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Jungt. Valstijos Pradėjo Vaju Prieš Depresija1

$8,500,000,000 SKIRIAMA DARBAMS, BIZ
NIUI IR PRAMONEI IŠJUDINTI

Valdžios ekonomistai jau dabar pastebi 
didesnę geležinkelių veiklų, stambesnius 
statybos kontraktus, biržos judrumų ir ki

tus panašius veiksnius
WASHINGTON, D. C., lie

pos 1. — Jungt. Valstijų val
džia penktadienj pradėjo, ta
riant prezidento Roosevelto žo
džiais, tikrą vajų prieš depre
siją. Penktadienį prasidėjo nau
ji fiskaliai metai. Ir šiais me
tais pašalpos agentijos, armi
jai laivynas, viešųjų darbų de
partamentai ir federalios pa
skoloms teikti korporacijos ga
li išleisti apie $8,500,000,000 
bizniui, pramonei ir darbams 
išjudinti.

O ekonominę šalies veiklą 
judinti reikia. Jungt. Valstijo
se šiuo laiku yra 10,500,000 be
darbių.

Valdžios atstovai tikisi, kad 
ir privatus biznis parodys aiš
kių klestėjimo žymių iki Dar
bo Dienos. Kai kurie ekono
mistai mano, kad biznio gai
vumui įpusėti ims ilgesnį lai
ką. Bendrai gi i^išktamfit nuo
monė, kad ^vąJdzios darbai ir 
valdžios paskolos privačiam 
bizniui ir pramonei išjudins ir 
privačią iniciatyvą.

Štai kokiems darbams ir pa
skoloms numatytos valdžios iš
laidos:

WPA darbams, kuriuose sam
doma dabar 2,735,000 darbinin
kų, per ateinančius 8 mėnesius 
asignuota $1,425,000,000. Jiems 
dirbti bus samdoma iki 3,0770,- 
000 darbininkų.

PWA darbams yra asignuo-

Japonų lėktuvai už
mušė šimtus kinų
SHANGHAI, Kinija, liepos 

1. — Penktadienio vakare de
vyni japonų bombonešiai per 
pusantros valandos atakavo 
pietų Kinijos uostą Swatow. 
Užpuolikai numetė į miestą 
daugiau nei 100 bombų. Pir
mieji pranešimai sakė, kad šim
tai civilių gyventojų buvo u?* 
muštų. Ligoninės tapo perpil
dytos sužeistųjų.

Francuzija ir Turki
ja pasirašė sutartį
PARYŽIUS, Francuzija, lie

pos 1. — Francuzijos užsienio 
reikalų ministras George Bon- 
net paskelbė penktadienį, kad 
Turkija ir Francuzija pasirašė 
sutartį. Sutartį taipgi pasirašė 
Syrija. šia sutartimi ^sustipri
nama francuzų padėtis Vidur
žemio juros srity.

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

Nepastovus; gali būti tar
pais lietaus; mažai pakaitos 
temperatūroj; saulė teka 5:18, 
leidžiasi 8:29 valandą.

ta $1,000,000,000. šiems dar
bams jau dabar išdalinta (al- 
located) apie $400,000,000.

CCC (jaunuomenės stovyk-? 
loms) asignuota $286,000,000.
Apie 300,000 jaunuomenės pa
siliks valdžios stovyklose, ažuot 
grįžti namo ir dauginti bedar
bių eiles.

Jungt. Valstijų laivyno de
partamentas pradės statyti ou 
naujus karo laivus, jų tarpe 
keturis didžiulius laivus kaš
tuosiančius $70,000,000. Laivy
no statybai šiais fiskaliais me
tais numatyta išleisti $154,- 
000,000.

Armija paims tarnybon 3,000 
kareivių ir karininkų daugiau, 
jų tarpe 1,500 aviacijai.

Reconstruction Finance Cor
poration palengvins biznieriams 
ir pramonininkams paskolų ga
vimą. Korporacija paskoloms 
duoti turi $1,500,000,000. Pa
skolas teiks taipgi kitos vaL 
stybės agentijos- \* • • •• •

Jungt. Valstijų iždinė pati 
išleis $70,000,000 federalių, 
daugiausia pašto, trobesių sta
tybai.

Valdžios ekonomistai, studi
juoją bendrą biznio padėtį ša
ly, pažymi, kaipo ekonominio 
šalies atgijimo ženklus, biržos 
sukrutimą pastaruoju laiku, 
didesni kiekį prekių gabenamų 
geležinkeliais, stambesnius sta
tybos kontraktus ir kitus pa
našius veiksnius.

Kautynės Ispanijoj 
vietoj nepersilaužia

HENDAYE, Ispanija, liepos 
1. — Per savaitę laiko eina 
mūšiai tarp Ispanijos sukilėlių 
ir respublikos gynėjų Valenci- 
jos fronte. Mūšiuose dalyvauja 
apie 250,000 kareivių abiejose 
pusėse. Atakos ir kontratakos 
nerodo kiek žymesnio progreso. 
Penktadienio ankstyvesniais 
pranešimais, nors kariaujantie
ji buvo pavargę dėl didelių nuo
stolių, tačiau mušis tebėjo. Šis 
mušis skaitomas vienas didžiau
sių mūšių visame 23 mėnesių 
Ispanijos civiliame kare.

Išsiskirstė specialios 
legislaturos sesijos

SPRINGFIELD, III., liepos 1. 
— Po šešių savaičių darbo dvi 
specialios Illinois valstijos le
gislaturos sesijos užsibaigė 
naktį į penktadienį.

Kai gubernatorius Homer 
sušaukė specialias legislaturos 
sesijas, jų dienotvarkėj buvo 
įrašyta 22 specialus dalykai iš
spręsti. Daugumos tų klausi
mų ne nepaliesta. Jie teks iš
spręsti reguliariai legislaturos 
sesijai, kuri susirinks sausio 
mėnesį ateinančių metų. Spe
cialios gi sesijos atliko vieną 
aiškų dalyką, būtent paskyrė 
$7,300,000 pašalpos teikimo rei
kalams. '

Lietuvos gimnazijų moksleivių Olimpiados atidarymas- Kalba Lietuvos švietimo Vninis- 
tras prof. Tonkūnas-

Japonų laivai sulai
kyti Yangtze upėj
SHANGHAI, Kinija, liepos 

1. — Prie Matowchen, 175 my
lių atstumoj nuo Hankowo, ki
nai užblokavo Yangtze upę, ku
ria slenka japonų karo laivai 
Hankowo link. Japonai priver
tė pasitraukti kinus nuo upės. 
Tačiau kinų artilerija nuo ne
tolimų kalnų- apšaudė japonus 
mėginusius pralaužti blokadą ir 
padaryti kelią laivams toliau 
plaukti. Kol kas japonų laivai 
sulaikyti.

Kiti p.]^neš,unšiįfi;tąįp Jš ki
nų, taip iš japonų šaltinių penk
tadienį pažymėjo atgijusią ki
nų partizanų veiklą japonų 
frontų užpakaly. Ypač veiklus 
kinų partizanai yra Hangcho- 
wo apielinkėje.

Pagerbė Gettysbur- 
go mūšio veteranus

GETTYSBURG, Pa., liepos 
1. — Penktadieni čia forma
liai atidarytos iškilmės 75 me
tų sukakčiai nuo Gettysburgo 
mūšio atžymėti. Karo departa
mento sekretorius Woodring 
pasakė kalbą, išreikšdamas pa
garbą 2,000-ms Gettysburgo ve
teranų dar užsilikusių gyvų. 

✓
Gettysburgo mušis buvo kru' 

viniausias visame Jungt. Val
stijų civiliame kare. • \

Italai paliovė skan
dinę britų laivus

r ROMA, Italija, liepos 1. — 
Diplomatiniuose rateliuose čia 
kalbama, kad Mussolini tikrai 
įsakė Ispanijos sukilėlių lėktu
vams liautis skandinus britų 
prekybinius laivus. Nes dėl 
skandinimo laivų gali sugriūti 
Chamberlaino valdžia, o Mus
solini numato, jogei kitos bri
tų valdžios, taip prielankios Is
panijos sukilėliams ir italams, 
kaip Chamberlaino valdžia, jis 
vargiai gali tikėtis.

Darys bandymus 113 
tonų kanuolės

WATERTOWN, Mass., liepos 
1. — Artimoj ateity į Aber- 
deen bus pasiųsta 113 tonų 
sunkumo kanuolė išbandymams. 
Nauja kanuolė įrengta platfor
moj, kuri bus gabenama šalies 
geležinkeliais. Ji nulieta 260 
svarų šoviniams šaudyti ir pra
mušti karo laivo sienas 20 my
lių toly.

Kinai nedalyvauja 
taikos pasitari

muose
SHANGHAI, Kinija, liepos 

1. — Pasitarimų kinų-japonų 
taikos reikalais eina Hong Kon
ge. Pasitarimuose dalyvauja 
britų, vokiečių, italų ir šveica
rų ambasadoriai Kinijai. Ta
čiau juose nedalyvauja kinų at
stovai.

197 žmonės žuvo dėl 
audrų Japonijoj . 

• • fK ~ • ' ' ■ * ' w jį... -•• * v •

TOKIO,- Japonija, liepos 1.
— Japonijos vyriausybė penk
tadienį painformavo, kad dėl 
dviejų dienų audros ir dėl šė
mės drebėjimo viso šaly žuvo 
197 žmonės arba jų pasigen
dama. Susisiekimas 13 svarbių
jų geležinkelių pakrikdytas ir 
297,379 namai sugriauti, •

Gal būt bus sušaukta'specia
li parlamento sesija pašalpos 
nukentėjusiems teikimo reika
lu. Tifonas, , kurio Japonijoj 
laukta ketvirtadienį, apsilenkė 
su ja, pasukęs į liaurę. Potvi
niai nuvertė 104 tiltus.

