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Federalė Valdžia Duoda Chicagai $26,899,363
.. ■ a

MIESTAS TURI PRISIDĖTI SU SAVO 
$17,000 - SAKO MERAS KELLY

Viso viešųjų darbų propramos išpildymas 
Chicagoj kaštuęs $59,766,363. Tunelių ka

simo darbai prasidės spalio mėnesį
CHICAGO, birž. 24. — Chi- 

cagos meras Edward Kelly 
penktadienį sugrįžo iš Wašhing- 
tono. Savo ofisą meras paaiš
kino, kad vidaus reikalų depar
tamento sekretorius Ickes jau

se samdomi šiems darbams dar
bininkai pirks gyvenimo reik- 
menas.

Mėro Kelly manymd, galima 
tikėtjs, kad didžiausio projekto 
darbai, būtent tunelių, gali pra- 

užgyrė paskyrimą $2,90Š,617 sidėti šių metų spalio mėnesi, 
kai kuriems projektams vyk- Norima juo greičiau viešuosius 

darbus pradėti, kad jie pagel
bėtų, kaipo akstinas, ir priva
čiai pramonei įsisiūbuoti.

Str/nbesni viešųjų darbų, 
planuojamų Chicagoj, yra šie:

Tuneliai. Valdžia duoda jų 
statymui $14,328,000. Jų pasta
tymas kaštuos $31,840,000.

Vandeniui filtruoti stotis pie
tinėj miesto daly. Federalė vaG 
džia duoda $9,421,363. Jos pa
statymas kaštuos $20,926,363.

Mokyklos. Valdžia duoda jų 
statymui $3,150,000. Jų pasta
tymas kaštuos $7,000,000.

Wacker Drive. Valdžia ski
ria $1,252,636. Visas darbas 
kaštuos $2,990,000.

Po to eina smulkesni projek
tai, kaip '-Ashland avenue tu
nelis, gatvių

dyti. Tačiau, pareiškė meras 
Kelly, minėti trys milionai do
lerių yra tik dalis federalės val
džios dovanų (grants) Chica- 
gai.

Chicaga gali gauti iš fede
ralės valdžios $26,899,363 vie
šųjų darbų projektams. Bet 
miestas turi užduotį surasti 
$17,000,000, kad jis galėtų su 
savo pinigais prisidėti. Mat, fe- 
deralė valdžia reikalauja, kad 
ir vietinės valdžios pakeltų da
lį projektų vykdymo kaštų.

Numatomi vykdyti Chicagoj 
projektai kaštuos viso $59,766,- 
363. Jie reiškia dgrbo tūkstan
čiams darbininkų. * Jie reiškia 
biznio vertelgoms, kurie parū
pins medžiagą projektams vyk- taisymas, knygy-
dyti. Jie reiškia apyvartos ir no pataisos, lėktuvams darži 
smulkmenų krautuvėms, kurio- nė, ginklams sandėliai, etc.

Britanija nori tarpi 
ninkauti kinams ’ 

ir japonams

Prapuolė Chicagos 
turčių šeimos 

vaikas
LONDONAS, Anglija, birž. 

24. — Didžioji Britanija tiki
si tarpininkauti kinų-japonų 
karo paliauboms. Iš autorite
tingo šaltinio patirta, kad Bri
tanijos užsienio reikalų sekre
torius, lordas Halifax, slapta
me parlamento užsienio reikalų 
komisijos posėdy pareiškė ket
virtadienio vakare, jogei laikas 
rasi nebetoli, kai Britanija ga
lės pasisiūlyti kinams ir japo
nams kaipo tarpininkė.

ALBUQUERQUE, N. M., bir
želio 23. — Penktadienį New 
Mexico valstijos policija, šeri
fo deputatai ir CCC būriai ieš
kojo kalnuose Medill McCor- 
micko, 21 metų. Jis yra sūnūs 
Medill McCormicko ir Ruth 
Hanna McCormick, narių žino
mos Chicagos McCormickų šei
mos. Jauno vyro pasigendama 
nuo trečiadienio, kai jis rišėjo 
i kalnus.

Scrantono vyriausy 
bė liepė cirkui išsi

kraustyti

Kviečia Windsorus 
grįžti į Angliją

24.
Sli

SCRANTON, Pa., birž.
— čia prieš porą dienų 
streikavo Ringling Bros, didžiu
lio cirko aktoriai ir kiti sam
diniai. Penktadienį Scrantoųo 
meras paliepė cirkui išvažiuo
ti iš miesto. Esą, ilgesnis bu- sveikinimus ir pakvietimą grį 
vimas cirko Scrantone yra pa
vojingas visuomenės sveikatai.
Viso • streikuoja 1,600 cirko 
samdinių.

LONDONAS, Anglija, birž. 
24. — Ketvirtadienį sukako 44 
metai buvusiam Anglijos kara
liui, o dabar Windsoro herco
gui, kuris šiuo laiku gyvena 
Francuzijoj. Ryšium su 44 me
tų sukakčia Windsoro hercogui 
Okatavionų draugija pasiuntė

žti į Angliją gyventi. .

Suomiai minės 3000 
metų sukaktį

[ACME-NAUJIENŲ Foto] k

Amerikos vidaus reikalų sekretorius Harold Ickes sugryžo iš Airijos Ameri
kon su savo jaunaja, buvusia Jane Dajhlmanaite. Medaus mėnesi jiedu praleido 
bevažinėdami Europoje. Jie čia nutraukti jiems sugryžus New Yorkan laivu Ile 
De France. į
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MONTANOS FARMERIAI BĖGA NUO 
POTVINIO ’

/

HAVRE, Montana,
— Mikl Rivcr išsiliejo iš kran
tų. Jos vandenys apsėmė slė
nis ir veržėsi miestelio Malta 
linkui, čia laukta potvinio penk
tadieni.

Ūkininkai, turį farmas pau
pio slėniuose ir lygumose, ket
virtadienį išsikrausfe iš namų 
į aukštesnes vietas. Nuostoliai 
turtui jau dabar apskaičiučja-

birž. 24. mi tūkstančiais dolerių. Baimė 
reiškiama, kad nuostoliai kele
riopai padaugės iki potvinis 
pereis.

Rabinai rekomen
duoja sveikatos pa
tikrinimą vedyboms

Amerikos nacis kal
tina žydus

ESTONIJOS 20 METU NEPRIKLAUSOMY 
BES SUKAKTIS

8 tautos, jų tarpe Lietuva, dalyvavo 
minėjime

TALLIN, Estonija, birž. 
— Aštuonių tautų atstovai 
lyvavo Estonijos 20 metų 
priklausomybės minėjime, 
ris prasidėjo penktadienį, 
šalys yra: Lietuva, 
Suomija, Švedija, 
Danija, Lenkija
Jos atsiuntė iškilmėms geriau
sius savo chorus.

Du šimtai Amerikos estų, 
daugiausia iš Chicagos ir New

24. 
da- 
ne- 
ku- 
Tos

Latvija, 
Norvegija, 

ir Vengrija.

Yorko, dalyvavo parade, į ku
rį žiurėjo prezidentas Piats.

Parade, tarp kitų, dalyvavo 
18,000 krašto apsaugos sava
norių organizacijų narių*. 1,000 
aktorių suvaidino dramą vaiz
davusią Estonijos kovą už ne
priklausomybę.

Vėliau, naktį minios žmonių 
dalyvavo piknike, kurs tęsėsi 
iki 2 valandos ryto.

Lietuvos Naujienos
Vilniaus Lietuvių Gimnazijai 

Nesuteiktos Pilnos Teisės.
žymus Amerikiečiai Važiuoja 

Į Lietuvą.

VILNIUS, birželio 21 dien. 
— Lietuvių Vytauto Didžojo 
Gimnazijai tesuteiktos tik da
linės teisės. Abiturientai turės 
laikyti egzaminus valdinėje len
kų komisijoje.

Devyni < žmonės dėl potvinio 
žuvo. Vieno pasigendama.

Liūtys papliupo centralinėj 
Montana valstijos daly; lietus 
lijo nepaliaujamai per 24 va
landas. ■ '
--------------- >

Kunigo patarimai 
vedybų reikalu

MEMPHIS, Tenn., birž. 24. 
— Memphis baptistų bažnyčios 
kunigas paskelbė kaip ir “ka
tekizmą” vyrams, kurie nori

NEW YORK, Ni, Y., birž. 24.
— Liudydamas New Yorko val
stijos legislaturos komisijai 
Fritz Kuhn, Jungt. Valstijų vo
kiečių nacių vadas, ketvirta- apsivesti: 
dienį puolė žydus. Pasak jo, Nesirinkit panos, kuriai ne- 
žydai diriguoją komunistų par- ištenka t-v0 pajamų gyventi; 

jai gali neištekti nė jūsų pa
jamų. Nesirinkit moteriškės, 
kuri mėgina bosauti jus prieš 
apsivesiant; ji bosaus jus visą 
amžių. Nesirinkit moteriškės,

tijai; per Kuhn, Loeb & Co. 
ir per Warburgus žydai kon
troliuoją demokratų ir repub- 
likonų partijas; Morganas tu
rįs žydiško kraujo priemaišoj 
nacių boikotui 
Maskva per 
termeyerį. 
kad ateina 
saliutavimas 
nių Valstijų saliuta'vimu. 
visko, kas tik nacių manymu 
yra bloga, Kuhnui atrodo žy
dai kalti.

AVASHINGTON, D. C., birž. 
24. — Ateinantį pirmadienį, 
birž. 27 d., Wilmingtone, De- 
laware, kalbės prez. RooseveL 
tas. Jis kalbės iškilmėse su
rengtose paminėjimui 300 me
tų sukakties nuo <to laiko, kai 
švedai apsigyveno Amerikoj. 
Pakeliu ' į Wilmingtoną prezi
dentas atlankys Eugene du

džiasi 8:29 valandą. Sekmadie- Pontus, su kuriais įėjo į gi- 
nį — lietus su griausmu ir vS- minystę, kai jo sūnūs Frank- 

lin vedė du Pontų dukterį.

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

Gal būt tarpais lietaus su 
griausmu; mažai pakaitos tem
peratūroj; saule teka 5:15, lei-

siau.

•* * f” įY-s

Nesirinkit panos, kuriai ne-

J • X* llvullllUVlv 1HULL110RLO,

vadovaujanti, ^ur|os pažįu,ras tikitės pakei-
žy dą Samuel Un- 
Kuhn pranašavo, 
laikas, kai nacių 
bus visų Jungti- 

DėT

Berlynas susirūpinęs 
vokiečių šnipų byla 

Amerikoj

sti, kad suderinti su savomis; 
gal būt bus ^lengviau pakeisti 
Gibraltaro uolą, negu pačios 
pažiūras. Neieškokit tobulos 
moteriškės apsivedimui; tobulos 
moteriškės jau visos yra mi
rusios. Pasirinkit moteriškę tu
rinčią sveiko proto, moraliai 
švarią, švariai užsilaikančią ir 
turinčią motinos kvalifikacijų, 
nes ji gali 'tapti motina kurią 
dieną.. . ’

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
24. — Vokietijos užsienio rei
kalų ministro von Ribbentropo 
pakviestas Jungt. Valstijų am
basadorius Berlyne, Hugh WiL 
son, penktadienį atlankė užsie
nio reikalų ministeriją. Nors 
oficialiai nepaskelbta, tačiau 
kalbos eina, kad Amerikos di
plomatas atlankė vokiečių mi
nistrą ryšium su byla iškelta 
Vokietijos šnipams veikusiems 
Jungt. Valstijose. Vokiečiai, 
sakoma, susirūpinę, kad ši by
la gali pabloginti jau ir be to 
ne geriausius šių dviejų šalių 
santykius.

Eksplozija j prie alie
jaus šulinio žuvo 8

ATLANTIC, N. J., birž. 24. 
—r. Komisija vedybų klausimais 
rekomendavo'^Amerikos rabinų 
suvažiavimui šiame mieste pri
imti taisyklę, kuri reikalauja, 
kad visos poros, norinčios su
situokti žydų ortodoksų ritua
lu, pirm vedybų gautų da^TSrų 
paliudymus, jogei jos yra svei
kos protu ir kunu. Jeigu rabi
nų suvažiavimas priims saky
tą rekomendaciją, tai ateity 
silpnapročiai, pamišėliai, epi
leptikai, džiovininkai pasiekę 
užkrėtimo laipsnį, veneriškomis 
ir kitomis užkrečiamomis ligo
mis sergantieji negaus šliubo 
pas rabiną.

HOBBS, N. M., birž. 24. — 
šio miesto apielipkėj e prie alie
jaus šiilinio buvo atvežta nitro
glicerino bomba į šulinį nulei
sti, kad ji ten sprogtų. Bom
bos sprogimas buvo nustatytas 
laikrodžiu.

Tačiau bomba sprogo pirm 
laiko, vos išėmus ją iš troko. 
Vietoj užmušti aštuoni žmonės? 
jų tarpe Albuąuerųue bankinin
kas. Keturi kiti asmenys sun
kiai sužeisti.

t:

Sulaužė lojalistų Ii 
ui ją dviejuose punk 

tuose
PARYŽIUS, Francuzija, bir

želio 24. — Gautais čia suki
lėlių pranešimais, penktadienį 
jie pralaužė dviejose vietose lo- 
jalistų liniją ofensyve prieš Va- 
lenciją. Vakarų daly jie pasi
stūmė į pietus nuo miesto Sar- 
rion, tačiau pats Sarrion pasi
liko lojalistų rankose. Kitoj 
vietoj jie perlaužę lojalistų li
niją pietuose nuo miestelio Gu
da.

Užtikrino Šveicari 
jos neliečiamybę

ROMA, Italija, birž. 24.
EuropoS ’dvi fašistinės valsty
bės, Vokietija ir Italija,' penk
tadienį paskelbė, kad jos už
tikrino Šveicariją, jogei nesi
kėsins Šveicarijos neitralitetą 
laužyti. Italijos vardu prižadą 
Šveicarijai pasiuntė užsienio 
reikalų ministras Ciano, o Vo
kietijos vardu tokį pat laišką 
pasiuntė užsienio reikalų mi
nistras von Ribbentrop.

sa-• Italijos vyriausybė, per 
vo atstovą Kaune, įteikė Lietu
vos vyriausybei dovaną — Ita
lijos enciklopedijos rinkinį.

^6* v- *•.. ■ •
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Columbijos Universiteto arki- 
tekturos prof. Harry B. Brai
nerd, laimėjęs Columbijos Uni
versiteto Arkitekturos Fakul
teto premiją “Kim Fellowship,” 
birželio mėn. 22 d. išvažiuoja 
į Europą. Ten būdamas aplan-

Vilniuje Palaidotas Rašytojas pysiąs įvairias šalis, jų tarife 
įr Lietuvą, ir studijuos miestų 
planavimą, bei uostų, turgavie
čių ir aerodromų statybą. Grį
žęs Amerikon rašys mokslo vei
kalą, kurį išleis New 
miesto 
Kartu 
žiuoja 
Smith
fakulteto narė.

Ksaveras Sakalauskas- 
Vanagėlis.

VILNIUS, birželio 18 dien. 
— Vilniuje palaidotas rašyto
jas Ksaveras Sakalauskas-Va
nagėlis, kuris iš Varšuvos bu
vo iškilmingai vietos lietuvių 
kolonijos išlydėtas.

Lenkams Klaipėdos Uoste Jo
kių Išimtinų Teisių Nesutei

kiama.

KLAIPĖDA, birželio 21 dien. 
— Pastaruoju laiku kai kurios 
lenkų įstaigos ir spauda pra
dėjo skleisti užsienyje gandus, 
kad Klaipėdos uoste lenkams 
suteikiama ypatingos teisės ir 
atidalinama “laisvoje zona.” Iš 
Klaipėdos mus informuoja, kad 
tos žinios yra pramanytos.

Mišri Lietuvių-Lenkų Komisija 
Administracijos Palinijo 

čams Spręsti.
Gin-

dien.KAUNAS, birželio 21
— Išvengti galimiems nesusi
pratimams ateityje numatoma 
sudaryti mišri lietuvių-lenkų 
komisija administracijos palini
jo ginčams spręsti.

Vytauto Vileišio Palaikai 
Į Vilnių.

VILNIUS, birželio 21 dien. 
— Šių metų liepos mėn. 5 dien. 
Vytauto Vileišio palaikai bus 
pervežti į Vilnių ir palaidoti 
šeimos kriptoje.

Suaugusiųjų Gimnazija 
-Darbininkams.

KAUNAS, birželio 21 dien. 
— Darbo Rūmai numato rude
nį įsteigti suaugusiųjų gimną- 
ziją darbininkams. Lietuvoje 
einama prie to, kad vidurinis 
mokslas butų prieinamas kuo 
plačiausiems darbininkų sluok
sniams. Taigi, ir suaugę dar
bininkai galės baigti gimnazi
jas ir stoti j universitetą.

RMflKuJS

Yorko 
planavimo komisija, 

su prof. Brainerd va- 
prof. Kate Ries Koch, 
Kolegijos arkitekturos

Žymus Amerikiečiai Važiuoja 
Į Lietuvą.

Birželio mėn. 25 d. išvažiuo
ja į Europą studentų ekskur
sija, kuri su trim automobi
liais ir motociklu darys platų 
maršrutą aplink Europą, ši gru
pė, susidedanti iš apie dvide
šimts studentų iš Yale, Har- 
vard, Pittsburgh, Smith, Rad- 
cliffe, ir Lehigh universitetų, 
aplankys Lietuvos kurortus, 
Klaipėdos uostą, ir įvairius Lie
tuvos miestus.

Ruošiasi lėkti aplink 
pasaulį *

PARYŽIUS, Francuzija, bir
želio 24. — Jungt. Valstijų am
basada penktadieni gavo Fran- 
cuzijos vyriausybės leidimą 
Amerikos aviatoriui Howardui 
Hughes nusileisti lėktuvu Le 
Bourget lėktuvų aikštėje. Hu
ghes planuoja lėkti iš New 
YOrko į Paryžių be sustojimo. 
Iš čia jis ketina lėkti toliau — 
aplink pasaulį.

LIEPOS IR 
RUGPIUCIO MEN.

Naujienų Raštinė 
SEKMADIENIAIS 
bus uždaryta
Atidaryta Kasdien 
nuo 8 iki 8 ir

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vai. vakaro.

NAUJIENŲ ADM.
—1TT.r

M
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Keli Biografiniai Bruožai Apie Amerikos 
Lietuvius Sportininkus, Vykstančius 

Lietuvos Olimpijadon
• ►« 1 • f i / •

Liepos 1 d. iš NexV Yorko iš
vyks Lietuvon 23 Amerikos lie
tuviai sportininkai, 
riaiyvūmą Pirmojoj Lietuvių 
Tautinėj Oliinpijadoj, kuri į- 
vyfcs KaiMe š. m’, liepos 17—31 
ft.d. Iš* šių 2Ž3-jį važ/udjaAčftį, 
dvylika bus iš Chicagos bet A- 
pylinkės, o Kiti vieiAiOlika iš 
didesniųjų lietuvių kolonijų: 4 
iš Pittsburgh, Pa.; 3 iš Kearny, 
N. J.; 2 iš Philadėlphia, Pa.; 
vienas iš Elizabeth, N. J. ir vie
nas iš ClėvėiaTfd, Ohio. Visi at
letai yra Amerikoje gimę-atigį 
ir Lietuvą pamatys piruid kaY- 
tu.

Keturi iš Ėittsbiifgiioi
PETRAS BERNOTAS (tete 

Bennct) gimęs gegužės 23 d. 
c 1915' mctaisi, New Kinsingtoh, 

Pa. Tėvai — kauniečiai, bet A- 
merikon atvykę labai jauni. Vi
durinę mokyklą baigęs 1934 
metais, stojo Pittsburgh Uni- 
vertitetan, kurį užbaigs sekan
čiais metais. Petras sportu do
mėjosi nuo mažens ir ypatingai 
gerai pasižymėjo vidurinėj mo
kykloj gaudamas garbės pažy
mius už puikų pasirodymą len
gvojoj atletikoj, plaukime, 
krepšiny ir futbole. Universite
te jis daugiausia susikaupė len
gvojoj atletikoj. Jo specialybė 
-• šokimas į aukštį. 1936 me
tais jis laimėjo Amerikos inter- 
koleginį čampionatą iššokda
mas 6,6 pėdas. Petras gerai pa
sirodo ir (tiško, kamuolio stū
mime, šokime į tolį, šokime su

ikartįm bei. bėgimų yąrž^bose.
• ALBERTAS BIKINĄŠ (At

kari imti bert Beačori)*, gimęs Pitfšbūrgh,

$5 — l M O K Ė T I — . $5 
ĖE FINANSINIŲ MOKESČIŲ 

Tiktai Mažos Palūkanos.
35 TERRAPLANE Sedan .... $265 
34 PLYMOUTH Sedan .....  $225
34 CHEVROLET Sedan .... $215 
33 BUICK Trunk Sedan.... $265 
,33 PONTIAC Trk. Sedan ... $195 
32 DE SOTO Sedan ........... $145
31 CHRYSLER. Sedan ........ $115
31 OLDSMOBILĘ Sedan.... $115 
31 DODGE Sedan ................ $95
31 CHEVROLET Sedan ........ $95
30 CHEVROLET Sedan ........ $60
30 FORD Sedan .................... $60
50 KITOKIŲ PASIRIN-

K1MUI PIGIAI KAIP
Taipgi Oldsmobiles, Fords, Chev- 
rolets, Convertible, Sedans, ir 

Coupes. 
1622 N. PULASKI ROAD, 

pirmiau Crawford Avė. 
Visuomet atdara.

