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Francuzijos Vyriausybe Paleido Parlamenta
NEVARŽOMA PARLAMENTO VYRIAUSY
BĖ TVARKYS KRAŠTO REIKALUS ĮSAKY

MAIS IKI RUGSĖJO MĖNESIO
Parlamentas uždarytas dėl komunistų rei 
kalavimo leisti ginklus į Ispaniją gabenti

PARYŽIUS, Francuzija, bir
želio 17. — Francuzijos vy
riausybė penktadienį paleido 
parlamentą. Parlamentas susi
rinks tik rugsėjo mėnesį. Iki 
to laiko vyriausybė tvarkys 
šalies reikalus įsakymais, ne
varžoma parlamento. Kai ku
rie asmenys kalba, kad Fran- 
euzijoj veiks diktatūra.

Premjeras Daladier paskaitė 
atstovų butui pareiškimą, jo- 
gei parlamentas paleidžiamas. 
O paleistas jis tapo todėl, kad

vyriausybė nenorėjo leisti de
batams komunistų įnešimo, rei
kalavusio paliauti nesikišimo į 
Ispanijos reikalus politiką. Ki
taip sakant/ kad
reikalavo leisti per Francuzijos 
rubežių ginklus Ispanijos loja- 
listams gabenti.

Dėl šios komunistų rezoliu
cijos, kuri buvo įteikta parla
mentui ketvirtadieni, kilo net 
muštynės. Du dešiniųjų parti
jų atstovų buto nariai tapo su
žeisti muštynėse.

komunistai

LATVIJA TEIS 33 TERORISTUS
Teroristų uniformas susidėjo iš juodos 
kaukės ir juodos marškos. Ištikimumo va

dui prižadų jie pasirašydavo krauju
RIGA, Latvija, birž. 17. — sta bėgti svarbiausia miesto 

ateity čia prasidės gatve.Artimoj 
teismas 33-ms ultra-dešiniųjų 
ir šovinistų organizacijos na
riams. Jų organizacija buvo ži
noma vardu Griausmo 
žius.

Laukia, kad gub.i Prez. Roose veltas
U n ha ! cimilrn' Imilrin mm neiHorneris vėl šauks 
legislaturos posėdį

laukia sunaus 
vestuvių

NAHANT, Mass., birž. 
— Ketvirtadienio vakare,

17.
dar 

prez.

SPRINGFIELD, III., birž. 17.
— Speciali Illinois legislaturos
sesija suteikimui fondų bedar- kongresui neišsiskyrus, 
biams šelpti pasibaigė ketvir- Rooseveltas buvo geležinkelių 
tadienį, paskirusi '‘tanY reikalui stoty. Jam esant stoty praneš- 

[ ta, kad kongresąs. baigė sesi
ją. Tuoj po to predidentas iš
vyko į Nahant, Mass., savo sū
naus John Roosevelt vestu
vėms.

Nahant ir jo apielinkėje rin
kosi visa Rooseveltų šeimyna 
ir giminės.

~ John Rooseve’it šeštadienį 
susituoks su p-le Anne Lind- 
say Clark. Šliubą jiedu paims 
vidudienį.

$4,500,000. ____
Pašalpos reikalams tos su

mos toli gražu nefetenka, ta
čiau spykeris Louie Lewis pa
reiškė, kad legislatura neturi 
galios daugiau fondų skirti iŠ 
valstijos iždo, nes gubernato
rius Horner, sušaukdamas se
siją, apribojo valstijos išlaidas 
pašalpos reikalams sakyta sti
rna.

Laukiama, kad gubernato
rius šauks kitą specialią legis
laturos >sesiją pašalpai fondų 
parūpinti.

Vėl ruošia pogromus 
žydams Berlyne

Lojalistai nustūmė 
sukilėlius atgal
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Garsus greitasis traukinys tarp Chipagos ir New Yorko “The Twentieth Centu- 
ry Limited” irgi įsigijo svorines linijas. Čia jį matome išvažiuojant iš Chicagos 
La Šalie stoties i New Yorką. šis traukinys dabar nuvažiuoja į Ncw Yorką į 16 
valandų.

Bet, žinote, kiaulė tai kiau
lė: ažuot patarnauti Griausmo 
Kryžiui, paršas įbėgo į arti- 

Kry-'miausią kiemą ir pasislėpė. Ta«^ 
čiau Rigos policija surado par
šą ir pagal jo savininkus suse
kė Griausmo Kryžiaus vado
vaujančius narius.

Štai dabar tie Griausmo Kry
žiaus nariai ir bus teisiami.

Organizacija buvo priėmusi 
tam tikrą uniformą — juodą 

__  ____ _ __ kaukę ir juodą maršką — ma
ino Kryžius tebegyvuoja, buvo tyti, pasiskolinusi idėją iš 

mašina prie Jungt. Valstijų ku-kluksų.
Priimami į organizaciją na- 

ištikimumo

Sakytą organizaciją Latvijos 
valdžia uždarė. Tačiau ji ne
išnyko. Jos nariai veikė nele
galiai, nors varčia areštavo 
eilę lyderių ir vyriausią vadą 
Gustavą Zelminą.

Tikslu įrodyti, kad Griaus-

JUGOSLAVIJA TURI VARGO
SU NACIAIS r

PARYŽIUS, Francuzija, bir- pastebėjo Jugoslavijos vyriau- 
želio 17. — Ir Jugoslavija tu- sybė. Įvairiais ;pretekstais pri- 
ri vnro-A s„ Ak»I nariai sidengę nacių vadai dažnai vyk- 

I sta į Vokietiją. Sugrįžę atgal 
jjie parsiveža pinigų ir tais pf- 
i nigais perka nuosavybes pagal 
geležinkelius, Austrijos pafu- 
bežiu ir Slovėnijoj. Šis nuosa
vybių supirkimas taipgi erzina 
Jugoslaviją.

Bendrai šalyje, auga nepalan- 
'■ ki naciams nuotaika. Manoma, 

Jugoslavijos vyriausybė areš- kad dėl to neužilgo rezignuos 
tavo keturis dešimtis nącių va- Jugoslavijos premjeras Stoja- 
dų, tačiau areštai jų propagan- dinovič, kuris yra Vokietijos 
dos nenuslopino. Kitą dalyką šalininkas.

ri vargo su naciais.' Kai naciai 
paėmė Austriją, tai Vokietijoj 
rubežius susidūrė su Jugoslavi-; 
ja. Nacių propaganda pradėjo 
plėstis tarp 500,000 Jugoslavi
jos vokiečių. Ir <tie vokiečiai 
ėmė statyti reikalavimus pana
šius vokiečių reikalavimams 
Čekoslovakijoj.

Žydai mėgina pabėg-Kinai numušė 6 ja

Pašalpos bilius pri

birž

padėta pekliška
gretimojo užsienio reikalų mi
nisterijai namo. Pekliškoji ma- riai pasirašydavo 
šina sprogo ir sunkiai sužeidė vadui prižadą krauju. Slaptą 
praeivį.

Pernai metais laike tautinės
Latvijos šventės, gegužės mėn.
15 dieną, Griausmo Kryžius pa
naudojo paršą savo propagan-

ženklą jiems įspausdavo j al
kūnę. Kiekvienas narys nešio
davo kišenėje kortelę, kuri sa
kė, kad jis nusižudęs.

Griausmo Kryžius samdė
dai skelbti. Ant jo nugaros ir slaptą radijo s>totį ir keletą 
šonų Griausmo Kryžiaus Šukiai ekspertų eksploduo j ančiai me- 
buvo išmalevo'ti. Paršas palei- džiazai gaminti.

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
17. — Pereitą trečiadienį po
piet minia iš kelių šimtų civi
lių gyventojų surengė žydams 
pogromą Grenadierstrasse ir 
Dragonerstrasse, gatvėse. Minia 
išvijo žydus iš krautuvių, su
mušė juos, ištepliojo jų krau
tuvių langus antisemitiniais 
Šukiais..

Demonstracija prieš žydus 
nebuvo savaimi įvykusi. Ji bu
vo rūpestingai priruošta asme
nų, kurie vadovauja antisemi
tiniam judėjimui Vokietijoj. 
Vadinamieji smogikų būriai su
organizavo reguliarų štabą 
šiems vajams prieš žydus va
dovauti.

Atakos prieš žydus Vokieti
joj yra daromos su pilnu Hit
lerio vyriausybės pritarimu. 
Dabartiniu laiku vyriausybe 
ruošia dar eilę patvarkymų at
kreiptų prieš žydus.

, PARYŽIUS, Francuzija, bir
želio 17. — Ispanijos lojalis- 
tai pradėjo kontratakas. Loja- 
listai ketvirtadienį atsiėmė Vi- 
Jareal kaimą. Tuo nepasiten
kindami jie nustūmė penkta
dienį sukilėlius per upę Mija- 
res. Tūkstančiai naujų karei
vių siunčiami iš Valencijos į 
karo frontą.

Penktadienį lojalistų divizi
ja, kuri perėjo Francuzijos ru
bežių, buvo siunčiama atgal į 
Ispaniją. Francuzijos vyriausy
bė užklausė jų, kur nori jie 
grįžti — pas sukilėlius, ar pas 
respublikos gynėjus. 7,800 ka-. 
rių nubalsavo grįžti pas 
listus, tik 300 pareiškė 
vykti pas'sukilėlius.

ti iš Vokietijos ponų lėktuvus

loja-
noro

CANTON, Kinija, birž. 17. 
— Kinų pranešimais pereitą 
trečiadienį šeši japonų lėktu
vai vėl aplankė miestą Canton.

lėktuvams grįžtant į

BERLYNAS, Vokietija, bii0. 
17. — Tūkstančiai panikos ap
imtų žydų, išgąsdintų naujais 
persekiojimais, kuriuose naciai
puola žydus namuose, kavinė- Tačiau 
se, teatruose, mūša krautuvėsavo bazę juos pasivijo 13 ki
še ir gatvėse, penktadienj ieš- nų lėktuvų. Visi šeši japonų 
ko j o priemonių 
pabėgti.

Jungt. Valstijų kpnsulatas 
iki šiol vidutiniai gaudavo po 
30 aplikacijų per dieną vizoms 
į Jungt. Valstijas, Dabar žydų 
aplikacijų skaičius vizoms pa
šoko iki 130 per dieną.

Nacių kampanija išnaikinti 
žydus Vokietijoj grūmoja atei
tyje dar didesniu smarkumu 
išsiplėsti.

iš Vokietijos lėktuvai buvo , numušti žemėn. 
jKinai pasitiko šią žinią didžiau
siu linksmumu.

Suomiai minės 300 
metų sukaktį

WASHINGTON, D. . C
17. — Ketvirtadienio vakare, 
8:22 valandą, Jungtinių Valsti
jų 75-ta kongreso sesija užsi
darė. Senatoriai ir atstovų bu
to- nariai išvažinėjo namo. Kai 
kurie kongresmanų ypač sku
bėjo važiuoti, nes juos laukia 
ateinantį rudenį rinkimai ir 
jie skubinosi rinkimų vajų pra
dėti juo greičiau..

Paskutiniame posėdy kon
gresas priėmė bilių prezidento 
Roosevelto viešųjų darbų ir 
pašalpos teikimo programa! 
vykdyti. Bilius šiems reika
lams skiria $3,753,000,000.

šią savaitę taipgi btAjo pri
imtas algų-dąrbo valandų bi
lius, kurio prezidentas reikala
vo. Be to, šis kongresas, kiek 
seniau, užgyrė prezidento re
komendacijas namų statybai, 
žemės ūkio ir laivyno reika
lams bilius ir rekomendaciją 
padaryti trustų veiklos tyrinė
jimą.

Kongresas atmetė prezidento 
bilius Vyriausiam šalies teis
mui ir valdžios departamen
tams perorganizuoti.

Lietuvos Naujienos
Atidaryta Moksleivių 

Olimpijada.
ŽINIOS—ŽINELĖS Iš 

LIETUVOS

draugija šiemet spalių mėn.KAUNAS, birželio U dien.
dalyvaujant Ministrui Pirmi- 27—31 dienomis Kaune rengia 
ninkui kun. Mironui ir Švieti- antrąjį inžinierių ir architektų 
mo Ministrui Tonkūnui, atida- kongresą.
ryta moksleivių olimpijada, ku
rioje dalyvauja per
tinių moksleivių.
lenktyniavo lietuvių 
zų kalbų mokėjime,
ir dainų, paišybos, taūfinių 
kių ir sporto dalykuose.

1500 rink- 
Moksleiviai 
ir prancu- 
o taip pat' 

šo-

Baltijos Santarvės konferenci
jos Nutarimai.

19 meksikiečių už
mušta dviejų mieste
lių gyventojų kau

tynėse

WASHINGTON, D. C., birž. 
17. — 40,C00 suomių ir jų 
draugų dalyvaus birželio 29 die
ną paminėjime 300 metų su
kakties nuo to laiko, kai suo
miai apsigyveno Amerikoj. Iš
kilmės rengiamas Chester, Pa. 
Sakoma, pirmieji suomiai at-

000 už Rotschildo i vyko Amerikon 1638 metais.
Reikalauja $10,000,

paleidimą

Potvinis gręsia dau 
giau Kinų miestų 

apsemti
birž.

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

Bendrai giedra; truputį šil
čiau; saulė teka 5:14, leidžia
si 8:28 valandą. Sekmadienį — 
bendrai giedra ir šilčiau.

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, birž. 17. — Seniai jau pa
sireiškia piktumai tarp Yodo- 
hino ir Chilapa miestelių gy
ventojų. Ketvirtadienio vakare 
tarp šių miestelių gyventojų 
įvyko kautynės, kuriose 19 
žmonių buvo užmušta. Be to, 
56 asmenys tapo sužeisti ir 35 
pavogti. Pats miestelis Yodo- 
hino buvo apiplėštas.

Įfo. » T, 4. . ' : Ūj 'X '» V'

—“Maisto” bendrovė šiemet 
jau supirko iš ūkininkų ir lar- 
davė užsieniuose gyvulių ir mė
sos produktų virš 15 milijonų 
kilogramų, — apie 32 procen
tus daugiau negu pernai tuo 
pačiu laiku. Pienocentras per 
tą laiką išvežė 3,319,000 kilo
gramus sviesto; ir sviesto išve
žimas šiemet kiek padidėjęs.

—Mariampolėje ruošiamasi 
statyti paminklą lietuvių rašo
mosios kalbos tėvui Jonui Jab
lonskiui — Rygiškių Jonui.

—Per 3 mėnesius (sausį, va
sarį, kovą) Lietuvoje buvo 
1507 jungtuvės, gimė 14,023 
kūdikiai, mirė 8582 asmens; to
kiu budu gyventojų priaugo 
5441 asmuo.

KAUNAS, birželio 14 dien. 
— Nuo birželio 10 iki 12 die
nos Rygoje įvykusioje Baltijos 
Santarvės aštuntoje konferen
cijoje užsienių reikalų minis
trai konstatavo, kad trijų Bal
tijos kraštų santarvė sudaro 
pagrindinę bazę ir lemiantį 
principą veikimui tarptautinėje 
politikoje. . Jie pareiškė tvirta 
valia ir toliau nesigailėti jokių 
pastangų sėkmingam konstruk
tyviam bendradarbiavimui, pa
tikrintam moraliniu pasisaky
mų. Kita konferencija įvyks 
Kaune šių metų gruodžio mė
nesį.

K

—Kaune dabar baigiamos 
statyti trys.i naujos bažnyčios: 
Žalikalny Prisikėlimo bažnyčia, 
Šančiuose parapijos bažnyčia ir 
Kaune evangelikų—reformatų 
bažnyčia. —Tsb.SHĄNGHAI,

17. — Gė^onosioS upės vande
nys, jau padarę didžiausios Sa
los šaliai, vis dar veržiasi pie
tų link per lygumas ir slėnius. 
Potvinis grūmoja užgauti day 
1,500 Kinijos kaimų ir mies
telių. Apskaičiuojama, kad jau 
dabar 700,000 kinų dėl potvi- 
nio neteko pastogės.

Nuo Palangos gaisro nuken- 
tėjusiems paremti aukoja adv. 
F. J. BagoČius $25.00.Franco bombarduos 

Anglija, birž. pirklybmius laivus
y

LONDONAS, 
17. 
Herald”, Darbo partijos 
nas, penktadienj pranešė, kad 17. 
naciai laiko suėmę 
viešbuty Metropole, * žinomą mesti visus britų protestus dėl 
Austrijos bankininką, baroną bombardavimo pirklybinių lai- 
Louis de Rothšchild. Už jo pa^tvų. Sukilėlių vyriausybė parei- 
leidimą naciai 
tų Rotschildų 
$10,000,000.

Dienraštis “The Daily., 
orga7 LISBON, Portugalija, birž.

, — Ispanijos sukilėlių vy-
Vienoje, riausybė penktadienį nutarę at-

New York City 
1938-VL15 d.

NAUJIENŲ RASTINE bus 
atidaryta kasdien nuo

8 vaL ryto iki 8 vaL vakaro

reikalauja iš ly- Škė, kad ir ateity ji atakuos 
šeimos narių visus komercinius laivus esan- 

šios respublikos uostuose.

I rž • ■ yį

Nauja šventė Mek 
sikos mokykloms

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, birž. 16. — Meksikos 
švietimo departamentas ketvir
tadienį paskelbė, kad kovo 18

diena ateityje bus švenčiama 
šalies pradinėse ir vidurinėse 
mokyklose. Kovo 18 d. Meksi
kos valdžia paėmė į savo ran
kas svetimšalių operuotas alie
jaus kompanijas.

ŠEŠTADIENIAIS 
tiktai iki 6 vaL vakaro ir

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 v. popiet

“NAUJIENŲ” Adm.
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AMERIKOS LIETUVIŲ ATLETŲ

Ekskursija | Lietuvą

ekskursija 
pagarsėja- 

dūlyvdus

Iš New Yorko liepos - July 1 d.
Per Gothenburgą-Stbękhblmą

Iš Stockholmo moderniškuoju Š. S. “Mariėholm

Į KLAIPĖDĄ
Kviečiame visus lietuvius keliauti su šia 

i Lietuvą ir turėti jaukią kelionę vykstant šu 
siais Amerikos lietuviais sportininkais, kurie 
Pirmoje Lietuvos Tautinėj Olimpijadoj.

Nereik Švedijos vizos, nėra trūkdynių keleiviam vyk
stantiems į Lietuvą tranzitu per Švediją.

SUTAVPYSITE PINIG4 PIRKDAMAS LAlVAKORPę 
TEN IR ATGAL,.

Platesnių informacijų ir laivakorčių kreipkitės j 
ekskursijos organizatorių:

B. R. PIETKIEWIGZ, 
2608 West 47th St., Chicago, III.

Autorizuotas Agentas

Šwedish American Line
u i i

NAUJIENOS, Chicago, TU. šeštadienis, birž. 18, 1838 i... ■ i . .. i i,,i iiMb

KOREBPONDENČ1JOS
K TOLIMOS KAMFORNHOS

ŠIS TAS APIE SAN FRANČIŠCO. - 
TAI.” — PAGAI^eJI, TILTAI

“Aukso var-
_.__f____t.. — “BARBARŲ

KRANTAS.” — AZARTO LOŠIMAI. — DAUGIAU 
ŽINIŲ.

SAN FRANČfeCO,. CAtlF.— 
feal btit, jdu adhgfeiis lietuvių 
yi-a šiĄdie įhibštė būv'ę, kiti; tur 
būt, daug apie jį yra girdėję 
arba skaitę. Bet tiems, kurie a- 
pie jį mažai žino, tai ir noriu 
apie kelis žodžiŪŠ pŪtd- 
šyti. • ... r

San Frahciscd mieštas gyven
tojų tuH apie 650,000. Iš kita
taučių čid daugidūsid iUlų gy
vena. 1 Jč'ltiviu tai lik mažas 
būrelis tėra.