Rusų policijos gene
rolas pabėgo pas 

japonus
TOKIO, Japonija, liepos 1.

— Pranešimu, gautu penkta
dienį iš Hsinking, • generolas L. 
Samoirovič, rusų Tolimųjų Ry
tų GPU (slaptosios policijos) 
viršininkas, perėjo Manžurijos 
rubežių ir pasidavė Manžurijos 
policijai, kurią kontroliuoja ja
ponai. Pastaroji patalpino jį ka
lėjime Hunkchun mieste, Chien- 
to provincijoj. Kalbos eina, kad 
rusų generolas pabėgęs gelbė
damas savo gyvybę. Japonų ir 
manžurų vyriausybė tyrinėja 
įvykį.

CIO laimėjo pripa
žinimų

SAN FRANCISCO, Cak, lie
pos 1. — The Waterfront Em- 
ployers Association of the Pa
cific ketvirtadienio vakare su
tiko pripažinti International 
Longshoremen’s and Ware- 
housemeh’s uniją kaip vienin
telę organizaciją darbininkams 
atstovauti, ši unija priklauso 
CIO. Reiškia, Amerikos Darbo 
Federacijos lokalas, kurs pre
tendavo taipgi atstovauti sa
kytus darbininkus, tapo išstum
ta^ lauk.

Pranašauja geres
nius laikus

NEW YORK, N. Y., liepos 
1. — James H. R. Cromvvell, 
žinomas ekonomistas, penkta
dienį pareiškė, kad jo manymu, 
Jungt. Valstijos jau brenda iš 
depresijos.

Los Angeles mieste senato
rius Burton K. Wheeler paaiš
kino, kad jis mano, jogei prezi 
Roosevelto pramonei, bizniui ir 
darbams išjudinti programa ža
da sugrąžinti gerbūvį Jungt. 
Valstijoms. Sęn. Wheeler pa
staruoju. laiku buvo nusistatęs 
prieš administraciją.

Paul Hoffman, Studebaker 
korporacijos prezidentas, pa
reiškė, kad galimumas geres
nių laikų Jungt. Valstijose aiš
kiai matomas šiandien. Jis ma
no, kad rudeniop laikai bus žy
miai geresni.

Komunistas kariaus 
prieš sovietus

NŠW YORK, N. Y., liepos 
1. — Kaipo liudininkas, Earl 
Browder, Amerikos komunistų 
partijos sekretorius, duodamas 
paaiškinimus bendrai Jungt. 
Valstijų ir atstovų buto komi
sijai, pareiškė ketvirtadienį, 
kad jis kariautų prieš Sovietų 
Rusiją, jeigu Rusija užpultų 
Jungt. Valstijas. 
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Louisianos legislatu- 
ra prieš CIO strei- 

kierius
NEW ORLEANS, La., liepos 

1. — Penktadienį Louisiana 
valstijos legislatura priėmė re
zoliuciją, kuri užgiria New Or- 
leans policijos terorą vartoja
mą prieš streikuojančius mie
ste darbininkus, CIO narius. 
Kongreso garantuota darbinin
kams teisė streikuoti plėtiniui 
valstijų burbonams nieko ne
reiškia.

šaukia į darbą tuk-j 
stančius darbininkų

NEW YORK, N. Y., liepos 
1. ,New Yorke penktadienį 
ėjo nepaprastai didelis pirki
mas žaliavos reikalingos įvai
rioms, pramonėms. Tekstiles fa
brikantai pranešė apie padau
gėjimą darbų. Sakė, kad jie 
pašaukė į darbą tūkstančius 
naujų darbininkų.

Karšti Debatai Dėl 
“Tėvynės” Redak

toriaus
Vieni nori, kad redaktorių rinktų Seimas, 

kiti kad ji samdytų Pildomoji Taryba
ĮNEŠIMAS STATYTI SENELIAMS PRIEGLAUDĄ 

PRIIMTAS

SCRANTON, Pa., birž. 30. — šiandien dvi sesijos 
buvo pašvęstos įnešimams. Įnešimas statyti seneliams 
prieglaudą ir tam tikslui išrinkti komisiją priimtas.

Popietinė j šeši joje karštos kalbos už ir prieš įneši
mą, kad Susivienijimo organo “Tėvynės” redaktorių 
samdytų Pildomoji Taryba, ažuot kad jį rinktų Seimas, 
ginčo neišsprendė. Grigaitis pasiūlijo pataisą palikti re
daktoriaus rinkimą seimui, bet duoti Pildomajai Tary
bai galios pašalinti jį, pagrindui esant. Bet ši pataisa 
neišgelbėjo padėties.

Tikėdamas, kad delegatai atvės per naktį, preziden
tas Bagočius uždarė sesiją iki rytojaus.

Septintą valandą vakare Jermyn viešbuty delega
tai turėjo šaunią vakarienę ir gėrėjosi ja pilnai.

K. Jurgelonis.

Lietuvos Padangėje
Pusantrų Metų Kalėti Už 

Radijo Klausymą.

LYDA, birželio 28 dien. — 
Lenkų uždarytosios kultūrinės 
Vilniaus krašto lietuvių-. Ryto 
Draugijos vedėjas už Kauno 
radijo klausymą lenkų nuteis
tas pusantrų metų kalėti.

Geležinkelininkų auka — 500 
šautuvų ir 7 kulkosvaidžiai.

KAUNAS, birželio 26 d. — 
Šaulių Sąjungos 19 metų šven
tės proga geležinkelininkai 
įteikė šauliams 500 šautuvų ir 
7 kulkosvaidžius. Tai yra ne 
tik graži dovana, bet ir aiš
kus įrodymas, kad lietuvis už 
tėvynės laisvę pasiryžęs viską 
atiduoti.

Pagerbti Amerikos Lietuviai 
Žurnalistai.

KAUNAS, birželio 24 dien. 
— Tautinės Kultūros ir Pro
pagandos Įstaigos vedėjas pro
fesorius I. Tamošaitis suruošė 
priešpiečius Amerikos lietu
viams žurnalistams pagerbti. 
Priešpiečių metu draugiškoji 
nuotaikoje paliesti ir artimes-; 
nio bendradarbiavimo klausi
mai.

Sudaroma Nauja Lietu vos-Vo
kietijos Prekybos Sutartis.

BERLYNAS, birželio 28 dien. 
—- šiomis dienomis pasibaigė 
derybos naujai Lietuvos-Vokie- 
tijos prekybos sutarčiai suda
ryti. Naująja sutartim, kuri 
įsigalios rugpiučio 1 dien., nu-Į 
matoma apyvartą praplėsti dvi
dešimčia nuošimčių.

Pavasarininkų Kongrese Kaune 
Dalyvauja Apie 40,000 Asmenų.

KAUNAS, birželio 27 dien. 
prasidėjo pavasarininkų kon
gresas, kuriame iš visos Lietu

vos dalyvauja apie 40,000 as
menų. Programoje yra sporto, 
chorų ir tautiškų šokių varžy
bos. Birželio 28 dien. vyskupas 
Matulionis atlaikė iškilmingas 
pamaldas, o po pietų kongre
sas valstybės aikštyne iškil 
minga i atidarytas.

Prekybos Departamento direk
torius p. Danta Paskirtas 

Viceministru.
KAUNAS, birželio 29 dien. 

— Prekybos Departamento di
rektorius p. Danta paskirtas 
finansų viceministru.

Pasikeista Ratifikacijos Doku
mentais Su Lenkais.

KAUNAS, birželio 28 dien. 
pasikeista geležinkelių sutarčių 
ratifikacijos dokumentais, o 
birželio 27 dien. Varšuvoje pa
sikeista lietuvių-lenkų pašto- 
telefono ir telegrafo sutarčių 
ratifikacijos dokumentais.

G. K.
New York City 
1938-VL29 d.

7 žuvo anglių 
kasykloj

BIBMINGHAM, Ala., liepos 
1. — Septyni angliakasiai už
mušti Alabama Byproducts 
kompanijos kasykloj penkta
dienį, uolai nukritus ant dar
bininkų. Keletas kitų darbinin
kų sužeista.

<
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šeštadienis, liepos 2, 19382
*

Iš Pietų Amerikos
- - L—- ą—m T "  xz

B. K. Algimantas

ĮSIDĖMĖTINI ARGENTINOS LIETUVIU 
GYVENIMO ĮVYKIAI

- ----- - - -
(Specialio “Naujienų” korespondento Pietų Amerikoje)

pąsiremdamas”, taigi kai kas 
taipgi gali turėti nemalonumų. 
O “konsulas” Povilas Gaučys, 
kuris vfeus Janilionio krimina- 
liškus darbus užgloslydavo sa
vo konsulaviitlo metu Argenti
noje, tapo iškeltas Brazilijon ir 
dabar, galų gale, gavo vilko bi
lietą — atšauktas centram

Davatkos virto bedievėmis

NAUJIENOS) Chicago,' III. 
. ....................  r H|»|| I. .................................- 

.hrri '■■■*,1

KORESPONDENCIJA
■ _________ _______ ____________S

Philadelphijoje 
Baigėsi Skandalas 
Už Aukas

kuri tarnavo šiai Bendrovei per 
daugelį metų ir pasiėmė sau už 
organą ateityje chicagiečių 
“Naujienas”, nes kiek susirin
kime pasirodė, tai per daug 
Bendrovės* buvusiame organe 
priviso cenzorių ir netinkamų 
uodegų sagstytojų prie įvairių 
valdybos pranešimų.