Pa., balandžio 23 d. 1918 me
tais. Savo plaukimo gabumais 
patfąūkęs į sū've Vištos Ameri
kos sįėrto f'ašrMiib akis'. Sį>e- 
ciaiyĖė — pta’tikiMais ant Miga- 
ros. 40 ir 56 jūrdįf vaėžybOse 
šuMušęs įasaūrinf rėl^oėdą. 40 
jardų nuplaukia į 21 sekundę. 
100 jaTdų padaro per 59.3 sek. 
Yra Pittsburgh Univėėsifeto stu
dentas.

JŪėZAS JANKAITIS, gimęs 
birželio 24 <1. 1916 metais, 
Homesitead, Pa. Baigęs lietuvių 
pradinę mokyklą. Dabar študi- 
juoja Diiąuesne Universitete. 
Vidurinėj mokykloj buvo krep
šinio komandos kapitonas tris 
metus. Cž savo krepšinio gabu
mus lainiejo ūhivė^sitėto sti
pendiją.

ĘDlUARbAS VIZBARAS — 
(Wisbaė):, krepšinio lošikas. 
Galės gerai atsilaikyti prieš da- 
bėr Lietuvoj apsigyvenusį Lu
biną. Abu milžinai t'urį po 0 
bėdas 5 colius a'ukščio. Vizba
rai savo aps^ČjiMū krepšinio 
aikš’tėjė pasidarė vienu garsiau
sių krepšininkų visoj Pennsyl- 
vania valstijoj. Jo vadovauja
mos komandos laimėjo kelis 
tos valstijos Čamp'ijonatus. Gi
męs gegužės riien. 3 d. 1916 me
tais Duąuesne, Pa.

Elizabeth, Si. J.
JONAS PEČIUKAITIS, spor

to draugų pramintas “Shorty”, 
uiž iavo neaukštą ūgį, bet tas 
jam nepakenkė pasiekti aukš
tumų keliose sporto šakose, 
kaip (ai krepšiny, lengvojoj- 
atletikoj ir plaukime. Gimė 
lapkričio 1 d. 1915 metais Eli- 
zabėtfie. Pradinį mokslą gavo 
lietuviškoj mokykloj. Kėliose 
rytinėse jungose pripažintas 
“vertingiausiu atletu”.

Kearny, N. J.
TEODORAS STANIŠIUS — 

(Stanish) yra vienas iš grei- 
čiausiomis kojomis lietuvių 
vykstančių Olimpijadon. Šimtą 
jardų jis nubėga per 9.8 sekun
dės/. 60 jardų distancijoj' Stanį-

šitVš iaiįtb Aifiėrikos fhtejMcoIas- 
tinį rė&bėdą1 Ąubėgdamas ją į 
6.4 sėt. Giblė PerihsylVariiJoj, 
mAžam AniriiYi miestely 1^8 
metais Skalių i6 d. Yra sfyttfija- 
vęs Pittsburghd' Universifėtė.

f4iTi$As JAN/LaUSKaŠ, gi
męs 1917 ifi. ŽŠ H.
Kearny, N. J. Pradinį mokslą 
gavo lietuvių pradinėj mokyk
loj. Aukštojo mokslo siekė Vil
kino vos universitete. Pasižymė
jo lengvojoj atletikoj. Mnes 
m’ėtiiriė lėii'fiėjo intefkoleginį 
čaĄvJfcnahį hrift'escla'M^Š 182

jardų pad^ėo į 2 ininutės.
ANTANAS LUKIS, • gimęs 

lapkričio 8 d, 1’917 MėtMs, 
Kearn^, N. J5. Lciigvoji dtfėtiiča 
yra,j d sįiįėia'tybė. Vidiiėinę Mo
kyklą feMtyda'M’ds pastatė Ame
rikos MteiRblašiinį rėkoėdą1, 
440 jA’ėdij išiiėgda'Mas į , 496 
sek. Pradinį Mbišią’ g’^Vd’ liėt’ū- 
vių pdėAp’ų’iAej, lAbLyklbj’. Štū- 
dijuoja1 Sčt'oW ilali įoiė^ijdj.

(Hito
juo'ž^S' piib'kdpjiS. gurias 

sausio'.9, 1920 M*. Čiėyėlai'i'd, O- 
liio. Vidūrmėj MoLyklėj buvo 
pramihfa'š “MdkyLtėš lėrigvo- 
sios a'ttėt’jlioš LoMą'ncia”. Ėrili- 
jantinį rcLbrdą patiko šetiaft- 
čiose ša’ko'Sė: b’ėgiMas, kaMuo- 
lio stu'i’hiM'as, ietis^ rfiska's (ru
tulys), ^okiMAš ir b^efi'š'iMš. O- 
hio vė'Ė^yb'ėš sporio žiūovįf 
pripažM/aš gėriaušiu tos Valsti
jos atlčtu, kokis yra bent kada 
ten tuVėla’.

ėeįoėduš, Laimėjęs fabai daiig 
medaliu'.
■HjONAS XVe£iŠ1, krepšifiiA- 
kas ir tėn'isišta^. (iirį'ęsi Chica- 
goję vasario 28 cf. 191S metais. 
Nub' mažęns dalyvauja, Chica
gos lietuvių sįortė Vefldof.

JONAS’ tĖtyŽIS;Jfįhėriš; Gi
męs birželio 26 d. 19()6 m. Čhi- 
cagojė, Studijavęs pėnisph U- 
nivėrsitete, OItlo valstijoj. Lie
tuvių sporto veikloj vadovau
jančią’ rrilę laiko per paskuti- 
fiAlis 15 Mfetų.
Į įpU^iuMS MARtlNAftlŠ, 
boksininkas. Gimęs ifepdš 5 d. 

:19i8 Metais SpHrig Va'ffey, IH. 
Boksuotis pradėjęs įprieš 3 me- 
Ju's, spėję pįšięk(į’ šfėbėfihų rę- 
; z n 11 a l ų. Mušėsi 96 bbu tųošė, iš 
i jų' šešiofita feiMeįęs hokauta^s. 
^Mla’iMėjo' ,61 aštuonis. Nebū- 
|yo’ ęfaY iį'ei karfo į)d(s išmuštas. 
Laito įdčM'ų rekordą, turį ga-

Jimniy Wilsioną j 20 sekundžių 
pir^bjo raundo.

i Fldrėb'ėija (Florėhcė
: įlašėk)1, viėrii n’tėle Važiosios 
lyties a’ts’tdvė tėffačijaMl iŠ i. 
'A V į * "t< Pi' - • • h j 'is-i i, 
Gimus kovo' 21 d. 1917.

Lėikh kėiis rekordus bėgfme, 
siautuly, ir kėmu'oiib mėtihie. 
Yr^ prif)aŽWita‘ trečia geriausia 
Aih'ėrikos mofėrų1 ieties Metikė, 
antra ^ėriaušiA’ bė'muolio stu- 
iMuie. Taip' pat yra ^ėfa krep- 

• šinihkė.
1 Vfš’i sp‘6Wifiin&ai kalba lietu
viškai. Bendras amžinsi apie 21 
metų.

JUOKAI
ĮSPĖJO.

Visas parduotuves išvaikš
čiojau, — įsako Onutė draugei,

• —Na, pabandyk įspėti ar nu-
• sipirkau ko man reikėjo?

—Aišku, kad ne, — atsako 
Ši, — dabartiniu metu sunku 

i kreditan gauti...
! _______________

j GALIM A IR TAIP PASAKYTI.
i į p ■■ i ,A. jv\ xi Jonas, bpigdariias išu Petru 
:ginčą1, taria: “Jei. aš tiek kvai
las būčiau, kiek tu protingas,’ 

j- j ----- -u. - — c tada būčiau kvailas— bet jei
A. V. į Lietuvos jOlimpijadą. tiek protingas bučiau, kiek tu 

L-’-n 3^ v Dė kvailas esi, tai būčių protin-
tCalb, 1I(. Puiki lėngvd-atlčfė. gia’ūsids žMogus pasaulyje!”

mėjusj

PltlDtJOK SAŪLĖS ŠVIESUMĄ 
MrsiD'ĖVfejUšioAis grindims su

Philadėlphia, Pa.
LEONAS mAČIONIS gintis 

vasario 23 <i. 1618 m. l’liiladel- 
phia, Pa. Studijuoja rranklin- 
Marshall College. Plaukikas. 
Laimėjęs virš 50 mėriajių, 15 
liesioginių trofėjų’, pehkiąs' pėr• 
einamąsias, tarpe jų $1000.00 
trofėjį už Šešių mylių dištahėi- 
ją. Mačionis yra savininkas kė
lių Amerikos) intėrkolastinių re-

L LIGHt 01L
Tikrai ši lengvą gintarinė alfejaūs-varnišio-staino kom
binaciją, huyąfnišiuoj'a: nusidėvėjusias atšipusias vietas 

! kaip magikas.
' Atstato naujų grindų puikią išvaizdą. Pilkite Savo 
Malevos ar Geležies Daiktų krautuvėje.

UŽSISPIRK ŠUTINAI gauti PILSEN IŠDIRBYSTĖS 
—i - i /- ,— -------- ;—;-------- ;----------------------

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

Nupiginta Iki

$49.50
GRAŽŲ PARLOR SETĄ JUS DABAR 
ĮSIGYSITE BUDRIKO KRAUTUVĖJE 

FLOOR LAMP DYKAI

Jos. F Ine
3409 SO. HALSTED STREET

Jūsų radio sutaisomais per patyrusius mecha
nikus už 50c. Pašalkite: Boųlevard 7010

•-------------- 'j. j. i.. •------ a—_

/

JoNAši Sl61ŪNA^mii-ęš to- 
:Vb 15, m. ^uHadeipliia. 
I?a. Studijuoja Villaiiova ūni- 

’ ve ėsi te te. Geras boksininkas ir 
plaukikas. ViHanova Universite
te vadovauja bokso koMandai.

Chicago, III;
IRANAS XLIS-AtišAŪS- 

’KAS’, glfbįš sausio 3? d. 1917 iii. 
Chicagd, III. Botšihinkas. Lai
mėjęs Illinois Valstij'ds Natio
nal GiiarJ Čaniplb’tiatą.

j'Ub'ŽAS . Btl^pBlŠ, gimęs 
labtričio lo d. 1917, mf Ilarvey, 
BĮ. Lanto garsųjį N^ptre Dame 
Universitetą, kame jis pasiekė 
viršūnių futbole, krepšiny ir 
ka'muolib stumiMe. Pereitą ru
denį Beinoris pripa’žiritas ALL 
A'MERIČAN TACKLŽ — aukš • 
čiausia garbė futbole. Kamuo
lio stūmime laiko trečią vietą 
Amerikoje. Plaukime laimėjęs 
daug medalių.

PRANAS GERCLTAUSKAS, 
gimęs sausio 30, 1920 metais, 
Chicago,- III. Lėhgvd aflėtas ir 
krcpširiinl<aš. Nuo mažens da
lyvauja Chicagos jatfnų lietu
vių sportMi'ani gyveniMe.

VINCAS PEČIULIS, gilhęŠ 
rugsėjo 24 d. 1915 mėfąis. Ci
cero, Illinofe. Baigęs lietuvių 
parapijinę mokyklą. Aukštesnį 
mokslą — Morton Jr. Kolegi
joj. Pasižymi keliose šakose. Y- 
ra vienas iš Chicagos lietuvių 
geriausių krepšiiiMkų.

MIKAS RUZGIS, gimęs sau
sio 15 d. 1915 metais. Perėitą 
sezbną biiVo pripažintas geriau
siu lietuviu krepšininku laikraš
čio “JAUNIMAS” vėdaMtoj 
krepšinio jungoj (viehihtėlej 
liefiivių jungoj visoj Ameri
koj). Taip pat gerai plaulda.

< HARRY PETRAITIS, gimęs 
birželio 30 d. 1916 M. Aurdra, 
Iii. Puikus krep’šiiiinkasi. Ūž 
krepšinio gabtnniis' laiMėjęš šti^ 
pendijaš į Miėh'igan Statė ir O- 
regon Universitetus.

HERBERTAS BUbfakAS, 
giin'ęl gegiižėS 19 d. l&lff iri, 
Chicago, III. Vienas gėėiaušių 
Chicagos pl^ukikį. Laiko kėlis

iladelpliia

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGAAMBULANCE
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfiėld Ai'ėhūė

... ...TU- LĄFAYĘTTE. 0727 ................

I—x _į koplyčios visose
—) -*■ Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.
frriri__  ___ l hS?_ iikl__ v__ 'A__ >i>.'11 f_ ; ji'/

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance
Patarnavi-

■ mas Dieną 
i ir Naktj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Wės1tern Avė.
1410 South 49th Court

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Ėhone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boųlevard 4089

i. J. ŽOLP ’ Phone Boul. 5203
1646 Wėšt 46th Street Boųlevard 5566

S. P. MAŽEIKA
3319 Lftiinhica Avenbė

Yardš 1139
Yards 1138

LACUAWICZ IR SŪNUS :
2314 West r23td Placė Phone Canal 2515
ŠkYRlUŠ: 42-44 East lOŠtfi Street Tel. Pullman 1270

. .. » - , • ’ . . . . .. ,1
* ,

ALBERT V. PETKŪS IR EUDEIKIS
4704 SO. Weštern Avė. Pbone VMginia 0883

,A. i4. pMllĮpš
3307 jjtuanrca Averiue " Phouė Boųlevard 4139

- ______________ šeštadienis, birž. 25, 1938
NAKiiNIS i>ASiKALBfeJIMAs

—Jonai, Jonai! — judina 
žmona vyrą už peties,—atsi
busk gi, ten laiptais kažkas 
ateinh! . , •

—Aa, ee... ee... taip, -—bam
ba v^ras pro miegą, — kelin-l 
ta dabar valanda? (

—Pusė trečios, -r- šnabžda 
žmona.

—Dėkui Dievui, — apsiver- . 
čia vyras ant antro šono,—šį 
kartą ne aš ten ėinu.

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

Sun. by appointment

bt Stanley Naikeliš
Physician and Surgeon

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

• Boulėvtrd &13 

SERTASH 
ėst 35th St.

Ofiso vafėndoli mio 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedaliomis pagal sutartį.

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 
Tel. Kenwood 5107

Ofiso Tet Vfrgfrrta 0036 
Residence Tel. ĘEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENŪĖ
. .. Ofiso valandos:, 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vaL Vakaro 
H .. .Rezidenciją:.,
8939 SOUTH CLAREMONT AVfc

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

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 

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.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas Boųlevard 1310 
Kėtvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSE PU J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telenhone: Boųlevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res, 6515 So. Rockvvcll St.
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lovve Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Deatborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

Seredoj ir P.ėtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

Dr. Ė. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 

1957 W. Garfięld Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

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

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

TeL Sėeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

ShimkusDr. A.
GYDYTOJA^ IR CHIRURGAS 

OFISAI
4302 S. Fairfftld Avė. Laf. 8014

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

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

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

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

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

DR. VAITUSH, OPT.
Lietuvis

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregyštę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, pdrodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
,Nędėlioj tiktai pagal susitarimą, 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

*ards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
• Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35fh St. 
kampas Halsted St. 

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

8

LIETUVIAI
«■•>»•* • > • »

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIĖ2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sėredomią ir nedėl. pagal sutari 
Rez. 6631 So. Califotnia Avėnut

Telefonas Republic 7868

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS « • > k •

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

Df. Margelis ,
3325 So. Halsted St. ; 

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

Šventadieniais tik Susitarus 
Phone BOŲLEVARD 8483

Tel. Office Wentwotth 6330
Rez. Hyde P4rk 3395

Dr. Siisahna Slakis
Moterų ir vajkų ligų gydytoja

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

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 WeSt 63rd St. 
VALANDOS:
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie- 

. niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

popiet ir 7—9

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai;

Superior 9454 ar Central 7464

Df. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ašhland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. . 
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Mątfrįce Kąhn
4631 SOlUTH AŠHtAND' A VE.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

į I Garsinkites “N-nosė’
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KORESPONDENCIJOS MASTER WIND0W SHADE CO
S. J. Vondrak

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
Tel. Lafayette 4560

Calif ornijo je - Kur 
Gražu ir Linksma, * 
Ilgu ir Liūdna

žmogaus ranka, bet čia, šiame 
sodne, yra ir puikus muziejus 
“Young’s Museum”, kuris yra 
lygus kitų miestų mtiz’ejams, 
kaip tai Chieagos “Art Muse
um.”

FIKANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

1803 VVEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

NEPAPRASTAS
Gražiajam Golden Gate Parke

SAN FRANCISCO, CAL. — 
Kas mielas rytas anksti atsike
liu ir, jeigu neinu dirbti, tai i- 
mu gatvekarj ir vykstu aplan
kyti “Golden Gate Park”. Tai 
yra miesto sodas, vienas iš pui
kiausių Jungtinėse Valstijose, ir 
tik antras didumu Visoje žie
mių Amerikoje. Pirmų vietų už
ima Philadelphijos Fairmount 
parkas.

Kalbant apie šį “Golden Ga
te” parkų vienas iš labiausia 
stebėtinų dalykų yra tas, kad 
šioj vietoj, kur dabar yra šis 
puikus sodas, vos tik apie 40 
metų atgal buvo tik didis smė
lio tyrlaukis ir čia jokis medis 
nei žolė neaugo. Vienok, kada 
miestas sumanė kų nors su šio
mis dulkėtomis smiltimis veik
ti, tai jie paskyrė žmogų vardu 
McLerren tuo reikalu rūpintis. 
Šis žmogus, taip sakant, ir dir
bo — be paliovos.

Jis sodino čia tukstančius» 
jaunų medžių, sėjo sėklas įvai
rių žolių ir gėlių. Dabar, dau
giau negu 40 metų pasijukus, ši 
vieta yra viena gražiausių visa
me pasaulyje. Čia svyruoja 
aukšti medžiai, čia žaliuoja ža
lia žole ir žydi gražiausių žie
dų gėlės ir vasarų ir žiemų. A- 
čių daugiausiai tai tam sene
liui, p-nui J. McLarren. Nevien 
kad čia yra daug gamtos gro
žybių, kurios buvo sutverto.*

U T I L I T X L I Q U O R 
DISTRIBUTORS, Ine. 

5931-33 So. Ashland Avė.
WHOLESALE ONLY 

Phones: Prospect 0745-0746 
Mes importuojam Lietuvišką 

Degtinę
F. Dzimidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai.

Todėl, ir šį gražų rylų anks- 
, Ii atsikėlęs, atvy kau į šių mano 
mylimų vietų Golden Gate Par
kų- Saulė rytuose vos tik buvo 
užtekėjus, iuvo spinduliais jau 
truputį šildė ir gaivino gamtų. 
Paukšteliai krūmuose ir me
džiuose čiulbėjo. Vėjelis, nuo 
Pacifiko vandenyno švelniai 
putė ir glostė mano saulės nu
degintų veidų. Linksma, malo
nu ir gražu, yra čia šioje žmo
gaus ir gamtos sutvartoje vie
toje. Vienok aš negaliu būti 
toks jau linksmas, — aš jau
čiuos tarytum tremtinys Sibiro 
laukuose. Kodėl? Atsakymas y- 
ra trumpas. Todėl, kad aš e«i 
atsiskyręs nuo lietuvių ir visų 
mano draugų rytinėse valstijo
se, su kuriais praleidau savo 
jaunas dienas. Apip 20 metų 
praleidau čia vakarinėse valsti
jose, iš jų daugiausia — saulė
toje Calif orui joj.

Bet negaliu sakyti, kad Cali- 
fornijoj visados man saulė švie
tė, ne, nors saulėtomis dieno
mis aš saulės šviesos kai kada 
nemačiau.

Todėl, šį rytų aš čia šiame 
parke vaikščioju, — grožėjuos! 
šiuo gamtos gręžinyRukau sa
vo pypkę ir pro p^kės durnus 
aš regiu kų tai naujo, kų tai 
gražaus. Aš matau jus visus 
Chieagos lietuviai, jaunus ir 
senus ir vidaus ainžio, sykiu ir 
drauge veikiant labui kas lietu
viams brangu.

