš ten iš
plauks lygiai dvyliktą valandą 
dieną. Ekskursijos laivas yra 
“Brilannic”, stambus narys 
Cunard linijos laivyno.

Lietuvoje Pirmyn Choras iš
bus apie šešias savaites laiko, 
Aplankę kelyje kai kurias ki
tas šalis, dainininkai grįš New 
Yorkan apie rugpiučio 16 d. 
Kaune ir Lietuvoje provinci
joje žada išpildyti apie de
šimts koncertų, kuriuos cho
rui žadėjusios rengti kelios 
I^etuvos organizacijos, ir dai
nuoti Klaipėdos dainų šventė
je. —R.

Priima Pašalpos 
Aplikacijas

Vakar 19 Chicagos pašalpos 
stočių vėl pradėjo priiminėti 
naujas aplikacijas pašalpai nuo 
bedarbių. Stotys tų aplikacijų 
neėmė nuo gegužės 14 d., kada 
išsibaigė pašalpos pinigai.

1,750 Nauji 
Profesionalai
’1 • t /

» ’ ’ i

Vakar Northwestern univer
sitetas išdalino 1,750 diplomus 
mokslus baigusiems studen
tams. Chicagos universdteto lai
da siekė 980.

.y -

Kewanee Streikas
Pasibaigė

Streikai Pittsburghe 
ir Portlande

Kewanee plieno ' dirbtuvės 
darbininkai, kurie streikavo nuo 
gegužio 21 dienos, užvakar su- 
gryžo į darbą, priėmę tokį nu
tarimą didžiuma balsu. Plieno 
dirbtuvė priklauso Walworth 
kompanijai, o Jonija yra CIO. 
Darbininkų balsavimą vedė 
darbo departamento taikyto
jas, John L. Čonnor.

Sugryžę' į \ darbą darbininkai 
balsuos ar priimti dešim- 
nuošimčių algų sumažini- 
Savo skundo -prieš kompa- 
CIO unija iš,darbo santy- 
tarybos nęišjrąukia. . * 4 ♦ *'

dar 
ties
mą.
niją 
kių

Pittsburghe streikuoja trokų

rikos Darbo Federacijai. Jų de
rybos su 48 trokų kompanijo
mis pasibaigė niekais. Kompa
nijos reikalauja iš. unijos $450,- 
000 nuostolių j kurių jos turė
jusios dėl streikų.

Pontlande, Oregono valstijoj, 
streikuoja 2,000 viešbučių dar
bininkų. Daug streiklaužių ban
do užimti jų vietas.

Čia matome ponią Sally 
Keelerienę su savo sunum 
Mykolu prie telefono Los 
Angeles mieste, iš kur jie 
pašaukė valstybės sekreto
rių Cordell Hullą, prašyda
mi užtarimo už vyrą ir tė
vą. Ponios Sally vyras yra 
Amerikos rašytojas Addison 
Starr Keeler, kurs nuvyko 
Ispanijon liuosnoriu kariau
ti už lojalištus ir prisidėjo 
ten prie LinColno bataliono 
tarptautinėje brigadoje. Jis 
pateko sukilėliams į nelais
vę, bet jam pasisekė pabėgti 
pasislėpus Anglijos laive. 
Po to jis buvo areštuotas 
Škotijoj Dundęe mieste, ir 
iš ten turėjo būti pasiųstas 
atgal į sukilėlių rankas. Ten 
jo laukė mirtis. Keelerienei 
prašant sekrėtorįus Hull už
tarė už jos vyrą, ir jis dabar 
sveikas ir gyvas atvyksta 
.J* ■ dėlto,

Garsinate
a ' .> »/*< idt c* a' ■•'v '<*'1 n
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Svarbesni Birželio 
Mėnesio Įvykiai 
Chicagos Istorijoj

Birž.' 2, 1873—Miesto 'taryba 
įsakė viešųjų darbų tarybai 
tuojaus stvertis žingsnių su
stabdymui Desplaines upes 
vandens plaukimo į Chicagos 
upes.

Miesto taryba taipjau nuta
rė uždaryti smukles (saliunus) 
naktimis.

1880—Chicagoj įvyko repu- 
blikonų konvencija.

Birž. 4, 1884—Vyskupas Qua- 
rter atidarė katalikišką kolegi
ją dėl berniukų, žinoma vardu 
St. Mary’s.

1861—Mirė Chicagos senato
rius Stephen A. Douglas, 1860 
m. detnOkratų HOtnihUotas prieš 
Abraham Lincoln. Tais pačiais 
metais Chicagoj' įvyko republi- 
konų konvencija.

1924—Prie Chicago buvo pri
jungti priemiesčiai Norwood 
Park, Maine ir Niles Center.

Birž. 4, 1863—Prezidentas 
Abraham Lincoln išleido įsaky
mą, pakeičiantį buvusio Chica
goj gen. Ambrose E. Burnside 
įsakymą uždariusį laikraštį 
Chicago Times už priešinimąsi 
karui. Illinois legislatura pri
ėmė taip vadinamą Allen įsta
tymus, davusius dar didesnių 
lengvatų Chicagos gatvekarių 
kompanijoms.