Mieštai ^ra labai gražioj vie
toj, iš rytų inisės yra aukso 
varių (Goldėn Gate) įlanka. 
Per šią jlahką voš tik pereitais 
metais buvd buvo pabaigti mū
sų garšiįš du tiltai. Šie tiltai da
bar jaū yrą Jhbai išgatšeję ir 
jais si įsis i ('k ia San Srancisieo su 
Oakiandiū, Alęmėda, Berkley ir 
žieniių pusės miesteliais. Apie 
šiuos tiltus kitą 
siu.

|Įs nori siiort'aUti, tai gali Už
eiti į Bile šaliuhų, kūr jis raS 
{Vairių ir įvaitaūš arhžiauš tnėr 
ginų, — jos jam irgi kišenes 
tuojau patuštins. »

Ddrbiiiihkahis čia yra dabar 
sunitu, iies darbų neria, bet be 
darbių yra tūkstančiai, žinoma, 
•vasaros laiku gal būt truputį 
dalykai1 pagerės.

Atleiskite, aš kalbu apie ne
labai iinkšihbši daiktus. Kitą 
sykį ką notš liiilpmėshio para
šysim

Prddejęs su šiuo trumpu raš
teliu, aš hūb šio laiko rašysiu 
juriiš įvairių žinių, — ilgesnių 
ir geresnių, kada tik galėsiu.

kartį pnrašy-

Į vakūrų pusę nuo miešto y- 
A jpaciiič vande-

” lietuviškai tėi- 
Bet tai nėra čid 

daug teisybės; hbš kaip aš pa
stebėjau, tai jo bangos visados 
yra didelės, ir jo vilnys daužo 
akmenuotus krantus.

Mūsų inicsto garsūs savo 
praeity “Barbarie Coast” (bar
bariškas krantas) jau yra per 
daugelį metų uždarytas. Tas va- 
dinainasis barbariškas krantas 
buvo žinomas labiausia vistų 
pasaulio tautų jurininkams, ku
rie tenai savo mėnesių metų 
algas praleišdavo^^r«4caip kada 
tai į keletą valandų Taiko. Vie
ni iš jiį tai pralošdavo prie ža
lių stalų, 6 kiti prie rolėto ra
tų. Kiti tai, taip šakaiit; špor- 
taudaini SU paleistuvėmis. Tie, 
kurie prie jokio sporto neprisi
dėjo, bet vien tik girtuokliavo, 
buvo apvogti, Sumušti ir per 
dūris laukan išrhešti. Pūšikui 
policijos Suimti ir kalėjiman 
sukišti. Taš viskas jau išnyko. 
Tokių dalykų jau čia dabar ne
atsitinka. Taip, bet tam pana
šių dalykų yra labai daug. Jei
gu kas turi pinigų ir nori Su 
jais laimės ieškoti, jis gali daug 
rasti vietų, kur jais lošti korto
mis, Ibšti ant arklių lenktynių, 
taipgi ir šunų. Tokių vietų pas 
mus yra pilnasi miestas. Jeigu

ra plaluš, ramtis 
nynaš. “Pacitic’ 
škia “rūmus.”

JUOKAI
IŠTIKIMI SVEČIAI.

Kasmet trys bičiuliai —Pli
kis, Plaukius ir Gabrius—vyk
sta į vieną ir tą pačią vasarinę 
pavasaroti. Šeimininkas juos 
pasitinka su maža ptakalbėle.

—Na, kaip malonu, kad jus 
manęs taip neužmiršlat Visad 
jus man brangus svečiai.

Visi tryš bičiuliai susijaudi
na ir nuo savęs dar priduria 
tiems geriems šantykiėriiš pa
ryškinti. ;

—Jau dešimts metų kaip aš 
čia paeiliui atvykstu,— taria 
Plikis. k

—Dar Tamsta čia nė šeimi
ninku dar nebuvai, kai aš 
pradėjau lankytis, —priduria 
Plaukius.

—Q aš dar atsimenu kai šita 
staltiesė visai švari čia dar 
Tebebuvo,—sutirština visai jau
kią susitikimo nuotaiką Gau- 
rius-

tikras nėšusipAatimaš
—Tamsta pavogei iš pono 

Jono laikrodį, o dabar tvirti
ni, kad tai liktas hesusipPati- 
mas.

-^Tikrai taip; aš maniau, 
kad . jis, gfryrio aukso.

Seratitoh, Pa
Netikras paskalas.

Prieš kiek laiko “Naujieno
se” tilpo pluoštas žinių iš Scran- 
tono (Nr. 114), kurias pada
vė kdks tai šaltupis. Matyt, 
kad tai butą iš kitur atsilan
kiusio svečio, nes jo korespon
dencijoje surankiota tikrų fak
tų ir paskalų, kurių jisai, ma
tyt, nemokėjo nuo tiesos at
skirti.

Pavyzdžiui, rašydamas apie 
liūtiškos parapijos kleboną, ji
sai Sako, kad kuri. Valadka 
“apsivedęs ir turi gražų kūdi
kį”. Gal biit, korespondentui 
prisisapnavo arba jisai, pas ką 
nors besisvečiuodamas, girdėjo 
anekdotą — ir parašė, kaip 
tikrą žinią. Nieko baisaus čia 
nebūtų, jeigu tai butų ir tie
sa. Bet kam nebūtus dalykus 
Skelbti? Ne visiems žmbnėms 
tokie “džiokai” malonus. Taigi 
reikia pasakyti, kad ta šaltupio 
pasaka yra be mažiausio pa
grindo. — Vietinis.

13 Metų Už Pašto 
Apiplėšimą

Federalis teismas 
metų Harry Sieed, 
bark avenue, kalėti
ką metų. Jis apiplėšė paštą 
Blue Islande, 1937 metais.

nuteisė 56 
6414 JGm- 
per tryli-j

Office and Rėš. Phone Calumet 7472 
Office Hourš: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m. 

Sun. by appointment

Dr. Stanley Naikelis
Physician and Surgeon 

3103 SOUTH HALSTED ST. 
Rėš. 3261 So. Halsted Street.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and. Midwife 
6630 So. Westem 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

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

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

_w. Ditt<>. Gar sinkites “N-nose” ADVOKATAI

Ofiso iėt BOttlfevird 5913 

DIL BERTASH 
756 West 35th St

Cor. of 35Ųi and Halsted Šis.
Ofiso valandos ttUb 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliotais pagal sutartį. i
Rėž. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tek Kenwood 5107

Ofiso Tel. Virpinta 0036 
Residenee Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENtJĖ
Ofiso valandos; 
ir nuo 6—8 vai. vakaro

8939 SbtrtH CLAMMOfcT 
Valandos 1 ■ 91 *10 A. ML 
Nedėlioj pagal sutartį.

nito

Dr. F. Pulsuoki Lė Vah 
gydytojas-chirurgas, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak; 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

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

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

TeL Seeley 7330
Nakhų telefonas Brunswick 0537

RjOOROiL

’ . ■>. . . • ’ j

PRIDUOK SAULĖS ŠVIESUMA 
NUSIDĖVĖJUSIOMS GRINDIMS su

, , . PILSEN
LtGHt FLOOK OiU

Tikrai ši lengva gintarinė aliejaus-varnišio-staino kom- 
bjnacija nuvarnišiiioja nusidėvėjusias atšipusias vietas 
kaip inagikas.
Atstato naujų grindų .puikią išvaizdą. Pirkite Savo 
Malfevos air Geležies Daiktų krautuvėje.

UŽSISPIRK-i,BŪTINAI GAUTI PILSEN IŠDIRBYSTĖS

-iŠ. £

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSM. . B

n r. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

^MiBUEANCB:
. 'DIENĄ IR NAKTĮ .. , 

Viši Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Henhitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

f ei. l AFAYETTE 0727

koplyčios visose
JL—J /y <z2L 1 Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.
____________ ■_______________ri-nMriKrt!-. a > ptGyiri-t > nr.<<■» r-

Laidotuvių Direktoriai
r v? y v n 's < -a u x>; a fr _______ t.?* y t u. w t;,/ g  *

NARIAI
ChicagoSį

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamb. 1431-1434
Namų ofisas — 3:

_ _ _    _ . — - -  ___ ___ L S t.
’ ”---------- 1—Tel. Central 4411-2

,__ rc J323 So. Halsted St
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais, ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS

OFISAI
4302 Š. Fairfield Ąve. , Laf. 8014

Valandos nuo 2 iki 4 vai. p. p.
4735 S. VVestern Blvd. Laf. 0361-8016

Valandos: ,, -
7—9 vakate kasdien. Ned. 9—121.

JOSEPH J. GRISK
,LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone:. Boulevard 2800 

4631 SO. ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS- 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
Advokatas

Į So. Dęarbprn St.
> Room 1280 ' ’ -

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

8 •

KAL & ZARETSKY
... LIETUVIAI ADVOKATAI
6322 So. Wėstėrn Avė.

VALANDOS:
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai. vakare.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.

Subatoj nuo 12. iki 6 v.v. 
Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

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

DR. C, Z. VEŽEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

. Kiti Lietuviai Daktarai .

- Dr. Margėmis 
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 3483

Tel. Office WėntwdrtK. J6330 
Rez. Hyde Patk 3395

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

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

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 Wėst 6Šrd Si. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. VAITUSH, OPT?
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optombtrically 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 ąkinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su ęlektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedelioj tiktai., pagal susitarimą.

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kaipos pigUii kaip pirma 
4712, South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Ambulance
Patarnavi- 

į inas Dieną 
ir Naktį

J. LIULEVičiUS
4348 So. Calįfornia Avenue Phohe Lufnyette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 Sb. Hblštėd Street Boulevard 4089

[ i. J. ŽOLĖ Phone Boul. 5203
1646 West 46th Street Boulevard 5566

■ S. p. Mažeika Yards 1139
3319 Lįtuąhięa Avenue, /....................Yards 1138

lacHavvicz iii šunųs
2314 West 2Srd Place- Phone Canąl 2515
šKtfilUŠš fŽ‘44 E'ast 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS titĖUDEIKIS
4704 So. Western Ąve. ........... Phone Virginia 0883

Į A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

ANTHONY B. i^ETkūS
6834 §o. V^ęstęrn Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court ~ Cicero Phone Cicero 2109

•' ... . • ■ ..

KITATAUČIAI
DR. HERŽMAN

Iš RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kąipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofįsas ir Laboratoria
1034 W. 18th St, netoli Morgan St

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai.. vakaro.

Tel. CanaI 3110
Rezidencijos telefonai:

Supėrior 9454 at Central 7464DR. G.SĖRNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir . Akinių Dirbtuvė 
756 Wešt 35 th St 
kampas .Halsted St.

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

----- -i----------
8

Dr. Charles Sėgal
OFISAS

4729 So. Ashlarid Avė.
. 2-ros lubos 
CHICAGO, ILL. .

OFISO VALANDOS
Nuo 10 iki. 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir.ųuo 7 iki £:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai plieną. . — . .

Phone MIDVVAY 2330

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

________
Phone CANAt 6122

DR. Š, BIEŽIS 
t GYDYTOJAS ir chirurgas 
2201^tVėst 22nd Street 
. . Valandos; nuo 1—3. ir 7—8 
Seriedotais ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 8_<k California Avenue

Telefonas Republic 7868

Telefonas Yards 0994

Dr. Maūrice Kahh
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

Garsinkite “N-nose
y
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TONY LUKOŠIUSr

Brighton Park Drabužių Valytojas

IŠ LIETUVOS
Visuomet Šviežus? INTELIGENTIŠKAS VAGIS

— AVANTIŪRISTAS

Išvalome ir pataisome visokius drabužius, austinius, langų kor- 
' tinas ir karpetus

Taisome ir Valome Fur Kautus ir nadedame | sankrovos 
vaultus (s to rage)

Darbą atliekame greitai ir gerai, nes turime daug metų patyrimą

2555 W. 43rd St. Tel. Lafayette 1310

S) Skyrių Tvarko ir Prižiūri , 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

SVEIKATOS SKYRIUS
I serga, b kiti gali siVgti sunkiai 
į rimtą! ir ilgai,—nuo dviejų iki 
trijų mėnęsių ir ilgiau. 

(Bus daugiau)
Ar Zinai Kodėl 

OLD GOLD Cigaretai

DVILYPIS
Rinktinio

T?. A?-. • ’ f .*/, ’.js,
;W

\į j “■ -7
v r j ę

t:
-T>, j' ■
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Rašo Dr. A. Yuška
Cellophane Užvalkalas Uždaro 
Derliaus Tabako ŠVIEŽUMĄ.;

Bal. 25 d. buvo teisiamas ir

Silpniausia bet kokio cigare
te vieta yra ta, kur yra lipi

namas U. S. Revenue ženklelis, 
nes negalima užlipdinti ženkleliu 
pakelio viršaus taip, kaip tai yra 
apačioj padaryta.

Vienlinkas cellophane užvalka
las, vartojamas visiems cigaretų 
popieriniams pakeliams užlipdin
ti, labai gerai uždaro pakelį vir-' 
šuj, bet Labiau-Sušvelninti Old 
Gold Cigaretų pakelis turi net ' 2 
tokius užvalkalus.

Vartojant extra cellophane už
valkalą ir, įlenkiant išlaukinį už
valkalą aklinai iš apačios, viršus, 
ta silpnoji Old Gold pakelio dalis, 
pasidaro oro neperleidžiama, iš ko 
ta dviguba dirbtuvės šviežumo 
apsauga. Išlaukinis užvalkalas at
idaro iš apačioj—išvidinis iš vir
šaus.

Kita Old Golds Cigaretų apsau
ga tai tas oro kambarys, kuris 
pasidaro tarpe tų dviejų cellopha
ne užvalkalų. Taigi, tuo budu su
teikiama Labiau-Sušvelnintiems 
Old Gold Cigeretams geriausia, 
praktiškiausia dirbtuvės šviežumo 
apsauga.

Tie 2 cellophane užvalkalai, ko
kius turi tik Old Gold Cigaretai, 
suteikia daug didesnę šviežumo 
ansaugą, negu bet koks kitas ci
garetų pakelių popierius.

Labiau-Sušvelnintas Old Gold 
užtikrina rūkytojams savo turtin
gą Rinktinio Tabako Derliaus ko
kybę, maksimalę dirbtuvės švie
žumo apsauga visokiais laikais. 
Įdomu ir tai, kad Dvigubas Cello- 
nhane Old Gold Cigaretų užval
kalas duoda rūkytojams ilgesnį ir 
vėsesnį durną. Tai yra todėl, kad 
vartojamas Old Gold Cigaretams 
Tabakas yra visuomet šviežus ir 
ne sausas. Kaip žinia, sausa žolė

Silpniausia bet 
to vieta vra ta.

ir sausos malkos dega greičiau 
negu žalios. Tas pąts yra ir su 
tabaku. Sausas dega greičiau ir 
karščiau, ’ kai šviežus — išlengvo, 
nec vra drėgnas.

Old Gold rūkymas yra VĖSES
NIS, negu bet kokio kito cigare
te dėlto, kad būdamas dirbtuvės 
šviežumo ir turėdamas drėgmės, 
dega išlengvo rūkytojas netrau
kia sauso karščio į burną. z

Kadangi rūkytojas nenrive^stas 
traukti sauso tabako karštį į bur
na ir durnas yra vėsus, tai nėra 
progos ir kosuliui bei gerklės įde
gimui gauti.

štai delko Old Gold Cigaretų 
rūkytojai mėgsta tokį durną, kurs 
Ųyiau JaikoSfi . . . vėsesnį. .. gerk
lės nedegima ir neverčia kosėti... 
turi natural’o rinktini'' tabako 
derlaus kvansnį *be karščio.

Va^i^iarf *>. c^iloohane užvalka
lus, Old Gold Cigaretų rūkytojai, 
gvveną krašte sauso oro apylin
kėse, yra užtikrinti cigaretų švie
žumu, palaikant ių drėgmę, gi 
drėgnų apylinkių Old Gold rūky
tojai nuo per didelio drėgnumo.

Matote, kaip Lorillard Namas 
nadaro nuiku tabako produktą, 
kuris jau veikia nuo Jurgio Wa- 
sningtono laikų. Tai T78 metu pa
tarimas, kuris išmokė Lorillard 
tabake pasirinkti, susendinti ir 
svma;šyti npsaulv gerbusį lapini 
tabaką/ į Old Gold Cigaretes ir 
palaikvti juose visuomet dirbtu
vė^ šviežumą.

Nesvarbu kur pirkti įmėte La- 
b;au-Sušvelnintus Old Gold Ciga
retes. jie visuomet „ pasieks jus 
taip šviežus, kaip ka tik iš ciga
retų mašinos išėję. Leiskite ban
domajam Labiau-Sušvelnintų Old 
Gold Cigaretų pakeliui jums pa
sakyti tos pasakos likusią dalį.

JUSU TAUPOMOSIOS
SĄSKAITOS ŠIAM BANKE

*•

YRA GERIAUSIAS JŪSŲ 
JNVESTMENTAS PER 
DEPRESIJĄ

19381868

Jų Vertė Nenukrito

BUDAVOKIT JAS AUKŠTYN.
ATDARA:

9:00 vai. ryto iki 3:00 vai. p. p. kasdien 
9:00 vai. ryto iki 2:00 vai. p. p. šeštad.

Jos visuomet neša jum's 100% 
savo vertės.

THE LIVE STOCK 
NATIONAL BANIL/CHICAGO

Narys FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

4150 SO. HALSTED ST.

Cicero Tavernų Savininkų Susivienijimo
METINIS • MĖNESIENOS PIKNIKAS

— (vyks —

Šeštadienį, Birželio 18 d. 1938 ’
ROYAL OAKS PIKNIKŲ PARKE, 

87th ir Kean Avė., Justice Park, III. 
(1 blokas į rytus nuo Kean Avenue)

žaismės, Lenktynės, Šposai! Atdara 2 v. p. p. iki 3 v. r.
BUŠAI EINA IKI PARKO nuo 22-ros ir Kenton Avė. 2:00 v. p.p. 

4:00—6^00 v. p. p. Į vakarus ant 22-ros gt. iki Harlem Avė.
—paskukį pietus iki Daržo. BUŠAI STOJA PRIE CICERO AVĖ.: 
52 AVe,—-Austin Blvd.—Ridgeland Avę. arba sustoja ant signalo.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

pažymiai būna 
ligonis greitai 

to paties sifilio 
kur nors kau- 
pažymiai būna 
ir, ligonis gali

(Tęsinys)
Sifiliu sergančių tėvų vaikai 

visados gimsta, užsikrėtę pirm- 
gimtiniu arba prigimtiniu sifi
liu (inherited or con&enital). 
Kai kurie autoriai aiškina, kad 
pirmgimtinis kūdikio užsikrėti
mas yra tas, kurio abudu tė
vai buvo palyginti sveiki ir po 
užsimezgimo kūdikis buvo svei
kas, tik. vėliau nežinia išJ kur 
motina užsikrėtusi sifiliu' ir 
dar negimusį kūdikį užkrėtė. 
Prigimtinis sifilis yra tas, ku
ino vienas iš. tėvų arba abudu 

''jėvai būna užsikrėtę pirm kūdi
kio užsimezgimą. Jei kūdikis 
gimsta užsikrėtęs sifiliu, ta 
jo motina visados būna užsikrė
tusi, bet tėvas gali būti svei
kas. Vyras užkrečia moterį, o 
motina užkrečia kūdikį ir t. t.

Sifilio pažymiai—Sifilis yra 
visos sistemos liga. Pučkai, vo
tys išsiplėtoja ne tik ant odos 
paviršiaus, bet votys, panašios 
į tumorus, gali išaugti visuose 
viduriniuose organuose, krau
jagyslėse, nervuose, kauluose 
ir >t. t. Kadangi sifilio votys 
gali išsivystyti skirtinguose kū
no organuose, tai dėl to ir kiek
vienas ligonis nevienodai serga. 
Tarsime, jeigu sifilio votis au
ga širdyje, tai 
širdies ligos ir 
miršta. Bet jei 
votis išsivysto 
luose, tai ligos 
visai skirtingi,
gyventi ilgą amžių. Kaip kada 
pasitaiko, kad sifilio ęvotis išsi
plėtoja nervuose* arba-‘smege
nyse tada ligonis gali sirgti 
proto krikimu ir t. t. Sifilis ga
li pamėgdžioti beveik visas ki
tas esančias ligas, dėl to yra 
vadinamas visų ligų liga.