Todėl, po šių ilgų melų gy
venęs tartum kokis išgama tar
pe svetimtaučių, aš vėliau grįž
tu prie lietuvių, nors tik min
timis ir žodžiu.

Tuojaus rašysiu daugiau.
W. Ditto

BARGENAS!
. .. < . •

Acme-Naujienų Telephoto
Atviro golfo čampionas Ralph Guldhal (viduryje), kurį sveikina jo nugalė

tas Diek Metz- Guldhal paliko Čampionu antri metai paeiliui. Turnamcntas įvyko 
Chcrry Hills kurse Denveryje.

Lietuvos Naujienos
Dėl šeimos nesantai- 

kos senis užmušė 
sesereną

kubauskas tuojau prisipažino 
Knofą nužudęs. Nužudęs dėl to, 
kad Knofas buvęs nesugyvena
mas žmogus, girtuokliaudavęs,

i neduodavęs jam gyventi, apy-, » j-
Jakubauskienė kalta neprisi-

Jakubauskų pažino. Ji sako, kad jos vyras 
jos nekursto- 

seserėno Stasio mas, ji niekuo prie nužudymo 
neprisidėjusi, nepadėjus nė nu-i 

. sikaltimo pėdsakų paslėpti; vijau senyvi , . ; . r .
metų1 ji 62 sa tai padaręs vienas/jos vy- 

v A , / ras; vyras, nieko jai nesaky- nužudytasis _ , .. . . > damas, kažkur paslėpęs ir se-visai jaunas žmogus. i _ , xIsereno lavoną.
Teisme paaiškėjo tokios by«, 

los aplinkybės: * Jakubauskai ...... v_ o x -• v i policijai pranesc apieprie Babtų turėjo mažų ūkelį, .
o šalia jų 5 ha Knofo. Kadan-, in^ima*
gi Knofas su žmona buvo per-' Prokuratūra ,ąbu

Gegužės 17 d- Kauno 
gardos teismas sprendė Povilo 
ir Aleksandros 
baudž. bylą, kaltinamų už Ja- Knofą nužudęs 
kubauskien-ės
Knofo nužudymą.

Abu kaltinamieji 
žmonės, jis per 72 
metų amžiaus, o

ii* •

tikrųjų Jakubauskiene ir 
seserėno

Jakubau- 
siskyręs, neturėjo trobesių, tai SJ<US P^rauke^ tięson^ už. nužib- 
jis apsigyveno pas savo 1 
ir tetėnų — Jakubauskus. Kno
fas turėjo porą savo, arklių ir; • —, . •„. «
Babtų prekybininkams Vežda-,s^ pripažino kaltu ii nubau- 

----  - - -- lr,s metais sunk, 
j ir uždirbtus darbų kalėjimo, o .Jakubau- 

nepragerdavęš, s^^enQ išteisino. ■
STAIGA MI^' ŽMOGUS

tetąldymą pagal B. ‘st. 51 ir 453 
Ištr. str. ■!,.

Apygardos teismas Jakubau-

1Q HOURS.

OUT OF'

NEBŪKIT BE ELEK- 
TRIKINIO 

ŠALDYTUVO
it uses no eurrent ,at all!

Westinghouse
KITCHEN-PROVED REFRIGERATOR

Pirkit dabar. Pirkit 
geriausį. Wcstinghouse šal
dytuvas yra geriausias ir 
tvirčiausias—čampionas 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 senų aiz- 
baksį. Atvažiuokit pasirink
ti.

GENERAL RADI© STORE
3856 Archer Avė., (prie Rockwell St.)

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

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

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

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

JUOKAI
NESĄMONĖ.

. “Senuk, vakar aš mačiau 
asilų, sulig tavim didumo!”

“Nesųmonė, tu vėl perdedi 
mano vaikuti! Tokio didelio 
asilo, kaip aš, niekur pasau
lyje nėra!”

SUSIPAŽINIMAS.
Varpelis. Klumpis eina prie 

durų įleisti. Randa jaunų m(|- 
giną-

“Aš nauja tamstos žmonos 
siuvėja!”

“O aš senas savo žmonos 
mokėtojas!”

Dykai Apskaitliavimas

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

vęs prekes iš Kėdainių; neblog5 aštuoneriais metais sunk, 
gai uždirbdavęs i 
pinigus, jeigu _ 
tai atiduodavęs tetai, kuri tais: 
pinigais mokėdavus mokesčius 
ir Knofo skolas. |

Kai Knofas sugrįždavęs įsi-' 
gėręs ir neparveždavęs pinigų,! 
tai tarp Jakubauskų ir Knofo j 
kildavę barniai, o kai kada ir 
muštynės, nes Knofas, būdamas 
neblaivus, prie senių kibdavęs. 
Kaltinamasis Jakubauskas irt 
sako, kad kiekvieną sykį, kai 
Knofas sugrįždavęs iš kelionės, 
tai Jakubauskas vis būdavęs 
pasirengęs gintis ir šalia pa
sėdėdavęs kirvį. • . I

Šių metų sausio 3 d. Knofas1 
su draugu išvažiavęs į Kėdai-' 
nius Babtų prekybininkams 
prekių parvežti. Laimingai su- 
važineję, o už gautus pinigus 
įsigėrę. Neblaivus Knofas irina-' 
mo sugrįžęs. Tą vakarą Jaku
bauskų grįčioje ir įvyko kru
vina drama: Jakubauskas svars
čiu smogęs (kaip pats sakosi); 
Stasiui į galvą ir nelaiminga
sis susmukęs; phts Jakubaus
kas girdėjęs brakštelėjimą, at
seit, lūžęs galvo kaulas.

Jakubauskas sako, kad žmo
na jam patarus seserėną taip 
mušti, kad gyvas neliktų, nes 
vis tiek svarsčiu jau esąs mir-1 
tinai primuštas. Primuštų se
serėną Jakubauskas nusitempęs 
prie tvartų ir ten kuolu vie
nuolika sykių Knofui smogęs į 
galvą, kol mušamojo galvos 
kaulas sutrupėjęs. Kai muša
masis nustojęs knarkti, tai Ja
kubauskas Knofą nuvyniojęs į 
velionies kailinius, apmetęs 
šiaudais ir lavonų palikęs bū
ti prie tvartų visų dieną. Ry
tojaus dienų Jakubauskas Kno
fo lavonų įkišęs į zuperio mai
šą užsivertęs ant rogių ir nak
tį nuvežęs 13 km nuo Babtų 
Kauno link ir čia, prie Užleid
žiu kalno, išmetęs. Ryto metą

I ŠLEPŠČIAI, Biržų valse. — 
i Gegužės 24 d. rytą staiga mi
rė šlepeščių km. gyventojas 

| Mykolas Bibinskas. Pirmadienį 
I grįžo iš turgaus su žmona ir 
buvo šiek tiek išsigėręs (nors 
jis mieste niekuomet negerda
vo). Velionis buvo pusamžis 
žmogus, darbštus, savo darbš* 

’ tumu parodė daug kam pavyz
dį. Nors buvo mažažemis, bet 

i darbštumo dėka neblogai gy- 
' veno.
i Palaidotas šlepščių kapuose. 

" Paliko žmoną ir du sūnūs: vie
ną 20 metų, antra 17 mt.

Lietuvos Aero Klubas gavo 
lenkų Sklandymo įstaigų 

i kvietimų, kad Lietuvos sklan
dytojai atvyktų į Lenkiją susi
pažinti su sklandymo sportu ir 
parodyti lenkams savo sklandy-

įmo menų. Lietuvos sklendyto- 
. jai neseniai paveržė lenkams 
sklendyme antrųjų vietų pasau
lyje, nustumdami juos į trečių 
vietų.

Reumatizmo Priešas
Skausmas rankose, ko- 
jose, kryžiuje, o po 

■ - 1 odos, tartum skruzdės
H landė* “MIZER” .bu-

vC Į telis kainuoja $4.25.
y Užsakymą pasiųskite

arba patys atvykite 
pas A. J. Sorko, 900 

. " Taylor Avė., Oak
Park, III. Telefonas Village 5591

Raudongyslės 
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 pagydyta be 
peilio. Namų ar ofiso gydymas $1. 

, ir $2. šeši už $10, kad pertrikrinti.
i išmokėjimai, jei reikia.praeiviai rado lavonų ir pra- Lengvus išmokėjimai, jei i —.

__ 1: ' šaukite š^andien  ̂jrba^ntšykit 
Specialistas pėr 20 me’tų(> 
1869 N. DAMEN AVĖ.

TeL. Ataugę 8200.

nešė policijai.
Apžiūrint Jakubauskų kiemų 

ir gyv. namų visur rasta daug
• • ' L . • ■ • ’

Kl'lU

• Radio tubus testinam jūsų
namuose j

• Taisome radios visų išdirbysčių j 
•’ Taisome plaunamas mašinas,

lempas, prosus ir t.t.
Budwit?s Radio Service

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

$4Q50

PRIEDAS: $10.00 vertės 
LEMPA DYKAI.

Lengvais išmokėjimais.
4'

ROOSEVELT 
FURNITURE COMPANY 
2310 W. ROOSEVELT ROAD

Telefonas SEELEY 8760

Taupyki t Čia Saugiai

♦s.

__

ASSOCbATtON NO. 1

Per keturiasdešimt du metu UŽTIKRINTO SAUGUMO su pridėčku liberalių dividendų

Tai Yra Rekordas Keistuto Loan and Building Association No. 1
Jus ir jūsų draugai maloniai kviečiami atidaryti taupymo sąskaitą šioj asociacijoj. Šerai 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 flatų, ir nuo 5 iki 15 metų, Chicagoje.

Dvidešimt keturios valandos patarnavimo visuose Real Estate Skyriuos:

Keistuto Loan & Building Ass’n No. 1
3236 South Halsted St.
. ' Phone CALumet 4118

JOHN P. EWALD, Sekretorius

v’įųjf
fe;!
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Chicago je—pai tu:

Metams--------------------- $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams __ _____.... 2.00
Dviem mėnesiams________1.50
Vienam mėnesiui _______  .75
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Metams ____________—______$5.00
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Vienam mėnesiui____________'.75
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Orderiu kartu šu uŽs&kymu.

Karo skolos
-* * l ~ ‘ ’ • i i

Šio mėnesio penkioliktą dieną Europos valstybes 
turėjo sumokėti Amerikai $211,733,194. Visoms valsty
bėms, kurios yra įsiskolinusios, buvo pasiųstos notos, 
kurios primenė apie mokėjimo laiką. Tos notos yra sihn- 
čiamos kas pusmetis, kadangi pagal sutartį valstybės 
turi mokėti po tam tikrą sumą du kartus per metus.

* - 4 ♦ * '

Iš visų skolininkų savo dalį sumokėjo tik Suomija. 
Pastarosios pasiuntinys Amerikai, Eero Jaernefelt, įtei
kė Jungtinių Valstijų iždininkui čekį $161,935. Po maž
daug tiek Suomijai tenka mokėti kas pusmetis. Ir jki 
šiol ji visą laiką punktualiai savo skolas sumoka. Tuo 
tarpu kitos valstybės paliovė skolas mokėjusios 1933 m.

Nuo 1933 m. užvilktų ir nesumokėtų skolų suma 
jau pasiekė $1,891,661,670. O iš viso EUrbpos valstybės 
Amerikai yra įsiskolinusios $12,892,02į720.62u štdi len
telė valstybių ir kiek j oš yra skoiihgoš Anibrikai:

Gruzija .............. $22,705,406.0(j
AustHja ............... 26,065,480.99

. . Belgija ....440,576,3^1 ?,
Čekoslovakija ....... 165,658,603.61
Estija..................... ?. 18,039,718.13
Suomija........................ 8,350,481.00
Prancūzija ....... 4,121,120,502.59
Anglija .............. 5,263,719,066.73
Graikija ............... 33,868,484.24
Vengrija ...... -........... 2,316,268.35
Italija .................2,019,907,055.68
Latvija ..... 8,3(50,896.27 ~ ..
Lietilva .............7į429,514.65
Nikaragva ..................  487;544.98
Lenkija ............  25Ž,1^,81^6‘6
Rumunija ............... 63,971$92.36
Rušija ..................  378,742,114.78
Pietųslavija 2............... 61,663,515.63

Iš visų suminėtų valstybių tik viena nėra Europos

mortilbriunią. Vadihaši, laikinai sustabdyti skolų nib- 
kėjiin^. tačiau nors mbrotoriumo terminas ir pasibai
gė, bet skolų mokėjimas nebėatsiriUujino. Nuo 1933 m. 
reguliariai savo skolas moka tik Suomija.

Anglija, kuri Amerikai daugiausia yra įsiskolinusi, 
teisinasi, kad skolų mokėti negalinti dėl to, jog skolinin
kai ir jai skolų nemoka. Tą pat sako1 Prancūzija ir Bel
gija: tokio pavyzdžio tik -ir reikėjo, kad mažesni skoli
ninkai paliautų Amerikai skolas mokėję. Teisinasi jfe 
sunkia ekonomine padėtimi.

Ir štai dabar Amerika pasiliko su tuščiu maišu. Du 
kariu peri metus ji tą maišą atidaro ir tikisi, kad skoli
ninkai pagaliau susipras ir pradės kimšti milijonus do
lerių. Tačiau per paskutinįiis kelis metus vis tenka nu
sivilti:. išplėstas maišas pasilieka beveik tuščias. Jėi ne 
Suotiiija, tai nė, cento į tą maišą neįkristų. <

Dabar kyla klausimas; kas bus ateityje su tomis 
[skolomis? Vadinasi, ar Ariierikai kada nors pasiseks 
atgauti skolas?

DaUgis abejoju ir šūko, jbg kario škblbitiš reikėtų 
kryžius pdštatyti, nes tiėra jokios vilties, kad j'aš bus 
galima atgauti.

/

KEISTAS LAi'ŠVfiŠ 
SUPRATIMAS

ŠVEDAI IR LIETUVIAI
* • ,

Rusai turi tokį posakį, kuris 
skamba taip: “Mėli Emelia — 
tvoja nedielia”. Vadinasi, ple
pėk Ehielia, bes tai tavo savai
tė.

• ■ 1 4

Matyt, tomis “sbvo savaites” 
privilegijomis yra pasiryžęs pd- 
sinąudoti ir L. Pruseika, kuris 

rašovisiškai negalvodamas 
apie “laisvę žodžio”.

•ino is

> t

Kadangi “Naujienos” nepasi- 
Lietuvos Žiniją” 

pėrisispaUšdiiiti Augustino Ja- 
niilaičio sti’aipsnį, tai Pruseika 
telkėsi išdrožti tokį pamokslą:

“Bet apie Augųsiihą Janu
laitį, kbi’is prielankiai atsi
liepė apie Šbviėtą Sąjungą, 
‘Ndujiėhbš’ nbi gii-gu. To
kiems 'stralpšniąiiiš, kaip Ja- 
iiulaičib, ‘N^'ri'jiČ'hbšė” kietos 
nėra.

“Tai iriai, kokia laisvė žo
džio tame laikrašty!

“Pačios nepripažįsta jokio 
laisvės žodžio, d reikalauja, 
kad bolševikai pripažintų 
laisvę tiems, kurie norėjo 
paskersti revoliuciją; kurie 
susidėjo su interventais!”

ribose. ,
Nei logikos, nei sensb. Ką

Dabar bus pravartu pažiūrėti, kokiu budu tos vals- bendro prof. Augustino Jdnri- 
tybės įsiskolino Amerikai. Mat, dalykas toks, kad dau
gelis klaidingai mano, jbg višbs tos valstybės skolino iš 
Amerikos pinigus. Tuo tarpu nieko panašaus nebuvo.

Kai 1617 Hi. Ariibiikž įšiih^jšė į fe&r^; tąi jpriaHciiži- 
ja, Ahglija ir jds UlkiHiiiitai feilvo 6ešb'feHtt§it6jė 
tyje. Thikb hlriisto; dHbiižiiį; ^niuHičijbš iri kilti daly
kų, b'e kurių negalinla btivo Sėkmingai ktiriitititi; Ameri
ka tad tais melais ’dvfem atVėjtife išlfeitib iri i^aridtivė 
^laisvėš b'6ntišn, šuriinkdatiiti tiž jtidš biiijbiitiš
dolerių. Vėliati; kai karias įia$ibąigė; šti'ėcidliti Kbtiįtbsb 
aktu dar btivo pąskirita Iriyš bilijbiiai sti ViriŠtim iiblieriių 
nuketitėjUšibniš dėl karė fcaiitbmš šeijįti.

Tife šukbili bilijdtiai tidibritį Atiibriikbš hbatireidti. jiė 
buvo sti’deti Aitibriikbs batiktitiše įVairiiiį vtiišt^bilį š^: 
skaitbri. Iš ttį šąšktiitų vriištyfeėš Aitibrikbj'e jiiiMkB ttitiiš- 
tą, dridbtižitis, HitiŽihaš, b kario titetti. dmtitiibiją i.ri giiifc 
lūs. ^tiktiškdi lad išejti taiji, jbg iŠ viehbš Aniėriiktiš gy- 
Ventdjų dalfeš btiVo štiiitili pitiigai ,’(lib .pitiigtii btiVti šil
ini ti įiiardtibdHtit “laisves bbhtiš,,j iri tais iŠ fei: 
tos g^Vbhlbjiį dtilibš jfpriritiiphiriirikų; fariniėriitį iri t. I;) 
liko štiįdrikli .itiaištti. ^ribdtikltii, dritibtižiai', gitifeltii iri 
amunicija. Tie supirkti daiktai teko įvairioms valsty
bėms, kurios iš Amerikos buVO gaviisiOs kreditų. Tokiu 
tai budu įsiskolino per septynis milijonus dolerių ir Lie
tuva.

Po karo visos valstybės, išėmus Rusiją, savo skolas, 
mokėjo. Pagaliau 1925 m. visas skolų reikalas buvo per
žiūrėtas ir sutvarkytas taip, kad iki 1989 ?m. visos sko
los turėjo būti sumokėtos. Per tą.laiką Amerika tikė
josi surinkti per 22 bilijonus dolerių (tokia suma butų 
susidaritiši draUge šu huoširiiŽi^is);

Iki 1931 m. šu skolomis reikalai buvo neblogi. Mat, 
Vokietija vis dar tebemokto i-eparacijis (nUO karo
baigos iki tų metų ji sumokėjo reperacijomiš per penkis originanai, • tik visa bėda yra 
bilijonus dolerių). Išspąuątąis iš Vokietijos pinigais fa; kdd tam aiškinimui trdks- 
Anglija, Prancūzija ir Belgija hibkėjd Amerikai karo ta ne tik logikos, bet ir papldš- 
mėtu Užtrauktas skolas. Sakytais metais teko paskelbti | to senso.

laičio straipsnis turi su žoidžid 
laisve? žddžio laisvė juk reiš
kia, kad kiekvienas pilietis ga
li IblsVąi fttį’dmbhę reikš
ti., iri “Slfitijitenos” jUk nedrau- 
džid Brbf: Jatiulaiįiili (palankiai 
a^lė Sdvibtlį kalbėti ir 
šrii'ei'kli Britih Militįkovą, Ke- 
rėriškį ir kitiiš; ktitiė stoją už 
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& bereiškia, 

iriai turi 
į. parašo 
b laikraš- 

‘su profe- 
mintimis

dlį išsiaiš- 
IŽio laisve.

og mes ne

TdHUidičib. šttdibšhib; kuriame 
jiš ghldHta i$ie Sovie
tų Rusiją. Jei tai butumenie 
padarę, tai pagal Rusteikos 
galvoseną viskas butą buVę 
tvarkoje.

Vadindši,( išeina taip, jog žo
džio laisvės mastas yra Sovie
tų Rušijd: jbi įidldHkiai apie ją 
kalbi, tai pripažįsti žodžio lais
vę, o jeigu nepakartoji pajiįh- 
kių apie Sovietų Rusiją atsilie- 
įriniti, tai žbHŽib lalšvčš ne^ri- 
ĮphžĮšti!..

Tenka pasakyti, jog Pruseį-

Vienas laikraštis ragina lie
tuviams imti pavyzdį iš švedų, 
kurie atvyko į Ameriką prieš 
300 metų. Girdi, ilors jie tris 
šiiiitus metų jau Amerikoje gy
veno, o vienok* jų tautybės žy
mės tebėra Aiškios Delawhre it 
kitbše valstijose.