Kas Galva, Tai ir Razumas

(Tęsinys)

Socialistinės lietuvių 
spaudos reikalu

Žurnalistas J. Lazdauskas 
(Lietuviškas Eretikas) “A. L. 
Balse” paskelbė tokį atsišauki
mą:

Truputukų keistoka, kai ten
ka įrodinėti, kad socialistinis 
Pietų Amerikos lietuvių darbi
ninkų veikimas be socialistinės 
spaudos nėra įmanomas. Taip 
lygiai butų keista įrodinėti, jog 
gyvenamas namas, kad ir gra
žiausiai pastatytas, vis dėlto 
yra reikalingas’ langų. Vienok 
reikalas verčia apie socialistinę 
lietuvių spaudų visai rimtai pa
kalbėti ir ja susirūpinti.

Dabar mes Urugvajaus lietu
viai turime vienintelį lietuvių 
socialistų organų “Naujųjų 
Bangų”, einantį kas antrų sa
vaitė, kurį, sakoma, 1935 m. V. 
Laurinavičienė melagingai bu 
vo įskundusi Urugvaiaus poli
cijai, išduodama raidžių rinkė
jus ir kitokių nuostolių padary
dama.

Tiesa, mes turime veik visų, 
su maža išimtimi, socialistams 
labai palankių Pietų Amerikos 
lietuvių spaudų. Mes turime 
laikraščius, kurie neatsisako 
dėti žinių iš socialistinio judė
jimo. Ypač “Argentinos Lietu
vių Balsas” čia visuomet gra
žiai darbininkams patarnauja. 
Štai, kad ir ne taip senai pami
nėjo labai gražiai “N. Bangos” 
7 metų sukaktį, kai tuo tarpu 
“Momentas” nuolat rodo dar
bininkams meškos patarnavi
mų, politiškai ir logiškai tar
naudamas tiems, iš kurių gali

$5 — Į M O K E T I — $5 
BE 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 OLDSMOBILE Sedan.... $115
31 DODGE Sedan .............. $95
31 CHEVROLET Sfedan .....  $95
30 CHEVROLET Sedan .....  $60
30 FORD Sedan .................... $60
50 KITOKIŲ PASIRIN- $OE

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

Coupes.
1622 N. PULASKI ROAD, 

pirmiau Crawford Avė. 
Visuomet atdara.

sugriebti litų kitų. “A. L* Bal
sas”, rimtų ir pažangių žmo
nių vedamas, lyg ir pavaduoja 
socialistinę lietuvių spaudų, bet 
šiuo darbininkai socialistai pa
sitenkinti negali ir savo specia
liai socialistiniam judėjimui 
skirtos spaudos reikalo neturi 
pamiršti. Nepartinis “A. L. Bal
so” turinys, kad ir labai rim
tas ir palankus socialistiniai 
antifašistiniam judėjimui, vis 
dėlto ideologinių socializmo te
mų nenagrinėja, nes jis ne vien 
šiam judėjimui tarnauja. Jame 
socializmo reikalai ir antifa
šistinė kova tik atspindi viso
kių bendro pobūdžio žinučių 
ir tam tikrų jau daugiau in
formacinio turinio pranešimų 
pavidalu. Nepartinė spauda- ne
turi tikslo gvildenti socializmo 
ideologijos* klausimų ir reikšti 
socialistinio judėjimo vadovau
jamąsias mintis.

Šių socializmo ideologijos 
klausimų kėlimui bei populia- 
rizavimui) yra specialiai leidžia
ma “N. Banga”. Bet ji, neturė
dama žymesnio skaitytojų skai
čiaus, negali būti gausi ir įvai
ri savo medžiaga, nes turi skai
tytis su lėšomis, nuo kurių pri
klauso laikraščio dydis. Kas no
rėtų ateiti socialistams į talkų, 
kviečiu užsiprenumeruoti (kai
na 1 urugv. p.) šiuo adresu: 
“Naujoji Banga”, c. Paraguay 
1480, Montevideo, R. O. U.

Kunigui Juozui Janilioniui 
gręsia 12 metų sunkiųjų 

darbų kalėjimo
Savu laiku “Naujienose” 

stambiu a trigalviu buvo parašy
ta, kad lietuvis kunigai*Juozas 
Janilionis apgavo Argentinos 
lietuvius ir argentiniečius apie 
ant pusės milijonų pozų vien 
lik “švento Kazimiero” loteri
jos (rifos) kriminališkomis 
kombinacijomis, neskaitant 
knygų skutimo (pašaipiuių li
tų malversavimo) ir kitų to il
gamečio pažangiosios visuome
nės veikėjų šmeižiko, kurijos 
ir DULRo pašalpų ėdiko.

Dabar Janilionis yra krimi
nalinio teismo rankose. , Jam 
gręsia nuo 4 iki 12 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo už apga
vystes ir už Argentinos vyriau
sybės apgavimų. Pasakojama, 
kad Janilionis operavo “stip
riais rekomendacijos laiškais

Pirmadienį, 11-4-38 “A. L. 
Balso” Redakcijoje lankėsi 
Bernardas Vaitkus, dirbantis 
skvadryžiuje 553, stotyje Ga
riu, F. C. C. A. Tarp kita, jis 
parodė 7 “rifas”, pirktas iš 
kum Janilionio. Pasakojo, kad 
visos dievotos moterėlės, ypač 
kurios daugiausia “rifų” buvo 
prisipirk tįsios, dabar tapo pir
mos eilės bedievėmis. Vaitkus 
savo pirktas kazimierines rifas 
nunešė į Palacio de la Justicia, 
(Plaza Lavalle) į teisėjo Dr. 
Eusebio Gomez sekretariją Sa- 
gasta, kad jam butų priteista 
pinigų grąžinimas* iš kunigo 
Juozo Janilionio, išvilkto iš ku
nigo rūbų ir už kriminališkus 
darbus sėdinčio Vilią Devoto 
kalėjime.

Ant rytojaus redakcijoje lan
kėsi geras katalikas Juozas 
Seurusevičius, gyvenantis c. 
Juez Magnat 1253, Nueva Pom- 
pcya. Jis turi nusipirkęs Jani
lionio rifos numerius 104, 155 
iki 104—161. Jis susijaudinęs 
pasakoja, kad tuomet, kuomet 
kunigas Janilionis dar nebuvo 
įkalintas, kada dar gaudavo 
algą iš Kauno, jis pas jį krei
pėsi, prašydamas grąžinti pini
gus už neįvykdyto^ ’Mfos” nu
merius, bet kunigas tik galvą 
nuleido ir taip davė suprasti, 
kad esą Dievas užmokės.

Lietuviai kunigai atšaukti 
ir iš Brazilijos

Sao Paulo “Lietuvis”, leidžia
mas DULRo pašalpomis Brazi
lijoje, 9-4-38 rašo:
Atšaukiami į Lietuvą kunigai 
P. Ragažinskas ir A. Arminas

Prieš pat atidedant laikraš
tį į spaudą sužinojome, kad 
abudu S. Paulo lietuviai kuni
gai P. Ragažinskas ir A. Armi
nas už prieštaulinį veikimą, vi
sokias intrigas ir provokacijas 
musų kolonijoje, gavo iš Kau
no įsakymą skubiai grįžti į 
Lietuvą. Abiem kunigam nu
trauktos DULR pašalpos. Lie
tuvoje jiems bus iškelta bau
džiamoji byla už šmeižtus ir 
melagingus skundus S. Paulo 
politinei policijai prieš lietuvių 
mokyklas*, mokytojus ir kitus 
asmenis.

Gerai Išdirbo Kailį “Fašistams”
PHILADELPHIA, PA.—Laik

raščių skaitylojaiųs yra žino
ma, kad ir musų didmiesty,j, lyno
buvo renkama aukos gynimui 
Lietuvos nepriklausomybės. Au
kų radosi suviršum $300.00. 
Jas globojo Liet. Muzikalė Ben
drovė.

Kadangi pastaruoju laiku 
Richmondo dalyje atsirado 
“tautiška skloka”, kaip aš vadi
nu, (kiti sako, kad tai progre
syviai tautininkai), kuri sudaro 
didžiumą Muzikališkoje Bend
rovėje. Jie nesutiko siųsti tų 
aukų į ginklų fohdą. Nors fa
šistiniai tautininkai smarkiai vi
sur keikė savo oponentus už Jo
kį elgesį, bet tie nepaisė ir tik 
birželio mėn. siišaukė draugijų 
atstovų konferenciją, kuri nu
tarė pasiųsti aukas 16 balsų 
prieš 7 bal., Lietuvos Šaulių Są
jungai.

Tai tokį raportą gavome pas
kutiniame susirinkime Muzika- 
liškos Bendrovės. Iš šalies žiū
rint, tai ta tautiška “skloka” 
kailį gerai išdirbo fašistiniams 
tautininkams. Magaryčioms dar 
nutarė neturėti daugiau nieko 
bendro su fašistine “Vienybe”,

Musų miesto stalincus irgi 
pusėtinai mozoja. Mat, šaukiant 
konvenciją apsvarstyti kur siųs
ti aukas ir žinant, kad Brook-

R. Mizara stoja už aukų
siuntimą į ginklų fondą, kaipo 
atsakomingas “L.” redaktorius, 
lai buvo žingeidu žinoti, ką 
mano vietiniai draugučiai. Na, 
ir kas, ar kalbėjo kas iš sta- 
lincų už siuntimą aukų į gink
lų fondą, ar jie taip balsavo? 
Nieko panašaus nebuvo konfe
rencijoje. Stalincai tik kitiems 
moka piršti visokius bendrus 
frontus, o pas juos pačius tai 
kas galva — tai ir razumas. 
Mat, reikia laikyti nosį pavėjuj, 
o didelio čia daikto kaip ten 
Brooklyne elgiasi tokis R. Mi
zara.