Vidurių liga sergantį ligonį 
egzaminuodamas, gydytojas rū
pinasi pirmiausia atskirti sifi
lio votį nuo kitų esančių vidu
rinių ligų, bet nevisados pasi
seka, ypač tais atsitikimais, ka
da sifilis būna per daugelį me
tų užsisenėjęs ir kada seniau 
buvo gydytas, bet neišgydytas, 
ir ligonis sarmatos dėlei nepri
sipažįsta, užsigena.' Ligonio at
virumas visados esti pageidau
jamas. Čionai bus aprašoma ne 
gydyto ir ne gydymo- sifilio 
eiga arba pažymiai, simptomai.

Gydyto arba gydymo sifilio 
pažymiai gali būti visai skirtin
gi. Sifilio liga yra ypatinga tuo, 
kad votys, skaudulai, papras
tai komplikuoti, neskauda ir au
ga iš lėto. Todėl nesigydęs li
gonis gali laukti kelis metus 
iki liga labai užsisenėja ir lieka 
nebepagydoma.

Pirmas laipsnis — Po užsi
krėtimo per kai kurį laiką (nuo 
dvejų iki keturių savaičių) si
filio ženklai nepasirodo. Tie 
ženklai pasirodo tik, kai para
zitai (treponema pallida) .užsi
krėtimo vietoje įsigyvena ir su
suka mažytį spuogelį, vadina
mą kietuoju šankeriu. (Chancre 
franeuzų kalboje reiškia votis, 
spuogas). Spuogas per keletą 
dienų padidėja, prakiura, atsi
daro votis. Limfinės dūdeles, 
kanalėliai aplink šankerį patin
sta, paraudonuoja, audiniai su-

kietėja, iš voties skystimas sun- Kazys Guobis, jaunas inteligen- 
kiasi, bet neskauda, šankeris tiškos išvaizdos vyrukas. Jis 
gali būti visai mažytis ir ne- sakosi baigęs 7 klases, buvęs 
jaučiamas bei per keletą dienų universitete laisvu klausyto- 
išnykti. Taipogi jis gali būti jum, vienon korporacijon bu- 
.didokas ir tęstis iki trijų arba vęs priimtas fuksu, turėjęs 
keturių savaičių, pakol patsai tarnybą ir 'prie 'viso to — pa- 
savaime išnyksta. Ligonis neži- linkimą vogti. Praėjusiais Die
nodamas apie sifilio nuodingu •; tais jis apkraustė Kauno mie- 
mą, šankerio laipsnyje gali už-(sto prekybininkus; vogė iš vai- 
krėsti daug nekaltų asmenų, stinių, galanterijos, odų ir kt. 
Šankeriui išnykus, ligonis jau- parduotuvių. Paskutinis jo nu- 
čiasi gerai ir mano visai pagi
jęs. Bet nelaimei, per keletą 
savaičių sifilio nuodai limfinė
mis dūdelėmis ir kraujagyslė
mis išsisklaido po visą kūną ir 
užnuodija kraują. Pirmame 
.aipsnyje sifilis yra svarbu pa
stebėti ir, jei galima, išsigy
dyti. Bet ligoniui patyrus, kad 
pusmetį ar daugiau jam reikės 
gydytis, votis jam atrodo nepa
vojinga, palyginti greitai išgy
ja. Jis netiki pasakojimu, kad 
gali užsinuodyti visas kūnas ir 
dažnai susilaiko nebaigęs gydy
tis. Jei šankeris išsivysto bur
noje, lupuose, šlapumo • kanale, 
makštėje arba kur nežymioje 
vietoje tai nekaltai užsikrėtęs 
ligonis gali praleisti visai nepa
stebėjęs ir nesigydęs.

ANTRAS laipsnis — Po už- i'.;;
sikrėtimo, praleidus nuo šešių 
iki dešimties savaičių, ligonio 
karštis pakyla, jis jaučiasi lyg 
apsvaigęs, retkarčiais galva pa- 
skauda, visi rauįpenys ir kau
lai skaudus, su^tyrę, skrandis 
valgių ne virškiną, gerklėje at
siranda rausvos plętmės, kakle 
liaukos; grpčioląįpatinsta. Dėl. 
sumažėjimę ,kraujo raudonųjų; 
grumulėliiį ligonio oda pabąla' 
ir rausvais lyg variniais taškais 
apsipila ant kaktos, pečių, kru
tinės nugaros ir t. t. Kai ku
riems ligoniams mažais spuoge
liais išberia veidą rankas ir ko-' 
jas. Dar kitiems atsiranda vo-į 
tys burnoje, plaukai nuo gal
vos nusmunka. Retkarčiais pa-- 
sitaiko akių ir^-lyties organų 
įdegimas. Antruoju laipsniu 
sirgimas būna nevienokis,— 
vieni lengvai ir trumpai per-

DeLUXE MALEVA JŪSŲ NAMAMS

THE VERY BEST
TIME TO PAINT!

Amerikos Liet. Kongreso 
Chicagos Skyriaus

BIRUTES DARŽE
■»

a

sikalstamas darbas — vagyste 
Segalsonų kailių parduotuvėje, 
kur jis pagrobė 7—8 tukst. Lt. 
vertės kailių. Pavogtas lapes ir 
karakulius jis nešiojo žal. kal
ne po butus ir siūlė pirkti. Kau
ko g. Guobis taip akiplėšiškai 
siūlė pirkti lapes, kad buvo 
įtartas ir paskambinta krimin. 
policijai, kuri urnai atvykus 
Guobį ir suėmė. Bet iš krimin. 
policijos daboklės Guobis, kei
stu budu pabėgęs; kameroje, 
kurioje jis buvo laikomas, už
trenkė budintį policininkų, o 
pats pabėgo, tačiau antrą ar 
trečią naktį buvo sulaikytas.

Be paties Guobio tieson bu
vo patraukta jo sena motina 
už vogtų daiktų slėpimą.

Apyg. teismas Guobį pripa
žino kaltu ir nubaudė trejais 
metais sunk, darbų kalėjimo, 
o motiną išteisino.

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 

es^ė namams maleva. Pirkite ir reikalau
kite T. T. O., nes džiaugsitės patyrę, kad tai 
geriausia kokia galima gauti maleva.

ĮSIGYKITE MALEVŲ SĄRAŠĄ ŠIANDIEN!

TIKRAI 
“PRE-SHRUNK”

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

LINOLEUM VARNISH

Dykai Apskaitliavimas

Kv.

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

obriens

NON-YELLOWING

“ 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.

• Radio tubus testinam jūsų
namuose

• Taisome radios visų išdirbysčių
• Taisome plaunamas mašinas,

lempas, prosus ir t.t.
Budwit’s Radio Service

4644 S. Paulina St. Yards 1460 
Res. 3019 S. Union Victory 8269

O’Brien’s Liųuidr 
Lite sensacinis 
naujas finišas, 
kuris negelto- f 
nuoja, kaip pa- 1 
prastas enamelis. 
Apdengia vienu 
sykiu ir išdžius- • 
ta iki porcelano 
žibesio. 'Ideališ
kas virtuvėms. $9.55 
Tiktai C * % Gal.

"910" 
SPAR VARNISH

NEBŪKIT BE ELEK- 
TRIKINIO 

ŠALDYTUVO

INTERIOR GLOSS

10 HOURSOUTOF
.

it uses no eurrėnt at all!
■.-•'••-•‘■M'

Westinghouse
KITCHEN - PROVED REFRIGERATOR

Pirkit dabar. Pirkit 
gerinusį. 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 budžeto plano— 
$4.00 į mėnesį. Ir didžiausia 
nuolaida už tamstų seną aiz- 
baksį. Atvažiuokit pasirink
ti.

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

r

i

Padarytas su O’Brien 
Pre-Shrunk T h e r- 
molyzed Tung Alie
jum. Palaiko jo žvil
gesį. Laikosi plau
namas. Su galonu 
išmalevojama. De
šimts spal- $ 1.80 
vų. Gal. ■

DEALER IN O’BRIEN PAINTS

Barta &Lejcar
Painters’ Supplies—Varnish—Glass—Wallpaper 

3354 W. 26th St Phone Rock. 1740 
4163 Archer Avė. Phone Laf. 9500 
1923 S. Blue Island Av. Phone Canal 4716

i

GENERAL RADIO STORE
3856 Archer Avė., (prie Ėockwell St.)

Lietuvių krautuve per 11 metų 
Sav. M. F. SHILLS, technikos inžinierius

79th ir A rcher Avenue 
JUSTICE, ILL.

' ' kL-- ' - F

j

WE GIVE SHOP-O TICKETS
MES DUODAME STOP-O TIKIETUS.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

PRADŽIA 10 VALANDĄ RYTO Įž&HgR 1 5c
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NAUJIENOS
The Uthnahlaa Daily Newe 

Published Daily Except Šunday by 
The Lithuanian Newa Pub. Co^ Ine.

1789 South Hateted Street
Telephone CANAL 8500

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
15.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

- $8.00
__4.00 
__ _ 2.00
—-- 1.50 
---- .75

18c

/
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šeštadienis, fcirž. 18, '19&

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

Naujienos ėina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 17&9 S. Halstėd St,. Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

tHoakymd (raina:
Chicago jo—paštu:

Metams ------------- ---------
Pusei meta----------------
Trims mėnesiam* _ ____
Dviem mėnesiams 
Vienam minėsiu! .......__

Chicago fe per Išnešiotojus:
Viena kopija_________
Savaitei______________
Mėnesiui __ __ __—____

Suvienytose Valstijose, ne Chicago j, 
paštu:

Metams ____   $5.00
Pusei metu ____ ....__ ........__ 2.75
Trims mSnesiams __________ 1.50
Dviems mėnesiams________ 1.00
Vienam menesiui____________.75
Lietuvoje ir kitur užsieniuos* 

(Atpiginta)
Metams $8.00
Pusei metu 4.00
Trims mSnesiams ■*******>^**»««4 > 2.50 
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu Su užsakymu.

ir “kil-
kurios

Upton Sinclair progresistas
Rašytojas Upton Sinclair vėl perėjo į kitą partiją* 

Dabar jisai įstojo į La Follette’o Nacionalinius Progre
syvius. ♦

Seniaus Sinclairas buvo socialistas. Pasaulio karo, 
metu, kai Socialistų Partija užėmė griežtą poziciją prieš 
karą, jisai iš jos pasitraukė. Po karo jisai vėl sugrįžo 
pas socialistus, viešai prisipažindamas, kad karo klau
sime jisai klydo. Bet netrukus jisai ėmė krypti į bolše
vizmą.

Atėjus didžiajai depresijai, Upton Sinclair nutarė 
stoti į demokratų partiją ir “užkariauti ją iš vidaus”. 
Californijoje jisai įsteigė propagandos kliubą Su obalsiu 
“EPIC” (End poverty in California — Padaryti galą 
neturtui Californijoje). Gubernatoriaus rinkimuose 
Sinclair gavo devynis šimtus tūkstančių balsų, bet savo 
oponento sumušti nestengė.

Dabar jisai pasiuntė telegramą Wisėonsino guber
natoriui La Follette’ui, kad jisai dedasi prie jo naujo
sios progresyvios partijos, nes jisai sakosi, galų gale, 
įsi tikinęs,, kad “Franklin D. Roosevelt nežino ką daryti” 
akivaizdoje besitęsiančios depresijos.

Žmonių, kurie mano taip, kaip Upton Sinclair, yra 
daug ir jų skaičius vis auga.^ Nusivylusieji Rooseveltu 
ir jo Naująja Dalyba bando ieškoti naujų kelių. Bet 
toks blaškymąsi iš vienos partijos į kitą vargiai gali at
nešti ką nors gero.

■ <3 . . .

Žydų pogromai Vokietijoje '
Hitleris atėmė žydams visas politines ir pilietines 

teises, uždraudė jiems užsiimti laisvomis profesijomis, 
paskelbė boikotą jų bizniams ir apšaukė juos paniekos 
verta rase, su kuria “arijonai” negali turėti jokių san
tykių.

Bet rudmarškinių barbarų diktatūrai da ir to nega
na. Užvakar gaujos nacių Berlyne suruošė tikrą žydų 
“pogromą”, įsiverždamos į žydų krautuves, mušdamos 
jų savininkus ir ištepdamos krautuvių langus pajuo
kiančiais žydus obalsiąis. Šitam chuliganizmui vadova
vo organizuotieji Hitlerio smogikai, taigi tas pogromas 
galėjo įvykti tiktai su valdžios pritarimu.

Dėl žydų pogromų Rusijoje Amerikos valdžia prie 
prezidento Tafto nutraukė su caro valdžia prekybos 
santykius. Ar ilgai pasaulis toleruos šitą Vokietijos bar
barų dūkimą?

4 ■MM

Apžvalga
— wN.i

V. UŽDAVINIO KELIONĖS

.........................  ntttl

Vilniaus Vadavimo 
atstovas Amerikoje 

Uždavinys yra daug 
senamjame pasaulyje 
dvi knygas apie savo

Buvęs 
Sąjungos 
p. Vincas 
keliavęs 
ir išleido 
keliones.

Vienoje knygoje — “Europa 
iš Automobilio” (300 pusi., kai
na 4,50 lt.) autorius pasakoja, 
kaip jisai su vienu savo drau
gu, aviacijos karininku, važia
vo automobiliu per Vokietiją, 
Čekoslovakiją, Austriją, Ven
griją ir Jugoslaviją Italijon. 
Keliauninko įspūdžiai išdėstyti 
gyva ir paprasta kalba, ir jo 
knygą skaityti, sekant įvairius 
vaizdus iš svetimų kraštų ir su
sitikimus su visokių tautybių 
žmonėmis, tikrai smagu. Kny
gą puošia daug įdomių fotogra
finių nuotraukų.

Antras leidinys dar stambes
nis — “10,000 KILOMETRŲ”. 
Tai — 412 puslapių didęlio for
mato knyga, gausingai iliust
ruota. Čia aprašyta lietuvių 
maldininkų ekskursija į Eucha-

i .

rištinį Kongresą, kuris įvyko 
1930 metais gegužės mėnesį 
šiaurinės Afrikos mieste Kar- 
tagenoje. Uždavinys važiavo su 
ta ekskursija ir turėjo progos 
pamatyti Vokietiją, Austriją, 
Italiją, dalį Šiaurinės Afrikos, 
Ispaniją, Francuziją ir Belgiją.

Knygos autorius yra, matyt, 
pamaldus katalikas, bet jisai 
aprašė ne tik matytas užsie
niuose bažnyčias, audijenciją 
pas popiežių ir maldininkų su
važiavimą Kartagenoje, o ir 
daugybę kitokių dalykų, paste
bėtų kelionėje. Didžiausio įspū
džio į jį padarė atsilankymas 
“katalikybės centre” Italijoje, 
ypūč Romoje ir pamatymas šv. 
Tėvo. Jį sužavėjo net fr fašis
tiškų valdininkų entuziastiškas 
garbinimas savo “Dučės” (va
do, Mussolinio). Girdi,*—

“Kai matai taip karštai 
kalbant apie savo tautos par
tiją, kai girdi jo griežtą įsi
tikinimą: visi fašistai, kai 
jauti garbinant savo tautos 
fašizmą, tai ir nenoromis tu-

MmM

ri lenktis prieš gražius italų 
įsitikinimus, prieš gražias 
idėjas. Mano manymu (sako 
p. Uždavinys), gera tai vals
tybei, kuri turi šiokius ar 
tokius, bet gražius, kilnius 
idealus, kuriais gyvena, jei 
ne visa tauta, tai bent jos 
didžiuma. Tokios tautos at
eitis šviesi, ji savimi gali pa
sitikėti...”

Kas yra “gražaus” 
naus” fašistų idėjose,
nepripažįsta žmonėms laisvės, 
nepripažįsta jokių teisių kito
kiems įsitikinimams, knygos 
autorius nepasako. Jisai nepa
aiškina taip pat, kodėl turi būt 
“šviesi” ateitis italų tautos, ku
rios vadas Mussolini užpuolė, 
kaip banditas, beginklę Etiopi
ją, ir dabar skerdžia Ispanijos 
žmones. Tiesa, kai ta knyga 
buvo rašoma, Etiopijos karo ir 
Ispanijos karo dar nebuvo, bet 
jau tuomet Italijos fašizmas 
tokiems plėšikiškiems žygiams 
ruošėsi, savo kraštą militari
zuodamas, jaunuomenę ir net 
mažus vaikus mokydamas ka-, 
rinio muštro ir sakydamas vie
šas kalbas apie “tautos garbę”, 
įgįjamą ginklo jėga.

Ret žurnalistas Uždavinys gė
risi fašizmu ir atsidusta:

“Gaila, kad mes lietuviai 
neturime tos pagarbos savo 
vadams, savo kūrėjams, mes 
kiek galėdami labiau juodi
name kiekvieną dirbantį Lie
tuvos labui, nesiskaitome 
dažnai nei su padorumu, nei 
su etika. Paprastas italas 
valdininkas parodė mums 
svetimtaučiams, kaip jie ger
bia savo vadus, savo Dučę...” 

žurnalistui ne į galvą neatė
jo mintis, kad tas valdininkas 
gauna užmokėt už tai, kad ji
sai garbina savo Dučę ir jo 
“šviesias idėjas”!

Ar čia Lietuvos dzūkelio 
“saneta simplicitas”, ar sąmo
ninga propaganda, mes nesi- 
imsimė spręsti. ' *

Kitas įdomus bruožas. Iš p. 
Uždavinio knygos patiriame, 
kad jisai katalikiškesnis, jeigu 
ne už patį popiežių, tai už ar
timiausius popiežiui aukštus 
dvasininkus ir yatikano valdi
ninkus. Aprašydamas audijen
ciją pas Šv. Tėvą, autorius iš
reiškia pasipiktinimą nerimtu 
popiežiaus gvardijos ir vieno 
augaloto ‘dvasininko ar ilgais 
rūbais pasauliečio” elgesiu au- 
dijencijos salėje. Sako:

“...Man, paprastam pilie
čiui, sunkų įspūdį padare 
aukšto Popiežiaus valdininko 
atsistojimas greta šv. Sosto; 
atsiremimas į • sostą ir net 
snaudimas, ar bertt- užsimer- 
kimas, stovint prieš didžiulę 
auditoriją tolimų svečių...” 

Piktinasi knygos autorius ir 
tuo, kad katalikų centre Itali
joje žmonės ne tik neina į baž
nyčią poteriauti, bet nė šventės 
nesilaiko.

“Važiuodami sekmadienį 
Italijos laukais”, rašo p. Už
davinys, “matėme, kaip ūki
ninkai laukuose dirbo, vyn
uoges nešė ir Vežė, javus nuo 
laukų dalgiais valė...”

Tikri bedieviai tie Italijos 
ūkininkai, jeigu jie šitaip elgia
si. Lietuviškoji Dzūkija nuo šv. 
Sosto toli, bet jos ūkininkai bi
jotų ir pagalvoti apie tokį grie- 
ką, kokį lietuviai keliauninkai 
matė katalikybės centre.

Bet jau, tur būt, taip pasau
lis surėdytas. Juo arčiau prie 
bažnyčios, juo toliau nuo Die
vo, — kaip sako žmonių patar
lė. Arba: “Kunigo maldos j 
dahgų ireind”. Taigi pačiame 
bažnyčių ceiltre ir šalia paties 
Vyriausiojo kunigo dėdasi 
lykai, mažiausia panašus į 

dzūkiškai partialdumas 
maloniu Dievui.ko

KAM ŠMEIŽIATE?