Tbliau tas laikraštis teigia, 
jog ir lietuviai po trijų šimtų 
riietiį gale# išlikti Ahlerikoje, 
jeigu tik jie seks švedų pavyz
džiu. Z ■ - ' r

Žiribma, btltų tuščias dalykas 
pranašauti, kas atsitiks su 
Amerikos lietuvais po trijų 
šimtų metų. Kad švedai galėjo 
išlaikyti ir po 300 metų savo 
tautybės žymes, tai dar nieko 
nepasako apie lietuvių ateitį. 
Pirmiausia reikia atsiminti 
skirtingas šąi^ga#. Iki pasauli
nio karo ibiVgrdcija buvo nesu- 
varžyth, ' todėl švedai galėjo 
laisvai atvykti ir apsigyventi 
Amerikoje. . Nemažas skaičius 
jų nuolat ir atvykdavo. Nuo
latinis švedų atvykimas į šią 
šalį ir buvo kuras, kuris palai
kė tautinės sąmbnes ugnelę.

šiandien sąlygos yra visai 
kitoniškos. Lietuviai nebeturi 
progbs naudotis tblnis lengva
tomis, kokiomis naudojosi šve
dai per kelis šimtmečius. Ki
tais žodžiais tariant, lietuviai 
nebegali laisvai į Arnėbiką at
vykti. Jų atvyksta palyginti tik 
visai menkutis skaičius.

štai kodėl sunku tikėti, kac 
po trijų šimtų metų lietuviai 
pajėgs Amerikoje palikti tokias 
“tautybės žymes”, kokiomis 
šiandien didžiuojasi švedai.
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Dėl Baltoskandijos
> v ' *

laUta yH iridigas, mozaiškas mišinys. — kaip žmonės 
kihtą skirtingą sąlygų įtakoje, r—Tauta nėra sustin
gu kiiiUš iri nuolat kinta. —.Vokiečiai. — SŠSR į- 
vairibš tltitbs, — Mažųjų tautų problema.^— Skan- 
dijtiatijbs ytijštybės. — Lietuvai reikėtų labiau susi- 
artititi šii*Skandinavų valstybėmis.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
4 , . £ >

Kas skaitė apie Baltoskandi-f, 
jbs sąjungos galirhumo sudary- ] 
irią, tai gal kilo lUbai daug abe- : 
joninį ar tbkia sąjunga tikrai 
galinia, ar tai rietą utopiškas 
dalykas, ries šdšidarylų per
daug margas, mozaiškas jungi
nys.

Mėginkime kaip kuriuos da
lykus išdiškihti.

Visų pirma turime įripažin- 
li ii* tą faktą, kati pati tauta 
taip pat nėra visai vienoda, ji 
ir yra įvairi, sakysime, mozaiš- 
ka. Štai imkime musų tauta. 
Turiihe zanavykų, kapsų, že
maičių, aukštaičių, dzūkų, pa- 
prusiečių ir 1.1. Jei mes arčiau 
juos įsižiūrėsime, tai pastebėsi
me tarp jų daug įvairių psicho
loginių, dvasios stoviu skirtu
mų. Vieni savo budu staigesni, 
kiti lėtesni. Vieni labiau savyje 
užsirakę, kiti atviresni, sakysi
me, stačiokai, štai tarp žemai
čio ir kdpso visi šie skirtingi 
brliBžai Vaizdžiai į akis metasi. 
Žemaitis lėtesnis, mažiau atvi
ras, ne taip kalbus. Kapsas gi 
atviresnis, judresnis, visuose sa
vo veiksmuose staigesnis. Dzū
kas didesnis svajotojas, mėgs
tąs daugiau vienumą, bet kar
tu gal linksmesnis už kitus. .

Jie Visi saya tarme kalba. Im
kite, kad ir kulturihgiaUsią tau
tą, bet rdšife ir joje įvairių tar- 
riiiiį; kurios nieku budu ne
blykšta:

Thigi pati tauta nėra visai 
pastoviiš daiktas. Jos papročiai, 
net kalba nuolatos kinta.

Galėtume tvirtinti; kad taiita 
yr^ istorinio proceso padaras, 
nuolat kintąs žriioriių junginys, 
kurį ilgus ardžius lydi tasai pat
sai istorinis likimas, kurį toly
džiai veikia ir tarti tikros eko
nominio gyvenimo sąlygos.

Betgi tame procese tų žmo
nių junginys išlaiko visiems 
bendrus budo brdožiis, bendrą 
khlbą ir visiems artiiriris papro
čius.

Štai iriikime iritisų išeiviją, 
šidures Amerikoje gyveną lietu
viai įgyją daug Vietos gyveni- 
riio šav^bių, papročių, net gal
vojimo metodai jų skirtingi 
nuo tų lietuvių, kurie gyvena 
pasilikę savo tėvų žemėje, bet 
Viši kartu turi daug ką savo, 
kas jdos išskiria iš kitų tautų 
tarpo. Lietuvoje apsigyvenusį 
tokį išeivį lietuvį, kuris ilgus 
metus kituose kraštuose gyve- 
rib, visi išskirs iš kitų tautiečių 
tdrpo,( bet jiems 
ddug kas bendro.

jie visi Portugalijos išeiviai ir 
net pdrtugalų kalbą vartoja, 
bet dėka savotiškų klhiidto, is
torijos sąlygų ir ekonominio 
gyvenimo bruožų, jau jie žy
miai nuo tikrųjų portugalų y- 
ra nutblę ir jų kalba čia Brazi
lijoje daug įgijo savo tumų, kad 
viena kitai visai artimos) ir pa- 
ndšioš, betgi turi daug skirtu
mų. šimtmečiai praeis ir vargu 
brdžilas lengvai su portugalu 
susikalbės.

Tą patį galėtume pasakyti ir 
apie Argentinos gyventojus, ku
rie kalba ispanų kalba ir dau
gumoje yra Ispanijos išeiviai. 
Ir čia jau kuriasi nauja argen
tiniečių tauta, kuri tolydžiai 
tiek savo papročiais, tiek savo 
kalba nuo tikrųjų ispanų nu
tolsta.

Lygiai taip pat Šiaurės Ame
rikos gyventojus, vartojančius 
anglų kalbą, negalėtume pava
dinti tikrais anglais. Ir čia iš

visiems yrd

& Miriistėrių Taryba leido gre
ta Universiteto bumų statyti 
naujus namus uniVersiteto bib- 
liofekdi su bale iškilmingiems 
posėdžiams aktams.
• Šiaulių javų elevatorius bus 
padidintas; Gelgaudišky ir Ku
pišky bus pastatyti javams san
deliai. Šios naujos patalpos sta
tomos taria, kad riūbutų sdHdė- 
lių trukUnio javūš supirkinė
ja ri t.
• Palangoje švietimo Ministe
rija pradėjo statyti didėlius mu
ro riariius 8 komplektų pra
džios mokyklai. Mokyklos pa
sta tymas atsėiš apie 250,000 li
tų. Šiemfet inokyklą čia Matyti 
nebuvo rubŠtasi, bet kai buvu
sioji ihokykla bet didįjį Palan
gei gaisrą šiidėgė, tai Ministe- 
rių Taryba paskyrė lėšų naujai 
mokyklai įiaslatyti. >

■. ' , • . . ■ •’ ■ *

• Telšiuose rugsėjo 3 ii; 4 die-
iibriiis t rengiama žemęitijos že
mes dkib ir pramonės paroda, 
kuri įĮdvdiždiios šid krašto pa
starojo pkž'anca.

Ii' vėl lietuvis ilgai gyvenęs 
žymiai išsi-Pletij Airierikoje 

skirs iš šiauriečio lietuvio. O tie 
lietuviai, kurie jau gimė sveti
muose kraštuose ir fenais mok
slus y ta išėję, dar labiau išsi
skiria iŠ visų kilų lietuvių tar
po, ypač tų, kiitife Lietuvoje gy
vena, bet k,artu mėš juos visus 
vadinsime lietuviais, nors tu
rinčius savus budo bruožus. 
Meš juos negalėsime vadinti 
bei anglais, nei ispanais, ar 
pBHugalais, nors jie ir tas kal- 
biš vartotų.
\ Štai dibiai, kad it yra prara
dę šdvą ghtitįį kalbį it vartoja 
angių kalbą, bei jie visai# savb 
dvasioj polėkiais išsiskiria iŠ 
dilgių ir anglais besivadina. Ai
riai riėi luti sudarę dabar savo 
rdšpubiiką, Britų imperijos šie- 
hosė it Veik visi kalba tik ang
liškai, bet dėl savo tautos sa- 
vituinų išlaikymo atkakliai ko
voja. Tiesa, dabar ir jie mėgi
na sdvo seiiąją-kalbą atgaivin
ti, bet Idš jiems labai sunkiai 
vyksta, ir .vargu, savo atsieks.

Arbd iriiadie Brazilijos vals- 
tybėš gyVenibjiis. Daugumoje

S>

sėlius išėmusi visų akyse su
degino. Tačiau nei P-nis, nei 
kiti ten buvę negalėjo tikrai 
pamatyti ar tikrai tie vekse
liai ten buvo ar kokie kiti, nes 
Z-nė jų neparodė niekam ir 
skubotai sudegino.
, Toliau surašius pardavimo 
aktų, V-čius nustatytu terminu 
įmokėjo notarui 3000 Lt. P- 
niui sutikus buvo apmokėtas 
iš tų pinigų jo skolos, kadan
gi P-nio turtui buvo uždėtas 
draudimas ir vyr. hbtarks tuo 
budu negalėjo pardavimo akto 
patvirtinti. Be to, V-čius atsi
ėmė Paviloniui duotus 200 Lt. 
Tuo budu Valentinavičius tu
rėjo įmokėti dar tik 3000. Lt. 
Jistaip ir padarė ir oficialiai 
pasidarė P-nio turto savinin 
ku. Bet tuoj paaiškėjo, kad, 
vietoj priklausančių po pirmo 
{mokėjimo, dar 3000 Lt, jis no
tarui įdavė tuos pat vekselius, 
kuriuos pirmiau P-nis buvo 
jam davęs, ir, kuriuos neva bu- 
Vb sudeginusi Zaranauskiėiiė.

Yla išlindo iš maišo. Pasiro
dė, kad Zarankauskienė sude
gino ne tikrus vekselius, 
padirbtų vekselių blankus.

Paulius Valentinavičius 
Kaze Zarankauskiene buvo
traukti tiesom Balandžio 23 d 
Kauno apyg. teismas Valenti
navičių nubaudė 1 metais s. d 
kalėjimo, o Zarankauskienę iš 
teisino. Valentinavičius turės 
jau mirusio Pavilonio turto glo 
bėjams sumokėti 3240,50 Lt ir 
be to, jam pritaikyti B. St 
28-30 str. str.

bet

su
pa-

naši nauja tauta su sava kul
tūra, savais papročiais ir dva
sios polėkiais, nors visi jie var
toja anglų kalbą ir, tur būt, ne
klystu pasakęs, kad daugiausia 
naudojasi Anglijos kultūros šal
tiniais, bet ,vis dėl to jie nėra 
tikri anglai.

(Bus daugiau) •

KLAIPĖDA STATO LAI
VUS VOKIETIJAI

IŠ LIETUVOS
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Vekselinės kombi
nacijos

Klaipėdoje yra gerai įreng 
tos Lindenau bendrovės laivi 
statybos dirbtuvės. Jos gali sta 
tyti gana didelius juros ir upii 
plaukiojimui keleivinius ir pre 
kinius laivus). Bendrovės laivi 
statybos įmonė turi daug užsa 
kymų laivams stalyti iš užsie 
nio.

Kaziui Paviloniui 1933 
nors

Pil.
m. žut-but reikėjo kur 
gauti pasiskolinti 3000 Lt. Tuo 
reikalu jis susitarė su savo pa
žįstamu Paulium Valentinavi
čium. Sutarties rašyti Pavilo- 
nis, P. Valentinavičius, Kazė 
Zaranauskiene (ji skolino pini
gus kartu su Valentinavičium) 
ir jų tarpininkas Mauša Kur- 
liandčikaš/ nuėjo į vieną Uk- 
rttergės restoraną. Buvo pasira
šyta 3000 Lt skolinimo sutar
tis, bet Vyčiui pasirodė to per- 
maža, o Z-nė tuoj pakišo Pa
viloniui pasirašyti dar 3 vek
selius po lb00 Lt kiekvieną. 
P-niš su tuo sutiko ir vekse
lius pasirašė. Bet pasidalinęs 
sri Z-ne vėkšelius, V-vičius P- 
nidi visų pinigų nedavė. Da
vė tik 200 Lt, o likusius 2800 
Lt žadėjo netrukus duoti.

Tačiau Valentinavičius nesi
skubino likusių 2800 Lt duo
ti, ir po kiek laiko atvyko su 
Zarankauskiene pas Pavilonį ir 
pasisiūlė pirkti Pavilonio ir 
Klotinio per pusę valdomą be
toninį namą, esdHtį UkrhergU- 
j e, Vienuolyno g. 19. Prie to 
namo esamą sklypą pasisiūlė 
taip pat atpirkti. Už tai visa 
buvo susiderėta bendra suma 
— 10,000 Lt. Tačiau V-čius it 
Z-nė įrodinėjo P-riiiii, kad jei 
turtas bus parduodamas už 10,- 
000 Ll tai bris pierbfąrigųs par
davimo dbkutiifehtai. Dėl to pa
siūlė P-hitii pas nbtarą sura
šyti pardaviriio aktą tik 6000 
Lt, o pažadėjo vis tibk sumo
kėti visus ib,6bb Ll. Tuo tik
slu pas riolafą brikb Surašytas 
patdakihib aktds, kuHtio P-nis 
savo valdomą namo ir sklypo 
dhlis pardavė Už 600b Lt, lie- 
va tik oficialiai.

Prieš šio akto sudarymą pas 
P-n j atvyko V-čius su Z-ne. 
Zarabkatiškieriė Tavilohiui ir 
kitiems ten buvusierris pasakė, 
kad ji su V-vičium atėjo sude« 
ginti Pavilohio dUotuS skoli
nant pinigus vekselius 3000 Lt 
sumai. Čia pat Z-hė tuos vek-

Pažymėtina, kad Lindcnai 
bendrovė dabar baigia statyt

Hamburgo bendrovei ir tur 
vokiečių užsakymus dar <iu lai 
vus pastatyti. Vokietija iki šio 
pagarsėjo savo laivų dirbtuvė 
mis. Tačiau dabar vokiečiu 
net sau reikalingų laivų liepa 
jėgia pasistatyti. Mat, vokiečii 
laivų dirbtuvės daugiausia vyk 
do karo laiviį s’ldtybos užsaky 
mus. —Tsb.

ŽIEMKENČIAI JAVAI 
Klaipędoš KRAŠTE 
gerai išrodo

čia buvo sausra, neuž 
pakankamai pašaro i 
taigi dabar gyvuliam 
trūksta, šaltas, vėlyba

Pas mus Klaipėdos pajūri* 
krašte šiais metais pavasari 
yra nešiltas, bet sausas. Penia 
metais 
augo 
šieno, 
pašaro
ir sausas pavasaris ganyklos 
neleidžia augti žolei, ypačiai i 
dėl to, kad Klaipėdos krašt* 
žeme yra smiltinga.

Bet žiemkenčiai javai, rugia 
ir kviečiai gerai išrodo ir gra 
žiai auga. Sniegas ir šalčiai ma 
žai juos išgadino. Taigi šen 
ūkininkai pranašauja šieifi 
metams gerą žiemkenčių rugii 
ir kviečių derlių. Ą

A. Kabardinas.

ATĖJO
KULTŪRA NO. 5
TURINYS:

Prof. Leęno Atminčiai:
Petras Leonas—V. Stankevičius 
Keletą Atsiminimų apie Petrą Lė 
oną—Prof. A. Janulaitis .. 
žiupsnelis -atsiminimų apie Gaf 
bes Prof. Petrą Leohą—Doc. A 
TomošAitis.
Prisiminiau—Dalyvis 
Inteligentija ir kaimas—Ks. Bart 
kus
Nęnusimink—-A. Kązanavičjenė 
Anglijos Sostinėj—Fr. Simplic 
Khras “neišvenfcmriias”—F. Bruc 
kner
Aš—Henri Barbusse.
Populiarusis Mokslas 
Apžvalga it t. t.

Kaina 45 centai
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SIFILIS
Rašo Dh A. Yuška

(Tęsinys). Jei ligonis tūredanids pirmą laipsnį gydėsi, antrasis laipsnis gali pasirodyti tik po keliolikos metų arba ir visai nepasirodyti. Antrojo laipsnio reiškiniai negydomi, stebuklingai išnyksta, nepalikdami jokių žymių; ligonis* ir vėl kai kurį laikų jaučiasi sveikas.
Trečias Laipsnis — Trečiojo laipsnio pažymiai būna visai skirtingi nuo pirmųjų dviejų. Ligonis nuo kelių menesių iki metų arba keliolikos metų jd- kio blogumo nepastebi, bet sifilio parazitai per tą laikotarpį iš palengvo susispiečia arba susikoncentruoja į kurį nors* vidurinį organą arba į kelis organus, ir povaiiai pradeda veikti, sukti votis, , sunaikindanii tuos organus. Trečio laipsnio sifilio eiga yra dvejopa. Didesnis nuošimtis ligonių serga vadinamuoju išsiplėtojusiu, arba smulkiuoju budu, kur parazitai treponema pallida plačiai po kūną, apie kraujagysles, išsti- sklaido ir susuka mažyčius grumulėlius, kurių nuolatinis erzinimas kūno audinių iššaukia jų įdegimą; Antras sirgimo būdas yra tas, ktir parazitai susirenka maždaug į vieną vietą, arba į vieną organą ir per ilgus metus laiko išauga panašus į tumorą, kietas guzas* (gumma), kuris savo laiku prakiura, ir lyg iš didelės voties rausvi skysčiai sunkiasi. Tokie guzai (votys) gali augti kiekvienoje kUn’o dūlyje: kauluose, odoje, akyše,

~ ■ -r—— 
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DEL JUNE

BRIDES
i

Specialiai Sumažinta 
Kairia

Šis naujos mados, aukštosrūšies Parlor Setas, vertas $75.00, parsiduoda tik už
$37.50

Gražus Naujos Mados 
Ėreakfūst Sėtai 

Pasirinkimds Ntio

$12.50

3224 S. Halsted Street
Z Kalėdinska.8, Vedėjas

aušyš’e, hbsyje, gerklėje, plad- čiuose, kepenyse, lyties organuose, žarnos®, kraujagyslėse, smegenų plėvėse; dirksniubše arba nervuose ir t.t. Trečibjo laipšnio Votys turi savotišką y- patybę. Kurioje nbrš kūno dūlyje augdaiha votis sunaikiną, supūdo mėsas, arba kūno aūdi- niuš; ir išgydytos votys palieka dideles žyniėfL Votis augdama gerklėje užgniaužia ją ir sumažina oro įėjinią pladčiuosna bei kvėpavimą arba pasitaikius kdr nors žarnoje gali uždarytį nial- sto praėjimų. Taipgi votis ad- ganti kraujagyslėse gali sulaikyti kraujo tekėjimo srovę. Pavojingi vočių augimai pasitaiko smegenų plėvėse, arba dirgsniuose, hervuose, ligonis gali likti {Silpnaprotis arba pamišėlis. Kiek ilgai ligonis gali sirgti sifiliu, taš priklauso nuo jo atsparumo ir užsilaikymo, taipgi kurioje kūno dalyje, kokiaih organe votis išsivysto. Jei pasitaiko voties augimas kur nors galvoje arba širdyje, tokiais atsitikimais per keletą mėnesių sirgimas sifiliu gali įveikti ligonį, Jo gyvybę, arba po kelių menesių šitgimo ligbnis gali numirti.6 augančios paviršiuje kūno trečiojo laipšnio votys kaūlud- se arba odoje gali užsitęsti keletą metų. Pirmo ir antro laipsnio votys gydomos ar negydomos per save išnyksta, bet būna labai pavojingos užsdkrėti- mo atžvilgiu.Trečiojo laipsnio votys negydomos neišgyja, gydymui sūnijai pasįdupdaį ir būna beveik ne limpančios, dėl to iš atžvilgio užsikrėtimo mažiau pavojingos. Per daug metų užsise- nėjusio sifilio nuodai įveikia, sugadina svarbiuosius kūno dirkstnius, nervus, ir gali iššaukti visai skirtingą nugarkaulio ligą (lokol niotor ataxia), kur ligonis kojų visai nevaldo arba šlubuodamas vaikščioja. Mažas nuošimtis sifili tiku ligonių nuo suirimo iibrVtį suserga skirtingos rųšies proto ligomis ir visą Savo amžių pas*ili‘eka valstybės užlaikomos institucijos nuolatiniais gyventojais. A- pie 5-tas nuošimtis proto ligomis sergančių yra sifili tikai.Prigimtinis/ sifilis. — Sifiliu serganti moteris* pirmą kartą pastojusi nėščia beveik visais atsitikimais kūdikį negali išnešioti iki galo, tai yra pirm laiko pagimdo, persileidžia. Antras kūdikis gali gimti laiku, bet negyvas. Trečias kūdikis gali gimti gyvas, tik nenormalus, fiziškai silpnas, jei gims*ta sveikas, tai po pirmųjų trijų menesių jo gyvenimo, sifilio pažymiai pradeda pasireikšti. Dr. Kassovitz (Viena, Austrija) savo surinktoje statistikoje sako, kad vienas trečdalis vaikų iš tėvų paveldėję sifilį gimsta negyvi. O viehaš ketvirtadalis gimusių gyvų kūdikių numiršta maži, nešuldūkę gyenimo pit- mų šešių mėnesių. Sifiliu Užkrėstas naujagimis turi savotiškas žymes; raūkšietį bdą, k6jU padai ir delnai pūslėti, nosys užsikimšusKH šfdrbs lūpbš, penėjimas krūtimi iieiihanohias ir t.t. Apie tris mėnesius praleidus tiošis įliiiksta, lupos šu- sproginėja, ausys pūliuoja, nagai paraudonuoja, iš gleivinių kraujas scihkiasi, plaukai smunka nuo galvos, kūdikis nemiega, verkia, iš Hū’dVnrgimo sunykęs, vos tik keletą mėnesių pagyvenęs miršta; Jei kūdikis auga ir siilaukia penkių metų, tai jis mina palyginti mažo ilgio, raumenys suvytę, tamsi, o- 
da be skaistumo, susiplojęs gal-