Klysta tie draugai, kurie ma
no, kad musų stalincai tarpe 
savęs susikalba. Kapsas

4% IŠMOKĖTA
PINIGAI PRADĖTI TAUPYTI IKI 12 D. LIEPOS, NUOŠIMTIS 

MOKAMAS NUO 1-MOS DIENOS LIEPOS.

PROGA GAUTI DIDESNIŲ DIVIDENDŲ 
SENIAUSIOJE LIETUVIŲ IŠTAIGOJE 

AMERIKOJE
KIEKVIENO INDĖLIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00 

DUODAME PASKOLAS PIRKIMUI, STATYMUI
IR TAISYMUI NAMŲ.

KEISTUTO LOAN
AND BUILDING ASSOCIATION No. 1

THOMAS S. JANULIS—Pres. JOHN P. EWALD—Sec’y

3236 SOUTH HALSTED STREET
Telefonas CALUMET 4118

Lietuvos vyriausybė, neturė
dama jokio supratimo apie Pie
tų Amerikos lietuvių kolonijų 
struktūrą (ar nenorėdama su
prasti) vaduojasi šliaužiotojų 
falšyvais raportais* ir pati sa
ve ir Pietų Amerikos lietuvių 
gerą vardą kompromituoja vi
sokių dvašiškų ir svietiškų val
katų delegavimu Pietų Ameri
kon ir bereikalingai juos šelp
dama valstiečių litais. Krimina
listų suole sėdintis Janilionis, 
palaidumu užsirekomendavę 
dvasiškis Bumša ir svietiškis 
Šalčius tik blėdį išeivijos kon
solidavimui atnešė, nekalbant 
apie kainavimą iždui. Nesiskai
toma su žodžiais tų, kurie ko
lonijos progresui naudą neša, 
kurie dirba iš pasišventimo, 
bet vis tebetęsiami žalingi eks
perimentai, o oficiozuose, įs*- 
kaitant ir “Pasaulio Lietuvį” 
tokių gražių teorijų prirašoma, 
žinoma, žiūrint į vieną medalio 
pusę. Stiprinama kiniška sie
na tarp išeivijos ir metropoli
jos, nenorima susikalbėti lietu
viškai ir gana.

(Bus daugiau)

TURTAS — NULIŪDIMAS
—Kaip sau nori taip, bet 

Marijona vis kaž kodėl tokia 
nuliūdusi.

—Ogi todėl, kad kai tik ji 
ką panorsta nusipirkti, tai jos 
vyras jos norą bematant ir iš
pildo.
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PRIE KO PRIVEDA
—Kur tu skubi, Jonai, — 

klausia jį Kazys sutikęs siau
roj užmiesčio gatvelėj.

—Pas Raktinį.
—Pas tų, kur kalėjime už 

įsilaužimus sėdėjo?
Taip, pas tų patį, mat, mo

kausi, kaip galėčiau vėlai na
ktį namo pareiti, kad žmona 
nepajustų.

Ofiso TeL Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

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

TeL Kenwood 5107

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

Sun. by appointment

Dr. Stanley Naikelis
Physician and Surgeon 

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

Ofiso Tel. Vtrgtnta 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Mrs. Artelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6630 So. Western 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Pelnyčio j, Suba- 
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

mu Adresu:
CENTRAL AVE- 
NUE, BEVERLY 
SHORES, INU.

Tel. Michigan Ci
ty 2799-3X

ADVOKATAI

4*
Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

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

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

TERMINŲ SUTAPIMAS
—Kazy, man Ona pasisakė, 

kad ji prie tavęs prisirisianti 
ka>p sūnytis!

—Suprantu—netoli jos var
dadienis ir ji norėtų, kad aš 
jai kaip tik nupirkčiau auksi
nį antkaklį.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Afrf BUL ANCE, 
DIENĄ IR NAKTĮ, i ;

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

y "! koplyčios visose
JL—J esi. 1 Chicagos dalyse

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

1 P. ŠALTIMIERAS. į

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

Valandos nuo 2 iki 4 vai. 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.

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

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

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos,

Cicero i 
Lietuvių I 

Laidotuvių ’ 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanlca Avenue Phone Boulevard 4139

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

1

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
1640 West 46th Street Boulevard 5566

S. P. MAŽEIKA
3319 Liluanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Putlman 1270

ALBERT V. PETKŪS IR EUDEIKIS
4704 So. Western Avė. Phone Vlrginia 0883

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn 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 Petnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.

Tel. Prospect 1012

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

________ Draugi jos■ _ Nariai________
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

_____ Kiti _____

Dr. Margeris <
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CanaI 3110
Rezidencijos telefonai:

Supcrior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland 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 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
1631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

Garsinkites “N-nose”



šeštadienis, liepos 2, 1938

šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri ...... ....................... .
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

NAUJIENOS, Chicago, III. 3

Rašo Dr. A. Yuška

(Tęsinys)

Sifiliu sergančių skaičius. — 
Kiek sifiliu sergančių yra visa
me pasaulyje arba Suvienytose 
Valstijose, galima sakyti, kad 
niekas jų nesužinojo, gal ir ne
sužinos. Per šimtmečius sifilis 
buvo žinomas kaipo paleistu
vystės liga, dėl to ir nuodėmin
ga. Nors» ligonis visai nekaltai 
butų užsikrėtęs, vis viena jis 
jaučiasi morališkai prasikaltęs. 
Dėl to nusiminęs, susirūpinęs, 
kad ir sunkiai sergąs, sarmatos 
dėlei jisai vengia pasisakyti, pa
siguosti savo geriausiam drau
gui, savo tėvams arba vyras 
moteriai, moteris vyrui ir 1.1. 
Sifilitikas sarmatijas eiti pas 
gydytoją, o atėjęs užsigina, iki 
gydytojas suradęs sifilį jam pa
aiškina ligos eigą ir pavojų. Pa
tyręs ligonis, kad jam reikės 
rūpestingai gydytis nuo vienų

• Radio tubus testinam jūsų
namuose

• Taisome radios visų išdirbysčių
• Taisome plaunamas mašinas,

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

4644 S. Paulina S t. Yards 1460
Res. 3019 S. Union . Victpry 8269

ki trijų metų, jis* dažnai abe
joja gydytojo teisingumu, ir 
vos lik paviršutiniai apgydytas 
nustoja gydęsis. Jis ieško gydy
tojo, kuris prižada greitai išgy
dyti, nors tas yra neįmanoma. 
Kiti ligoniai sąžiningai gydosi 
iki pagyja, tik prašo gydytojo 
slaptybėje užlaikyti jo ligą. Gy- 
dylojas visados užlaiko ligonio 
paslaptis, nors dažnai pačiam 
priseina daug nukentėti ir nuo
tolių panešti. Per daugelį me
lų sifilio liga gydytojams bu
vo mažai žinoma. Jie manyda
vo, kad trys sifilio laipsniai, y- 
ra trys skirtingos ligos, ir daug 
kitokių neaiškumų buvo ir aš
tuoniolikto arba iki pradžios 
dvidešimto šimtmečio. Pasidė- 
kavojant darbštiems gydyto
jams šiandien mes daug ko su
žinojom. Moterų ir vaikų gydy
tojas profesorius William Hun
ter Londone Anglijoje apie 
1770 metus pastebėjo, kad siifi- 
h’s gali būti paveldėtas iš tėvų, 
ir jo brolis, garsus anatomijos 
profesorius John Hunter, įsi- 
čiepijo ir užkrėtė save sifiliu su 
tikslu, kad geriau patirti apie 
tą ligą. Jis su kitais daktarais 
stebėjo sifilio eigą per trejus 
metus.

Dr. J. Hunter daug sužinojo 
ne tik apie ligą, bet ir apie jos 
gydymą, ir tą visą aprašė dėl 
kitų žinios. O pradžioje dvide
šimto šimtmečio D-rai Schau- 
din ir Hoffmann (Schiaudinis 
gal lietuvis) surado sifilio pa
razitus. Tik nuo to laiko sifi
lis yra aiškiai žinomas.

Kai kuriose šalyse oficiališ- 
kai yra užginta vardas sifilis 
paminėti. Suvienytose Valstijo

-n” A C>v)r 'Ppjnv'H o

SUSITIKO PRIEŠAI — Kairėj, 83 metų amžiaus 
Durant Hatch, Amerikos civilinio karo, pietinių vals
tijos armijos veteranas iš Oklahoma City, Okla. De
šinėj, Charles Wingrove, 92 metų irgi civilio karo ve
teranas, bet iš šiaurinių valstijų, šiandien, lygiai prieš 
75 metus laiko, jis kovojo lies Gettysburgu, Pennsyl- 
vanijoje, kur įvyko lemiamasis mušis, davęs pergalę 
šiaurinėms valstijoms. Bet šiandien abu draugai- Get- 
tysburge, didžiojo mūšio paminėjimui dabar vyksta 
didžiulės iškilmės.

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

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FTRANKOM LAZDAS . . . MES NUMTERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS. NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

PIRKIT ANGLIS DABAR

Adam Bernadišius, Sav.