Komunistai sumanė neva

m > SiMKaiur’ *.

ris prieš 20 metų laiko pasakė 
savo garsiąją kalbą prieš karą, 
Cantone, Ohio, ir už ją buvo 
pasmerktas dešimčiai metų į 
kalėjimą. Bet jie jį “gerbia” su 
tikslu apjuodinti tą organizaci
ją, kurioje Debsas iki pat savo 
mirties veikė ir vadovavo. “Vil
nis” parašė šitokį melą:

“Kiti Socialistų Partijos 
vadai, kurie buvo pasisakę 
už garsiąją St. Louis rezoliu
ciją, paneigė ją, kaipo nieko 
nereiškiantį popiergalį. Pei
sas ir tie, kurie vėliau sukū
rė Komunistų Partiją, išpildė 
duotą žodį.”

Visi žino, kad penki Socialis
tų Partijos viršininkai buvo 
nuteisti dvidešimčiai metų į ka
lėjimą už tą nusistatymą karo 
klausimu, kurį išreiškė parti
jos su važi# vimas St. Louisė. 
Tarpe nuteistųjų buvo centro 
sekretorius Germer ir kongres- 
manas Berger, kurį bolševikai 
laike didžiausiu “oportunistu”; 
Bergeris buvo net ir iš kongre
so išmestas už tą patį dalyką. 
Titą po pasaulio karo, kai šovi
nizmo ūpas kiek atslūgo kraš
te, tie Soc. partijos nuteistieji

vadai, po ilgos kovos teismuo
se, nuo to teismo sprendimo 
atsigynė.

Tai viena. Antra, St. Louisio 
rezoliuciją Socialistų Partija 
vėliau pakeitė, kai pasirodė, 
kad tam tikri jos punktai ne
įvykinami ir net pavojingi vi
sam judėjimui (pav. streikai 
amunicijos dirbtuvėse, pasi
priešinimas ėmimui į kariuo
menę ir t. t.); ir Eugene V. 
Dėbs buvo vienas iš pirmutinių, 
kurie to pakettiitio reikalavo.

Pagalios, Debsas ne tik atsi
sakė eiti su komunistais ir iki 
s<avo mirties pasiliko ištikimas 
socialistų organizacijai, bet ji
sai griežtai pasmerkė tokį kai
lio mainymą, pareikšdamas: 
“Jeigu aš, išbuvęs tiek metų 
socialistu, dabar imčiau ir išsi
žadėčiau to vardo ir pradėčiau 
vadintis ‘komunistu’, tai kas 
galėtų manim pasitikėti? Kaip 
aš galėčiau darbininkus įtikinti, 
kad aš jų nemulkinau iki šiol, 
skelbdamas socializmą, arba 
kad jų nemulkinu dabar, skelb
damas komunizmą?..”

Debsias buvo draugas ne ko
munistų, bet tų, kuriuos komu
nistai šmeižia.

NaujivėjaiSSSRgyvemme
.......... ...........   I

Sovietų Rusijos neoimperializiuaš.—Pradėta garbinti ru
sų tautos istorijos didvyriai. — Didvyriais laikomi 
ir rusų carų armijos Vadai* — Rusų kalba privalo
ma ir tautinių mažumų mokyklosę. — Jau pradeda- 

c ma piršti kirilicą vietoje lotynų raidyno. — Sovietų 
filmų tendencingumas. — Rusiško neoimperizmo 
propaganda.

(Musų specialaus korėšpondelito Lietuvoje)
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(Tęsinys)

Tiesti, kitų tautų SSSR žemė
je gyvenahčiiį gimtosios kalbos 
dar viešai neniekinamos, dar 
neįrodinėjam^, kad jos moks
lui, literatUrcĮf netinka, kad, ge
riausiu atvdjli;; galr būti varto
jamos tik riaihij apyvokai... Bet 
kas gali' patikrinti, kaip rytoj 
bus... ;

štai gegužes pirmą dieną Ki
jeve ir kitų fantų sostinėse jau 
buvo nešami plakatai su užra
šais — musų tauta yra nedalo
mas junginys su rusų tauta. 
Prisiminkime rusų prieškarinių 
nacionalistų juędašimčių Šukį— 
jedinajA nedielimaja Rus!

Juk tuose Šukiuose nė tik 
daug panašumo, bet ir turiniu 
jie vienodi. 0 ką tai visa reiš
kia? •<

Ne ką kitą, kaip atgimusį ru
sų tautos imperializmą. Pava
dinkime mes jį neoiiūperializ- 
mu ta prasme, kad jisai eina ar 
atgimsta nąujoje politinėje san
tvarkoje, bet jo tikslas vienai 
ir tas pats —suvirškinti SSSR 
gyvenančias kitas tautas, kad 
jos nei dabar, nei ateityje neno
rėtų, nesikėsintų nuo rusų tau
tos atsiskirti, kad jos pasiduo
tų visiškai rusų tautos globai 
ir virškinimui. Jų tiksiąs atgai
vinti rusų imperiją, kuri vis 
daugiau ir daugiau siektų sve
tur savąja rusiška Įtaka įsiga
lėti, kad kitos tautos nei savo 
kultūra, nei literatūra^ liėi mo
kslu netaptų pranašesnės už tu
sų tautą, nes kitaip- jos norės 
rusų globos nusikratyti.

štai SSSR pagaminama ne
maža meniškų kino filmų. Įsfi'- 
žiUrekie į jų daugelio turinį ir 
čia pastebėsite, kad to neoihi- 
perializmo ragučiai visur kyšo. 
Čia rusas visur tampa prana
šesnis, kitą tautą gelbėtojas iš 
nelaisvės vaduotojas.

Štai žydų tariamoje respub
likoje vienoje filmoje atvaiž- 
duojama, kaip žydė išteka ūž 
ruso Ir, Žittotaa, tampa labai 
laiminga ir Įsitikina, kad rusai 
neša žydams palaimos gyvena
mą..*

Suprask, rūsą tauta nėatato- 
ma greta su žydą tauta, kaipo 
lygi su lygia, bet maskiruotai, 
kartu labai Atsargiai Įrodoma, 
kad rusas vis dėl to pranaŠes-

gerbti atmintį E. V. Dėbso, ku- nis«,

Kitose kino filmose jus pa
stebėsite, kaip laimingai gyve
na ir jaučiasi tos tautos, kurios 
atsiduria rusų atkovotose teri
torijose... Jei kam teko matyti 
kai kurias anglų kino filmas, 
tai jdsČ taip pa't'kolonijose at- 
Vaizduojaniaš -'vietos ' tautą* ny
kus, žiaurus gyvenimas, ir tik 
anglų kultūra tas tautas pake
lia iš miego... Bent kino filmų 
nemaža buvo rodoma prieš ka
rą jš anglų valdomų kolonijų 
gyveninio.

Tokiais keliais dabar suka ir 
SSSR kino filmų gamyba. Taip, 
paskutiniais metais iš Maskvos 
dvelkia kiti vėjai; vėjai, kurie 
turi dąug rusų nacionalizmo 
žymių, ir tas žymias jus kiek
viename žingsnyje pastebėsite.

Prieš kelis metus rusų spau
dos leksikone tėvynės žodžio 
visai nebuvo vartojama. Tėvy
nę buvo pakeitę žodžiai—dar
bininkų klasė. Dabar žodis tė
vyne visais linksniais! links
niuojamas, dainose dainuoja
ma, pasakose sekama ir rusų 
patriotinės bilinos atgimsta, jas 
visur brukama, jos aukštai ver
tinamos ne tik literatūrine pras 
me, bet ir tautine, betgi nenu
sakoma, ką bendro tošį bilinos 
turėjo su darbininkų klasės ko
vomis.

Taigi, kinta SSSR gyvenimas 
ir jisai kinta beveik niekieno 
nepastebiamas ir kinta rusų 
imperializmo dvasioje... Vargu 
Itas nors ateityje galės tiksliai 
nusakyti, kada prasidėjo at-< 
giniti iš naujo rustų tautos im
perializmas, kada prasidėjo iš 
naujo kitų tautų SSSR teritori
joje gyvenančių nutautinimas, 
nes tasai nutautinimas atsar
giai eina tų pačių tautų varo
mas.

Tasai rūsiŠkas neoimperializ- 
mas gudriai įkinko į tą darbą 
tas tautas ir jos nejučiomis 
pradeda savo nutautinimo dar-

tauta ir pašaukta kitas tautas i 
valdyti, o vokiečio jokia kita ] 
tauta neturi teisės valdyti, arba 
net kitų tautų būti nors ir ly
giomis teisėmis valdoma, tai ly
giai tokių žymių dabar galima 
pastebėti ir Stalino valdomoje 
rusų tautoje. Juk ir čia rusų 
tautos nuopelnai keliami į pa
danges. Ir Šie jos nuopelnai ke
liami įvairiomis kalbomis SSSR 
gyvenančių tautų spaudoje.

Kadangi SSSR gyvenančios 
tautos taip pat turi savo išei
viją ir ši išeivija visame pasau
lyje gyveša ir ji turi savo ko
munistinę spaudą, taigi šioji 
rusų tautos propaganda visur 
varoma.

Tuo budu rusų neoimperia- 
lizmo agentų visur esama, ku
rie tiek teturi bendro su socia
listiniu judėjimu, kiek jie yra 
pasivadinę atvirai, ar slaptai 
komunistais ir kaipo tokie kaip 
kur įgyja darbininkų tarpe pa
sitikėjimo* varo rusiško impe
rializmo propagandą.

Visos didžiosios tautos savo 
imperializmo tikslais kitur lei
džia laikraščius, arba juos pa
perka, ar tiesiog nusiperka ir 
varo imperialistinį darbą. Kitos 
tautos į šitą darbą yra įkinkę 
bažnyčią, daugiausia katalikiš
ką dvasiški ją, o rusai dabar 
savo imperializmo tikslams y- 
ra į tą darbą įjungę komunistų 
partiją.

Štai ryškus darbas šitam pa
vyzdys, tai prancūzų komunis
tai, kurie visai atvirai ir nedvi
prasmiai visame remia rusų 
imperializmo užsimojimus.

Kitaip jų elgesenos Prancūzi
joje ir Suprasti negalima. Tik 
kaip turi galvoje Maskvos val
stybės reikalus, tai gali sau iš
silukštenti ir išsiaiškinti, dėlko 
jie taip, o ne kitaip pasielgė.

užsispyrimuose ir jų sargybi 
budri..*

—Nft, lik danguje, kam, kam 
bet Vilniui tavo širdis visai bu 
vO nereikalinga, o lenkams ta 
vo smegens tai tiesiog praban 
gos dalykas, o kitos tavo kum 
dalys visai dangaus karalyste 
yra nereikalingos, bus ramiau 
—lai Roma jomis džiaugiasi.

Dabar žmonės šneka, Lietu 
vos žmonės kalba, kad kai Vii 
nius liko be Pilsudskio 
o lenkai be jo smegenų, 
riausiai Lietuva kovą 
kais laimėsianti.*.

širdies 
tai tik 
su len

5-ių Metų Mergaitė 
Atvyko Pati Viena 
Iš Lietuvos

Apsigyveno pas Tetą Zosę 
Warkmanienę

MARŲUETTE PARK —bii 
želio 9 d., jauna “grinorka’ 
p-lė Juze, vos penkių metų ai 
vyko iš Lietuvos pas savo t( 
tą p-nią Zosę Warkman, 721 
S. Francisco Avė.

Pažymėtina, kad jaumio. 
keliauninkė atvyko pati vien: 
vos mokėdama keletą žodži 
kalbėti lietuviškai. Ant laiv 
ją prižiūrėjo specialiai huskii 
ta slaugė. Atplaukus laivui 
New Yorką p. Warkman te 
nu'vyko ir parsivežė jauną Ji 
ziukę Chicagon.

Dabar ta jauna tauragiet 
dairosi po v Chicagą ir nega 
suprasti kodėl ji nesusikalt 
su savo naujais draugais.

•U

Kaip toli tasai procesas nu
eis, ar tos tautos susigriebs ir 
susipras pradėję eiti klaidingu 
it savai tautai pražūtingu ke
liu, dabar sunku butų pasakyti. 
Bet tik vieną galima tarti, kad 
nacionalizmo dvasia įsigalėjusi 
visoje Europoje kartu palietė 
ir SSSR gyvenimą.

Jei vokiečiai atvirai sako, 
kad jų tauta yra pranašiausia

Danguje, kaip ir 
ant žemes...

Neramus tasai dabar žemės 
gyvenimas. Tos neramybės ir 
danguje jaučiama. Ir lenais 
šventieji pevisiems atvira šir- 
džia pasitiki. Štai miręs Pilsud
skis* tiesiai į dangų pakliuvo, 
bet kaip tik įvyko Lietuvos 
Lenkijos ginčas, tai šventasai 
Petras, tasai dangaus patiki
mas sargas, panūdo patikrinti, 
kaip lenkų tasai vyras tiesiai Į 
dangų pakliuvo, juk šventą Lie
tuvą nuskriaudė.

Ilgai danguje šventasai Pet
ras Pilsudskį ieškojo iki jį su
rado. Mat, tarp daugelio žymių 
asmenų danguje Pilsudskis vi
sai nepastebiamas buvo.

Sutikęs šventasai Petras Pil
sudskį danguje kalba ir stebi, 
kad jo protas visai neveikia, 
širdies vietoje tik tuštuma, be 
to, jisai neturi nė vyriškumo 
žymių, o juk Lenkijos buvęs 
maršalas ir tikras toksai “bera- 
zumis” dabar liko.

Tad ir šilko jam 
Petras:

—Na kur gi tavo 
kūmo privalumai, 
smegens ir širdis?

—Neturiu, — atsako Pilsud
skis, — man mirus mane ma
niškiai nuskriaudė, — nusimi
nęs tvirtino Pilsudskis.
—Tik eik žemėn ir surink sa

vo višasi kūno dalis.
Taip ir nužengė Pilsudskis 

žemėn savo kūno dalių rankio
ti. Vilniuje jisai rado širdį, 
Krokuvoje smegenis ir buvo 
Romoje, bet tenais nieko nepe
šęs grįžo atgal į dangų.

Įsileido jį šventasai Petras į 
dangų ir apžiūrėjęs tarė jam:

—Bet, meldžiamasai, ne vis
ką atsinešei iš žemės!

—O, švėhtadai Petre, lenkai 
turi silpną atmintį ir blogą sar
gybą, — iš tenais^ viską, kas 
reikia, pasiėmiau, bet mano vy
riškumo žymes lenkų kunigai 
Romoje padovanojo, štai jų ir 
neatgavau* Roma kieta savo

šventasai

visi vyriš- 
kur tavo f

H9

Gavo 52 Milionus, 
Dar Reikia 15 
Milionų '

Chicagos universiteto prez 
dentas Robert Maynard Hute! 
ins skelbia, kad per paskut: 
nius devynis metus gavo 5 
milionus dolerių aukomis mol 
slo tikslams. Jis priduria, ka 
iki 1941 metų turės gauti da 
$15 milionų.

DIDIS

JuneBride
IŠPARDAVIMAS 

ANT PUIKIAUSIŲ 
PARLOR SETŲ

Sučėdymai siekia iki pusės 
pinigų

§ie naujos mados aurštos rūšies 
parior setai, verti $150.00, spe
cialiai sumažinta kaina

tik $88.00
Nuolaida už senus baldus. 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI
Brangios dovanos dykai 

Jaunavedžiam.

FURNITURE MFG. COMPANY

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

LAFayette 3171
į. NAKROSIS, Vedėjas.
M. T. Kežas, Vedėjas.

CHIČAGO
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Ražo Gruzdietis

Ar Tėvas Prastesnis
, Už Motiną?

pa
tai
pa-

MES neseniai “Naujienų” 
Moterų Skyriuje skai
tėme kaip motinos yra 

aukštenamos už jų didelį pa
sišventimą savo šeimoms, ko
kią jos paroda širdį prie savo 
vaikų išauklėjimo ir t. t.

Jeigu mes visapusiškai 
žvelgsime į tuos dalykus, 
rasime, kad ir tėvas lygias
reigas atlieka savo šeimoje 
kaip ir motina ir jis taippat 

i myli savo vaikučius ir jais rū
pinas. Jam rupi, kad dukrelė 
bei sunutis užaugtų sveiki, 
gražus, taippat deda pastangas 
duoti ir mokslą, o ištikus ko
kiai nelaimei, tą patį jaučia, 
kaip ir motina. Galima butų 
faktiškai prirodyti tokių atsi
tikimų, kad žmona atsiskiria 
nuo savo vyro ir palieka jam 
3-4 vaikučius, bet ačiū jo gerai

Piano Akordijonų 
IŠPARDAVIMAS

120 BASŲ 
AKOftDlJONAS

?75.00
ir aukščiau.

Duodama išmokėji
mui, Renduojama.

Italo American Gloria De Luxe 
$150.00 ir jūsų senas akordijonas 
Akordijonų Mokykla ir Parduo- 

tures. Privačios Muzikos 
Populiarės Muzikos

JOHN PIATANESI 
3201 W. 63rd Street

Tel. Republic 6073.

Raudongysles 
Ligoniai

Žinokit tikrai ką daryti. Nelaukit, 
kad paskui operacijai pasiduoti. 
Jus galite gauti dykai ekzaminaci- 
ją ir patarimus nuo specialisto dak
taro su 20 metų patyrimu. Jis pa
rodys įrodymus, kaip Apagydyta be 
peilio. Namų ar ofiso gydymas $1. 
ir $2. Šeši už $10, kad .j5di*tri)Crinti. 
Lengvus išmokėjimai, jei reikia. 
Šaukite šiandien arba rašykit

DR. P. SCHYMAN,
Specialistas per 20 metų, 
1880 N. DAMEN AVĖ.

Tel. Armitage 8200.

širdžiai, jis neapleidžia savo 
vaikų. Nors vatgafe-negalais 
j Uos įšauktąja, teikia tiek mok
slo kiek išgali, mokina 
kaip elgtis, kaip apsisaugoti 
nUo visokių pavojų ir t. t.

Neklysiu pasakęs, kad por
oms suįrus, tėvai dažniaušiai 
vaikais pasidalina, bet būna ir 
taip, kaip mums visiems žino
ma, kad motinoms lieka visi 
vaikai. Kad ir motinos globoja 
savo vaikučius, bėt dažnai sū
naitis ar dukra riėjattčiasi vi
sai patenkinti, jų jaunos šir
delės trokšta pasimatyti su te
veliu. Kartais ant kampo lau
kia dukrelė kada tąja gatve 
ateis jos tėvas, o pamačius pra
džiunga, kalba į tėvą, susijau
dinus. Skundžias savo vargin
gu likimu, visokiais nedatek- 
liais. Ne viena ašarėlė nurieda 
per jos išblyškusį veidelį. Tė
vas paguodęs savo mylimą du
krą, suteikia jai dovanėlę ir at
siskiria. Po to ir vėl laukia ki
tos panašios progos.

Tiesa, kaip sako—genys mar
gas, bet žmonių gyvenimas dar 
margesnis. Yra ir tėvų, žiaurių 
ne tik savo vaikams, bet' ir sa
vo žmonoms. Lietuvoje pir
miau būdavo, 'vyras parėjęs iš 
karčiamos žmoną kamuodavo, 
užšaukdavo, “drebėk, boba, 
prieš mano galybę, aš ponas 
ant tavęs.” Dar ir dabar Lie
tuvoj vyras' savo žmoną apie 
klojimą apgainioja. O ką jau 
bekalbėti apie vaikučius ? Kaip 
medalis turi dvi puses, taip ir 
tėvai, gyvenimo aplinkybių 
blaškomi, ekonominių sąlygų 
kamuojami, padaro visokių 
klaidų.