Birž 5. 1865—Miesto taryba 
nutarė iš nenaudojamos kapi
nių dalies įkurti Lincoln par
ką. Pradėta chicagiečius regis
truoti tarnauti civiliam kare. 
Pirmą dieną užregistruota 300, 
000 žmonių.

čikagiečiai Pagerbti 
Lietuvoje

‘‘Lietuvos Aidas” praneša, 
kad Čikagos biznieriai ir Ame
rikos Lietuvių Atletikos Sąjun
gos šulai: finansininkas Justi
nas
kai: Stasys Balzekas, ir Juo
zas Budrikas, laidotoj as Jonas 
Eudeikis ir Cook apskrities vir
šininkas (Clerk) Michael J. 
Flynn paskelbti Lietuvos Tau
tinės Olimpijądos Garbės Na-

■

riais ir apdovanoti olimpij ados 
garbės ženklais.

Visi aukščiau suminėtieji pa
aukojo ALASą-gai dėl sporti
ninkų Lietuvon siuntimo po 
$275.00.

Olimpi j ados rėmėjais bus 
skaitomi visi tie, kurie bus pa
aukoję olimpij ados . arba spor
tininkų į ją siuntimo reikalams 
nemažiau $45.00.

Mackevičius, prekybinin-

(Sp.)

Skelbimai Naujienose

kad pačios Naujienos 
yrą naudingos.

v" rl> t < - - f

Ruoškimės Prie
Amerikos Lietuvių
Kongreso Pikniko

Birželio 19 d. Birutės darže

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Chicagos skyrius rengiasi prie 
didelio pikniko. Piknikas įvyks 
sekmadienį, birželio 19 d 
rutės darže.

Bi-

Bus įvairus programas
K

Programo išpildymui 
kviesta penki lietuvių chorai, 
žymiausi lietuvių, Lietuvos žy
dų ir čekoslovakų kalbėtojai ir 
jaunimo sporto grupės.

Komisija tikisi, kad šis pik
nikas bus vienas iš didžiausių 
piknikų, kokį Chicagos ir apy
linkių lietuviai yra turėję.

Komisija prašo visus atsilan-

400 Baigė Pilietybės 
Kursus.

Gavo “Diplomus” Field 
Muziejuje

Field muziejuje užvakar įvy
ko diplomų padalinimo iškil
mės, surengtos. 400 ateivių, ku
rie baigė pilietybės kursus. Kur
sus surengė ir tvarkė Chicagos 
apšvietos taryba.

Tarp “abiturientų** buvo ke
liolika lietuvių, tarp jų 60 metų 
amžiaus Antanas Valintelis.

O

* >■

[ ACME-NAUJIENŲ Foto)

Tai yra tas jaunas vyras 21 metų, Franklin ‘Pierce 
McCall, kurs valdžios agentams prodė kur buvo už
mušto penkių metų vaikučio Džimio kūnas. McCall 
prisipažinęs, kad tai jis rašęs atlyginimo reikalavimą, 
ir parodė, kur tie $10,000 Buvo paslėpti.

t ACME-NAUJIENU Foto)
Tai čia ta vieta, kur buvo paslėpta $10,000, kuriuos 

James Cash davė už sugrąžinimą savo penkių metų vai
kučio, kurs buvo rastas negyvas. Franklin McCall prisi
pažino gavęs $10,000 ir nurodė kur pinigai buvo pas
lėpti. Kad prieiti prie Šios vietos, reikėjo išgriauti kora
lų sieną, kurią šiame paveiksle rodo Steve Trumbull iŠ 
Miami.
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Roselando Lietuvių 
Kultūros Draugijos 
Narių Atydai

Ryt D-jos Piknikas

ROSELAND. — Kaip jau ži
noma visiems, musų piknikas 
įvyksta aiteinantį sekmadienį, 
birželio (June) 12 d. Rossi’s 
Grove, prie 130th St. ir Cottage 
Grove Avė.

Visų narių prašome sugrą
žinti serijų knygutes piknike, 
nepaisant kiek parduota ar 
parduota, nes komisija turi 
sutvarkyti.

Taipgi kviečiame visus 
rius dalyvauti ir pakviesti sa
vo draugus, , nes bus puikus 
piknikas, su laimėjimu keleto 
dovanų. Juk 
roselandiečių 
Todėl, visus 
vius kviečiam 
atsilankyti.

Kas neturi 
galės nuvažiuoti trokais, kurie 
nuveš veltui. Bus 2 trokai. 1 
trokas išeis 1 vai., antras 2:30 
vai. nuo Darbininkų svetainės, 
10413 Michigan Avė. ir sustos 
prie 107-tos ir Kensington Avė. 
važiuojant Michigan Avė.

Komitetas.

ne- 
jas

l

na

tai dar pirmas 
piknikas šįmet. 
Roselando lietu- 
į musų pikniką

savo automobilio

SVARBI PRIEŽASTIS
—Klausyk, Jonai, juk ponia 

Pipirienė, man rodos, pirmiau 
buvo blondinė, o dabar jau vir
to briunete? Kaip tai atsitiko?

—Matai, ji patamsėjo, kai 
tik pamatė, kad ėmė žilti!