Patariu visiems savo kostume- 
riams pirkti anglis dabar, kuo
met kainos žemos, anglys sausos 
ir pristatymas lengvas. Mes par
duodame visokių rųšių anglis: 

Petroleum Carbon ir t. t 
Pirkdami anglis dabar, sutau

pysite daug pinigų

Grant Works 
Coal Yard

16th ST. ir 49th CT. 
CICERO, ILL.

Phone Cicero 311

Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA -----
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA ------
JEI VIDURIAI NEVIRŠKINA ------
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, -----

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

Didelė Dėžė Tik už 50 centų

Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

Nida Laboratories
A. G. KARTANA8. Sav.

2555 West 69th Street, Chicago
Telefonas Hemlock 0318

K LIETUVOS
NEATSARGUS ŠOFERIS UŽ

MUŠĖ 9 VAIKŲ TĖVĄ

Vaišvydavo plentu važiavo į 
malūną ūkininkas Gervė. Kartu 
su juo važiavo šnieškienė ir 
Jakučionis. Nuo Semeliškių at
važiavęs sunkvežimiu šoferis 
Šalomas Grinšteinas nesumaži
nęs greičio suko iš dešinės pu
sės, bet blogai veikiant stab
džiams, užvažiavo ant ūkinin
ko vežimo, Arkliui nulaužė ko
ją, vežimą sulaužė, o žmones M 
vežimo buvo išmesti ir be są
monės nugabenti į ligoninę.1 
Gervė mirė vietoje, o kiti du 
sugydyti. Apygardos teismas 
Grinšteiną pripažino nepilnai 
kaltu ir jį nubaudė tik 2 savai
tėmis kalėjimo, bet ir tai lyg
tinai. Tačiau iš jo atiteisė Ger- 
vienei 662 lt. viekartinio atly
ginimo ir jos Gervės 9 našlai
čiams vaikams po 7 litus kas 
mėnesį ligi suaugs į pilnus me
tus. šnieškienei atitfeisė 72 lt.

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS 
Tarp New Yorkoir Klaipėdos, Per Gothenburgą 

Kelionė prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais. 
Nuo Švedijos, vyksta iš Stockholmo ar Kalmaro 

moderniškuoju S. S. “Marieholm”,
Nereik švedų vizos keleiviams j Lietuvą per Švediją. ££

Laivų išplaukimai iš New Yorko:
DROTTN1NGHOLM: Liepos 14, Rugpiučio 8
GRIPSHOLM: ...... Liepos 22, Rugsėjo 7
KUNGSHOLM: .... Rugpiučio 18, Rugsėjo 14
Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į 

vietinį laivakorčių agentą, arba

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

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROS1A Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
ni alų, kurį užvardino NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

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

se vos tik nuo 1935 metų pra
dėjo anglų laikraščiuose apie 
sifilį rašyti ir aiškinti io pavo
jingumą žmonėms.

Gydytojai nervuotam, bai
liam ligoniui nenori minėti tik
ro vardo ligos, užtenka jam pa
sakyti, kad “nešvarus kraujas”. 
Dažnai ligonis .nežino, nuo ko
kios ligos jis yra gydomas. Pa
saulinio karo metu, kada ka
reiviai buvo gydytojų prižiūri
mi ir visokios ligos reportuoja- 
mos, buvo pastebėta, kad dide
lis nuošimtis buvo sergančių si
filiu. Apie tą laiką Suvienytų 
Valstijų sveikatos priežiūra iš
siuntinėjo visiems , daktarams 
‘postkartes” reikalaudami pri
verstino užregistravimo ligo
nių nepaduodant jų vardų. To
kiu budu norsi paviršutiniai su
žinojo, kiek ligonių serga. Tuo- 
mi raportuodami ligonį priver
čia gydytis, kad jis Šveikų žmo
nių neužkrėstų, jei ligonis per 
dešimtį dienų neateina pas gy
dytoją ir gydytojas negauna 
pranešimo nuo kito gydytojo, 
kad tas ligonis yra gydomas, 
tai gydytojas pirmiau gydęs li
gonį turi pranešti valdžiai, pa
duodamas jo vardą ir adresą. 
Tokius ligonius sveikatos sky
rius) priverčia gydytis arba už- 
lipdo duris limpančios ligos 
korta. Bet didelis nuošimtis 
daktarų ligonio asmenybę ap
saugodami neraportuoja savo 
ligonių. Dėl to valdžia visus 
sergančius negali teisingai sura
šyti ir paduota statistika būna 
neteisinga. Bet kiek tas sąrašas 
yra teisingas Dr. Cutter’is pa
duoda Chicagos “Daily Tribū
ne”, kad Suvienytose Valstijose 
kiekvieną metą užsikrečia nuo 
600,000 iki 1,000,000 naujų li
gonių, ir apie 60,000 sifiliu ser
gančių motinų pagimdo kas 
metas apie 60,000 pirmgimtiniu 
sifiliu užsikrėtusių kūdikių.

Pagal aukščiau paduotą skai
tlinę atrodo, kad iš kiekvieno 
šimto žmonių apie vienas) ser
ga sifiliu. Nors skaitlinė nedi
delė, tik vienas nuošimtis, o an
tras nuošimtis pasislėpusių, ma
noma, yra nesurašytas ir neži- 
oninas.

Mirimas. — Sifilio liga yra 
mažas skaičius numirusių, o 
dar mažiau ant mirimo paliu
dijimų būna užrašoma. Didžiu
ma sifiliu siergančių išsigydo, 
kiti sirgdami arba pagiję gali 
susirgti kitokia liga, prileiskim: 
difterija, plaučių uždegimu, 
inkstų arba kepenų ligomis, 
džiova, vėžiu ir daug kitokių. 
Žinoma, tokiais atsitikimais bū
na teisingai užrašomi kitokios 
ligos priežasčia ligonis numirė. 
Kadangi sifilis pamėgdžioja 
daug kitokių ligų, tai gudriau
siems gydytojams) pasitaikyda 
vo ir dabar pasitaiko klaidin
gai pripažinti ligą. Sifilio vo
tys, guzai gali būti pripažinti 
už tumorus, džiava ir t.t.

(Bus daugiai)

Chicagos Lietuviu 
Milioninė Finansine 
Bendrovė
Išmokėjo 4% Dividendų Liepos 

1, 1938

Lietuvių pirmutinė ir didžiau
sia finansinė ištaiga—STAND
ARD FEDERAL SAVINGS and 
LOAN ASSOCIATION OF CHI
CAGO, 2324 So. Leavitt St., 
per praeitus 29 metus visados 
išmokėjo padėtus pinigus “ant 
pareikalavimo”. Ir taip ęlarė 
per visą depresiją.

Po depresijoSįi->1931 metais, 
išmokėjo 2% ekstra dividendų.

Tai bene 'vienatinė šios rų- 
šies įstaiga, kuri galėjo išmokė
ti pilną dividendą per visą de
presiją ir dar ekstra dividen
dą 2%. -į R * ;

v

Turtas šios sėkmingos lietu
vių finansinės įstaigoj virš 
$2,500,000.00, o atsargos kapi
talo turi $196,575.00.

Daugumas pinigų šios įstai
gos yra išskolinta saugiems 
pirmiems morgičiams mėnesi
niais atmokėjimais. Ši įstaiga 
turi tik du namus vertės apie 
$10,000.00. Reiškia, kad pasko
los išduodamos labai saugiai.

Per visą depresiją tik du na
mu forklozavo.

Viso turi virš 1,200 paskolų 
arba morgičių ir visi kas mė
nesį pilnai užsimoka.

Pagal įstaigos stovį, tai nėra 
tvirtesnės visoj Amerikoj.

1929 metais turtas buvo apie 
$600,000.00. Per depresiją iš
mokėjo $260,000.00; 1934 me
tais atliko tik $340,00000. Per 
31/2 metus padidėjo iki $2,500, 
000.00.

Apart atsargos kapitalo dar 
prižiūri U. S. Government ir 
valdiška įstaiga—Federal Sa- 
vings and Loan Insurance Cor
poration, Washington, D. C., 
kuri turi turto $113,000,000.00 
Kiekvieno asmens pinigai yra 
apdrausti iki $5,000.00.

Standard Federal Savings 
and Loan Association of Chica
go yra viena iš didžiausių tar
pe visų tautų Chicagoje. šios 
įstaigos prezidentas yra žino
mas visiems lietuviams, tai p. 
Justin Mackiewich. 

• I

Malonu turėti tokią įstaigą, 
kuri pagelbsti namų savinin 
kams ir pinigų taupytojams, 
šioj įstaigoj galima gauti 4% 
ir pinigus atsiimti kada tik. rei
kia.

Standard Federal Savings 
and Loan Association of Ghfc 
cago išduoda savo finansinę' at
skaitą kas 6 mėnesiai dėl vi
sų lietuvių persitikrinimo.

Linkėtina šiai lietuvių sėk
mingai įstaigai dar didernio pa- 
sisekimo. —-Pažįstamas

s . . • • t . - • T“

ŠVEDIJOS TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS PER RADIJĄ

Birželio 6 d. 20 vai. 50 min. 
iki 21 vai 50 min. Švedijos tau
tos šventės proga lietuvių-šve- 
du d-ja ir studentų liet.—-šved. 
sekcija ruošia per radiją pami
nė j mą. Kalbės Švedijos Cargė 
d’Af f aires p. K. Vestringas ir 
Liet. šved. dr pirm. A. Juška. 
Po prakalbų bus švedų muzi
kos koncertas.