Tikrenybėj, sąmoningi tėvai, 
ar motina ar tėvas, abu yra ly
gus ir brangus savo vaikams, 
ir abu svarbias užduotis atlie
ka savo šventos šeimos nau
dai. Gruzdietis

AUGIN TfiVELIS
Augin tėvelis, gražią šeimyną 
£iš fettopiM seka josios likimą. 
Jis sunkiai dirbo ir prakaitavo,

x Nes jisai myli šeimyną savo.
Tėvelis ditbii, visus maitina, 
šeimyną v&Tgo jokio nežino— 
Vaikučiai Rūga, lyg lenktyhiuoja 
Tėvelio gldbėj gražiai bujoja.
Kai jiė paatiga, mokslą suteikia
Jokis sunkumas jo neįveikia.
Jisai prie knygų viš mus kutena 

Džiaugiasi kad vaikai- lengviau gyvena
Tėveli brangus, mės tave mylim, 
Nors kartais meilę tą rites nutylim 
Mes tave gėrbiam, dadg įkainuojam 
Visa tau Širidžia pašialikojam.

Marija S. Ružienė

L-

t-

Ra&j Gvaizdikas

IKK man teko patėmyti, 
tai tėvų—jaunuosios kar

tos auklėtojų vargai praside
da vargai tuomet, kuomet vaik- 
kus iš auklėj a. Mat, tuomet vai
kai jaučiasi galį Savistovų gy
venimą vesti ir dėl to mano, 
kad Tėvas jiems kaip ir nerei
kalingas, o gal net ir sunkeny
bė. Tuogi tarpu tėvas visgi 
jaučiasi esąs tėvu, jis vistiek 
rūpinasi ir stengiasi Sekti vai
kų kiekvieną žingsnį, kur jie 
eina ir ką jie daro. O jei pagal 
Tėvo nuožiūrą, vaikai daro 
klaidą tai tėvai jaučia sau už 
pareigą vaiką persergėti, Su
drausti ir pamokinti, čia įvyk
sta tarpe tėvo ir vaikų susi
rėmimas, kartais net labai liū
dnas.—Štai pavyzdys.

reikalingi pinigai. Veža ir vai
kai. Tačiaus Tėvas mano, kad 
vaikams negalima, stengiasi 
vaikus subarti, bet vaikai 
no, kad .jie žino ką daro, 
trus susirėmimas. Vaikai 
siverčia Tėvą ir su getu
sliu apibukina galvą tiek daug, 
kad ilgai turėjo gulėti lovoj.

Dabar gana.

ma-

par- 
bą-

Gražios Vestuves 
Ernesto Bložio ir 
J. Refttauskaitės

■ >■ ■

Daug žymių Chicagos lietuvių 
dalyvavo puotoj

PereL
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Dabai* eiiia pats didžiausias naujų ir atimtų 
automobilių išpardavimas pas

COOK COUNTY FINANCE C0
Prie 1340 63rd St.

I UĮ <DS—JULY 1 DIENĄ 
Išplauks iŠ New York o

MOTORLAIVIU “GR1PSHOLM” 
į KLAIPĖDA 
Per Gothenburgą—Stockholmą 

Iš Stocfcholmo laivu s. s. “Marieholm”
UžglrtM Lietuvi# LėlvfckotMij Agėttttį 

Sąjungas Amerikoje

VEDU AMERIKOS LINIJA

VLADAS MUCINSKASr
Švedų Amerikos Linijos lietuvių skyriaus vedSjas 

'^adovaūs ekskursiją Iš New Yorko i pat Klaipėdą! 
(Nuolatinis susisiekimas tarp Nėw Yorko ir Klai
pėdos, per Gothenburgą, Švediją. Kelione prasi- 

Į deda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais. 
{Kreipkitės 1 autorizuotą lAlvakorčių agentą arba

Juozas N., devynių vaikų 
vas. Apart vieno paliegėlio, 
si kiti užbaigs aukštąsias mo
kyklas. Vienam iš jų tereikė
jo vos apie pusantrų metų, 
kad palikti kunigu, taigi turįs 
apie dvyliką ar dątigiau mėtų 
mokyklos. . ,pątyppio. Nereikia 
nei sakyti, kad Tėvui tokią di
delę šeimą išauklėti ir visiems 
mokslą duoti reikėjo gerai pa
sispirti. Vienok tai atliko. Da
bar visa šeimyna gyvena šešių 
kambarių bute, o tėvas skie
pe dėl to, kad ir žriloha ir vai
kai Tėvo jau nekenčia. Dar 
daugiau. Tėvas būdamas skie
pe, susijaudina ir pradeda ler- 
mą kelti, kai ką po ranką pa
sitaiko vartyti. Sūnūs, daugiau
siai mokslo gavęs, pašaukia po
liciją, nuveža nuovadon, ryto 
metą teismas—Teismas išneša 
nuosprendį. Devynių vaikų tė
vui Juozui N.- nebegalima jau 
daugiau į namus begrįžti o jėl 
grįš,—tai 5 metai kalėjime. 
Tėvas, žinoma, atsiprašė slavo 
Šeimynos ir vėl sugrįžo į tą pa
tį skiepą gyventi. supraskite,
kad tai įvyko todėl, kad vienam 
iŠ valkų tėvas norėjo ką tai 
pasakyti. O vaikas neklausė.

tę
vi-

Reikia daryti išvadą, o iš
vada mano tokia, kad neapsi
moka būti tėvu dėl to, kad už 
savo vargą ir rūpestį tinkamos 
pagarbos niekuomet Tėvas nuo 
vaikų nesusilaukia. Tačiaus, 
naujas pasaulis, nauja gent- 
kartė buvo yra ir bus kuria
ma, o tai y^KŠta Tėvų triūsu. 
Del to šios Tėvų Dienos pami
nėjimo proga lenkių savo gal
vą, atiduodamas didelę garbę 
visiems naujos gentkartės -au
klėtojams Tėvams, ypač savo 
Tėvui, kuris, deja, jau po žeme 
nuo 1916 metjį. Mirė 80 metų 
sulaukęs. Palijo 5 vaikus. Gar
bingas yra vardas Tėvas, šiuo 
atveju gal ląjpingiausias yra 
kunigas, kuris, ųįeko nesupran
ta apie Tėvo j pareigas, o vie
nok didžiuojasi vardu Tėvas. •

BRIDGEPORTAS. 
tą Šeštadlėriį likosi surišti ne- 
attnėzgflinu friežgU panelė Jii- 
11a Rėntauskaitė it Erinestaš
Bložis. Vedybų ceremonijos
įvyko švento Jtitgio bažnyčio
je, Btidgėpdtte. Laike vedybi
nių cetėhičnijų bažnyčia buvo 
išpuošta gėlėmis. 

Y

Vedybų puota įvyko Vengę- 
liaiisko svetainėje, 4500 Sotith 
Talman Avė. Svečių buvo la
bai daug. Tarp jų matėsi pro
fesionalų ir biznierių. Iš pro
fesionalų buvo Dr. G. Bložis su 
žmona. Iš biznierių — Bridge- 
porte žinomas plumeris G. Da- 
raška, “šiumekerių viršila” J. 
Digimas, kontraktorius A. čer- 
nauskas. Aristo tavernos, 2418 
W. 67th Št., savininkas J. Ur
bonas su žmona, na, ir daugiau, 
kurių vardų neteko sužinoti.

Puota užsitęsė iki ankstyvam 
rytui. Svečiai užkandžiavo ir 
linksminosi labai gražiai ir ne
noromis skirstėsi namo.

Beje, beveik buvau užmiršęs 
apie gaspadines, kurios savo 
užduotis atliko kuo geriausiai, 
žodžiu sakant, valgius pagami
no kuo puikiausiai. Jos buvo 
sekamos ypatos: ponia Radžie- 
nė, ponia Šlepėtiėnė ir ponia 
Tillie Kugelienė. Reikia pripa- 

kad jos yra ekspertės 
gaminime ir už savo 
atsakančios.

— Svečias.

žinti, 
valgių 
darbą

Pavasario Ruoša

SAVEDISH AMERICAN LINE
CHICAGO, WL181 NO. M1CHIGAN AVĖ.

•• • * 7"— - *

SKftYNELČSt
BANKUOSE

..... 0% 
V/2%

KUR DĖTI PINIGUS? 
PAGALVOKIT!

PAčTOJ.....................

Mes Išmokėjom

Peter Kacer
• ’ . 1

Beverly Shores, Ind..
Telefonas — 2863 2

TURTAS VIRŠ $2,500,000.00
Atsafgos Kapitalas (reserve) $180,000.00

Duodam paskolas ant saugių pirmų mGrgitių

STANDARD TEDERA!
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
JUSTOJ MACKIEVVICH, Eres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
TeletMuui CANAL 1679 
CHICAGO, ILLINOIS

iftk

O, Štai, kitas skiepe gyvenau 
ils Tėvas. Tiesa jau antros ar 
trečios gentkartės, bet vis tiek 
Tėvas—senutis Tėvas eina ie^- 
la prie savo • * gyvenamų namų 
vartukų. Apsistoja ir suka laz- 
dūke. Ant trečio aukšto užpa
kalinių potčių dvi moteriškės. 
Viena rudaplaukė, tai anūke, 
antra—senesnė, tai irgi devy
nių vaikų motina, o šito Tėvo 
—senuko, duktė. Šaukia visa
pilna gerkle—“neik!!” Visa a- 
pylinkė sUžiūro kaip j stebuk
lus, su klausimu—Kodėl? “Mes 
tą senį išvarėme dėl to, kad jis 
mus visus nori išpiauti. Galima 
ir tikėti, kad tas 80 metų Tė
vas, kuris užaugino vaikus, iš
pjautų, tačiaus, šiaip ar taip, 
jis yra vajkų Tėvas, jis neuž- 
sipelnė to, kad žiemos laike 
sniege sušalti. Po kiek laiko 
tas Tėvas-Senukas mite. Dėl jo 
turto dar ir dabar vaikai teis
muose tebesitąso.

Dabar Lietuvoje pasiturintis 
ūkininkas, dviejų vaikų tėvas, 
veža rugius į t(urgų parduoti. 
Vaikai jau užaugę. Jiems irgi

} • *’ t*t<■ •*z’i ■

KACtRAUSKAS

kurortas yra arti 
Michigan ežero 
graži-tinkama vieta

Del aiškumo ar vietos 
rašyk arba važiuok 

Peter Kacer 
Lake 5hore , 
County Road 
Beverly Sbores,

IndianJu

Pirmu musų rupesniu pava
sariui atėjus yra apsivalyti, pa- 
grąžiriti namus, tvoras ir dar
želius apsodinti. . . Grožiui mes 
nesigailime nei darbo nei pini
gų*

Betgi, butų klaida manyti, 
kad g^ožį yra galima rasti vien 
darbu, arba pinigus tik išme
tus. Visi gerai žinome ką reiš
kia gera maleva, gera prekė. 
Tad, pirm negu pirksi sau ma- 
levoš, apsilankyk į Ragan Paint 
& Wallpaper Co., 4821 Archer 
Avenuė krautuvę ir persitik
rink ką ČIR gero gali sau raš
tu / (Skelb.)

. • ■______________ _

Buvo Taupąs 
Gavo Barti

CIO unijos 42 lokalo susirin
kime Regionai Orgąnizer Mr. 
Albet pranešė, kad veteranų 
administracija pernai buvo la
bai taupi ir sugrąžino j val
džios iždą $5,000,000. Apsvarš- 
čius pasirodė, kad veteranų li
goninė yra reikalinga didelių 
gerinimų. Ir jo'S vadovybė ga
vo aštrų pabarimą iš Washing- 
tono už nesunaudojimą jai skir
tų pinigų.

Tai, mat, kokie musų gaspa- 
doriai, vieton padėti ligoniams 
ir darbininkams jie tik rūpi
nasi pasigerinimui valdžiai.

Stanley J. Rogers

Calumet Parko 
Policija Ruošia 
Kumštynes

Calumet Park, Ilk, policija 
ruošia kumštynes Steacker Sta
dione, prie 124 ir Ada gatvių, 
birž. 17 d., 8:30 V. vak.

Bus astuonios kumštynės. 
Sprendėju bus Paul Berlenbach. 
Be to publikos palinksminimui 
bus 28 muzikantų benas.

Ateikite j didžiausią automobilių 
Chicagos bet kada matytą parodą 

t

Nesvarbi! kokios gamybos ar modelio karo norėtumė
te, mes turime dar ir ta kainu, kokios KITUR rterRsile.

Mes didžiausia autotnobilių finansavimo bendrovė 
Chicggoje, parduodanti tiesiog publikai. Turime didžiausį 
karų skaičių ir didžiausį pasitiitklrttą Jūftgt. Valstijose, 
Mes parduodame daugiau karų bėgu bite dešimtis d y I erių 
kkrtu sudėti.

Musų 15,000 patenkintų kbstUiriierlų rekordas yra ge
riausia jūsų patenkinimo garantija. Mės absoliučiai užtik
riname jums gėriausį pirkinį mieste arba jūsų pinigai bus 
su džiaugsmu sugrąžinti.

VitŠ 300 puikiausių karą Amerikoje pasirinkimo. 
Kai kurie naujutėliai.

Virš 100 karu naujausių 1038 modelio.
Virš 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 $205. Ne daugiau. 
Taipgi senesnio modelio karų už taip pigiai kaip $35. Ne
reikia jums nė grynų pinigų, 4usų kreditas pas mus geras.

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

Jūsų seną karą priimsime kaipo rankpinigius^ 0 
galite pasiimti dviem metams likusią dalį išsimokėti.
Atdara kasdieną iki 9:30 P. M. ir visą dieną sekmadiei/į

8

Cook County Finance Co
1340 63rd St, kampas Loomis

—

NEPAPRASTAS

BARGENAS!

Moderniškas 2 šmotų sekly- 
žios setas, musų dirbtuvėje 
padarytas, pilnai garantuo
tas tik

50

PRIEDAS: $10.00 vertės 
LEMPA DYKAI. 

Lengvais išmokėjimais

Reumatizmo Priešas
—» — i .r

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. Tiyior AVe., Ošk 
Park, Ui. Telefonas Village 5591

V- / .Z -L

ROOSEVELT 
FURNITURE COMPANY 
2310 W. ROOSEVELT ROAD

Telefonas SEELEY 8760

GARSINKITE “NAUJIENOSE”



šeštadienis, birž. 18, 1938

FURNITURE
MART

3409 S. Halsted St

Diena Iš Dienos

Didžiausias ant 5 lotų pasirin
kimas rakandų, pečių, lovų, Par- 
lor Setų, Universal Gas Rangės, 
insulafed Porcelain, reduced 
$39.50 1938 Refrigerators, 
years guarantee

to
10

$8500
UP

SRVEdi&ceBUY

Other Shelvador Modela Afr“
from op. •<.'<
THE WORLD*S MOST***^***-*

BEAUTIFUL REFRIGERATOR

General Electric, Norge, West- 
inghouse nuo $99.50 ir brangesni 
Naujos Remington rašomos ma
šinėlės nupigintos $ 14.95

Senasis ir Jaunasis 
Gaubai

BRIDGEPORT — Veik visi 
paž’sta senąjį p. Jonų Gaubą, 
kuris užlaiko gėrymų skladą 
antrašu 3529 S. Halsted St. va
dinama Monarch Liųuor Store. 
Tai yra p. Gaubo nuosavas na
mas ir jis ten varo biznį per 

[13 metų. Priklauso prie Keistu- 
Ičio Spulkos, kurioje jis yra Di- 
I rektorium. Mrs. Gaubas pri- 
| klauso prie Chicagos ĮJetuylų 
(Draugijos. Pp. Gaubai turi dūk- 
Įterį Adelę, 16 metu, kuri lan- 
!ko High School ir sūnų Jonų, 
į 19 metų amžiaus, kuris tiek at
sidavęs savo mokslui, kad net 

į lanko dvi Mokyklas. Dienomis 
lanko Central YMCA kolegiją, 
o vakarais lanko Northvvestern 
Universitetų. Šiemet bus du 
metai kaip jaunasis Gaubas mo
kosi minėtose mokyklose. Jo 
pasiryžimas yra tapti žurnalis
tu. Neblogai vartoja ir lietuvių 
kalbą. Reikia palinkėti jaunam 
Gaubui gero pasisekimo savo 

; tikslą atsiekti, o tėvams dide
lis pagyrimas, kad sunui ne- 
skupi pasiekti augšto mokslo.

—VBA

ki vėlumos.
Kruchinams 

i biznyje. P. 
ias bartende- 
s padavinėjo, 
dailiai šeimi- 
ai virėja p-ia 

energinga 
gardžius val-

žiai linksminosi iki 
Visi linkę j d pp. 
pasisekimo naujam 
Kruchinas su kelias 
rais sušilę gėrimus 
o p-ia Kruchinas 
n.nkavo, o jos gabi 
Bernotas, linksma, 
rudakaitė; vikriai 
gius gamino.

Dabar pp. Kruchinai, neuž
ilgo mano suruošti alinės ati
darymų. Jiems tiesa, vėl bus 
reikalingas “Naujienų” patar
navimas. Aš nuo savęs irgi lin
kiu pp. Kruchinams pasiseki
mo jų naujame biznyje.

—Stanley J. Rogers

pagerbimo vakarėly 
žiai pasismagino ir 
išpildomą įspūdžių 
tams.

visi gra- 
paliko ne- 

jubilijan-
— Rep.

val

Linksmos Antanines 
Cicero j

dalaukti nors poras
neį- 
die-

Antanas Norkevičius
d. paėmė Cicero svetai-

Sensa t ič>n a l
e

PORTABLE
VALUEI! 4

Brand NEW 1938
featherweiqht

Fully 
Guaranteod
Greatest Portable Valtie In 
histery — New DeLuze SAllIvV 
FEATHEBVVEIGHT—100% '
efflclent. Has Standard 4- 
row keyboard and 1938 fea
tures. 8o compaet lt flta 
Into any ordlnary brlef 
case or tablo drawer.

NOT A 
JUNIOR 
MODEL.

14 Distinctive Features
f n r v t|iat h*> F R Et &•<
Carrylng 

Case

The only New Portable 
has all the essential 

t at thls low prke. 
-------- of K—14 diatlno- 
tlve features bealdes those 
ordlnarlly fouhd on higher 
prlced portablea. Bee it 
today. Better štili try lt 
wlthout obllgatlon.

Gimtadienis ir 
'Vardinės

MELROSE PARK — Sek- 
Įmadienio vakare Antanas Kru- 
■ chjnas šventė savo gimtadie- 
ne ir vardines sa’vo naujame 

'biznyje—Blatz Beer Tavern. 
Pp. Kruchinai prieš kelis metus 
atsikėlė iš Detroit, Mich., iš 

i kur atkėlė ir savo fotografijų 
istudi ą. Čia dirbo studijoj per 
kelis metus, Lot dabar išparda
vė ir geram biznio centre užsi
dėjo alinę.

Pp. Kruchinai yra pažangus 
žmonės ir kasdien išdaliną po 
kelioliką “Naujienų” numerių. 
Turi labai padorų sūnų, kuris 
pernai susituokė su Bellwood 
gražuole Jc-sephine Norkaite ir 
dabar gyvena pas pp. Norkus.

Pp. Kruchinai šioje apylinkė
je turi plačią pažintį, todėl at
silankė dideks būrys svečių—* 
lietuvių ir svetimtaučių ir gra-

Tai ir Antanai susilaukė sa 
vo linksmų dienų ir tai 
linksmių dienų, kad kiti 
stengė 
nų.

štai, 
birž. 8
nę, parsigabeno visokių gėrimų 
ir valgių. Net 4 gaspadinės— 
Norkevičienė, Kairienė, Guokie- 
nė ir Davidonienė darbavosi 
prakaituodamos ruošdamos vi
sokius valgius. O Antano Nor- 
kevičiaus draugų prisirinko pil
na svetainė. Garfiekl Park Pa
šalpos Kliuho kliubiečiai buvo 
beveik visi, buvo ir kiti Anta
no pažįstami.

Per visų svetainę buvo išties
ti du ilgi stalai papuošti gėlė
mis ir apkrauti valgiais. Anta
nas pakvietė savo draugus ses
ti prie stalų. Visiems susėdus, 
pasileido 10 patarnautojų, ku
rios bėgiodamos pradėjo vikriai 
patarnauti svečius. Jos taip vi
kriai dirbo, kad visi amt karto 
gavo *'□ kas norėjo.