[ACME-NAUJIENŲ Fotp]Šitos dvi paneles dėvi ant savo galvų naują išradimą nuo nitdb- gimo saule, tai yra maišeliai vadinami šalmais, padaryti iš aliejinės odos. Pdnelės yra Jcah Cbwanailė ir Gertrūda Bruelaitc. Jos pozavo pajūryj ties Atlantic City, N. J.
Lietuvos Padangėje
ĮSPŪDINGOS IŠKILMĖS MOTINAI PA

GERBTI KLAIPĖDOJE
< I ■: ■ ,Apdovariotoš pavyzdingos motinos. —- 500 motinų valgė prie bendro stalo.KLAIPĖDA.Molinų dienos išvakarėse balandžio 30 dieną Klaipėdos škatitų tuntas tūrėjo savo parengimą motinoms pagerbti. Skautai surengė iškilmingą laužą ir taš buvo labai įspūdinga. Visas parengimas buvo turiningas ir įvairus.Mokytojas Stankūnas skaito paskaitą apie >< Motiną ir jos reikšmę valstybėje ir atskiro žmogaus gyvenime.Po paskaitos scenoje prie liepsnojančio laužo apie 100 u- niformuolų skautų padainavo keliolika gražių dainelių. Nesu- sipažinusiems su skautų gyvenimu jų sudainuotas* “Laužas” ir kitos dainelės darė neužmirštiną įspūdį. ;Laužui vadovavo abiturientas Špeftalis. Gražių balelinių šokių pašoko panelės Stąniulyte ir SihieliaskaitČ. Lietliviškų melodijų pdpilij akotdiodd pagrojo ir dainoms akompanavo a- bilurientas Brąkas.Po šio programo sekė salėje linksmoji dalis — šokiai.Skautų suruoštas “laužas” Motinos dienos* išvakarėse tai buvo lyg prologas į Motinos dienos iškilmes, kurios įvyko ant Rytojaus, tai yra, s'ekinadie- nį, gegužės 1 dieną. Motinos dienos iškilmes suruošė Motinos Dienai Minėti Klaipėdos Miesto Komitetas, ktirs susidėjo iš s'ckaimį dr’dUgijų:Klaipėdos Lietuvių Moteriį Draugija,.Kunigaikštienės Birutės kd- rių šeimų draugija,Klaipėdos Moterų Labdarybės draugija, “Globa”,Lietuvių Evangelikų Moterų Sekcija,Vytinto Didžiojo Gimnazija,Ralitloiiojb Kryžiaus Ligoninė,

Sahldra,Šiaulių Sąjungos 20 rinktinių šihdlių motetų it skaučių.Mdtinos dienos programe buvo paskaitos ir rfteninė dališ. Minėjimu tititldrė piįmininkfc

Gudelienė su kalba apie moterų vaidmenį mus<ų gyvenime. Jai paprašius, publika atsistojimu pagerbė įnirusias motinas.Toliau buvo apdovanotos gausiausios vaikų skaičių šeimos, o taipgį neturtingos motinos, kurios pavyzdingai vaikus auklėja. HGražios dovanos buvo suteiktos* pirmiausia Kuhdrotienei, pagimdžiusiai 17 ir auginančiai 14 vaikų. Taip pat buvo apdovanotos neturtingos, bet gražiai vaikus ąiiklėjančios motinos, Briedi'cii'ę., ir Peikštiehė. Publika džiaugsmingais aplodismentais syeikiho apdovano-
Peter Kacer

Bėverly SHorėš, Ind.
Telefonas. — 2863“2

Suėmė Už Rinkimų 
Netikslumus

‘ . .. 4. .. .į .Išsislapstęs beveik du mbtuš laiko vakar j pblicijos rankaš pakliuvo Danniel Serritėlla,
131B S. Micliigan aven'ue, pir
mo wardd, vieiiublikto precfeiA- 
td ĮMiiitikleriuš. Jis tradkiainūs 
atsakomybėn už netikslumus ir 
balotų klastaviiną laike 1936 
metų rinkimų;

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS 
Tdrji Yttflto ir Klaipgddsj Pėt GolbėriUtii-gą 

Kelione prasideda ir baigiasi Švedų Amerikos Linijos ikivūlš. 
Nud Švedijos,.vyksta iš Stockhoiino ar Kalmaro 

moderniškuoju $. S. “Marieholm”.
Nėr eik Švedų vizos keleiviams į Lietuvą per Švediją.

Laivų išplaukimai iš New Yorko:
DROTTNiNGHbLM: Liepos 14, Rugpiučjo 8
GRIPSHOLM: ... ..... Liepos 22, Rugsėjo 7
KUNGSHOLM: .... Rbgpiučio 18, Rugsėjo 14
Platesnių žinių ir laivakorčių 

vietinį laivakorčių agentą,

CHICAGO, tLL.181 NO. MICHIGAN AVĖ.

vbviršis, dantys vėlai sudygstū, nevienokio didumo, nelygųš, karpuoti. Smegenys gali būti minkšti arba kieti, tumbrai auga, trumpos atminties it silpni) proto. Sumažėjus atsparumui lengvai Užsikrečia visokiomis limpančiomis ligomis, ir jaunas miršta.
(Bus daugiau)

tąsias motinas.Gubernatoriaus vardu motinas sveikino patarėjas Kleinas*. Motinas taipgi sveikino jų skausmų nuolatiiils liudiniiikdS Raudonojo Kryžiaus ligoninės vedėjas Dr. Ciplijauskas.Pedagoginio Instituto inspektorius Zigmas Kuzmickas' skaitė turiningą paskaitą “Motina ir Motiniškumas.”Muzikališkai—meninėje programos dalyje buvo dainos ir deklamacijos. Kauno konservatorijos auklėtinė panele Kaspe- riliiiaite (Klaipėdiškė) ir Klaipėdos konservatorijos auklėtinis Laūkihaitiš padainavo po keletą motinų pagerbimui skirtų dainelių. Klaipėdos valstybinio teatro artistas Kačinskas į- spūdingai deklamavo Elės Sidabrai tės eilėraščius. Gražių eilėraščių padeklamavo Vytauto Didžiojo ir pavyzdinės mokyklos mokiniai*Kanklių orkestras, chorvedžio Mikulskio vadovybėje, paskambino ir padainavo “Ant e- žerėlio rymojau,” “Pas motinėlę pas širdužėlę” ir kitas daineles. .xGiedotojų draugijos choras, irgi Mikulskio vedamas, nudainavo “Motinėle sengalvėle,” “Vasaros Naktys,” “Oi žiba žiburėliai,” ir “Verpejėiė.” A- kompanavo muzikas Bertulis.Pasibaigus programai, viršutinėje gimnazijos salėje buvo suruošta kava su užkandžiais. Čia prie bendro stalo susėdo a- pie 500 motinų. Tai tikrai-retas atitikimas, kad toks didelis skaičius motinų susirinktų ^vienon draugėn.Motinų dienos iškilmės visus šių iškilmių dalyvius entuziastiškai gražiai nuteikė. Tai1 buvo nuoširdi gilios meilės ir pagarbos demonstracija brangiausiam asmeniui, tai Motinai.
—A. Kabardinas

INSURANCE
(APDkAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• APDRAUDĄ GYVASTIES

GAUSITE

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RypkeVičių 
1739 S. Halsted St.

Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.

L. i tn-............ . ........ . ......

fONY LUKOŠIUS- - - - - - - - - 1
Bri&htoh Pairk Drabužių Valytojas |

išvalome ir pataisome visokius drabužius, austinius, langų ker
tinas ir karpetiis

Taisome ir Valome Fur Kautus ir padedame Į šahkrbvos 
vaultus (storage)

Darbą atliekame greitai ir gerai, nes turime daug metų patyrimą

2555 W. 43rd Sfc Tel Lafayette 1311)

I KUR DĖTI PINIGUS?— 
GALVOKIT!
SKRYNELĖSE ................................................ 0%

BANKUOSE ...........   li/2%
PAČTOJ .... 1.................... 2%

Mes Išmokė jom......... 4%
♦

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

■ Duodam paskolai ant saugių pirmų morgičių

I STANDARD FEDERAL
I SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
S OF CHICAGO
H . JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
■ 2324 SOUTH LEAVITT STREET
« Telefonas CANAL 1679
= CHICAGO, ILLINOIS
HlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

Kam Kentėti Nuo Sugedusią Vidurių?
JEI VlbuRlAI NEGERAI VEIKIA -----
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA ------
JEI VIDURIAI NEV1RŠKINA ------
JEI GASAI VlbURIUS IŠPUČIA, -----

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

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

Nida Laboratories
A. G. KAKTANAS, Sav.

2555 West 69th Street Chieago
Telefonas Hemlock 0318

MOTERYS...
I , K

Jau galite gauti naujų, padidintų 
ir pagerintą

Valgiu Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

NAUJIEHOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.



šeštadienis, birž; 25, 1938
............. \

Diena Iš Dienos
Miss Florence C. 
Vaitush

Tūkstančiai berniukų ir mer
gaičių pereitą savaitę užbaigė 
aukštesnes mokyklas. Tarpe tų 
tūkstančių yra Miss Florence 
C. Vaitush. Tai yra Šeimos ir 
Dr. Vaitush vienatinė duktė.

Miss Florence C. Vaitush bai
gė Lincoln aukštesnę mokyklą 
su aukštu pažymėjimu. Supran
tama, tėvams irgi yra didelis 
malonumas ir džiaugsmas..

Miss Florence būdama mo
kykloje prigulėjo prie “L” Klu
bo ir mergaičių atlečių Klubo.

Kur ji tik dalyvavo, visur pa
sižymėjo. Dabar, po atostogų, 
Miss Florence ketina stoti į Ko
legiją į Pre-Medic kursą.

Dr. Vaitush atkeliavo į Ame
riką 1916 metais ir tuojau pra
dėjo mokintis akių daktaro 
profesijos. Ir jau 1918 metais 
pradėjo garsintis “Naujienose’.’ 
ir iki pat šios dienos kasdien 
garsinasi. Iš Lietuvos* yra kilęs 
iš Biržų apskričio.

Dr. Vaitush turi nuosavą na
mą, 6006 S. Sawyer Avė. ir a- 
kių daktaro ofisą, adresu 4712 
S. Ashland Avė.

Linkiu Dr. Vaitush ir jo duk
relei, gero pasisekimo.

—Susiedas

BIRTHDAY PARTY 
pagerbimui 

WALTER BUDGIN 
atsibus 

INGLESIDE INN 
936 East 75th Street 

Su bato j, June 25-tą d. 
Visi draugai ir pažįstami esate 
prašomi atsilankyti. Muzika—Šo
kiai ir valgiai veltui.

—Walter Budgin

Mokyklos Užbaigimo 
Party

Plačiai žinomų bridgeportie- 
čių biznierių Petronėlės ir Ka
zimiero Brazaičių abi dukrelės 
užbaigė pradinę mokyklą ir bir. 
19 d. gavo diplomas.

Stanislova, 14 metų, yra lin
kusi prie 
13 metų, 
pielinkės 
taučiams
ninkč, šokėja ir muzikos mėgę-

ja. Ji priklausė prie Šv. Jurgio 
orkestro kaipo smuikininkė, o 
ir užbaigiant mokyklą, prieš 
priimant diplomą, gražiai pa
deklamavo tai iškilmei pritai
kintas eiles, už ką publika jai 
smarkiai plojo rankomis.

Jų tėvai, pp. Brazaičiai pa
gerbimui savo dukrelių,, ren
gia mokyklos baigimo party sa
vo alinėj Two Step Tavern, 631 
W. 59th St., tel. Normai 5212 
šiendien ir sekmadienį, birže
lio 25 ir 26 dd., j kurią užkvie- 
čia visus savo draugus ir pa
žįstamus linksmai praleisti lai
ką prie geros muzikos ir skanių 
užkandžių, net iš Lietuvos.

Kazys Brazaitis priklauso 
prie Am. Liet. Dr-jos, tąipgi 
yra narys Dariaus-Girėno- Pos
to ir 
dabar 
metų

Diktatorių Maršų
PEOPLES 
KRAUTUVĖS

mokslo, o Genovaite, 
yra plačiai žinoma a- 
liotuviams ir svetim- 
kaipo scenos darbi-

Lietuvių Piliečių Darbininkų Pašelpos Kliubas šaukia pusmeli- 
nį susirinkimą birželio 26 d. 12:30 vai. popiet, V. Neffo 
svet., 2435 S. Leavitt St. Visi nariai prašomi laiku susi
rinkti ir atsivesti nors po vieną naują narį įrašyti į kliubą.

J. Simanavičius, pirm., Zig. Vysniauskas, rast.
Rockfordo N. L. P. Kliubo pusmetinis susirinkimas įvyks sek

madienį, birželio 26 d. S. M. and S. F. svet., 1910 — 3rd 
Avė., 9 v. ryto. Visi dalyvaukite. Bus J. Platukas, teismo 
bilos ir laiškai nuo advokatų.

Adolph Jenchunas, fin. rašt.
Marąuette Park Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas’ laikys mė

nesinį susirinkimą nedėlioj, birželio 26 d. 2 v. p. p., para
pijos auditorijoj. S. Washtenaw ir 68-tos., Nariai esate 

- kviečiami atsilankyti ir atsivesti savo draugus ir pažįsta
mus. Bus tartasi dėl stop ir go šviesų pataisymo 69 g-vės 
tarpe Western avė. ir California avė. ir dėl aukštų taksų 
už nejudinamą turtą. —John D. Simans, vice-pirm.

........— ■■■■■       ' '■
» ■ ■ , r-’ •- X •

PARENGIMAI. . ——
Rytines žvaigždės Kliubas rengia išvažiavimą Į Jefferson miš

kus nedėlioj, birželio 26 d. nuo 10 vai. ryto. Kviečia visus 
atsilankyti. —Komitetas.

NAKTINIS PIKNIKAS 
Subatoj, Birželio-June 25

SUNSET PARK, 135th ir Archer Avė
Bus gera muzika šokiams. Gėrimai, užkandžiai—Bus duodamos 

gražios dovanos. Kviečia Visus — L. BELSKIS, Rengėjas.
Trokas nuveš norinčius veltui į daržą ir parveš atgal. Trokas iš
važiuos nuo Marųuette Gardens, 2453 W. 71st apie 5 vai. vakare.

IŠVAŽIAVIMAS
— rengia —

Rytinės žvaigždės Kliubas
Nedėlioj, Birželio 26 d. 10 Vai. Ryto

JEFFERSON MIŠKUOSE
Bus muzika ir įvairus pasilinksminimai. Kviečia visus atsilankyti 

ir užtikrinam smagų laiką. —KOMITETAS

PIKNIKAS SU LAIMĖJIMAIS
— rengiamas —

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJ TAUTIŠKO KLIUBO

Sekmadienį, Birželio (June) 26 d. 1938
SPAIČIO DARŽE

ant Archer Avė. priešais Oh Henry Park (Willow Springs) 

GERA MUZIKA. <

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORfiS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS
______ ___ . •- . _ ... _________________ ____

ĮDOMIŲ ir nuolatinių
RADIO PROGRAMŲ

►7 IKI 8 V AL. 
7 IKI 8 V AL. 
■7 IKI 8 VAL.

• PENKTADIENI—
*• ŠEŠTADIENI- W. R. F. C.
• SEKMADIENĮ— , ;

VAK.
VAK.
VAK.

LIETUVIŠKI PASILLNKSMINIMAL—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius
■ -------------------- -■ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sveikinimai 
Jonui

Joninių proga
“Naujienų” štabo

lūs Loyola Un-te

senas naujienietis. O it
atsinaujino Naujienas

laiku. J. Žukas

Chicagos Lietuvių vyrų cho
ras renkasi birželio 27 d. 7:30 
vai, vakare Naujienų name su
sipažinti su lošimu veikalo 
‘‘Diktatorių Maršas”, kuris bus 
perstatytas rugpiučio 14 
Naujienų piknike.

Prašome visų choristų 
rinkti anksti. Perstatyme
vau ja 40 vyrų ir apie 5 mote
rys. —T. R.

dieną

susi-
daly-

Parduoda Geriausių 
IŠdirbysčių 

REFRIGERATORIUS
♦ ' '' , Z ’ ’ \

Mažiausiomis
Kainomis

Lengvais Išmokėjimais

KAINOS NUMAŽINTOS—ANGLYS 
Big Lump $6.00 Egg ....... $6.00
Mine Run s $5.75 Nut ........ $6.00 
Screening$ .................................. $5.*1
Pirk‘t dabar!, šaukite Dieną ar 

Naktį. Pristatymas Mieste ir 
Priemiesčiuose. 

Tel. ARDMORE 6975

Chrysler-PIymoutn i

Liliputų Tauta

sveikiname 
narį Joną 

Kairį ir linkime jam geros svei
katos, laimės ir geriausio pasi
sekimo gyvenime.

Pp. A. Yukniai.

Laiškas iš
Californijos

Naujienos gavo šį laišką 
Californijos:

Gerbiamieji:
Aš ką tik skaičiau jūsų laik

raštyje straipsnį apie mane ir 
esu juo labai patenkinta.
Mano motina atvažiavo penk

tadienį, birž. 17 d. ir atsivežė 
su savim laikfBŠtį, o kadangi 
aš gerai lietuviškai skaityti ne
galiu, tai ji perskaitė 
tą straipsnį..

Man nesuprantama, 
tą galėjote sužinoti,
prisimenu, apie mano išvažia
vimą iš Chicagos nebuvo rašy
ta.

Labai ačiū J. A. Š. Džiugu 
žinoti, kad mano draugas ne
užmiršo manęs.

Su pagarba
Mrs. Murma & Walter.

(W. Murma apsigyveno Gali- 
ornijoje studijuoti aviaciją).

Glendale, Calif.

iš

ir miiiė-

nes kiek

Dr. Alexander Jenkins
Susipažinkite su jaunu Dak

taru Alexaridru Jenkins.
Jis lietuvis. Gimė ir augo 

Pittsbūrghe, Pennsylvanijoje.
Ten išėjo pradinius ir pri

nokiamus medicinos mokslus. 
Baigė J.< M. Conroy pradinę 
mokyklą ir Schenly High School. 
Lankė Pittsburgh Academic 
College ir Pittsburgho Univer
sitetą, kurio žemėse yra pasta
tyta garsioji. Mokslo Katedra.

Tame universitete išėjęs Pre- 
VEedical mokslus, p. Jenkins at
vyko Chicagon ir įstojo į Lo
mia universiteto medicinos mo 
kyklą, kurį šį mėnesį užbaigė 
mokslus su aukštais laipsniais.

Dabar per kurį laiką prak- 
;ikuos šv. Bernardo ligoninėje, 
o vėliau, turbūt,, atidarys ofi
są privatinei praktikai Chica- 
goję. Dabar ' gyvena adresu 
1450 S. Washtenaw avenue.

Jaunam Dr. Alexandrui Jen
oms, linkime daug pasisekimo 
kilnioj medicinos profesijoje.

Rep. A.

Prasidėjo gana įdomus vei
kalas Sonotone teatre, 66 E. 
Van Buren st., būtent, Naujau 
sis Guleveras arba liliputų 
tauta. Tai veikalas, kuriame 
vaidina trys tūkstančiai lėliu
kių, kitaip sakant, negyvi tva
riniai.