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock 6240

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

STATEMENT OF CONDITION AS OF JULY 1, 1938

Savings
ssociation

2324 SOUTH LEAVITT ST.

ASSETS

2,530,995.79TOTAL ASSETS

LIABILITIES

/

Bank

RESERVES:

$2,361,116.72
5,464.00

36,484.40
10,278.08
3,76552

37,600.00
, 3,628.59

161.05
72,497.43

$1,786,457.90 
440,275.00 

3,250-92 
146.50 
78741 

80,523,02 
120.44 
390.05 

22,468.57

First Mortgage Real Estate Loans
Share Loans
Real Estate Contracts
Real Estate Owned
Real Estate in Judgment

» Stock in Federal Home Loan Bank 
Furniture and Fixtures 
Accounts Receivable
Cash on hand and in banks

Shareholders’ Interest
Advances from Federal Home Loan
Interest accrued on advances from Federal Home Loan Bank
Taxes accrued on real estate owned
Accounts payable
Loans in process
Unearned profit on real estate sold
Bonus for installment savings shares
Dividends declared, payable in čash July 1, 1938

Income collected in advance 
Uncollected interest 
Federal Insurance 
Contingencies 
Real estate ..........
Undivided’ profits

TOTAL RESERVES
TOTAL LIABILITIES

$10,000.00
2,948.35

13,170.96
147,547.02

12,909.65
10,000.00

196,575,98 
$2,530,995,79



i NAUJIENOS, Cliicafco, III. šeštadienis, liepčs 2, 128Š

M&UIIĖNOS
The Lithuanian Daily News

PubHshed Daily Except Sunday by
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4.00 
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Pusei metų ......................
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Metams ................
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Lietuvoje ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams ....................   $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams ..................  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu sli užsakymu.

$5.00
2.75
1.50
1.00
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal .8500.

švietimo reikalai Amerikoje
ereitą mėnesį baigėsi mokslo metai. Milijonai jau- 

nuoliį per vasarą turės atostogas. O kadangi nemažas 
tų jaunuolių skaičius baigė mokslus, tai jie ieškos dar
bo. Ir daugeliui, žinoma, teks nusivilti: susidūrę su tik-: 
rovė, jie pamatys, kad gyvenimas nėra toks šviesus, 
koks jis atrodo mokykloje.

Tačiau šiuo atveju njums ne tai rupi. Vadinasi, ne
kalbėsime apie tuos nemalonumus, su kuriais tenka su
sidurti mokyklas apleidusiam jaunimui. Juo labiau, kad 
visai neseniai šioje vietoje kaip tik apie tai kalbėjome. 
Šį kartą pateiksime duomenų bendrai apie švietimo rei
kalus Amerikoje: koks skaičius jaunimo lanko mokyk
las ir kiek išleidžiama pinigų švietimo reikalams.
\ Federalės valdžios surinktais daviniais, 1935-36 me
tais viešąsias pradines ir aukštesnes mokyklas lankė 
25,000,000 berniukų ir mergaičių, o privatinių tos rųšies 
mokyklų mokinių skaičius siekė 2,638,775. Tokiu budu 

viso mokinių tarp penkių ir septyniolikos metų am
žiaus susidarė 28,638,775.

Tačiau čia bus ne pro šalį pažymėti, jog tais pačiais 
metais mokyklinio amžiaus vaikų (nuo, 5 iki 17 metų 
amžiaus) buvo priskaitoma Amerikoje 31,618,000. Išei
na tad, kad apie du milijonai Amerikos vaikų tais me
tais ^nelankė mokyklų.

ie skaičiai dar vis dėlto visko nepasako. Nors, 
kąlp minėjome, mokykįose buvo užsiregistravę 28,638,- 

5 mokiniai, vienok,’vidutiniškai imantį khš dieną per 
mokslo metus mokyklas lankė tik 22,298,767 mokiniai. 
Kitais žodžiais sakant, dėl ligos ir visokių kitų priežas
čių apie trys milijonai vaikų, kurie buvo užsiregistravę, 
pasiliko namie. t. i, |(

Žinovų apskaičiavimais, 1934 m. viešųjų mokyklų 
turtas siekė $6,500,000,000, o privatinių — maždaug 
$1,000,000,000. Visų Amerikos universitetų ir kolegijų 
turtas siekė apie $4,300,000,000. Tad iš viso į Amerikos 
mokyklas yra investuota maždaug vienuolika bilijonų 
dolerių. Be to, mokytojų ir profesorių algos per metus 
sudaro apie du bilijonus dolerių.

Taigi palyginti švietimo reikalams Amerikoje yra 
išleidžiama pusėtinai stambi suma pinigų. Įdomu tad 
bus pažiūrėti, kokių rezultatų tas investmentas duoda.

Universitetus ir kolegijas kiekvienais metais lanko 
apie 1,250,000 studentų; Tie studentai siekiasi vienokios 

 

ar ki/okios profesijos arba šiaip sau studijuoja humani 

 

tarinius mokslus. Proporcionališkai imant, studentų 

 

skaįčiumi Amerika stovi pirmoje, vietoje. Vienok gyven

 

tojų raštingumo atžvilgiu ji toli gražu pirmos vietos 
neužima. / L

Pagal 1930 m. cenzo davinius, Amerikoje buvo 
4,283,753 gyventojai, kurie visiškai jokia kalba nemokė
jo rašyti. Jie sudarė 4.3% visų gyventojų. Kitaip sa
kant, iš kiekvieno šimto gyventojų daugiau kaip keturi 
nemokėjo rašyti. / i 4'iUifSpimi

Tas neraštingumo nuošimtis nėra taip jau didelis, 
o ypač turint galvoje tą faktą, jog caristinėje Rusijoje 
nemokančių rašyti žmonių skaičius siekdavo apie šešias
dešimt nuošimčių. Ir vis dėlto tenka pasakyti, jog kai 
kuriose Europos valstybėse švietimo reikalai stovi aukš
čiau, negu Amerikoje. Pirmiausia tokioms valstybėms 
tenka priskaityti Skandinavijos šalis ir Suomiją, kur 
sunku yra sutikti neraštingą žmogų.

Bet šia proga vis dėlto pravartu atsiminti, jog 
Amerika gavo nemažą neraštingumo palikimą iš atei
vių. Tačiau federalės valdžios pastangomis tas paliki
mas bandoma išgyventi. Kitais žodžiais sakant, bando
ma tarp ateivių neraštingumas likviduoti. O tai daroma 
steigimu suaugusiems mokyklų.

“Trimitas” išspausdino latvių žurnalisto P. Vidzemnieks “Vilniaus pastabas”. Tose savo pastabose p. Vidzemnieks rašo, jog lenkai jaučiasi nusivylę, nes iš Vilniaus jie tikėjosi daugiau, negu gavo. Esą, jei kelios draugingos Lietuvai valstybės diplomatiniai “paspaustų” Lenkiją, tai liūdnasis Vilniaus klausimas butų lengvai išspręstas.Štai ką vienoje savo straipsnio dalyje p. Vidzemnieks apie tai teigia:“Iš visų miestų Lenkijos šiaurėje gyviausias judėjimas yra Vilniuj. Neabejotinai tai todėl, kad čia daugiau gyventojų, miestas netoli sienų ir, svarbiausia, — čia daug svetimšalių ir įvairių tautų žmonių. Čia įvairių valstybių konsulai ir prekybos firmų agentai, kurie suteikia miestui tam tikro europietiškumo pobūdžio, nežiūrint į didįjį skurdą, kurs daugiausia viešpatauja mieste. Gal tai todėl, kad daugelis miesto gyventojų bedarbiai, kad prekybos ir visos pramonės sritys* yra dėl nedarbo ir pinigų stokos nepavydėtinoje būtyje^ Sunkusis administracijos, policijos ir teismų aparatas tiesioginių ir netiesioginių mokesčių pavi- ' dalu, tur būt, šūnkia našta slegia vietos gyventojus, nes butų nuostabu, kad lenkai kaip filantropai lygintų Vilniaus* ūkio nuostolius. Todėl taip daug nepatenkintųjų, ir, reikia manyti, labiausiai nepatenkinti patys lenkai, kurie daug daugiau iš Vilniaus tikėjosi. Ir pati svarbiausioji aplinkybė, kad lenkai perdaug jautriai reaguoja į Lietuvos ir lietuvių Vilniaus siekimus, liudija, kad patys lenkai de facto pripažįsta Lietuvos reikalavimus. Atrodo, kad reikėtų tik nedidelio vieningo diplomatinių paspaudimo iš kelių Lietuvai draugingų valstybių ir liūdnasis Vilniaus konfliktas iš karto baigtųsi.”

romano “Jean-Rolland 1915 m.

cUzijoje jis negalėjo laisvai kalbėti, tai persikėlė į Šveicariją, kur iki pat šiol ir gyveno. Ten jis išleido kelis veikalus, kurių vyriausias* tikslas buvo pasmerkti karą ir parodyti jo baisenybes.Romain Rolland Praiicuziją apleido dar ir dėl to, kad tuolaikinis premjeras Georgės Gle- menceau grūmojo iškelti jam išdavystės bylą. Vadinasi, apkaltinti jį savo krašto išdavimu.-Už parašymą Christophegavo Nobelio dovaną.šia proga bus pravartu pastebėti, jog prieš Įdėlis metus Rolland labai susižavėjo bolševizmu. Jis nei nesidrovėjo teisinti visokius kruvinus valymus, kuriuos atliko Jago'da. Buvo tikrai keista, kad Rolland, kuris dėjosi didžiausiu humanistu, stengėsi visus barbariškus GPU darbus pateisinti.Baigdamas savo amžių, Ro- main Rolland, tur būt, nekaip tesi jaučia, nes jo idėjos, kurias jis* taip karštai gynė, šiandien yra po kojomis minamos.
VALYMO SUKAKTIS