Pabaigus " valgyti Garfiekl 
Parko Kiiubo pirmininkas pri
statė kalbėtojus, kurių buvo 
apie 25. Visi sveikino Antanų, 
taipgi Antanienę,^JĮųkėjo lai- . > t . > ivi i v rv.j ■ • • •mmgo gyvenimo.

Po vakarienės visi linksmi
nosi iki 3 vai. ryto.

—Per langų nužiūrėjęs

J. F. Sudrik, Ine.
3409-21 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7010

Jūsų radio sutaisoma už 50c.

Pirkite savo ąpielinkės 
ki; ...<n ė s e

PASKUTINĖS 4 DIENOS 
Paveikslas, kuris laimėjo Leni
no ordeną kaipo geriausia filmą 
iš Sovietų Gyvenimo šiandien. 
•Kaimo Jaunamarti” 

Labai juokinga komedija su mu
zika ir “Vargo Krašto Žmones”, 
Amerikos pirma didi darbo filmą.

SONOTONE
Te.-tras—66 E. Vnn Buren 

25c iki 1 P. M. išsk. šešt. ir Sekm.
Atsivėdink Sonotone —nauja 

refrigeracijos sistema.

ŽFMAIČIV OltKESTKAS—BAJOK8S DAINININKĖS — AKT1STAI-ĖS

KLAUSYKITĖS
Ž A L T I M I E R O

< ĮDOMIU ir nuolatinių

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— ___ __ _ _ —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENĮ— VV. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENI— —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

AMBROSIA & NECTAR
Beer Distributor

L. M. Norkus

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicago). Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
ni alų, kur) užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš impor
tuotu pirmos rųšies produktų.

Urmo (whole$ale) kainomis pristato i alines ir kitas Įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greita ir teisingą patar
navimą.

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

Moskų šeimyna 
Išvyko Vakacijoms

Ponai Zidorius . ir* Elzbieta 
VIockai, 3537 Fįfth avė., išva
žiavo vakar dviem savaitėm 
vakacijų. O kartu su jais iš
važiavo ir jų maloni dukrelė 
Beatriče Mockaitė, kuri dirba 
kaipo sekretorė General Elec
tric kompanijos ofise ir yra 
gerai žinoma lietuvių jaunimo 
rateliuosė. Taipgi važiuoja po
nia Ona Samulionienė, Moc
kaus sesuo. Ponai Mockai pir
miausia važiuoja į Rocftester, 
N. Y., pas 'brolį Jonų Mockus. 
Ten jie pabusiu kokią savaitę. 
Paskui ketina apžiūrėti Niaga
ros vandenpuolį, po to nuva
žiuoti į Clevelandą ir ten pa
matyti tą garsųjį Lietuvių Dar- 

naujuželį. Mc-ckai važiuoja 
Pontiac.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago je) 
Ray Spriggs, 26, su Amia 
gar, 23

Joseph Matusavich, 
Lillian Russell, 21

John Butkovich, 31, 
line Mitchell, 23

Bruno Uzumecki, 21, 
la Janas, 24

Pauly Pronckctis, 27, su 01- 
ga Milanowski, 25

Peter Trumpick, 27 su Gert- 
rude Meskanskis, 27

Charlie Jokubauskas, 26, su 
Elzora Scolt, 29

Za-

22, su

su Z^de-i

su Stel-'

Reikalauja
Perskirų

Belle Wakshul nuo Jack
Wakshul

----------------------- JV-- -   ■

Shirley Temple
Chicagojeį ■ -

Chicągoie lankosi mažytė fil
mų žvaigžde- Shirley Temple. 
Chicago jai labAi patinkanti.

ir

U T I L I T Y < L I O U O R 
DISTPTBUTORS. Ine.

5931-33 Po, Avė.
WHOIESALE ONT.Y

Phon^s: Pmsnect n745-07-46
Mes importuojam Lietuvišką 

Degtine
F. Dzimidas. navininkas ir visi 

darbininkai.' lietuviai.

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
RUOŠIAMA LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGOS AMERIKOJE

Jei artimoje ateityje ruošiatės vykti į Lietuvą, malonėkite 
pasinaudoti Šia speciale ekskursija, kuri išvyks garsiuoju 

Holland-America Linijos garlaiviu

STATE N D AM >,38
Turėsite puikiu progį keliauti su savo tautiečiais malonioj 
draugijoj. Puikiai įrengtos kajutės, mandagus patarnavimas 

ir geriausias maistas.

Pasitarkite su bent vienu žemiau išvardintu Lietuvių Laivakorčių Agentų 
, Sąjungos Amerikoje nariu, arba

ALBIN- TREČIOKAS
314 Walnut St., Newark, N. J.

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

J. AMBRAZIEJUS, Prop.
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

A. VARASIUS
1200 Carson St., Pittsburgh, Pa.

GABRIEL A. KYBĄ
14 Vernon St., Worcester, Mass.

OHIO LITHUANIAN PUB. CO.
6820 Superior Avė., Cleveland, O.

su jums žinomu laivakorčių agentų

LITHUANIAN NEWS PUB. CO.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Grand St., Brooklyn, N.Y.

JOHN SEKYS
433 Park St., Hartford, Conn.

C. J. WOSHNER
1905 Cargon St., S. Pittsburgh, Pa.

P. BARTKEVIČIUS
678 N. Main St., Montello, Mass.

P. MOLIS
1982 — 25th St., Detroit, Micb.

HOLLAND-AMERICA LINE

Chrysler-Plymoutii i

DAUGYBA VARTOTŲ 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

Victor Bagdonas
LOLA L & LONG DIST ANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, piairis ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis j visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St

Šaukit Tel. YARDS 3408

Pagerbė Julia Ir 
Adomą Vainorius

Praeitą šeštadienį, Juliai 
Adomui Vainoriams, jų dvide
šimties metų ženybinio gyve
nimo sukaktuvių proga, buvo 
surengta surprizo pokilis Cice
re- Lietuvių Liuosybės svetai
nėje. Pokilio surengimu rūpino
si Julia Bagavičienė ir Ona Ja
kutienė. Judviejų pasidarbavi
mu buvo sukviesti ponų Vainom 
xių artimiausi draugai, paga
minta skanių vaišių ir maga- 

‘jčioms jubilijantams įsteigta' 
stambi .piniginė dovana.

Vakarienes metu pareikšta 
daug nuoširdžių linkėjimų po-j 
nams \ainoriams. Pirmiausia, 
iubiliantus sveikino p. Pučko- 
<ius iš Downe:s Grove. Kalbė- 
o ir Frank Mason, Antanas i 

‘<aluba, p-a Tarzep, Jc-hn Ban- 
'vy, Economy Motor Sales auto-j 
mobilių agentūros savininkas,! 
ir kiti pokilio dalyviai. Frank 
Bulaw buvo “tostmesteriu”.

Svečių nuotaika buvo gana 
inksma, ir vakarui įpusėjusį 
susidarė net du chorai: vienam, 
u vadovavo Barodas, o kitas ' . itai be lyderio dainavo. Daina

vo gražiai. Jei už dainavimą- 
prizai butų buvę duodami, Tai1 
jis butų atitekęs ne chorui, bet 
jo vedėjui p. Barodui, kuris 
savo stipriu balsu visus cho
ristus nustelbė, šokiams grojo 
Barčių orkestrą. Linksmintasi 
iki trijų valandų ryto. Gerai 
kad p. Avižienis, svetainės už
vaizdą, pastebėjo baigti pasi
smaginimą pirm negu švento 
Antano bažnyčioje prasidės pa
maldos. Taip nenoriai visi ir 
skirstėsi, tai ačiuodami gaspa- 
dinėms už rūpestingą sureng-

J’FNOSr

JEI
JEI
JEI 
JEI

A. G. KARTANAS, Sav.
2555 West 69th Street, Chicago

Telefonas Hemlock 0318

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mirte Run $7.00
(Screened) Tonas .................................... ■

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vi
VIDURIAI NEGERAI VEIKIA -----
VIDURIAI SUKIETĖJA -----
VIDURIAI NEV1RŠK1NA -----
G ASAI VIDURIUS IŠPUČIA. -----

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

Didelė Dėžė Tik už 50 centų
Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

Nida Laboratories

GARSINKITĖS “NA

TaupyK.it Čia Sauliai

..

'.-A •/- V:-.;SfĮ^Į

lioOOt

Per keturiasdešimt du metu UŽTIKRINTO SAUGUMO su pridėčku liberalių dividendų

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

Dvidešimt keturios Valandos patarnavimo visuose Real Estai e Skyriuos:

Keistute Loan & Building Ass’n No. 1
3236 South Halsted St.

pp. Bagavičiui ir Jasučiui už 
skubų patarnavimų. Bet did
žiausios padėkos susilaukė Ju- 
lia ir Adomas Vainoriaj, kurių

Phone CALumet 4118

JOHN P. EWALD, Sekretorius

Republic 7345
PAUL’S Furniture 
Upholstering and 

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

Dykai apskaičiavimas- 
Išvalymas — Pervilkimas

“The New Marąuette 
HALL”

6908 SO. WESTERN AVĖ. 
Tel. Grovehill 4318.

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

Nepamirškite Užeiti Pas:
PETE YOUNG 
ŠALTAS IR SKANUS 

SCHLITZ ALUS 
83 IR KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus)

$5 — ĮMOKĖTI — $5 
BE FINANSINIŲ MOKESČIŲ 

Tiktai Mažos Palūkanos. V 
TERRAPLANE Sedan .... $2ė5 
PLYMOUTH Sedan ... 
CHEVROLET Sedan . 
BUICK Trunk Sedan 
PONTIAC Trk. Sedan 
DE SOTO Sedan .
CHRYSLER Sedan .... 
OLDSMOBILE Sedan. 
DODGE Sedan ........... 
CHEVROLET Sedan .. 
CHEVROLET Sedan .. 
FORD Sedan .............
KITOKIŲ PASIRIN- 
IMUI PIGIAI KAIP

35 
34 
34 
33 
33 
32 
31 
31 
31 
31 
30 
30 
50 

KIMUI PIGIAI KAIP
Taipgi Oldsmobiles, Fords/.Chev- 
rolets, Convertible, Sėdans, ir

Coupes. ■.’* ; ’ 
1622 N. PULASKI ROAD, 

pirmiau Cravvford Avė.' 
Visuomet atdara.

$225 
$215 
$265 
$195 
$145 
$115 
$115 

. $95 

.. $95 

... $60 

. $60

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido
mis ir Hollywooa I 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $|£.SO
GYDYMAS........... ’ SCn.OO
LIGONINĖJE ....... . ........
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje   $15-oo
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama ___
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00 
Ekzaminariją iškelt, vaistus I ’

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So; Kedzie Avė., Chicago.

Tel. Lawndale 5727.

• restaurantat
Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

750 West 8Ut Street

■> \■*-?i*',*X* »'<? » ii---.?* 'K.* • .*•

TaupyK.it


šeštadifeniš, tnrŽ. 18; 1938 NAUJIENOS, Chicago, Jft

Rytoj ir Simano 
Daukanto Dr-jos 
Piknikas
Kviečia ftėiiAriuš Įštoti Kvie

čia Draugijas Prisijungti
Sekmadienį, 5-tą birželio- 

June, įvyko priešpusmetinis su
sirinkimas Liet. Auditorijoj. 
Apsvarstyta pašalpos, mirtinėš 
ir kiti bėgantys reikalai. Pri
eita prie busiančio išvažiavimo, 
kuris įvyks 19-tą d. birželio- 
June, Willow Springs, III., Lie
pos Darže prieš tautiškas ka
pines. Tų dienų įvyko piknikas 
Birutes darže Amerikos Lietu
vių Kongreso Chicagos sky
riaus. Piknikų vietos arti, da
lyviai galės atlankyti abudu.

Simano Daukanto draugija 
išvažiavyme narius priims spe
cialiai vyrus ir moteris nuo 18 
iki 45 metų amžiaus. Prie drau
gijos priklauso daugelis pro
fesionalų it biznierių. Finansi
niai stovi gerai, narių turi apie 
400, pašalpos moka $5 savaitėj, 
pomirtinės $200.

Simano Daukanto draugija 
yra nutarus priimti kitas drau
gijas ar kliubus į vienybę. Yra 
daugelis draugijų ir kliubų ne
skaitlingų, kurių padėtis eina

blogyn. Viėhytis reikalinga. Del 
informacijų galite kreiptis pas 
prot. rašt. Petėr Killis, 3347 S. 
Lituanica avė. arba komisijos 
narį J. Gelgaudas, 1900 Sd. 
Union Avė. J. Gelgaudas

Šiandien Naujienų 
Spulkos Direkcijos 
Susirinkimas

Direktorių susirinkimas įvyks 
šeštadienį, birželio 18 d., 4 vai. 
po pietų “Naujienų” ofise.

Prašome visų naujai išrinktų 
direktorių dalyvauti, nes buš 
valdybos rinkimai ir keletas 
kitų svarbių reikalų, < kuriuos 
būtinai reikia išspręsti.

T. Rypkevičia, Secretary

% t * > J •,

Šiandien SLA Seimo 
Delegatų Išleistuvių 
Vakarėlis

Ruošia 260-ta Kuopa

MARŲUETTĖ PARK —ŠLA 
260-ta kuopa rengia linksmą 
vakarėlį išleidimui seiman sa
vo kuopos delegatų.

Vakarėlis įvyks 
cas svetainėj, 2449 
šiandien 
astuonios vakarė.

ponios Gri- 
W. 69th St.. 

birželio 18 d., kaip 
Prašomi vi-PADĖKAVONĖ

ONA ŽAKARIENĖ
kuri mirė birželio 8 d., ir pa
laidota tapo birželio 11 d., 
1938 m., o dabar ilsis šv. Ka
zimiero kapinėse, amžinai nu
tilus ir . negalėdama atside- 
kavot tiems, kurie suteikė jai 
phskutinį patarnavimą ir pa
lydėjo ją į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

SKUBUS PINIGAI
LAIDOTUVIŲ IŠLAIDOMS!

Musų lengvu planu jus galite 
gauti reikiamų pinigų laidotuvių 
išlaidoms, bažnyčios patarnavi
mui, drabužiams, kapinių lotams 
ir tt. Tuoj autinė veikla. Nėra a- 
tidėliojimo. Dėl tolesnių infor
macijų, be prievolių, klauskite 
savo laidotuvių direktoriaus ar
ba L. T. ELLIS CO.—33 N. La 
Šalie—Franklin 1593.

. » / ■ ' f' t t l <

si kuopos riariai atvykti į kal
bamų vakarėlį ir kartu atsive
sti savo gerus draugus ir pažį
stamus. Vakarėlis žada būti la
bai linksmas, su įvairiais pa- 
marginimais. Prie to, turėsim 
skanaus kugelio, kdtį į^giniinš 
musų kuopos hateš it Š&uriidš 
šeimininkės.

Kviečia visus vakaro tehgiiho 
z Kbihisija

Rytoj — Roselando 
K ir D Susivieftijimo 
Piknikas

Išeis Du Trokai NUd I)af- 
bininkų Salės

[
imi iinTrTTriTnimwmn.n»rail — iii ■■■■■■■■■■■■■«■»■» n-» iBiMi—**■—*——*—^■——■——*4,^
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RELIGIOUS NOTICE 
. Religiniai Pranešimai

TAUTIŠKOS PARAPI
JOS IŠVAŽIAVIMAS 
Birželio-June 19, 1938 

(Šeriasiš ir dabartinis C. Overling 
r .daržas)
j.. GRYBO DARŽE 

prie Tautiškų kapinių, 83rd ir Kean 
Avė., Juštice Park, III.

Užprašome visUs tautiečius daly
vauti šiafcrte išvažiavime. Kviečia: 

KUN. ST. LINKUS, 
IR VALDYBA.

LOŠT AND FOUND

DINGO ŠUO, raudonas Chou, 18 
įr Peoria. Dovana, pranęškite.
C. Blazes, 1719 NewbeiTy Avenue, 

. Canal 0882.

AUTOS—TRĮJCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

T

3 AUKŠTŲ PLYTINIS namas su 
avėrnu, 3958 West Ferdinand St, 
Crawford kampas.

TURI PARDUOTI

PARSIDUODA TAVERNAS su 
Lunch Counter, arba priimsiu pu
sininką, 1731 W. Madison St. Mori- 
roe 8516.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prašišalinimą iŠ mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteiku-’ 
Šiems vainikus draugams. BėK

parap., kurie atlaikė įspūdin
gas pamaldas už jos sielą; dė- 
kavojame grąboriui A. M. 
Phillips, dėkavojame grabne- 
šiams, Mišių ir gėlių aukauto
jams ir pagalios dėkavojame 
visiems dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms; o tau musų 
mylima sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje.

GIMINĖS

4

| m A Gėlės MylintiemsI lU K A Vestuvėms, Ban-3 H kietams, Laido-
V ■ 1■ 1 tuvėms, Papuoši-

\mams. ,
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE, 5800

I Telegramų įLUl LIMO Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietama 

ir Pagrabams. v . - 
3316 So. Halsted Street

Į, .„Tel.,, BŲUhEVĄRP 73Ų4 ,, ,

SUSIRINKIMAI
‘■l.'.l

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiškas ir Pašalpinis Kliubas 12 
Ward laikys savo pusnietinį susirinkimų sekmadienį, bir
želio 19 d. 1 v. p. p. Hollywood svet., 2417 W. 43 St. Na
riai privalo susirinkti, nes yra svarbių tarimų. Patikrin
kite sdvo mokesčių knygutes, kad nebūtumėt skolingi kliu- 
bui, paskui sugrąžinkite pikniko serijas.

Paul J. Petraitis, raštininkas.
Nedėiioj, birželio 19 d., 1 vai. po pietų, paprastoj vietoj įvyks 

Svarbus D-jos Lietuvos Ūkininko Inėnesinisi sūširinklmas. 
Praš’oma narių susirinkti. Taipgi, kurie esate užsilikę su 
mokesčiais^, malonėkite užsimokėti. —J. žurkauskas, pirm.

ROSELAND — Ateinantį se
kmadienį, birželio 19 dien, Boše 
landiečiai turės didelį piknikų? 
Tai Kliubų Draugijų Sušįvi‘e- 
nijimo metinis piknikas, Ros- 
si’s Grove darže, prie 130 St. 
ir Cottage Grove Avė.

Piknike bus laimėjimas kele
to dovanu.

Visi rosėlandicčiai kviečiami 
dalyvauti. Nuvažiavimas už 
dykų troku, nuo darbininkų 
Svetainės, 10413 Michigan Avė. 
Du trokai išeis. 1 trokaš i v. o 
kitas 2:30 po pietų. Taigi, ku
rie norėsite važiuoti trekais, 
pasirinkite laikų, kuris kam pa
tinka. Bet tik nesiveluokite!

A. Narbutas

Budrikas davė 
iš Stoties WH 
buvo įvairūs,

Simano Daukanto Draugijos metinis išvažiavimas-piknikas 
įvyky sekmadienį, birželio 19 d. buvusiam A. Kučinsko 
darže, 82 ir Kean avė., Willow Springs, III., 12 vai. Na
riai privalote dalyvauti. Taipgi bus dovanų ir apsimokėki
te už serijos tikietus. —P. K., sekr.

Norlh Wešt Lietuvių Moterų Kliubo išvažiavimas Sekmadienį, 
19 d. birželio mėn. su gardžiais užkandžiais, įvairiais gė
rimais ir muzika, taigi nepraleiskite progos ir atsilanky
kite į Jeffersono miškus smagiai laikų praleisti.

Kupiškėnų Kultūros Draugijos naktinis piknikas įvyks šešta
dienį, birželio 18 d. 8 v. v. buvusiam Svilainio darže, ant 
Keah avė. ir 83 st., vienas blokas į pietus nuo Archer avė. 
Visi kviečiami atvažiuoti ir susipažinti su Kupiškėnais.