Filmą Sovietų Rusijos ga
myba, kuri yra pagaminta 
skirtingai nuo paprastų ma- 
rionetų gaminimo budo. Ver
ta pamatyti.

DAUGYBE 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

(Skelb.)

Suėmė Southsides
Namų Padegėją

Čia rasite pasirinkimą nau
jausių 1938 modelių — Ge
neral Motors Frigidaire ir 
Westinghouse refrigerato- 
rius, kokie užtikrina geriau- 

sį patarnavimą ir 
užganėdinimą

Pasirinkimas nuo

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

“Rožės” ir; “Lelijos” 
Važiuoja Ihdianon

18 APYLINKĖ/ — šios apy
linkės “Rožių ir Lelijų Klu
bas” rengia . draugišką išva
žiavimą į Paliono farmą 
bart, Indianoje, šiandien, 
želio 25 d. Išvažiavimas 
giamas ne dėl pelno, bet 
dėl draugiškumo. Tai 
Klubo

Ho- 
bir- 
ren- 
vien 
bus

“Moonlight Piknikas.” 
Ona Lukošiene,

1936 S. Canalport Avė.
su Ann

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago je)

Joseph Felan,, 22,
Stankovich, 26

Anthony Morosky, 26, su Ju
da Chesus, 25

John Pilitauskas, 24, su Ge- 
nevieve Aldonis, 18

Anthony Shimkus, 21, su Jo- 
jephine Gedmin, 20

Adolph Bulaw, 27, su
Miller, 19

Atvyko Iš New Yor- 
ko Apsigyventi 
Chicagon

Jone

Reikalauja
Perskirų

Anna Snuika nuo Joseph 
Snuika.

Neseniai iš New Yorko at
vyko ir Chicagoje apsigyveno 
p. Vera Wallace. Ji pasiėmė 
kambarį pas pp. Norgailus, 
2914 W. 45th Street, kurie ne
seniai pakeitė savo namus į 
“Funrnished Rooms” kamba
rius ir juos nuomuoja gyve- 
limųi pavieniams vyrams ar
ba moterims-

Gavo
Perskiras

Petronella Giza nuo Stanley
Giza

Šiandien Švęs 5-ių 
Metą Sukaktuves

Paul M. Smith, savininkas 
Smith’s Palm Gardens, šįvakar 
švęs penktas savo biznio su
kaktuves.

“Gardenuose”, ties 4127 Ar
cher avenue, šalę Peoples Fur- 
niture krautuvės, įvyks iškil
mingas sukaktuvių vakaras, 
kuriame dalyvaus visa minia 
chicagiečių. P-s Smith yra įta
kingas tarp Brighton Parko lie
tuvių, taipgi turi gerus santy
kius su visais Chicagos lietu
viais biznieriais ir visuomenę. 
Reikia tikėtis, kad jo sukak
tuvės bus kuogeriausios.

Senas Petras.

^aieškomi:

7 

šiitai

Su vietos piliečių pagalba po
licija suėmė 21 metų jaunuolį 
Edward Ronjak, 6754 S. Ho- 
nore Street, kuris šešių-septy- 
nių mėnesių bėgyje padegė ke- 
lioliką namų 67 ir Ashland, ir 
67th ir Damen apylinkėje. Juo
kinga, kad Ronjak priklausė 
prie savanorių “milicijos” gru-' 
peš, kuri buvo suorganizuota1 
padegėjui suimti, kai apylinki-1 
niai namų savininkai patyrė, 
kad gaisrų kaltininkas yra pa-| 
degejas. Jis jiems gelbėdavo' 
“padegėjo” ieškoti.

VINCAS, sūnus Adomo, JO- 
ZĖNAS, gimęs Gaižunų kaime, 
Jnkuvoš valsč., Šiaulių apskr. 
884 m. lapkričio men. 17 die- 
la; iki 1902 m. gyvepęs Phila- 
lelphla, Pa. Jam priklauso da- 
is jo brolio JUOZO JOZĖNO 
palikimų. Jei Vincąs miręs, jo 
Įpėdiniai prašomi atsiliepti i 
Lietuvos Gen. Konsulatą New 
Yorke.

VINCAS, sūnūs Jono, BA- 
) ■!

NYS, taipgi žinomas kaipo 
William Banis, gimęs šudonių 
kaime, Butrimonių valsč. 1872 
m. lapkričio7 mėn. 2 d. Jam pri
klauso dalias jo brolio Andriaus 
Banio palikimų. Vincas Banys 
arba apie jį žinantį asmenys 
prašomi atsiliepti į Lietuvoj 
Gen. Konsulatą New Yorke. Ad-X< 
resas: ,
Consulate General of Lithuania,

16 Wešt 75 Street ’ • 
; New York, New York.

'.'į?:

$119.50
Mažai tereikia įmokėti

M ANVFA CTU R » COMPANYtt"

4179-83 Archer Avė.
J. NAKROŠIS, Vedėjas.

2536-40 W. 63rd St.
M. T. Kežas, Vedėjas.

Republic 7345
PAUL’S Fumiture 
Upholstering and 

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

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.

Garsinkites “N-nose”

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.00
(Scręened) Tonas ..........................  •

SMULKESNES DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

NEPRIKLAUSOMYBES
Deklaracija

LIEPOS 4 d... tai LAISVĖS simbolis. Tą dieną, 
šiemet ir per visus ateinančius metus, visi mi
nėsime to kilnaus aklo, Nepriklausomybės De
klaracijos priėmimą. Tuo žygiu mes kaipo lai
svos demokratiškos šalies tauta šiandien su 
ypatingu širdies kilnumu skelbiame laisvę ir 
taiką.
LYGIAI taip, kaip ir tie tolregiai vyrai, kurie 
patiesė tuos pamatus, ant kurių šiandien musų 

i nepriklausomybes ir laisvės pilis yra supilta...
taip ir finansinis musų ir jūsų artimųjų sau
gumas priklauso nuo jūsų protingo, toli nu
matančio ir sistematinio planavimo. Lithua- 
nian Building, Loan and Savings Ass'n—Nau
jienų Spulka gali būti jūsų ramsčiu, siekiantis 
finansinės nepriklausomybės.

STIPRYBĖ—APSAUGA—PATARNAVIMAS

ŲTHUANIAN BUILDING, 
LOAN and SAVINGS ASS’N

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

Nepamirškite Užeiti Pas: 
PETE YOUNG 
ŠALTAS IR SKANUS 

SCHLITZ ALUS 
83 IR KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus)

DAILY j
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS —. ALFABETO 

TVARKOJE

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $*12'50 
gydymas"' ........ scn.oo
LIGONINĖJE .... ...............
RAUDONGYSLfS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje . $15.00
RAUMATIZMAS *9.00

greitai palengvinama .......“
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00 
Ekzaminaciją j$kait. vaistus • ’

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

Tel. Lawndale 5727.
------------ L-.-mUHU ____L

RESTAURANT AI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

750 West 31st Street 
A. A. NORKUS, Savininkas 

TeL VIGTORY 9070.

Tel. Boulevard 6327.
ZELVTS BUILDING CO.

GENERALIS KONTRAKTORICS 
Karpenterio, konkrita ir muro dar
bai, Perdirbimo ir taisymo visų rų- 
šių. Gaisro nuostolių apskaičiavimas 
3427 S. Emerald Avė.chicago, nx. •
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Laisvės Mylėtojo 
Prano Skamarsko 
Mirties Atminimui

prie

laiko

B LIETUVOS
AMŽINIĖJI TILTAt PftR

NEMUNĄ

CLASSIFIED ADVĖRTISEMENTS
‘ *■ ' ' ' - ........ i  » . , .  K C . m  j./a ■ ~įyt

Šiandien Septynių Metų
4 Sukaktūves
Šiandien, birželio 2'6 dieną, 

sukanka lygiai septyni metai 
kaip musų mylimas vyras ir 
tėvas persiskyrė su šiuo pasau
liu, nors buvo dar jaunas žmo
gus*, sulaukęs vos 49 metų am
žiaus.

Negailestinga mirtis išplėšė iš 
musų tarpo mums labai myli
mą žmogų, padarydama neati
taisomą skriaudą, ne tik šeimy
nai bet ir plačiai lietuvių visuo
menei. Pranas Skamarakas bu
vo nuoširdus kovotojas darbi
ninkų tarpe už geresnę ateitį.

Taigi, mes visi liūdime Tavęs, 
Mūsų Brangus Draugė ir Tėve. 
Ilgėkis amžinai gražiose Lietu
vių tautiškose kapinėse ir mes 
Tavęs neužmiršime niekados. 
Tegul Tau būna lengva šios Ša
lies žeme.
Ona Skamarakieūė-Kondrotienė

kas polkas. Be to, nepralęiškitė 
geros progos prisirašyti 
klhibo. f

Kliubas yra pašaipiais, 
susirinkimus kas mėnesį,
mą penktadienį, Chičagos Lie
tuvių Auditorijoje, 3131 So. 
Halsted Street, 7:30 v. vakare. 
Brangus lietuviai, malonu mums 
palaikyti lietuviškumą. Musų 
garsus kliubas JLATK budina 
ir žadina musų brolius-lietuvius, 
gaivina tarp jų tiktai lietuviš
kumo ir tautiškumo dvasią.

W. Dulewich

Repbrteffe ByiiSaš 
Pasipašakdja Apie 
Savo Bėdas

Gauna Peklos, Ne

Puikus Muzikantai 
Čia Gros Smarkias 
Lietuviškas Polkas

Parašo
parašo — Gauna Peklos

Reporterio darbas neva gar
bingas. Jiš drukė užrekorduoja 
kas» dedasi pas žmones. Jis vi- 
siėfris duoda įdomių dalykų pa
siskaityti. Rėįiorteris tai stulpas 
ant kurio gazieta remiasi. Re
porterį visi žmonės myli, myli 
dažnai tik tol, kol jis neparašo 
teisybės apie juos. '

tą. Jis paraše teisybę. Pasitaikė, 
kad ta teisybė buvo nemaloni.

Marinų Lietuvių Kliubo
Išvažiavimas

Jaunų Lietuvių Amerikoje 
Tautiškas Kliubas turės drau
gišką išvažiavimą rytoj, sek
madienį, birželio 26 d., 12:00 v. 
ryto, Jos. Spaičio darže, prie
šais Oh Henry parką, prie Ar- 
.cher avė. Kliubas 
lietuviška tautiška 
ja. .

Išvažiavime bus
prizai. Bus ir skanių gėrimų ir 
valgių ir puikus muzikantai, 
kurie gros smarkias lietuv.iš-

jis stengiasi rašyti tik apie to
kius įvykius, kurie paliečia ki
tų žmonių gerovę. O tas daly
kas liete kitus žmones.

Didžiausioji Lietuvos uį)ė 
Nemunas prasideda Sovietų 
Gudijoje, paskui eina pėč len
kų bkuį)upfą VHriij^ ir paga
liau p'ėr Nepriklaiisofriąją Lie
tuvą}, skirdamas Suvalkiją ii’ 
Kauhiją. Nemunas friri iš vįso 
apie 900 ii^to. kri-
danįi Nėiriurias pėrkerta Lietu
vą gyviausioj vietoj, tai į>er jį 
visada* eina didėlis susišiėki- 
mas, o tam reikia tiltų.

Rusai apie 120 metų viešpa
tavę Lietuvoje tėpastatė pėr 
Nėm’urią tiktai Vierią gerą ge
ležinį tiltą ties Karino, — tai 
geležinkelio' tiltas. O šiaip rusų 
laikais ties Karinu brivo tiktai 
laikinas tiltas, sukaltas iš len- 
tų ič paplukdytas a*nt vaū'dėnš.1 
Tokį1 tiltą žiėmai višai nuirhdd- 
vo. Žiemą1 ša'ltisi visą Nemri’rią 
apkloja lėdii ir iš jo padaro iš
tisą ledo tiltą. Bet rrideriį ir pa
vasarį per Nemuną nebūdavo 
jokio pervažiavimo, nė perėji
mo. \ . i . ....

Vokiečiai karo metu pastatė 
per Nemuną keturis medinius 
tiltus — du tięs Kaunu, vieną 
ties Alytum ir vieną ties Prie
nais. Kaip vokiečiai laikini bu
vo Lietuvoje šeimininkai, taip 
laikini buvo ir jų tiltai

L

PERSONAL
________

PAIEŠKAU MOTERS ar mergi
nos apie pupę ąinžiąus, kad butų 
bizhierka, prąpęrtięrką arba iar-
mierką ir nors kiek pamokinta. Aš 
esu vaikinas pusamžis ir esu paty
ręs prie biznio ir turiu gerą dar
bą. Malonėkite rašyti . laiškų 
Box 849,. 1739 So. Halsted St.

; fliELP. WANTED-^FĖ$iAiJ 
Darbininkių Reikia

REIKALINGĄ MOTĘRS dėl abel- 
no namų darbo ir prižiūrėti vai
kus. Gyventi vietoje. Gera mokes
tis. Hemldck 0419. 14’3'9 W. Marųue- 
Ųe Road. ,

. REIKALiNČlA MERGINOS paty
rusios. prekybos įstaigai už .veiter- 
ką. ne jaunesnės 21 mėtų. Atsišau
kite. 4311 So. Halsted St. 
----------- --

REIKIA ŠEIMININKĖS, Virimas 
paprastas, kaime,, dėl vasaros, gera 
alga. Estabrook 0040.

yra gryna 
organizaci •

duodami 5

TAUTIŠKOS PARAPIJOS •
M, n ^IKNIKASt > * • ♦

Birželio £6, 1938, bus prie Tau
tiškų Kapiųių, su pamarginimais, 
Prašome visus tautiečius ir jų drau
gus dalyvauti šiame išvažiavime.

KUN. S. LINKUS.
IR VALDYBA

3 METU MIRTIES
Sukaktuvės

Bei! aną dieną jis gauna gro- 
niatą, iš kurios aiškių kad ra
šytojo akyse Reporterio Šerai 
labai nupuolę:

“Will you plėase try to miiid 
you own business about the 
goings ip this neighborhood...” 
Jeigu reporteris nenutils*, tai jis 
gaus patirti kur pipirai auga...

Reporteris nenttsigą’s. Jis jūii 
žino kur pipirai auga, kitaip 
negalėtų būti reporterių. Pek
los, ^grumbjHiių> jis« gamta * tibk' 
ir liek. Parašo^ —gauna pek
los, neparašo vėl gauna peklos. 
Ir beveik visada nuo tų pačių 
žmonių. Mat, paprastai, tokie 
žmonės, kurie puola ant Re
porterio už teisybės parašymą,

FURNISHĘD RQOMS—TO RENT 
Gyy^Ąlmrij. Kaihbajtiai

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

BUSINESS CHANCES

PARDAVIMUI TAVERNAS, biz
nis gerai išdirbtas, visokių tautų 
apgyventa, biznis eina gerai. Prie
žastis—savininkas išvažiuoja far- 
moh. 942 West 59th St.

RENDON KAMBARYS pavie
niams; garažas, maudynės; karštu 
vandeniu Vildomas. Mrs, Edąa Gri
gaitis. 7034 So. Artesian Avė.

' • 't

KAMBARYS ANT RENDOS dėl 
vaikinę ar merginos prie 2 žmonių.

7207 So. Campbell Avė.

RE AL ĘSTATE.FOR SALE 
Namai-žėmė Pardavimai

PARSIDVobA 4 fletis muro ge
rame stovyje, Ąžuolo trimingai, 
rendą. neša $65.00 į mėnesį, gara
žas. Kaina $4000. Mažai tereikia į- 
neŠti arba mainysim ant mažesnio 
namo. Box 846, 1739 So. Halsted St.

KAMBARYS REND'ON dėl vyro 
arti 2 gatvekarių,- prie mažos šei
mynos. 6318 So. Albany.

PARĘNDUOJU KAMBARĮ ir 
gali vartoti virtuvę—ant antrų lu
bų iš užpakalio. Atsišaukite po 7 
vakare, 1438 West 61st St.

tfuRNliuiĖ-FlKTURfi FOR SALE
Rakandai-ir Įtaisai Pardavimui

REIKIĄ MERGINOS namų dar
bui motinos \ pagelbininke, būti, 
Šaukti po 5’ vakare. Hollycdurt 
1081.

1 1 ■'rF1".. -t*'......... ...... ....... ...............HELP WANTED—MALĖ
i ' parbihinkų Rėikia_______

Peikia dArbininKč ant far- 
rnos nę senesnio kaip 35 metų. 
Kad kiek suprastų parmos darbą.v 
Mrs. M. Norgel, 4340 So. Sawyer 
,Ave., ar R. 1, Lockport, III.

IŠPARDUODAME BARŲ Flk- 
ČERIŲS, ...1938, .visokio didžio.sų 
Coil Baksaiš ir sinkom. Taipgi. Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius. ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite muš pirm riėgu 
pirksite kitur. .

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

CALumet 5269.

, FOR.RĘNT
Gera proga uždėti kepyklą (Ba- 

kefy), aplink nėra tokio biznio. Di
delė krautuvė. 558 West 37th St.

PARDAVIMUI BŪČERNĖ ir gro- 
sėrnė,. vieta išdirbta per daug mė
tų, biznis geras,. nebrapgiai. Prie
žastis — 2 bizniai. 4530 So. Wood 
Street.

. PARpAVlMUI TAVERNAS,, ar
ba priimsiu PUSININKĄ, geriau
sią vieta ant South Sidės. Turiu 
du biznius, viena negaliu laikyti;

1441 East 63rd St.

PARDAVIMUI arba rendon nuo 
liepos 1-mos bizniaVas namas. Per
siduos už mažiau negu buvo mor- 
fičiaūs. Namas geroj biznio vietoj. 

04 W. 31st Street. Dėl informacijų 
pašaukite Hemlock 4440. .

Pardavimui 2 aukštų na
mas, 2 karų garažas, viškus, užda
ryti porčiaL Kaina $3900.00. Savi
ninkas. 3235 So. Madison Avė., 2-os 
lubos; Brookfield, IU.

PARSIDUODA TAVERNAS, se
niai . išdirbta, vietą — nebrangiai. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos. 1401 So. 51št Court, Cicero.

TĄVERN ir Lunch fuimis, gerai 
išdirbtas biznis, nebrangiai. Atsi- 
šaukit 2301 So. Western Avė. Tel. 
Seeley 9754.

. PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ 
būhgaloxV, mūrinis su beismęntu, 
arba mainysiu į didesnį namą.

6436 So. California Avė. s

ROSE JUCIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

25 dieną Birželio mėn. 1935 
m., sulauk u s 

metų am- 
gimus 

11. 
ką 

Eng- 
High 

. Pali- 
dideliame 

u d i m e 
ir se-

žiaus, 
Chicago
baigusi 
lewood 
School.

motiną 
sutę.

Jau 3 me- 
praėjo 
tu duk

rele atsiskyrei nuo musų. Tu, 
Musų Brangioji Dukrelė ir 
Sesutė, jau ilsiesi kapuose, 
ramiai, taip tyliai. Tavo mie
go niekas nebetrukdo. Bet at- • 
simink, Brangioji, kad kiek
viena praslenkanti valanda, 
kiekviena diena, mus neša vis 
arčiau prie Tavęs, ir ateis lai
kas, kada mus sale Tavęs pa
guldys.

Tavo malonus veidas tebe
stovi prieš musų akis kasdien, 
kas valandą. Tavo žodžiai, 
Tavo skardus juokas tebe
skamba musų ausyse. Mes te- 
bejaučiam tą meilę, kurią 
mumyse sužadinai, kai tebe
buvai tarp musų. Mes neuž
miršime Tavęs ir gyvensime 
Tavo atsiminimais iki ateis 
diena, kada ir mums reikės, 
užmerkti akis.
Motina Paulina, Julius ir

....... — —

11 R Gėlės Mylintiems11 U U A Vestuvėms, Ban- f| MU kietams, Laido- 
v ■ tuvėms, Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Archėi- Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

I nVFIKR tS^uTIbVV Visas Pasaulio
-• _■ , Dalis. .

kVIETKININKAS
Gėles Vestuvėms, Banldeiams 

ir Pa g Žabams.
3316 So. Halsted Street

Tel.

visokiomis* “hot news” apie ki
tus žmones. Žiūrėk, sako, Ag-» 
n'iėškos Burbutienės vaikas džė- 
loj atsidūrė. Parašyk į gazietą! 
Aš noriu tą bobą “pafiksyti”. 
Jei parašysi, tai gerai užfundy- 
siu!

Je, kariais Reporterio darbas 
niekai, ypač kai susitinki su 
Žmonėmis*, kurie kitiems duobę 
kasa, o paskui šaukia gvoltu 
kai patys įkrenta.

Bynsas

A. t A.
JONAS DARSC&

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Birželio 23 d., 8:55 vai. vaka
re, 1938 m’., sulaukęs 43 m. 
amžiaus, gimęs Šiaulių apskr. 
Vasagolės parap.