NEDARBAS IR AMŽIUSDi\ Louis Dūblin, Darbo departamento statistikos skyriaus direktorius, šiomis Rentomis paskelbė savo tyrinėjimo rezultatus, iš kurių matyti, kad jaunystė vis dėlto yra geriausia kvalifikacija darbui gauti. Net depresijos metais dvidešimt metų amžiaus jaunuolis turi neblogų šansų gauti darbą. Faktiškai iš penkių jaunuolių keturi susiranda vienokios ar kitokios rųšies darbą...Visai kas kita yra su žmonėmis, kurie turi per keturias-: dešimt metų amžiaus. Patekę; į bedarbių eiles, jie ten gana: ilgai pasilieka. Tokio amžiaus žmonėms mažai tėra šansų pastoviam darbui gauti. O tai dėl to, kad įvairiausios dirbtuvės ir įmones* yra nusistačitisios prieš senesnio amžiaus žmonių samdymą.
ROMAIN ROLLAND GRĮŽTA 

Į TĖVYNĘ

• Berlyne prasidėjo Llfetuvos — Vokietijos derybos prekybiniams reikalams sutvarkyti. Vokietija, žadanti daugiau prekių Lietuvoje pirkti, kad išlygintų iki Šiol buvusį Lietuvai nepalankų šių dviejų kraštų preky-
• Kaune įvyko Lietuvos, Latvijos ir Estijos bibliotekininkų kongresas, kuriame dalyvavo keliasdešimt bibliotekų reikalų * žinovų.Kaune, liuese.

sudarytų sąjungą, tokia sąjunga visais požiūriais butų natūralesnė, giminingesnė, nes jos burtųsi tik vienam tikslui, —. save apsiginti, visai nepaisant savo vidaus santvarkos.Juk komunizmo prigimtis diktuote diktuoja visur įvesti panašią vidaus tvarką, kokia y- ra SSSR.Skandinavijos valstybėse demokratinė santvarka šiokių užsimojimų neturi, jos šalininkai ramiau žiuri į gyvenimą, nesi- karščiuodami siekia pas save darnaus sugyvenimo, kuris veda ramiu budu į tolimesnius darbininkų laimėjimus.Juk buvo mano rašyta, kad . į tą sąjungą galėtų ramiai įeitii demokratinė Lenkija, nes šių dienų Lenkijai aišku šiokia są* junga nėra pakeliui, nes lenkų bajoriška vyriausybė tyko Lietuvoje grąžinti bajorams dvarus, tyko iš Latvijos pasiimti kai kurias teritorijas.Juk, rodos, ir “Vilnis” to fakto neneigia, bent dabar, kad geresniam darbininkų judėjimui, jų didesniems laimėjimams yra būtinas laisvas tautų apsisprendimas. O jei taip, tai lietuvių tauta turi realiai dairytis, kad savo valstybės nepriklausomybę išlaikyti, ir kas jos valstybinį gyvenimą pasiry- 
Skandinavijos valstybės---- Jei Lenkija sudemokratėtų. a’btntTeii^t)
- Maskoliškojo imperializmo taskaregis. - Kas ru- kiais LWuva luri ir dcUs. Ma. 
pi Maskvai ? - Užtvara prieš Vokietiją. -šis tas L Sos valsiyb& sudarę tarp sa. IŠ pasaulinio kai O. IJedos sąjunga. Užčiaupti Įvęs sąjungą, tarp savęs jausis
burną nėra sunku. — Atprato nepriklausomai pro- visai lygiomis, be globėją. Mas 
taųti. — Dėl K. Bielinio šmeižimo. — Maskvos prie- ]<va gį norj jas globoti.
mieštis, — jiems visas pasaulis. — Mano tikslas. —
Sunku argumentuoti su žmonėmis, kurie keblesnius Kiekvienas globėjas vartoja 
klausimus jėgos pagalba sprendžia. |ir savus auklėjimo metodus, oMaskvos komunistiniai auklėjimo metodai sunkiai virškinami, nes jie vartoja mirties baus- kui atremti ir SSSR kariuome-1 Tai ir bizuno auk' nė atsidurtų tų valstybių terito- leJ*mo “elodai, bet ne tikros rijoje kaipo pagelbininkė. Ar | Peda«°81I15s ku,tunn& Prle’ tuomet SSSR toleruotų tų valstybių santvarką? Ar ji nemėgintų čia savo tvarką primesti ir kartu tas valstybes neva pavidale autonominių respublikų inkorporuati į savo sąjungą?Ar tai butų visai šališkas tų tautų tuomet apsisprendimas?Šiokio šališkumo SSSR gyvenime įneš nematome, nesame patyrę. Tenais viskas daroma išeinant tik iš Maskvos valstybes interesų, bet ne iš darbininkų reikalų. Tenais nėra laisvėm'! Tenais nėra laisvos spaudos! Tenais kitą pažiūrų žmonės, kurie nepritaria diktatoriaus linijai, šaudomi ir USA lietuvių spauda šiokius mirties sprendimus ne tik laimina, bet dar tvirtina, kad jie esą per švelnus... Sakykite, kas ramia, gryna sąžine, kas* mylįs laisvę gali visai atvirai trokšti su SSSR nuoširdžios sąjungos?Juk vien jau savisaugos jausmas diktuote diktuoja su tokiu partneriu būti atsargiam.Tai tik bėdos sąjunga, tai tik bėdos bendradarbiavimas. Juk dabartinė Lietuvos* vyriausybė palaiko glaudžius santykius su SSSR.Sakykite, ar tie santykiai tiek iš vienos, liek iŠ kitos pusės gali būti tikrai nuoširdus ir atviri, jei viena ir kita tų vyriau- bių kiša į kalėjimus, o kartais šaudo tuos, kurie nepritaria pas save esamai tvarkai?O juk tos vid&us tvarkos iš esmės yra vienai kitai priešingos ir jų šalininkai vienur ir kitur jaučiasi karo stovyje, nors pagal kovos htetodus jos viena kitai giminingos!Juk tai tik dirbtinas junginys, kuris organingai niekuomet negali sugyventi! Juk tai vfenų ir kitų tik dpgaulė ir laikinas išnaudojimas.SSSR vilioja tas mažesnes Baltijos vulštybes* savo draugiškumu, nes jos reikalingos Maskvos apsigynimui. Gi los valstybės tik laikinam išnaudoja susidariusią situaciją ir tik.Jokio nuoširdumo Čia nėra, jokio pasitikėjimo čia būti negali. O jei mažesnės valstybės

mokratų buvusių ar esamų vadų trynimosi yra: tie vadai nori į valdžią grįžti ir iš naujo savo laimikį bandyti, bet jie neįsileidžiami”...Toliau Sirvydas pasakoja, kad tarp vyriausybės ir žmonių esąs sklandus bendradarbiavimas, ir tatai liudijąs “kooperatinis sąjūdis, kuris baigia užkariauti vidaus* ir užsienio prekybą žemės ūkio produktais”.Pasakyta pilna burna. Tik visa beda ta, kad Sirvydas, kaip ir visi “tautos vadų” garbintojai, kalba negalvodami.Prieš perversmą liaudininkai, socialistai ir krikščionys demokratai seimų rinkimais surinkdavo milžinišką daugumą balsų. Nėra mažiausios abejonės, kad maždaug tas pat atsitiktų ir šiandien, jei butų paskelbti laisvi rinkimai. Todėl sakytų partijų vadai kaip tik ir reiškia krašto žmonių nusistatymą, o ne tautininkai, kurie be kitų pagalbos demokratiniais laikais neįstengdavo nė vieno savo atstovo į seimą pravesti!Ir štai tie žmonės, kuriais

Birželio 30 d. sukako keturi metai nuo kruvinų įvykių Vokietijoje. Tą dieną prieš keturis metus Hitleris pasiryžo “nuleisti kraują” ir atsikratyti savo oponentais. Oficialiomis žiniomis, per Vieną dieną.buvo paskersta per šimtą žmonių. Tačiau iš tiesų valymo metu buvo nužudyta gal keli šimtai. Ludecke, ‘‘Aš pažinau Hitlerį” knygos autorius, sako, jog nužudyta buvo per septynis* šimtus žmonių;.^Ryšium su tuo valymu bus ne pro šalį i paminėti, kad pirmoje eilėję?1 Hitleris apsidirbo su ganą, pasižymėjusiais naciais, be kurių pagalbos jis nieku budu nebūtų į valdžią įsi- gavęs. Pavyzdžiui, jis nužudė kapitoną Ernst Roehmą, kuris suorganizavo smogikus* ir buvo jų vadas. Žinovų nuomonė yta tokia, kad tik Roehnio dėka Hitleriui pasisekė Vokietijos valdžią pagrobti į savo rankas.Tai štai kokia diktatorių dora: jie nesidrovi žudyti net artimiausius savo bendradarbius, kai tie pradeda dėl ko nors reikšti savo nepasitenkinimą. Ir taip elgiasi ne tik Hitleris, ir Musšolini, Stalinas* bei diktatoriai. bet kiti
i