• Kviečia Valdyba.
Sekmadienį, birželio 19 d. “Birutės” parke, prie Archer avė. ir 

• 79 st., įvyks įspūdinga laisvę ir demokratijų mylinčių 
žmonių sueiga-gegužinė-piknikaA Rengia Amerikos Lietu
vių Kohgreso Demokratijos Teisėms Ginti Lietuvoje Chi
cagos skyrius, varde visų organizacijų, remiančių kongre
sų. Taipjau organizuotai ddlyvaus Lietuvos kilmės žydai 
ir slavai. Kalbės “N.” redaktorius Dr. P. Grigaitis ir kiti 
žymus kalbėtojai; daihuos net 5 chorai ir šolisrtai; daly
vaus lietuvių ir kitataučių jaunuolių sporto jauktai; gros 
publikai parke (ne šokiams) Lietuvių Benas; bus gera or
kestrą šękiąms; vaišės, .pasilinksminimas, pažintis. Visus 
kviečia Rengimo Komisija

PERSONAL „
______  AsįtoeniĮ _______ _

IEŠKAU DRAUGO APSIVEDI- 
MUI, kad butiį našlys ar gyvanaš
lis įr kai tapetų gerą darbą nuo 
47 iki 50 metų senumo. Aš esu naš
lė, 45 irietų, be vaikų—esu ne bie- 
dria — turiu savo namelį. Mylė
čiau sdšipaŽįpti su kokių protingi! 
dtaugu bė skirtumo ar bažnytinis 
ai? laisvamanis — prašau nerašyti 
iš kitų mieštų, tik iš Chicagos. Ra
šykite 1739 So.1 Halsted St. Box 
844.
■ ■ ■ ■■ ................. ■■■■■ ..................... ................. . ...............-

SITUATIČN Wanted
_________ IeškoDarbo_________

IEŠKAU DARBO prie namų kai
po gasp'adinė. Esu našlė be vaikų. 
Jeigu kam reikalinga, meldžiu šau
kti. Virginia 2730. Klauskite Mrs. 
Miller.

RADIO
■ 1 ). f •

Budriko Radio 
Programas

Ketvirtadienį 
puikų programą 
FC. P/ogramas
linksmas ir įdomus ir jį išpil
dė Lietuvos Benas, Kauno Cho
ras ir pavieniai dainininkai. 
Maršas, dainoš ir ihbnologas 
sutėike didelio malonumo klau
sytojams. p » v

Budriko radio programai yra 
duodami penktadieniais ir sep- 
tinitadieniais iš stoties WAAF 
920 k. 4 vai. po pietų ir ket^ 
virtadieniais iš stoties WHFC 
1420 k. 7 valandą Vakare. Duo
dama gražiausios parinktihėš 
lietuvių dainos, melodijos ir mu
zika. Nepamirškite atsisukti sa
vo radijas. Ve/jta pasiklausyti 
visiems. 1

Budriko Rakandų ir Radib 
Krautuvė, 3417 S. Halsted St., 
šią savaitę žymiai nupigino kai
nas maliavai. Gera maliava na
mams iš lauko pusės tik 83 
centai galionui. Labai geras Iri- 
side Gloss tik $1.69, greitai 
džiųstantis enamelis tik 45 cen
tai' kvortai, šitas nupiginimas 
tęsis tik trumpą laiką. —R.

Prateiškite Smagią Ir 
{domią Valandėlę 
Prie Radio ,

Patartina radio klausytojams 
rytoj, sekmadienį, 11-tų valan
dų prieš piet atsukti savo ra
dio ant stoties, WGĖS pasiklau
syti grųžaus ir įdomaus nuola
tinio sekmadienio programo 
kurį nuolatinai per eilę metų 
leidžia Progress Bendrovės 
Krautuvę.

šie programai yra rinktinio 
turinio ir tarnauja grynai lieT 
tuvių interesams—grynai lietu
vių įstaiga leidžia, vien tik lie
tuviškų įstaigų pranešimai ir 
lietuviškos dainos, kurias iš
pildo rinktini Čionaitiniai daini- 
ninkai-čs ir muzikai.

Del to Progress radio pro- 
gramus lietiivia^ mėgsta klausy
ti, taipgi mėgsta Progress 
Krautuvę lankyti pirkimo rei
kalais, nes Progress Krautuvė 
gerai lietuviams patarnauja. 
Adresas yra 3222-24-26 South 
Halsted Street, Chicago, III.

Rep. J.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. ■

fiELP WANTED-rFEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKIA MERGINOS bendram 
nhmų darbui. Tel. Juniper 0933— 
3746 Windsor Avė.

Ateik į dįdžiausį naujų it 
atimtų automobilių išpardavi
mą— tdkį, kokib Chicago nėra 
bet kada mačiusi pas—

COOK ČOUNTY FINANCE 
COMPANY

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

bus parduodama tiesiog publikai. 
Jus galite nusipirkti tikrą 1938 įner
tų karą už tik $395 ir. 1937 kąrą 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 musiį 
parodos kambarius. Mes užtikrina
me, kad sutaupysime jums Šimtuš 
dolerių.

Visi karai turi musų 90 dienų 
garantiją ir 10 važinėjimo bandy
mą. Jums nereikią ir gtynų pini
gų, mes priimsime jūsų senąjį kai
po rankpinigius, b jus. galite pa
siimti dviem metams išsimokėti.

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

Atdara kas vakarą iki 9:30 P. M; 
ir visą dieną sekmadiepį.

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street
c . »

ties Loomis.

PARSIDUODA TAVERNAS, ba
rai ir visi įrengimai, kas tik reika
linga dėl tavėtrio. Parduosiu pigiai, 
atsišaiikite tuoj&us. 2408 West 71st 
Str., Chicago.

PARSIDUODA GROSERNž: deli- 
katesen ir Ice Cream Storas. Biznis 
kampinis, išdirbtas per 10 metų.

3465 So. Lituanica.
Tėl. Boulevard 2235.

PARDUOSIU ARBA mainysiu 
namą su Taverno bizniu į dufletį 
namą. 3427 So. Wallace St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, 7651 
So. Racirie Avė. prieš Bali Park. 
Kaina nebrangi. Triangle 10227.

PARDAVIMUI TAVERNAS, su 
namu. Gražus fikčeriai, kampinis 
namas, geru apšildomas, arba pri
imsiu į mainus bučernę arba farmą 
arba kas ką turite. Atsišaukite lai
šku 1739 So. Halsted St. Box 843.

PARSIDUODA PEKARNĖ — su 
ar be namo. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus. Parduosiu pigiai.

3838 So. Kedzie.

REIKALINGA MERGINOS dirb 
ti už baro; gera alga—trumpos 
landos—ne jaunesnės 21 metų.

3203 Šo. Halsted St.
era alga—trumpos va-

REIKIA JAUNOS patikimos mer
ginos bendram namų darbui, 2 vai
kai, būti. Regent 4530.

---------- ---------- , - - * 1 f- -< 1^1 ’ . e ■ ■ , - -

REIKIA patyrusių skudurų rin
kėjų (MOTERŲ). Skirstant skudu? 
ruš, galima įskaiiyti gyvenamas 
butas, priemiesty. Kreiptis tatr 
pe 8 ir 9 P. M. Turi būti patyru
sios. Sam Bronstein, 1803 S. Lawn- 
dale Avė., Chicago, III.

LIETUVIS PARDUODA. PUIKIUS 
VARTOTUS AUTOMOBILIUS 

$5.00 įmokėti—kiti ant išmokėjimo 
Priimsiu jūsų seną. auto. 

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

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES 
806 West 31št' Sttėet ■ f 

, Telefonas VICTORY 1696

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
i-::., py Kambariai

RENDON KAMBARYS pavieniui 
su valgiu ar be valgio, arti dviejų 
karų, antros lubos, prie mažos šei
mynos. 3104 W. 44th St.• \ t>

švarus Kambarys rendon 
pavieniam ar ženotai porai, antros 
lubos. 6545 So. Talman Avė.

. FORNIŠIŲOTAS ŠVIESUS kam
barys, dieną naktį karštas vanduo. 
Parankioje trahsportacijoš vietoje, 
—arti ežeras ir parkas— ant antrų 
lubų. JOĘ MARKUS, 22 E. 18th 
St., Chicago. 1

RENDON FURNIŠIUOTAS KAM
BARYS, apšildomas, prie mažos 
šeimynos pąvieniems, ar ženotai 
Sorai — pirmps lubos.. 4609 South 

,ockwell, Lafdyettė 3859.

RENDON dėl pavienio Brighton 
Pąrkę ..furnišiuoti. kambariai, labai 
patogųš, Šaukite telefonu Mr. arba 
Mrs. Norgaila, Lafayette 5647, 2914 
West 45th St.

• ___________________ _____________________________

KAMBARYS RENDON—dėl vy
ro. Arti dviejų gatvekarių. Prie 
mažos šeimynos. 6318 So. Albahy 
Avenue.

RENDON KAMBARYS pavie
niams; garažas, maudynės; karštu 
vandeniu šildomas., Mrs. Edna Gi- 
gaitis, 7034 So. Artesian Avė.

KAMBARYS ANT RENDOS, vai
kinui, ar merginai ai? vedusiai po
rai, $6.00 mėnesiui. 1616 Desplaines 
St., 2 luboš iš fronto.

KAMBARYS ANT RENDOS ve
dusiai porai, merginai ar vaikinui, 
be vaikų, 3252 So. Halsted, 3-čibs 
lubos.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDON ŠTORAS su visais fik- 
čeriais, tinkamas bučernei ar .ta- 
vernui, nebrangi rendą. . TONY 
BIVAINIS, 501 West 37th Št.

RENDON KAMBARYS prie mą- 
žos šeimynos su visais patogumais. 
Yra garažas, 7011 So. Oakley Avė.
,4 5 M*.'* ' ■C *’’

FuRNITURE-FIXTURE FOR SAtfe 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 
ČERIŲS 1938, visokio didžio su 
Coil Bakšaiš ir sinkom. Taipgi Sto
tų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
icė baksiūs. ętsh ai?ba ant išmokė
jimo/ Pąihatykite muš pirm negu 
pirksite kitur. . ....

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALūmet 5269. ,

ANGLIŲ IR GAš'O PEČIUS — 
ŲnivęrąaL .. Combinatičn iį. gerose 
sąlygose. 1928 Shelby Court, antras 
aukštas.

1935 DODGE 4 durų touring se- 
dan. Mažai vartotas ir atrodo kaip 
naujas. Philco radio. Garantuojam.

CENTRAL AUTO SALES AND 
SERVICE. 

Carl Wainora, 
3207-9 S.. Halsted St. 
Phone Victory 1717.

PARDAVIMUI 2 FORD trokai— 
1 Panel, 1 Stake, privačias nupirks 
pigiai. 7126 So. Rockwell.

BUSINESS CBANCES 
Biznio Progos..

PARSIDUODA TAVERNAS prie 
dirbtuvių su ar bė namų karštu 
vandeniu šildomas. Biznis išdirbtas 
per 8 metus. 5642 West 65th St

PARDAVIMUI arba, ant rendos 
Tavernaš, geroj vietoj per 23 metus 
išdirbtas, 3824 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA coal yardas ir far
ma prie pat miešto, arba mainysiu 
į Chicagos praperlę be mortgičio. 
Star Coal Co., 525 — 15 Avė. Rock- 
ford, III.

GREITAM PARDAVIMUI GRO- 
SERNĖ su lysu. Ne vienas tikras 
pasiūlymas nebus atsakytas.
4523 So. Honore St., Plaza 8583.

PARDAVIMUI TAVERNAS geroj 
vietoj, prie bulvaro ir gatviakąrių 
linijos, arti fabrikų; biznis išdirb
tas dar prieš prohįbicijos laikus. 
Viena moteris negaliu laikyti. At
sišaukite 2703 Ogden Avė.

PARSIDUODA CICERO ant biz- 
niavos gatvės mūrinis namas, su 
jeismentu, apšildomas ir 5 kamb. 
flataš gyvenimui, dėl 2 karų mūri
nis garažas, geriausia vieta dėl ta
verno, barbernės ar kitokio biznio. 
<aina $3000.00. Didelis bargenas, 
kas pasiskubins, nes yra forkloze- 
ris, ir turi būt parduotas tuojaus.

CHARLES UBNICH, 
4708 So. Westem Avė.

PARSIDUODA BUČĖRNĖ irgro- 
sernė. Gerai įrengta. Gera vieta. 
Nėrė kitos bučernėš arti — arba 
mainysiu ant mažo namo. 246 So. 
13th Avė., Maywood.

TAVERNAS RENDON su visais 
įr’ęhgimaiš— 4 kambarių pagyve
nimui. Pašaukite Seely 7882.

TAVERNAS su plytiniu namu, 2 
flačiu. Įsteigtas 15 metų,, pigiai.

739 E. 92 PI.,. Radcliffe 7471.

PARSIDUODA TAVERNAS, se
niai jšdirbta vieta — nebrangiai. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos. 1401 So. 51stzCourt, Cicero.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
dirbtuvėlė. Pątyrįmp nereikia, sa
vininkas išmokins visą darbą. Kas 
mylite tokį biznį prašali atsišaukti. 
Biznis išdirbtas per daugel metų. 
3956 S. Rockwell St. Brighton Park.

PARSIDUODA TAVERNAS ir 
svetainė, tinkama dėl vestuvių, 
party, vakarienių ir .mitingų. Biz.- 
nis išdirbtas. 4501 So. Hermitage 
Avenue.

PARDAVIMUI TAVERNAS, biz- 
nis išdirbtas Lietuvių kolonijoj, 4 
kambąrįąi gyvęnimui pigiai; vie
nai moteriai slinku išlaikyti.

3111 Sd. Halsted St.

PARSIDUODA TAVERNAS, ge
roj vietoje — biznis Išdirbtas 4% 
.../'.„j — priežastis pardaviriio —

2152 W. Ceririak Road.

PARSIDUODA TAVERNAS, ge
roj vietoje — bižrilš išdirbtas 4% 
metus — 
mirtis šeimynoje. . .

2152 W. Cerinak Road.

PARSIDUODA TAVERNAS —pi
giai., Biznis išdirbtas, 4 kambariai 
pagyvehimūi. Pigi renda. Pardavi
mo priežastį patirsite vietoje.

3210 So. Halsted.

PARSIDUODA TAVERNAS, ge
rai išdirbtas biznis — priešais, te
atrą. Priežastį pardavimo patirsite 
vietoje, 3517 So. Halster St. YardS 
0832. , -

PARSIDUODA MARQUETTE 
PARKE moderniškas muro 10 fle- 
tų, kampas — $18,000.

3 fletis muro po 5 kambarius — 
$9,000.

15 fletų ir 5 Storai kampas muro 
neša $4500 į metus—$16,500.

4 fletis muro apšildomas su ta- 
vern bizniu įkurta — $6,550.

4 fletis muro ąžuolo trim. $3850 
arba mainysim ant mažo namo.

Muro štoras ir kambariai $2,950.
8 kambarių medinis namas $2,975
2 fletis medinis platus lotas — 

$2,650.
Prie Pullmano, Riverdale pikniko 

daržas su namu ir tavernų, pigiai 
arba mainysim anj namo.

20 akrų fruktų farma arti Chica
gos prie ežero—$3,500.

20 akrų prie Chicagos, mainysim 
į namą.

7 akrai prie St. Charles, III. — 
$950. /

KAZYS . URNIKIS, 
4708 So. Western Avė.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
geroj vietoj — geras biznis — pil
nai įrengtas. Priežastį... pardavimo 
patirsite vietoje. 2919 W. 59th St.

$4700; AUKUOS puikus 2 flatį, 
5 ir 6 kambariai, konkrito pama
tas, 4004 So. Maplewood Avė. Ap
žiūrėkite iš lauko, tik ne trugdy- 
kitė nuomininkų. Norint pamatyti 
vidų, pasimatykite su ARTHŪR 
RINCK, 3711 W. 63rd St.

PARDUOS išdirbtą BIZNĮ su 
alaus ir sodos routes; modernas 
trokas; visi kostumerių geri pros
pektai. Turi, parduoti, apleidsdamas 
miestą dėl ligos; pihfa kairia $750. 
Dėl tolimesnių informa’cijų, kreipki
tės 3000 So. Hamlin Avehue, po 5 
P. M.

PARDAVIMUI ar mainymui 3 fla- 
tų namas su tavernų į privati namą 
arba į ūkį ąnt highway. 4213 So. 
Campbell dve.

PARDAVIMUI bizniavas NA
MAS ant 63rd Įr Califbrnia štoras 
Ž.HlMišxfr 2 karų mūrinis gara
žas, beveik naujas. Parduosiu už 
pirmą teisingą pasiulyriią.
Tel. Rep. 3719 Res. Rep. 3714.

PARDAVIMUI TAVERNAS ir šo
kių svetainė; Birznis išdirbtas. Prie
žastį patirsite ant vietos. .

10808 So. Michigan Avė.

6 KAMBARIŲ BUNGALOW — 
$39*75.; garažas, karšto vandens šil
dymas — . 30 pėdų lotas. Bargenas. 
7154 So. Maplewood, Grovehill 1437

TAVERNĄ getų vietą paaukuos. 
Duokit pasiulyinus kitas biznis. 
416 E. 69th Št 11 A. M. iki 5 P. M.

■■ ■ ............... ■■

REAL ESTAT
Namairžemč

PARDAVIMUI 2 FLATAI po 5 
kambarius su akeriu žemės Justice 

‘Parftė. Gardlane Avė., Justice Park, 
Clėaring Station, 2 blokai į šiaurę 
nUo Archer Avė. Mrs. T. Karvasek.

PARSIDUODA kampinio murink 
namas su taVcrn ir iiincįi room biz- 
nium ir 5 kambariai pagyvenimui 
su rakandai^. Pardaviiho. priežastis 
— išvažiuoju i kit$ valstiją. 1858 
W. Pershing Rd;

MODERNAS. PLYTINIS NAMAS, 
krautuvė, flėtųš viršuj, karšto van
dens šildymas, dviejų , karų gara
žas, renduoti ar mainyti į bunga- 
low, nuosavyne .Liepos 1. d, 

6515 So. Ashldna Avė.

PARDAVIMUI NAMAI SOUTH 
SIDĖJ—$1000.00. .

Perka frėiminį katedž, 2-4 kam
barių flatų ties Lowe Avenue, į 
pietus. nuo , 36th gat., Tikras pirki
nys. Gordon Realty Co., 809 West 
35th St., YARDS 4329.

Moderną geltonų plytų, 6 apart- 
nientų namą Kelvyn Park’e. Ren
da $2400., Kaina $12,000.

. LOUIS MORRIS & CO.
10 N. Clark, 4006 W. Division, 

3585 Mihvaukee.

$3800 PINIGAIS, pilna kaina; 
plytinis namas; furnišiuoti 5 apart- 
mentai; 2 ir 3 kamb., elektros re- 
frigęraciją; Štymu šildymas; prie 
bulvaro; gera transportacija; $2800 
pajamų, visas. išrenduotas; sveikata 
verčia parduoti. Van Buren 9561.

GERA PROGA — mainynin- 
kams, arba įmokėjęs 5 šimtus,, nu
pirksi .5 kambarių rhurinį bunga- 
low. Kainavo $8500 — dabar už 
$3500.00.. Randasi netoli mokyk
los ir pkrko. Mainys į namą, lotą 
ar ką jus turite. Turiu visokių ki
tokių bargenų ir mainų.,

C. P. SUROMSKIS, 
2502. W.. 69th . St. Grovehill 0306. 

$1000.00, TIKTAI $1000.00.
Įnešti $1000.00 — kitus lengvais 

išmokėjimais, nupirksite labai pi
giai naują gražią 6 kambarių rezi
dencijų. Taipgi, tutiu vieną. 6 kamb. 
senesnį bungaldw. Tile sienos, toi- 
Įete, karštu vandeniu apšildomas, 
extra uzbAigtaš, kitčinas beisinente 
ir ejct’ra bearuimis stoge, 2 mašinų 
garažas. Geriausiam padėjime, kai
na tiktai $5600.00. Dar Vieną turiu 
naujų bųngąlow, kuri mainysiu ant 
2 fletų arba riiažesnio namo. Visi 
viršminėti namai randasi gražioj 
Chicago Lawn apielinkėj. Atsiliep
kite prie

JOHN PAKEL (PAKALNIS) 
2502 W. 69th Street, 

Phone Grovehill 0306.