Amerikoj išgyveno 26 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Anną, po tėvais Rut
kauskaitę, 4 brolius: Charles, 
Antaną, Juozapą ir Jurgį, 
pusseserę KUnickienę, švogerį 
Dr. Rooth, švogerį'Petrą Jur
gaitį ir jo šeimyną ir Joseph 
Petraitis ir jo šeimyną, ir Al
biną Katauskas ir jo šeimyną, 
o Lietuvoj—brolį Mykolą ir 
gimines, z .

Kūnas pašarvotas 2517 W. 
46th St. Laidotuvės, .įvyks pir
madienį, birželio 27 d., 9:00 
vai. ryto iš namų bus atly
dėtas į šv. Agnieškos, (39th ir 
Washtenaw) parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Jono Darsch gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

N.ulįudę liekame, . A \ 
Moteris, Broliai ir kitos Gim. 
Laid. Dir. Petkus ir Eudei- 
Icis, Tel. Virginia 0883.

i. Tik 
kcleriais metais vokiečiai ank
sčiau išsikraustė negu jų tiltai 
supuvo ir sugriuvo.

Lietuva rūpinasi viską dary
li ir dtatyti, kad butų tvirta, 
patogu, patvaru ir gražu. Taip 
statomi ir tiltai. Vietoj vokiš
kųjų sugriuvusių tiltų Kaune, 
ties Aleksotu ir Aukštąja Pa
nemune, prieš keletą metų pa
statyti du dideli, gražųš beto
no tiltai, kurie laikys šimtme
čius. Toks prit tiltas, karininko 
Juozapavičiaus vardo, pernai 
pastatytas per - Nemuną Alytu
je. Taip pat gelžbetono didelis 
.tįltųs dabar st^j^iaiį..tics^Prįę- 
nais. Tokiu budri neliko , - ant 
Nemuno jau ū'e vieno vokiečių 
tilto, o rusių statytas tebėra tik
tai geležinkelio tiltas Kaune.

Vieton vokiečių keturių su
puvusių tiltų jų vietoje pasta
čiusi keturis puikius, patvarius 
gelžbelobihius tiltus, Lietuva 
tuo nesitenkina. Jau ruošiamasi 
pastatyti pėr Nemuną dar tris 
didelius geležies betono tiltus, 
bar vieną ties Kaunu, vieną 
ties Seredžiumi ir vieną ties 
Jurbarku, babar ruošiama s<i 
tiltams projekiai, tiriama jų 
statybai vieta ir vykdomi kiti 
pasiruošiamieji darbai.

Šiuos tiltus pastačius, Nemu
nas tarp Alytaus ir Jurbarko 
bus perjuOštas septyniais nau
jais puikiais ir beveik amžinais 
tiltais, neskaitant geležinkelio 
tiltų. Mažesnių, bet 'taip pat 
gražių ir patvarių tiltų per įvai
rias/ upes nepriklausomybės 
metais pastatyta keli šimiai. 
Tiktai į tiltų statybą vyriausy
bės ir’ savivaldybių ja'ū yra' su
dėta keliasdešimt iriilijorių litų.

Tsb.

REIKĄLiNGĄ duohkepio — pir- 
mArankio dėl ruginės didelės duo
nos, 6 ir 3 svarų. Geram ir supran
tančiam gerd alga ir nuolatinis dar
bas. Atsišaukite ypatilkai subatoj 
nuo 4. po pietų, nedėlioj iki pietų. 
2910 Wešt 40th Si.

• REIKALINGA ŽMOGAUS katras 
gali pamilžti 2 karves, ir šiaip len
gvą darbą atlikti. Geras užlaiky
mas ir kambarys. Atsišaukite Silver 
Lake, Wis., Box 77.
■_________________ -j/ _________________ ________

REIKALINGAS ŽMOGUS, kuris 
gali 2 karves pamelžti. Darbas ne
sunkus. Gęras užlaikymas ir kam
barys. PetėfBernotas, Box 77, 
Silver Lake< Wis.

REIKALINGA VYRO dirbti ukė- 
je — patyręs, kuris suprahta darbą. 
Šaukite Dorchęster 3385.

• >» * • T*,.

FOR RENT—IN. GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDON ŠTORAS su visais fik- 
čeriaiSj, tįhkafhas bučėrhei ar ta- 
.vefhui, nėbrangi, renda. TON Y 
BIVAŲŲS, ) We§t 37th . St. f I

. VISI 5 KAMBARIŲ rakandai 
greitam pirkėjui, gerose sąlygose, 
kartu arba atskiromis dalimis, ne
brangiai. 118 E. 105'th St.

PARSIDUODA. KRIAU čl A U S 
BIZNIS, naujos mados prosinimo 
mašina, 5 mętus vartota. Parduosiu 
pigiai.' Turiu kitą užsiėmimą.

1314 West 69th St.

poiJcijOs vAchm. L.
LINSKIS .VN'fRUKART
BAUSTAS ŠĖŠERIAIS

TAIS KALĖJIMO

NU
ME-

Gegužės 17 d. Kafiūoriienės 
teismas, Kaųriė, viešame posė
dyje, sprendė Klaipėdos kraš- 
to policijos vachmistro Lėo Bia- 
linskič balidž bylą, kaltiriatad 
pagai Ė. St. 142 štr. 1 d. ir

PĄRSIŲUODA. RAKANDAI; ga
lima išfenduoti kambarius ir krau
tuvę su visais įtaisymais. Tinka 
lunchruimiu'i,’ arba parduosiu visą 
namą labai pigiai, arba mainysiu 
į kas ką turite.. 1838 Canalport Avė.

PARSIDUODA KRIAUČIŲ ŠA- 
PA. Bižnis išdirbtas per 15 ;metų. 
Tik vienas kriaučius visoj apielin- 
kėje.. Pigi, renda 3 metų .lease. Par
duosiu pigiai. 3113 W. Illth St.

PASINAUDOKITE LIETUVIAI!
Gera proga $18,0'00 vertės mūri

nis 2 aukštų, 5 ir 4 kamb. muro 
namas ir medinis namas sykiu, 5 
kamb. ęo'ttage ant biznio gatvės, 
žioras su-4 kėmb. Mes norime mof- 
gičių $5500 arba gali pirkti už 
$6500. CASH. M. G. VALASKAS, 
10619 So. Michigan Avė., Tel. Pull- 
man 0670. ,

TURI PARDUOTI 6 kambarių 
buhgalovv, tris kambarius viškuoše; 
2 lotai, karštu vandeniu. šildomi, 
filė vana, garažas, višfininkas, play 
house, (be skOIiį) viskas už $5500, 
savininkas, R. Blair, 6240 So. Kol- 
mar Avė., City.

.PARSIDUODA TAVERNAS su 
šokių sale. Pardavimo priežastį pa
tirsite vietoje. 10808 So. Michigari 
Avenue.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

(pasiprieširiiriias policijai j.
Iš šios bylūs prisiiriintina 

tai, kad į’ršiėjiisiij mėtį lapkr. 
6 d. Klaipėdos kf. potičija' 
žė sųimiris tris dviračių vagis. 
Policijos aūtūfnobilis, pakelėj 
į Klaipėdą, prie Normantų km., 
prisivijo tris pasienio poličiriin- 
kus, dviragiais važriojahčius. 
Klaip. kr. policijos automobilis 
pasienio policihinkris Sjjvažine- 
jo ir sūžėisfus kelyje patfiko. 
Policijoj vadais sužinojęs, kas 
atsitiko, ' pasiuntė automobilį

grįžtančius KI. *kr. policininkus 
sulaikyti. Sulaikomi Kl. kr. pb- 
'lic. vachmistras BialinSkis ir 
Hermanas pasipriešinę, o Bia
linSkis hėt veiksmu.

Už dviraęįais važiuojančių 
policininkų ^važinėjimą Bia- 
linskią vietos teisrųo nubaus
tas 6 mėri. papr. kalėjimo; o 
už pasipriešinimą policijai iš- 
kėlita kita byla;

Kariuomehės teismas Bialin- 
skį nubaudė 10 met. sunk, dar
bų kalėjimo, Hermaną išteisi
no.

Nubaustojo gynėjai padavė 
kasacinį skundą Vyr. tribuno
lui ir Kariuomenes teismo 
sprendimas buvo panaikintas, 
o bylą grąžino tam paciaih teis
mui iš naiujo spręsti.

Mat, kasaciniame skunde bu
vo teigiama, kad pasienio po- 
lič. vadas kišęsis į riė jo kOm- 
petėncijAi priklausančiiis reika
lus, neturėjęs teisės duoti įsa
kymo sulaikyti krašto polici
ninkus ir t. t. Tai vyr. iribti- 
nolas ir grąžino Kariuomenės 
teisniiii patikrinti pasienio po
licijos vado veiksmų teisėtu
mą.

DaLar pasiefiib policijos va
das iššauktas liudytoju pripa- 
žiho, kad tai ne jo buvę kom
petencijos reikalai, bet kadan
gi daiykė’s b'dvęs in flagran
tį, tai jis . turėjos įsikišti. i 

Kariuomenes teismas Bjalin- 
j skf pPi’pa'žiAo' kaitri ir nribaridė 
šėšėriais ihėta'is sunk, datbų

t AŲTOŠ—TRUCKS FOR SĄLE 
Autėmobniai ir Trokai Pardavę

A'i'ĖlK j didžiarisį naujų ir 
atimtų automobilių išpardavi
mą— tbkį, kokiri Chicago nėra 
bet kada mačiusi pas—

COOK COUNTY FINANCE
COMPANY

ties 1340 Wėst 63rd St.
Virš 300 naujų ir .Vartotų karų 

bus .parduodama tiesiog publikai. 
Jus galite nusipirkti tikrą 1938 me
tų karą už tik $395 ir 1937 katą už 
tik $295., Ne daugiau. Taipgi se
nesnių modelių karai už taip pi
giai, kaip $35. , , .;

Nepirkite naujo . ar vartoto ka- 
■fo tol, kol nebusi matęs musų 
parodos kambarius. Mes užtikrina
me, kad sutaupysime jums šimtus 
dolerių.

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

f Atdara . kas. vakarą iki 9:30 P. M. 
ir visą dieną sekmadienį.

ČOOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 Wėst 63rd Street 
ties Loomis.

; PARDAVIMUI TAVERNAS ge
roj viefoj, gerai įrengtas. Priežastis 
patirsite vietoje. 2446 W. 71st St.

PARSIDUODA TAVERNAS, pil
nai įrengtas. Pigi tenda, 7 kamb. 
Viršuj—3 metams lease. Parduosiu 
pigiai, išvažiuoju Lietuvon.

3862 Archer Avė.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDĄ. AUTO SALES
806 \Vest 3išt Strėet

Telefonas VlČTORY 1696

PĄRbAVIMUi 2 FORD trbkai— 
1 /Pąriel, 1 Stakė, privačias nupirks 
pigiai. 7126 So. Pockwell.

BUSINESS, ČriĄNCES 
Pardavifhūi Bizniai <

Parsiduoda tavernas — 
geroj vietoj — geras biznis — pil
nai įrengtas. , Priėžastį. pardavimo 
patirsite vietoje. 2919 W. 59th St.

PARSIDUODA TAVĖRNAS prie 
dirbtuvių1 ęu af be namų karštu 
vandeniu . šildomas. Bižnis išdirbtas 
per 8 ihėtus. 5642 West 65th St. 
---- ..    . . ------- ------—— 

. PARSIDUODA ŲĖRAS TAVER
NAS. Vieta išdirbtą per daug me
tų, , kampas—4 kambariai gyveni
mui. Pigi renda\

4458 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA tavernas, barge- 
nąs $10’0’0 paveiks. 4318 North River 
Road, Schiller Park.
r ■ ■ — ■ ■ .....

PARDAVIMUI TAVERNAS. .Ge
ra vieta. Priežastis—liga. 720 West 
35th St.

REAL ESTATE FOR SALE

... TURI PARDUOTI
Moderną geltonų plytų, 6 apart- 

mentų namą KelVyn Park’e. Ren
da $2400. Kaina $12,000.

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

3585 Mihvaukee.

ŪKIS, TURTINGA, vaisinga že
mė, 40 akrų alfalfa ir derlius, 40 
akrų Beech ir Maple miškas, 9 
kambarių namas gerose sąlygose. 
Geros barnės 33x70, du vištininkai, 
dvilipis garažas, gilus šulinys, vėji
nis malūnas — neribotas vandens 
išteklius. Mylia į mokyklą, blokas 
į bažnyčią—1% mylios į krautuvę 
—miesto salė skersai kelio—arčiau
sias miestelis 6 mylios ant gero 
pataisyto kėlio. Randasi žiemių 
Michigan. Senatvė pardavimo prię- 
žastis. Galima sutvarkyti terminais. 
$1700 Banko morgičius—laikas 17 
metų iš 4Vfe%. Visa kaina $4,000. 
Rašyti 1739 So. Halsted, Box 845.

RHINĖLANDER, WIS. pardavi
mui ar mainui į Chicagos_ namą 
119 akrų farma No. 1 žemė, maši
nos ir stąkas. Prie gero kelio ir 
lake fronti Priežastis pardavimo— 
negaliu viena apsidirbti. Platesnių 

. -žinių- suteiksiu, per laišką.
. ANNA. LUKAS, 

’ R. 1, (Rhiriblander, Wis.

. $4700'; AUKUOS puikus, 2 flatį, 
5 ir 6 kambariai, konkrito pama
tąs, 4004 So. Mėplėvyood Avė. Ap
žiūrėkite iš lauko, tik ne trugdy- 
kite nuorhinirikų. Norint pamatyti 
yidų, pasimatykitė su ARTHUR 
RlNCK, 3711 W. 63rd St.

SIŪLOMA DU DIDELI BARGE- 
NAI De Kalb County ukėse. 196 
akrų ir 116 akrų, 62 mylios Chica- 
gos vakaruose, abiejuose ukėse pui
kus žvejojimai, prie cementinio ke
lio, geriausi pagerinimai, IV* my
lios nuo Kingstom Teisingai įver
tinti greitam pirkėjui. W. H. Bell, 
Realtor, Kingston, Illinois.

BARGENAS gr^tafri pirkėjui — 
gefas 3—6 kambarių plytinis bų- 
dihkaš’ su varia ir dviejų karų ga
ražu, mėnesinės ^pajamos $74.00, 
lietuvių apylinkėje. Kaina $5.300, 
mbrgičiųs $3,750, pinigais $1550. 
Kreiptis 3254 So. LoWę Avey ant
ras aukštas. Savininkas. Joseph 
Malanowski.

Fi0WĖRŠ-PtANTS—FOR SALE 
Gėlės-Žaldiinynai —. Pardavimui
CORN, RUBBER PLANTS’AI,— 

SIEKIA LUBAS— PARDUOS PI
GIAI— LABAI TINKA ŠTORO 
LANGUI.

1739 So. Halsted, Box 848.

PARDAVIMUI 2 flatų plytinis— 
6 ir 6 kambariai, karštu vandeniu 
šildomas—ąžuolo trimai, $8700.

6736 So. Campbell Avenue.

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.

PARDAVIMUI 4 kambarių ply
tinis—$600 įmokėti. Blokas į Hum- 
boldt, parką,. $2,000.00. Furnaso šil
dymas. Berkshire 4436.

1- ■ ,, 'į į r fili ■ į i'

pftiĖžAštiš.
Ji: “Iš tikrųjų, Jonuk, tu 

blogiausiai esi apsidaręs visa
me riitasfe. Ąč tri negali gra
žiau viljceti?” .v

Jis: “Nė, mažyte, to bega
liu” k

Ji: “O' fcodėl?”
Jta; “j ; .... .... .. .

židusfai apsivffkūsf ______
mieste.” lt

.PARDAVIMUI . TAVĖRNAS. 
Prįęžastis — išvažiuoju į Lietuvą. 
Biznį^ gerai išdirbtas pąr daug 
mėtų- 3600 So. Ėmėrald Avė.

pard'avĮmui. ., tAvėrnAs / —
tūri parduoti -; nebrangiai.

2651 Wėst 59th St.

TAvĖĖNAę ge
rai išdirbtas bižnis, priešais lįeatrą, 
priežastį pardavimo patirsite vietoj. 

3517 So. Hėlsted St.

Pardavimui 2 flatai po 5 
kambarius su akeliu žemės Jųstice 
Parke, Gardlane Avė., Jųstice Park, 
Clearirig Station, 2 blokai į Šiaurę 
nuo Archer Avė. Mrs. T. Karvasek.

PARDAVIMUI ar mainymui 3 flą- 
tų namas su’ taVernu į privątį namą 
arba į ūkį ant highway. 4213 So. 
Campbell avė.

PARDAVIMUI bizhiavas NA
MAS ant 63rd ,ir California štoras 
2, f Ietis ir 2 karų mūrinis gara
žas, bevėik naujas. Parduosiu' už 
pirmą teisingą pasiūlymą.
Tel. Rep. 3719 Res. Rep. 3714.

ADOMAS WIDZUS PRANEŠU 
visiems Chicagiečiams draugams ir 
pažįstamiems, kad sugrįžau į savo 
seną automobilių taisymo bizn|; 
nesvarbu koks yra trubelis jūsų ką- 
rui ar trokui, aš galiu pataisyti la
bai prieinama kaina. Mano patyrir 
mas per daugelį metų, sutaupys 
jums pinigų. Reikale šaukite 2625 
West 47th St., Tel. Lafayette 0376.

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.

25 PĖDŲ ’ BIZNIAVAS. LOTAS— 
mainysiu į bučernę, grosernę arba 
taverną. Atsišaukite Tel. Engle- 
wood 2116. s

FINANCIAL
Finanšai-Paskolos

PARSIDUODA TAVERNAS1, pil
nai įrengtas, gėrė j vietoj. Visų 
tautų apgyventa. Priežastį pardavi
mo patirsite jmt vietos. 1409 South 
49th AVė., Čicero, 111.

PARDUODAME 4. flętį muro na
mą su gerai einančiu tavernos biz
niu. Kaina tiktai $8550.00. Arba 
mainysime ant privatiško namo, ar
ba grosernės. Priežastį dažinosite 
ant vietos. Box 847, 1739 So. Hals- 
ted St.

....JEIGU REIKIA PINIGŲ—
Kreipkitės J Naujienų spul- 

ką. Dtiodame ant pirmų mort- 
gičių lengvais Išmokėjimais. 
Lithuanian Building Loan and

Savings Association 
173(1 Šo. Halsted Street

PARSIDUODA TAVERNAS, su 
Lunch counter arba priimsiu pu
sininką. ARMON, 1731 W. Madison 
St., Monroe 8516.

PARSIDUODA 20... AKRŲ arti 
Chičagos—pigiai. Arba mainysim 
ant namo ir reikale priimsim mor- 

CHARLES URNICH, . 56 W.

SkdLINĄM PINIGUS
ant Pirmu Morgičiu Chicagoja if

Del tO, teiti iu ėst gr&- , PAĖSįpVČDA TAVERNAS 
apsivilkusi visrirrie blinl> ^difbtas per 5 metus.-nis išdirbtas pėr 5 motus —ge- 

ra, vieta—^ėbrfingiai. 6241 Broad- 
way, Hollycdurt 3423.

•<

gičių. CHARLES URNICH, .56 W. Apielinkėsė riuo 5 iki 15 nfeW.
Washihgton St, Room 514. Rašykit. SIMANO DAUKANTQUjUgmil^^g peuekąl- savingsPLYTINIS NAMAS su groserne 
ir 5 kambariai pardavimui ar mąi- 
nyąiui—^.karų. gdrkžąS. 2525 South 
Green St. Victory 5024.



lllinois Darbo Partijos Kandidatai ir 
Platforma Rudens Rinkimams

Reikalaus Panaikinti Sales Taksus, Siūlo 
Įvesti Valstijinius Pajamų Mokesčius

už išlaikymą civilių teisių ir

Ilk'nois Darbo partija savo Taksų klausime konvencija 
konvencijoj Chicagoj, nomina-l pasisakė už atšaukimą prekių 
vo kandidatus sekamiems rin- taksų ir įvedimą valstijos pa
kiniams, taipgi priėmė platfor- jamų taksų. Konvencija stojo 
mą ir programą kampanijai.

Frank McCulloch iš Evansto- už darbininką teisę organizuo- 
no, vadas Lllinois Workers AL 
liance, tapo nominuotas kandi
datu į senatorius.-

Joseph Jacobs iš , Chicago, 
plačiai žinomas darbininkų ad
vokatas ir Bert Nelson, narys 
pečkurių ir garvežių inžinierių 
unijos, tapo nominuoti kongres- 
manais nuo visos valstijos—“at

NAUJIENOS, Chicago, m.

i*

•NAU,
Naujas tiltas per Ohio upę ties Cairo, III., kurs bus atidarytas liepos mėnesyje. 