RENDON
visas namas tinkąs dėl taverno ir 
restauranto prieš Šv. Kazimiero 
kapipes, ties, 3926 West Ul-th gftt- 
ve, prie Pulaški Avenue, didelė sa- 

penki

FARMS FOR SALE 
..Ūkiai Pardavimui

FARMA LA PORTE, INDIANA 
Puiki 160 akrų farma, 63 mylios 
huo Chicagos. Daug pinigų nerei
kia. n L

P. WOLTERAITIS 
4618 So. Westem Avė.

120 AKRŲ ŪKIS ir stakas, ge
riausia žemės rųšis. Ras 40 turi Šal
tinio vandenį, malkos krūva;, na
mai maži, , bet gėrį. Savininką ver
čia liga parduoti už $3400.00.
HANSON-OSBORN, Hart, Mich.

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 ĖŲSLES JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynu 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 vah ryto 
iki 10:30 vakare.10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street 
Tel. Wentworth 7942.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

Stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE-. STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

FINANCIAL 
Finansai-P&skolos

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

kų. Duodame ant pirmų mort- 
gičių lengvais išmokėjimais. 
Lithuanian Building Loan and

Savings Association 
1739 So. Halsted Street

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgiėių Chicagoje ir 1 

apielinkėse hūo 5 iki 15 metai., 
lė;' gyvenimui kambariai ir penki SIMANO DAUKANTO 

FEDERAL SAVINGS 
FRANK J. PETRU 

1443 West 18th Street 
Telephone: CANAL 0806.

AND LOAN 
v. Of 

2202 W. CERMAK

OCIATION

Canal 8887



KONGRESO PIKNIKO 
DARBININKAI

KODĖL?

b
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RYTOJ
Visi Keliai Veda į Birutes Daržą

TODĖL,—
kad rytoj, SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 19 d., Birutės 

darže įvyksta Amerikos Lietuvių Kongreso didysis visų 
laukiamas piknikas

TODĖL,— v

kad Amerikos Lietuvių Kongresas tai vienintelė visų 
pažangiųjų bendra organizacija kovojanti už atsteigimą 
demokratinės sątvarkos Lietuvoje;

TODĖL,—
kad Amerikos Lietuvių Kongresas šelpia politinius ka

linius ir jų šeimas nukertėjusias dėl veiklos kovoje už at- 
steigimą demokratinės valdžios Lietuvoje.

TODĖL,—
kad Amerikos Lietuvių Kongresas vienija pažangiąją 

lietuvių visuomenę, o vienybėje, ir tik vienybėje—visų lie
tuvių galybė.

Darbininkai Lietuvių Koh 
greso pikniko, kuris įvyks Bi 
rutės darže, birž. 19., kviečia 
mi pribūti 10 vai. ryto 
Gaspadinės yra šios:

Salaveičikienė 
Shemel 
A. Stukienė 
S t uis 
Plečkaitienė 
Liedienė 
Vasienė. 
Abekienė 
Deikienė 
Juškienė 
Yurienė 
Burneckienė

.-‘A

NAUJIENOS, CMcago, DL šeštadienis, birž. 18, 1938
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ir
DR. P. GRIGAITIS

“Naujienų” Vyriausias Redaktorius pasakys labai svarbią 
aktualią kalbą Lietuvos ir Europos reikalais Kongreso Piknike.

LIETUVIAI LAIMĖJO KELIAS STIPENDI 
JAS I UNIVERSITETUS

Daug gavo garbės ženklus už gabumą 
moksle

TODĖL,—
Sekmadieni, Birželio 19 d., nežiūrint kas mes butume, 

nepartinis, pažangus sandarietis, pažangus katalikas, so
cialistas, sociaLdemokratas, komunistas, sklokininkas ar 
dor kokis nors kitokis “—aš” mus visus visi keliai veda—

,T VIENINGA AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO 
PIKNIKĄ BIRUTĖS DARŽE.

SENAS PUTINAS

GARBINGAI BAIGĖ SLAUGĖS MOKSLUS

Darbininkai Vyrai
S. Yuška 
F. Masan
J. Stalioraitis
K. Liutkus
L. Jonikas
K. Aleksiunas
M. Butvilą 
P. Olšauskas 
A. Dainis
V. Mankus 
J. Katilius 
J. Urbanas 
P. Talkus
L. Jonikas Jr. 
J. Karlauskas
F. Mikutėnas 
C. Mitchel 
šubaitis
A. Trijonis 
Ur manas 
Mazūras 
Staškus
T. žebraitis
G. Miller 
Jokubauskas 
Preikšą 
Vasčiunas 
Frank Brajus 
J. Nausėda
J. Drausulis 
St. Stašaitis 
J. Bočlunas 
J. Morkus 
J. Tumasa

LIETUVIŲ KONGRESO
NIKO PROGRAMAS

PIK-

Vakar ir užvakar Chicagos 
viešosios “high school” moky
klos išleido į pasaulį apie vie
nuolikę tūkstančių mokinių, ku
rie baigė antrus pradinius mok
slus. Tarp tų tūkstančių yra 
keli šimtai lietuvių.

Saujalė lietuvių galėjo leng
vai pražūti tuose tūkstančiuo
se, bet- beveik visose mokyklo
se, kur jauni lietuviai moki
nosi, jie stovi priekinėse pasi
žymėjusių mokinių eilėse. Štai? 
pavyzdžiui, , Calumet High 
School mokyklą, prie 82, neto
li Ratine lankė tik penki ar 
šeši lietuviai, bet visi baigė su 
pasižymėjimu, ir gavo arba 
stipendijas arba garbės paliu
dymus.

Eleanore Thomasine Stoškus 
gavo stipendiją į 
College.

Garbės Paliudymus
Lillian G. Baronas 

nų” redakcijos nario
Aldona A. Janulis
Ruth Adelaide Milius.
P-lė Baronas parodė 

gą gabumą paišyboje. 
A. Janulis buvo viena 
šių mokyklos mokinių
miniame kurse. Jos laukia sti
pendija.

Mokyklą su pagyrimu 
ir

Mezlaiškis pasi- 
nepaprastai ga- 
sportininkas ir

mokykloje p. 
žymėjo kaipo 
bus mokinys, 
Harper laikraščio redaktorius.
Jis laimėjo glėbį įvairių garbes 
požymių ir pagyrimų.

Į laikraštininkes, matyt, lin
kusi yra ir jaunutė p-lė Flora 
Vilią, naujieniečių pp. J. Vilių 
duktė, 1739 S. Halsted Street. 
Ji užvakar bAigė su pagyrimu 
Walsh pradinę mokyklą, 18-toj 
Apylinkėj. Per paskutinį pus
metį redagavo tos mokyklos 
mėnesinį laikraštuką ir daug 
darbavosi jo platinimui.

Ypatingai sporto srityje, ir 
moksle pasižymėjo Lindblom 
mokyklą užvakar baigusi p-lė 
Florence Cheri Vaitushiutė, 
Dr. Otto ir p-os Seimą Vaitu- 
shių duktė, 6006 South Sawyer 
avenue. Ji

Bosary
Šeimyna Naudojo 
Mažą Mergaitę Ap
vagiant Krautuves . .
Motina pasidavė policijai. Teis
me verkė, kad vogė iš neturto

Mažutė 11 metų mergaitė 
Anna Marie tarnavo kaipo įran
kis šeimynai, kuri užsiėmė 
krautuvių apvogimu. Anna Ma
rie yra duktė ponios Onos Mi- 
lewskienės, adrbs^u’ 4403 Wol- 
cott avė.

Užvakar tą mergaitę sugavo 
departamentinęs krautuvės de- 
tektivai. Ta krautuvė randasi 
adresu 1279 Milwaukee avė. 
Mergaitės krepšyje detektivai 
rado dvi pavogths sukneles!. 
Aašaukė policiją? Atvažiavo 
patrol vagonas. lįėda mergaitę 

patrol vagoną. Gatvėje stovė
jo mergaitės motfha', Anna Mi- 
evvskiene, 28 inė^ų amžiaus ir 

sverianti 182 svarus. Kada ji 
pamatė, kad jos rhergaitę deda 

patrol vagoną, ji priėjo prie 
lolicininkų ir prašė, kad jie ir 
ją sykiu paimtų.

Policijai Milewskienė papasa- 
<ojo, kad jos vyras Albertas 
Milewskis ir jos brolis! Juozas 
Endrukaitis, o Taipgi ir ji pati 
jau keletą mėnesių užsiėmė 
krautuvių apvoginėjimu. Vy
rai pavogdavę krautuvėje daik
tus, sudėdavę į maišą ir duo-

davę mergaitei išnešti iš krau
tuvės. Išnešusi maišą iš krau
tuvės, mergaitė tą maišą pa- 
duodavus savo motinai.

Milewskienė buvo paimta į 
moterų teisiną, o jos 
duktė į Juvenile teismo

mažutė 
nuova-

stojoVakar Milewskienč 
prieš teisėją Caplaną moterų 
teisinę. Ji prisipažino kaltybė
je ir verkdama sakė, kad jai 
yra gėda. “Mano dukrelė gerai 
mokinasi mokykloj”, ji sakė. 
“Aš žinau, kad aš negerai pa
sielgiau, bet mes esame labai 
neturtingi. Mes vogėme tik to
kius daiktus, kurių mums la
biausia reikėjo.”

Teisėjas atidėjo bylą iki bir
želio 24 dienos, kuomet Milew- 
skienė užsistatė bondsą. Jis ro
dos neketina josi bausti kalėji
mu, bet duos progą pasitaisyti 
(padės “on probation”). Mer
gaitė buvo teisme kartu su mo
tina ir kartu verkė.

Apie jos vyrą ir brolį polici
ja dar nesužinojo, kur jie 
dasi.

Gaisras Našlučių 
Prieglaudoje

ran-

Chi-

gavo: 
(“Naujie- 
duktė)

gavo simbolinę rai- 
žvaigždę už darbuo- 

srityje. Priklausė 
organizacijų ir bu- 
mokyklos rateliuose.

ypatin- 
Aldona 
gabiau- 
akade-

baigė

ben~

tę sporto 
prie kelių 
vo aktyvi 
Ji žada studijuoti mediciną ir
ruošiasi lankyti vieną iš viešų
jų kolegijų Chicagoje. Ji yra 
septyniolikos metų amžiaus. 
Jos tėvelis, Dr. Vaitush paeina 
iš Biržų apskričio, Lietuvos? 
Chicagoje praktikuoja apie 20 
motų laiko.

Pilnas sąrašas lietuvių, bai
gusių “high schools” ir kitas 
mokyklas tilps pirmadienį.

R.

George C. Bugelas su
Roman T. Mankumi.
Savo tėvui, “Naujienų 

dradarbiui Steponui Narkiui,
džiaugsmą atnešė sūnūs E. 
Narkis, vienas iš pasižymėju
sių ir gabiausių mokinių Brigh- 
ton Parko Kelly High School. 
Diplomų dalinimo iškilmėse jis, 
visų mokinių vardu, pasakė 
“Valedictory” — atsisveikinimo 
kalbą. Ta garbė paprastai ten
ka tik pasižymėjusiems moki
niams. '

Automobilis Nume
tė Gatviakari Nuo

Vakar anksti rytą keleivinis 
automobilis taip smarkiai tren
kė į gatviakarį prie Damen ir 
Cermak, kad jį išmetė iš bė
gių. Gatviakario keleiviai buvo 
gerokai sukrėsti. Jų buvo dvy
lika. Automobilio šoferis plu- 
meris Steve Kendricks, 8020 S. 
Wolcott, išliko sveikas.

Gavo Stipendiją į Chicagos U.
Danielius Mezlay-MezlaLTus, 

19 metų jaunuolis, gyvenąs ties 
6402 South Richmond st., ir 
vasario mėnesį baigęs Harper 
mokyklą, šią savaitę laimėjo 
stipendiją į garsųjį Chicagos 
universitetą. Per paskutinius 
penkis mėnesius jis lankė Wii- 
son kolegiją, iš' kurios dabar 
pereis į universitetą. Harper

Kaltina Sveikatos 
Departmentą 
Terorizmu

Našlaičių prieglaudoje, 
cago Nursery and Half Orphan 
Asylum, 2801 Foster avenue, 
kilo gaisras. Kūdikių nei vienas 
nenukentėjo.

P-lė Stella Sonia (Nedvar
lietuvaitė Jono ir Elenos Nedvarų. Poni 

darbuotoja 
draugijose, 

SLA 208-toj

Dar viena jauna 
įstojo į “Baltąjį Paradą”—“The^.Nedvarienė žymi 

“ “ “ katalikų moterų
taipgi veikli narė 
moterų kuopoj.

Mokslą užbaigiant, rengiama 
p-lei Stellai graži “graduation 

apdovanotaį party” p-nios Uršulės Šalkaus
kienės, jos močiutės ruiminga
me bungalow, po num. 10605 
S. State St., Rošelande, birže
lio 19 d. Ten susirinks daug 
žymių darbuotojų, pažįstamų 
biznierių ir draugų, pasveikint 
jauną nurse ir palinkėt jai pa
sisekimo jos pasirinktoje kil
nioj ir naudingoj profesijoj.

Sincere congratulations to 
Miss Stella Sonia Neęlvar, 
Nurse! Well Wisher

White Parade.” P-lč Stella Ned- 
^var garbingai baigė slaugei 
kursus Šv. Bernardo ligoninė
je ir birželio 8 d. Loyolos Uni
versiteto mokslo metų užbaigi
mo ceremonijose 
nursės diplomą.

P-lė Nedvar baigė kursus su 
augštu pagyrimu ligoninės ve
dėjų. Jinai savo klasėn vėliau
siai įstojo, o anksčiausiai bai
gė kursą, nes netik pasižymėjo 
dideliu gabumu moksle, bet ir 
ypatingu atsidavimu savo pa
sirinktoje profesijoje.

Jauna slaugė yra duktė žino
mų bridgeportiečių biznierio

2.
3.

Choras
Jaunuolių

Lietuvių Benas 
Vyrų Choras 
Kanklių Choras 
Moterų Kultūros

5. Brighton Parko 
Choras

6. Dr. P. Grigaitis,
7. F. Abeko kalba

» f

Lietuvos žydų Federacijos 
Atstovų Kalbos

8. A. Goldman >
9. L. Vickar
10. Morris Ziskind
11. Dainuos Anshel Freeman
12. čekoslavo Mr. Pergler kalba
- Dalyvaus ir čekų “Sokolai”.

Kongreso Chicagos sky- 
pirmininkas Dr. A. Mont- 
atidarys programą ir per
tvarką vesti šio skyriaus

kalba

Policija Nužudė Po- 
licisto Sūnų — 
Piktadarį
Pats Tėvas Jaunuolį

liais atvejais piktadarį suimti, 
bet jis vis pasprukdavo. Jau
nuolį policijai išdavė jo tėvas- 

jpolicistas, kuris iš fotografijos 
■ pažino jį kaipo savo pabėgusį 
sūnų. Jaunuolis buvo apsigin
klavęs. Policijos užkluptas jis 
bandė šauti, bet nepaspėjo. Iš 

kulkos 
kūne

ave j kulkosvaidžio pasipylė 
street ’r ^een negyvas. Jo 
* rasta 11 kulkų.sušaudė

Ties 12516 Wallace 
policija kulkosvaidžiu 
23 metų jaunuolį Harold Keen. # ~
Jaunuolis buvęs Chicagos po- Willow Springs 
licijos vogtų automobilių de- Ąn:n15ŽŽ TriQ 
partmento policisto sūnūs. Pa- į*r*P* 
sivogęs automobilį gegužės 1 Miškų Prezerve 
d., jis pradėjo teitorizųoti -----------

Southsidės gazolino stotis. Iki ?4iškų prezerve netoli
užvakar dienos apiplėšė apie low Springs, nežinomas piktada- 
30 įstaigų; jo grobis siekė apie ris ar piktadariai apiplėšė šešis kitų žingeidžių numerių, šalti
ni,000. žmones. Tai įvyko prie Maple miero radio valanda tęsiasi nuo

Policija dėjo pastangas ke- Lake. 17 vai. iki 8 vai. vakare.

Wil-

riaus 
vidas 
duos 
sekretorei p-lei E. Mikužiutei.

Helena Bartush
Dainuos Per Radio

Jau seniai begirdėjom s tą 
musų puikią dainininkę Heleną 
Bartush dainuojant. Todėl vi
siems bus didelio smagumo ją 
išgirsti dainuojant per radio 
šaltimiero radio valandoj sek
madienį (rytoj) iš radio sto
ties W H F C. Ji ketina pa
dainuoti net kelias lietuvių my
limas dainas.

šaltimiero radio valandoj taip 
pat gros didelis benas ir bus

NUO PIRMYN—“VISKAS TVARKOJ!”

i
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Mankus Photo
Scena Chicagos Dearborn stotyje, prieš pat Pirmyn Choro išvažiavimą New Yorkan, 

penktadienį, birželio 10 d. Traukinio platformoje stovi p. Steponavičienė (su gėlių bukie
tais); į kairę nuo jos p. Daužvardienė; kairėj, Lietuvos konsulas Chicagoje P. Daužvardis: 
ir grupė dainininkų. Platforma buvo labai maža, tad nevisi galėjo sutilpti. Kazio Stepona
vičiaus, Choro- vedėjo, paveiksle taipgi nėra, nes jis buv^ labai “busy” tikietų, kitų reika
lų tvarkymu.

“Atsilaikė” Prieš Juros Ligą.
Nilo laivu “Britannic”, kuriuo Pirmyn Choras plaukia Lietuvon, dainininkė Chr’stine 

Kriščiūnaitė prisiuntė radiogramą savo tėveliams pp. Kriščiūnams, 4501 So. Ashland Avė., 
kurioje sako, kad “viskas tvarkoj”. Visa ekskursija labai smagiai keliauja, jau beveik prie 
Francijos (šiandien po pietų pasieks Havre uostą), visi sveiki ir jurų liga nei vieno_nenii- 
kanądvo.
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Dr. Charles O’Byrne, virši
ninkas Westside ligoninės, 1805 
W. Harrison street, kurią svei
katos departmentas užvakar 
uždarė, kreipėsi į teismą ieš
kodamas pagalbos. Jis reikalau
ja SV. departmento dekretą pa
naikinti.

Dr. Herman Bundesen, de
partmento viršininkas, uždarė 
ligoninę aiškindamas, kad ji 
nesanitariškai
O’Byrne aprodęs 
įstaigą, pareiškė, 
kuo geriausiam 
Dr. Bundesen jos
savininkus terorizuoja ir dėl 
tam tikrų privatiškų sumeti
mų norįs juos sunaikinti finan
siniai.

užlaikoma. Dr. 
reporteriams 
kad ligoninė 
stovyje, bet 
gydytojus ir

Įteikė Testamentą 
Užtvirtinimui

Probate teisino užtvirtinimui 
įteiktas testamentas Konstan
tino Narkovičiaus—Mirė kovo 
28 d., 1938 metais. Paliko $7, 
000 turto. Paskirsto jį trims 
broliams. Testamento ekzeku- 
torius—Dievo Apveizdos para
pijos klebonas kunigas Ignatius 
Albavičius.

Liepos 4 d., nebetoli, tad 
krautuvės jau pardavinėja pa
vojingus fejerverkus mažiems 
vaikams. Pirma šių metų auka 
yra 7 metų amžiaus berniukas 
Donald Campo Jr., 1910 S. 
Ohio. Užsidegęs fejerverką, jis 
įkišo jį į burną “rūkyti”. Jam 
skaudžiai nuplikino veidą.
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