Jis kainavo $3,200,000 ir yra 5,865 pėdų ilgumo.
• ' ' vi , 0 X

______________ Šeštadienis, birž. 25, 1938

DR. GRAIČUNAS ATRANDA KAS KAR
TAIS KRITIKUOTI APSIMOKA

Džiaugiasi, Kad Vargonininkai Atbudo

Meyer Halushka, narys Chi
cago Migli School mokytojų li
nijos yra kandidatas į Superin- 
tendent for Public Instruction. 

lllinois universiteto globėjais 
nominuoti Wenlly Hildebrand iš 
Chicago, Maynard Krueger, e- 
konomijos prof. padėjėjas Chi
cago universitete ir Ina Whitę, 
narys valstijos, kauntės ir mie
sto darbininkų unijos.

Partijos Pild. Komitetui 
vesta parinkti kandidatą į 
stijos iždininkus.

6 Vai. Darbo Dienos
Priimtoji platforma reikalau

ja Įvedimo 6 vai. darbo ir 5 
dienų savaitės be sumažinimo 
savaitinės algos; užtektinos so- 
cialės apdraudos,'senatvės pen
sijų ir nedarbo apdraudos, pa
didinimo WPA paskirimų ir 
paakstinimo namų statybos.

pra- 
vai-

tis ir streikuoti. Taipjau liko 
pasmerkti kaip fašizmas*/ taip 
ir nacizmas, kaip užsieny, taip 
ir namie. Konvencija taipjau pa
sisakė už nacionalizavimą ban
kų, susisiekimo įmonių, visuo 
menės aptarnavimo įmonių ir 
kitų visuomeninių industrijų. 
Konvencija pasisakė ir prieš 
karus ir .reikalavo referendu
mo prieš paskelbiant karą.

Dalyvavo 200 Delegatų
Konvencijoj dalyvavo dau

giau kaip 200 delegatų, atsto
vavusių per 100 unijų ir kitų 
darbininkų organizacijų. Buvo 
atstovaujamos kaip CIO, taip 
ir Darbo Federacijos unijos. 
Bet dauguma unijų delegatų 
paėjo iš Darbo Federacijų lo
kalų. Buvo atstovaujamos ir 
kelios darbininkų pašalpinės 
organifcacijofc, kaip Darbinin

kų Ratelis, Slovėnų nacionalū 
pašalpinė draugija, etc.

Konvencija priėmė planus 
sudarymui wardų ir . precinktų 
organizacijų mieste ir visoj 
valstijoj. Tuoj aus bus pradėta 
smarki kampanija paskleisti pe
ticiją įtraukimui partijos į 
ateinančių rinkimų baliotą.

—B.

penki maži vaikai. Namo 
vininkas išmetė šeimyną iš 
to už kelių mėnesių nuomos 
sumokėjimą

Dwyer šeimyna gyvena iš
šalpos, bet už nuomą negalėjo 
mokėti, nes šelpimo adminis
tracija nebemoka pinigų tam 
tikslui.

ša
bu- 
ne

pa-

Tiki, Kad Chicago 
Gaus Pinigą 
Subway Kasimui

EilęWashingtonas Užtvirtino 
Projektų Automobilių Susi 
siekimo Gerinimui.
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Budriko Programai 
WAAF — WHFC

Kas savaitę cjiicagieciai
apylinkės lietuviai turi progą 
pasiklausyti trijų puikių ra
dio programų, kuriuos leidžia 
Jos. F. Budriko Radio ir Ra-

........ .............................. .................... .............. 

ir lietuviškas dainas, kurias iš
pildo rinktini vietiniai daini- 
ninkai-ės ir muzikai.

Del to, Progress radio pro- 
gramus mėgsta lietuviai klau
syti, taipgi mėgsta Progress 
Krautuvę lankyti pirkimo rei
kalais, nes Progress Krautuvė 
gerai lietuviams patarnauja. 
Adresas 
Halsted 
nois.

yra 3222-24-26 South
Street, Chicago, Illi-

Rep. J.

kandu Krautuvė, adresu 3409- Šaukia 303 Liudyti
17 So. Halsted Street. e 4»-

t a*,'. *. * *. . šie Pieno Monopolio 
nmiiimhrm is >

Tyrinėjime

Šiandien Delegatai 
Išvažiuoja į SLA 
Seimą Scrantone c

Siūlo Suorganizuoti 
Valparaisiečių 
Grupe

Traukinys išeina 10 vai. ryto, 
Chicagos laiku, iš , LaSalle 

Stoties

♦ ‘ f ' •
Mintį Pakėlė Kon. P. Daužvar- 

dis; Ką Mano Kiti

Šiandien, 10 valandą ryto 
(Chicagos laiku, o 9-tą valan
dą—Standard laiku) iš LaSalle 
gelžkelio stoties išeina specia- 
lis ekskursinis traukinys, ku
riuo važiuos apie 50 delegatų 
į SLA Seimą Scrantone, Pa. 
Delegatai bus iš Chicagos ir 
kitų Illinois valstijos vietų.

LaSalle stotis randasi prie 
LaSalle ir Van Buren gatvių-

Chicago yra centras Ameri
kos lietuvių. Tame centre atsi
rado didelė. aktyve organiza
cija. Tos organizacijos nariai 
yra Valparaiso universiteto au
klėtiniai. Šiandie savo eilėse 
turime redaktorius, gydytojus, 
dentistus, kunigus ir įvairius 
biznierius, kurie yra lankę Val
paraiso universitetą.

Lietuvos konsulas p. Dauž- 
vardis irgi yra Valparaiso uni-

Majoras Kelly vakar grįžo iš 
Washingtono ir raportuodamas 
miesto tarybai pareiškė viltį, 
kad Chicago gaus federalių pi
nigų subway kasimui. Jis taip
gi pranešė, kad Washingtonas 
jau užtvirtino kelis projektus 
pagerinimui automobilio susi
siekimo Chicagoje. Vienas to
kių projektų — tai išvedimas 
Wacker Drive gatvės iki Outer 
Drive. Wacker Drive dabar pa
sibaigia prie Michigan avenUe.

Kitas sumanymas, tai išve
dimas tilto automobilio Susisie
kimui virš gelžkelio bėgių, La- 
ramie gatvėj, nuo Roosevelt. 
Trečias projektas tai pastaty
mas naujo gelžkelio tilto prie 
49th ir Ashland.

Nedeliomis ir 
programai yra perduodami iš 
stoties WAAF, 920 kil. nuo 4 
iki 4:30 po pietų, o ketVergais 
visą valandą dš stoties WHFC, 
1420 kil. nuo 7 iki 8 v. vakaro. 
• Beje, tenka., pastebėti, kad; 
Budriko naujoji rakandų krau
tuve—Budrik Furniture Mart, 
yra nepaprastai gražiai išpuo
šta ir pripildyta dabar naujau
sios mados namų i’akandais: 
puikiausiais Parlor setais, Ra- 
diomis, miegamo kambario se
tais, kaurais, puikiausiais pe
čiais, elektriniais šaldytuvais—• 
refrigeratoriais, skalbiamomis 
mašinomis ir kitomis namų 
reikmenimis, o kas svarbiausia,! 
tai dabar pas Būdriką žymus 
kainų nupiginimąs. S. Z.

Liepos 15 d., Chicagos fe- 
deralė grand džiury pradės pie
no monopolio tyrinėjimą, ku
riame liudys 300 žmonių.

Visi yra artimai surišti su 
pieno bizniu Chicagoje ir at
stovauja įvairias pienines ir 
pienininkų organizacijas.

Grand džiury tyrinėjimas 
yra paremtas kitu tyrinėjimu, 
kuri per metus laiko vedė Chi
cagoje valdžios slaptieji agen- 

j tai. Federalė valdžia pirmoje 
į vietoje, nori patirti, kodėl ūki
ninkai už pieno kvortą gauna 
tik apie 3 ir pusę centų, o var
totojai Chicagoje turi mokėti 
po 12 už kvortą.

Kai kada drąsus teisybės žo
dis, pasakytas viešai, pakeičia 
nusistatymą ir apsileidimą tvar- 
kingesnėn-tikslemėn pusėn ir 
neša matomus, apčiuopiamus 
vaisius. Tas gerai, pagirtina ir 
garbinga!

Noriu čia nors trumpai pri
minti “Naujienų” skaitytojams 
apie savo trumpą pastabą iš 
dienraščio “Draugo” metinio 
koncerto, kuris įvyko vasario 
6 d., 1938 Lietuvių Auditorium. 
Tame koncerte ponai vargoni
ninkai bliovė. Nedainavo ir ne
giedojo, o bliovė veršių balsais.

Po to kai tilpo “Naujienų” 
skiltyse mano straipsnelis, ger. 
ponai vargonininkai ilgai ilgai 
susitikdami su manim nesi- 
sveikindavo, tik galvą palinga
vę skubiai pro šalį praeidavo.

Na, tiek to. Laikas išgydė 
žaizdą. Ir šiandien kitas lapas 
lietuvių vargonininkų sąjungos 
istorijoje pradėtas rašyti. Kil
nias ir tvirtas pastangas deda 
Vargonininkų Sąjunga suteikti 
visuomenei sielą gaivinančios 
muzikos, dainos ir bažnytinių 
giesmių.

Štai “Muzikos žinios” No. 5 
š. m. teikia tiek daug vilties 
duodančių žinių, kad žmogus 
skaitai tuos pranešimus, tas su

teikiamas žineles ir netiki. Nu- 
siėmi akinius, nušvarini ir akis 
nutrynęs ®u rankove vėl juos 
užsidedi ant nosies ir skaitai 
iš naujo tas eilutes, kur aiškiai 
parašyta: 1) Chorų vedėjų pa
sitarimas, 2) Vargonininkų Są
jungos seimas, 3) Parapijų 
chorų sąjungos seimas, 4) Chi
cagoj dainų šventė, kuri įvyks 
liepos mėnesį Sunset Parke.

Valio, gerbiami vargoninin
kai. Seniai reikėjo pagalvoti 
apie patobulinimą savo profe
sijos; nelaukti kad kas nors 
pašalinis ponus vargonininkus 
paragintų ir primintų uždėtas 
pareigas eiti sąžiningai. Pitts- 
burghe Federacijos seimas 1913 
melais ponus vargonininkus 
paliuosavo nuo pečkurystės ir 
bažnyčios: šlavimo ir pakėlė į 
bažnytinio meno profesionalus, 
o jus, ponai vargonininkai, tik 
po 25 metų tesusipratot, kad 
esate menininkai ir tai tik ta
da, kada tapot gerai išplakti.

Į jūsų, ponai vargonininkai, 
rengiamą Dainų Šventę, jei 
sveikas busiu, tikrai atsilanky
siu ir dainos ir muzikos žino
vus su savim atsivesiu paklau
syti ir vėliaus1 parašysiu apie 
įgytus įspūdžius “Dainų Šven
tėj”. —Dr. A. L. Graičunas.

Visi delegatai yra prašomi
- ' I valparaisiečius Į vieną 
antrame 
kamba- 
Anasta- 

Čepukas,

l uti bent pusę valandos prieš 
traukinio išėjimą. Visi taipgi 
prašomi susirinkti 
aukšte, laukiamajame 
ryje. Ten bus panelė 
zija Mikužiutė ir K.
kurie turi bilietus visiems ke
leiviams. -Jie ten vietoje bilie
tus padalins. Juos bus galima 
pažinti iš lietuviškų ženklų, ku
riuos jie turės prisikabinę.

Kai kurie delegatai jau iš
važiavo seiman automobiliais, 
bet didelė didžiuma išvažiuos 
tik šįryt. Seimas prasidės pir
madienį, bet rytoj Scrantone 
įvyks Šeiminis Piknikas, kuria
me kalbės SLA viršininkai ir 
“Naujienų” redaktorius P. Gri
gaitis.

Visiems delegatams linkime 
laimingos kelionės ir pasekmin
go, visiems SLA nariams nau
dingo, konstruktyvaus Seimo.

Nevažiuojąs.

Pranešimas Apie 
Walter Petkevičių

“N” Laivakorčių Skyfrius 
gavo pranešimą iš Hollandų- 
Amerikos Linijos, kad Walte- 
ris Petkevičius jau išpildė 
pasporto aplikaciją pas Ame
rikos Konsulą ir tikimasi, kad 
galės išvažiuoti laivu Staten-

mintį sutraukti visus Chicagos 
drau

gišką grupę. Pas mane irgi se 
nai yra nuomonė sutverti pana
šią organizaciją, kurioj kiek
vienas valparaisietis galėtų su
tikti savo buvusius kolegas ir 
su jais draugiškai pasisveikin
ti ir pasikalbėti. Taip, kad jie 
užrakinę savo raštinių duris ir 
palikę visas savo atsakomybes, 
užduotis ir sunkenybes galėtų 
bent vieną ar du sykius į mėne
sį sueiti ir parodyti senąjį 
draugiškumą. Kada buvome 
mokykloje, tai jautėmės kaip 
vienos motinos vaikai, bet kaip 
greit apleidome mokyklą, taip 
tuoj auš pakrikome ir vieni ki
tus užmiršome. Daugelis’ mu
sų esame gerokai pagyvenę ir 
musų eilės pradės retėti.

Delko gi mums neatnaujinti 
savo jaunystės draugiškumo ? 
Tą mes galime padaryti, jei tik 
norėsime. Butų laba? įdomu iš
girsti ir kitų valparaisiečių nuo
mones. Ką jie mano apie pana
šią organizaciją? Butų geisti
na tą klausimą pagveldenti 
spaudoje.

—Adv. Charles P. Kai

6-ių Šeimyna 
Gyvena leloje
leloje ties 312 W. 60th PI

dam rugsėjo-Sept. 10 d. Apie gyvena neturtinga šešių žmo- 
jo kelionę pranešime vėliaus. |nių šeimyna—ligota motina Li-

Naujienų Laivakorčių Skyr. loiaii Dwyer, Š6 m. a., ir jos

Dainuos OndLJuozaitie- 
nė, Jonas Rrfmanas

Patartina ratlio klausytojams 
rytoj, sekmadienį 11-tą valam j 
dą prieš piet atsukti są'vo rądio 
ant stoties WGES ir pasiklau
syti. gražaus ir įdomaus nuola
tinio sekmadienio programo, 
kurį per eilę metų leidžia Pro
gress Bendrovės krautuvė.

Šie programai yra rinktinio 
turinio ir tarnauja grynai lie- nešti dabartinį savo antrašą ir

Pašalins Visus 
Nepiliečius iš 
Pašto Tarnybos

Chicagos paštas gavo įsaky
mą iš Washingtono prašalinti 
iš tarnybos visus nepiliečius, 
kurie dar nėra išsiėmę pirmųjų, 
pilietybės popierių. Įsakymas 
turi būti įvykintas prieš birže
lio 30 d.

Atvažiuoja iš Lietu
vos C- J- Selitski

Swedish American Linija 
praneša, kad laivu “Gripsholm”, 
kuris išplaukė iš Gothenburgo 
birželio 20 d. atvažiuoja Cypra 
J. Selitski.

Giminės, kurie siuntė jam lai
vakortę, prašomi tuoj aus pra

Majoras ir jo inžinieriai se
niai kalba apie subway. Jie 
siūlo iškasti visą, eilę tunelių 
po vidurmiesčiu, ir į juos nuo 
paviršiaus nukelti 'vidurmiesčio 
gatviakarius, autobusus ir ele- 
veiterių linijas. Nemanoma Chi-Į „__
cagoje operuoti požeminius’tuvių interesams, ši grynai lie- telefoną, kad reikalui atėjus, 
traukinius, kokius, pav., turi1 tuvių įstaiga leidžia vien tik galėtumėm greitai susižinoti. 
New Yorkas. 1 lietuviškų įstaigų pranešimus “N.” Laivakorčių Skyrius

&&&£

Shirley Temple, beviešėdama Chicagoj, susitiko su kita garsia “jaunuole”, 
būtent, panda Mei-Mei Brdokfieldo zoologiškame darže. Panda vienok nenorėjo 
pasisveikinti su aktore Shirley ir atsuko jai nugarą. Tarp Shirley ir pandos stovi 
pandos auklėtoja slaugė Mary Bean.

Suėmė Knygvedį 
Už $2,000 Trukumą

Pateko Nelaisvėn Tuojau Po 
Žmonos Laidotuvių

Thomas R. Cole, 35 metų 
.knygvedis Chicago Law Pub- 
lishing Company firmoje, 111 
N. Wacker Drive, vakar palai
dojo žmoną.

Ret negavo progos žmonos 
lindėti. Vos spėjo grįžti namo 
iš kapinių, tuoj pakliuvo į po
licijos rankas ir atsidūrė nuo
vadoje. Jis buvo suimtas už iš
eikvojimą $2,000 firmos pini
gų.' Cole prisipažino, bet aiški- 
io, kad pinigus naudojo gydy
mu sunkiai sirguctos žmonos.

Ypatingas Kalinyj 
Town of Lake 
Nuovadoje

Town of Lake nuovada, prie 
47th ir Paulina susilaukė neti
kėto ypatingo kalinio. Netoli 
nuovados policistų skvadas va
kar anksti rytą išgirdo keistus, 
verkiančius garsus. “Kas norą 
kidnapina vaiką” dvyktelėjo 
policistams baisi mintis ir jie 
šoko bėgli tam vaikui pagal
bon.

Bet herojiško žygio jiems ne
teko atlikti. “Vaikas” nenorėjo 
pagalbos. Pasileido bėgti ir tik 
vargais negalais policistai jį su
ėmė prie 48-tos ir Honore.

Tai buvo vikri, 300 svarų 
sverianti kiaulė, kuri kokiu tai 
budu ištruko iš skerdyklų ir at- 
Adurė pačiame Town of Lake 
centre.

Prieš dvi savaites laiko “N” 
pranešė, kad kai kur Chicago
je prasidėjo gazolino kainų ka
ras. Tas karas dar ir dabar te- 
besiaučia ir jau išsiplėtė po vi
są miestą -ir apylinkę. Dabar 
gazoliną galima gauti šešiais 
centais nuo galiono pigiau nu
statytos kainos.

Greitas Važiavimas 
Motoristui Neša Di
delius Nuostolius

Greiti Važinėto jai Baudžia 
Patys Save

Skaitoma, kad automobilių 
savininkai yra labiausia tak- 
suojami žmones, sako Illinois 
Automobile Club prezidentas 
Carl A. Barrett. Tačiaus nie
kas taip daug jų netaksuoja, 
kaip greitas važinėjimas. Kiek
vienas prašvilpiantis ant ke
lio automobilis brangiai užmo
ka už savo paskubamą. Ir tan
kiai tokis greitas važiuotojas 
nesutaupo laiko, nes kartais 
kelionė netikėtai baigiasi ligo
ninėj ar kalėjime. O jei ir su
taupoma kelias minutes, tai už 
tą paskuba tenka perdaug bran
giai mokėti, inžinierių apskai
čiavimu, gasolino, aliejaus, pa
dangų ir stabdžių sunaudoji
mas žymiai padidėja, kuo grei
čiau važuojama.

Tarp 40 ir 70 mylių gasolino 
sunaudojimas padidėja 30 nuoš. 
Tuo pačiu laiku aliejaus sunau
dojimas padidėja 7 kartus, nes 
aliejus pradeda degti važiuo
jant greičiau 50 m. į vai. Stab- 
dž’ų nusidėvėjimas yra kele
riopai didesnis, jei automobilį 
stabdoma iš didelio greitumo. 
Padangos (tairai) irgi veik 
tris sykius greičiau nusidėvi, 
greitai važinėjant.

“Ir tai nekalbant apie įrody
tą faktą, kad važiuojant 70 m. 
greitumu yra veik keturis sy
kius pavojingiau, negu 40 m.,” 
sako p. Barrett.

Nutildė Radio, Bet 
Atsidūrė Belangėj
Giovanni Bianci, 453 N. Mor

gan St., per tris savaites nei 
vieną naktį negavo gerai išsi
miegoti. Trukdė kaimynų ra
dio, kuris bliaudavo ištisas nak
tis. Bianci skundėsi, bet kai
mynai neklausė. Užvakar, apa
ratui vėl užbliovus, Bianci pa
siėmė kirvį ir nuėjęs pas kai
mynus juos apdaužė ir gerokai 
sužeidė.

Grįžęs namo Bianci užmigo, 
bet neilgam. Atėjo policija, iš
tempė jį iš lovos ir uždarė be
langėj. Bianci nenusigando. Iš
sitiesė ant suolo ir vėl pradėjo 
knarkti. O daktaro apžiūrėti 
sužeistieji James Cutrona ir 
Frank Favizzi 'grįžo namo ir 
vėl atsisuko radio.