NEMATO ir matyti 
NENORI

Laikraščiuose pasirodė trumpa žinutė, kad Romain Rolland, i išgarsėjęs prancūzų rašytojas* ir pacifistas, nutaręs grįžti į tėvynę, kurią jis apleido prieš dvidešimt ketverius metus. Septyniasdešimt dviejų metų am-; žiaus rašytojas esąs visai šune- galejęs tiek fiziškai, tiek dva-.v. . Romain Rolland ypačiai pa-. Kongresas posėdžiavo gar§gj0 karo mėtu. Būdamas Marijampolėje ir Šiau- didelis pacifistas, jis griežtai 
j. .vi pAsmėrkė karą. Kadangi Pran-

Suvalkų ūkininkų kraujas? jis buvo

Lietuvos liaudis nepasitikėjo, turi teisę pasilikti valdžioje ir neįsileisti tų, kurie nuolat laimėdavo rinkimus*! Tai tikrai stebėtina širvydinė logika.Sirvydas dedasi nieko nežinąs apie jokį “karą” tarp Lietuvos žmonių ir vyriausybės. Butų įdomu žinoti, kokioje “dangiškoje planetoje” jis gyveno 1935 m., kada žemėje ėjo didelis bruzdėjimas ir liejpsi Taip, kokia medžiagaužsikimšęs sau ausis, jei negir-] dėjo, kad štai Kaune keliais atvejais buvo gaivališkai pasireiškusi savotiška darbininkų demonstracija?Jei Širvydukas nori vaidinti sakytos statulaitės vaidmenį, 1 tai jo reikalas. Tuo budu gali geričiau iš Smetonos jis susilauks kokio bronzinio medalio. Bet tegul jis nemano, kad visų! atmintis tokia “trumpa”, jog jie neatsimena to, kas visai neseniai dėjosi. O dėl ’kooperatinio sąjūdžio, tai mes jam gali-1 me priminti tik tiek, kad visus stambiuosius kooperatyvus valdžia jau baigia pasiimti į savo kontrolę.
Maskoliškojo Imperializmo ragai

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

šal- kadpa- pa-

ku-.au- tre- sta- kadnieko
Visiems, tur būt, teko matyti statulėlę iš trijų figūrų, rių viena turi užsikimšusi sis, kita užmerkusi akis, o čia užčiaupusi burną. Tos tūlaitės parašas skelbia, “mes nieko nematome,negirdime ir nieko nesakome”.Tenka pasakyti, kad kai kurie žmonės* kaip tik ir primena tą statulėlę: tam tikrais atvejais jie nenori nieko girdėti, nieko matyti ir, pasakysime, nieko žinoti. Tai rųšiai žmonių priklauso ir Vyt. Sirvydas, kuris visais budais stengiasi “za- latyti” Smetonos valdžią. Jei kas kalba apie tos valdžios negerumus, tai jis apie tai ir girdėti nenori. Jokių negerumų tauflninkiį valdžioje jiš nepastebi ir įstebėti nenori.Prieš kiek laiko “Naujienos” padarė pastabą, jog jei Lietuvos valdžia nori taikos su užsieniu, tai pirmiausia turi sugyventi taikoje su savo krašto žmonėmis. Vyt. Sirvydas į tai atsako taip:.........“Kažin kur Naujienos karą tarp Lietuvos žmonių ir valdžios mato? Tiesa,1 tarp vyriaušybės ir liaudininkų, socialistų ir krikščionių de-

(Tęsinys)Juk karo pradžiai svarbu visą savo armiją, kaip galima greičiau, ant kojų pastatyti. Štai čekai, kilus iš vokiečių pavojui, veik per keturias valan- das pusę milijono sukūlė kariuomenės ant kojų.Kitą kraštą pulti visuomet y- ra reikalinga dvigubai tiek pajėgų, kiek gintis, tai vokiečiai butų turėję čekus puldami bent milijoną vyrų išstatyti prieš čekus, todėl vokiečiai staiga ir aprimo. Kitaip tarus, gavo tą dusią, nes jie nesitikėjo, čekai taip greitai ir urnai, galiau tvarkingai vokiečiųsienyje išstatys pusę milijono vyrų. Ir vyrų gerai ginkluotų.štai ir ispanų vidaus kare vyriausybininkai tik ginasi ir interventai tuo pačiu visur turi dvigubai statyti savo kariuomenės. Kas puola, tas visuomet turi daugiau nuostolių.Didžiojo karo metu taip pat santarvininkai, tai yra prancūzai, anglai ir kitos tame kare dalyvavusios valstybės, daugiau tik gynėsi, bet nepuolė, ir tik tuomet, kai patyrė, kad vokiečių pajėgos visai išsekė, jie puolė vokiečius ir vokiečiai karą prakišo.Taip lygiai, kaip ir dabar Ispanijoje visus didesnius mušius interventai prakiša, nes vyriausybininkai vartoja tik gynimosi taktiką, ir todėl karo medžiaga turi žymiai mažiau nuostolių.Didžiajam karui prasidėjus ęaro rusų armijai taip pat buvo pavesta vokiečius pulti, nes prancūzai dar nebuvo tinkamai savo kariuomenės sutvarkę, o anglai dar tuomet ir į karą nebuvo pasiryžę stoti. Štai dėlko rusai turėjo tame kare didžiausius nuostolius ir greitai visai išsisėmė.. Dėl šitos taktikos riuomenės vadovybė bai įpykusi, dėlko jiems pavedė tokįdarbą atlikti, o patys mažai karo pradžioje rusams galėjo padėti.Sakysime, tokiam karui tarp SSSR ir Baltijos valstybių ištikus vokiečiai butų kuriam lai-

mones...Tai labai pigaus elektro reikalas, bet ne rimtas įsamoninimo padaras. Yra labai lengva žmo- Jgui galvą nukirsti, bet daug yra sunkiau tą galvą apšviesti, ją išprusinti.Yra daug lengviau burną užčiaupti, bet daug sunkiau mintis numarinti. Mintis iš viso y- ra nemari.Visus man darytus “Vilnies” nešvankius priekaištus grąžinu atgal. Rašau ne todėl, kad jų bendradarbius kame nors Įtikinti, nes dabar daug yra tokių žmonių, kurių sąžinė ir protas sustingę ir jie gali tik tikėti savo vadais, bet jau jie yra atpratę laisvai galvoti, savarankiai mintis reikšti. Tai savos rūšies kiškiai, bailiai, kurie tiki tik fizine pajėga ir todėl yra praradę savarankišką galvojimą.Tai pigaus efekto Šalininkai, kurie tik moka terorizuojančiai veikti į jausmus, bet prieš proto pajėgumą jie yra bejėgiai. Tai yra vergai, šiuo atsitikimu Maskvos vergai. Jei kada nors jie bent kiek mėgina savistoviai savas mintis pareikšti, tai tos mintys toli gražu neatitinka Maskvos reikalams, ir jei jie Maskvoje gyventų, jau seniai juos Ežovas butų padėjęs tenai, * iš kur niekas gyvas neišeina.(Bus daugiau)
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DVIEJŲ METU PERŽVALGA AMERIKOS 
LIETUVIU KONGRESO VEIKLOS

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO CENTRO KOMI- 
TETO RAPORTAS, SKAITYTAS CENTRO KOMI
TETO NARIŲ IR SKYRIŲ DELEGATŲ KONFE
RENCIJOJ, BIRŽELIO 25 DIENA, 1938 M., HO- 
TEL JERMYN, SCRANTON, PA.

Lietuvos vyriausybei Amerikos 
Lietuvių Kongreso vardu, jog 
nepripažysdame dabartinės vy
riausybės teisėta Lietuvos val
džia nei jos pagamintų konsti
tucijų, bet reikalaujame atstei- 
gimo tikrosios Lietuvos konsti
tucijos, priimtos Steigiamajam 
Seime.
NEATLIKTI MUSU DARBAI 

IR NAUJOS SĄLYGOS
(Tęsinys)

KAIP Į TAI ATSINEŠĖ 
KOLONIJOS?

Reikia sakyti, jog tarpe Cen
tro Komiteto ir kolonijų Skyrių 
buvo kuogeriausia kooperacija.

Dešimtyse didesnių ir mažes
nių kolonijų yra įvykę šimtai 
mitingų ir konferencijų. Tūks
tančiai lietuvių supažindinta su 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
programa.

Kur buvo galima, Centro Ko
mitetas gelbėjo kolonijom pa
siųsdamas kalbėtojus. Centro 
Komiteto narys Dr. A. Montvi-

1926 metais* ir nesumušamais 
faktais įrodo, jog užtikrinimui 
Lietuvai nepriklausomybės tė
ra tik vienintelis būdas — De
mokratija.

Šios knygelės atspausdinome 
tik 5,000 egzempliorių ir jau 
daugiau pusęs yra išplatinta. Ji 
parsiduoda tik už 10 centų ko
pija ir mes raginame Skyrių 
delegatus pasiimti jų tiek, kiek 
yra numatoma išplatinti kolo
nijose, kuriose dar ji nėra pa- 
sjdeista.
VAJUS Už AMNESTIJĄ LIE

TUVOS POLITINIAMS KA
LINIAMS

Nenorėdami, draugai ir drau
gės delegatai, kad šį musų ra
portų priimtumėt kaipo Cent
ro Komiteto pasigyrimų nu
veiktais darbais, šioje konfe
rencijoje mes tikimės* išgirsti 
ir esame pasiryžę priimti ge
rokų kiekį draugiškos savikri- 
tikos.

Apie kaikuriuos neatliktus 
darbus, kurie buvo mums pa
vesti Clevelando suvažiavimo, 
paminėsime patys.

Antrasis musų veikimo punk
tas; priimtas Clevelando suva
žiavime, skamba:

“Rūpintis bendrais Amerikos 
lietlivių ktilturiniais reikalais.”

das atlankė visų eilę kolonijų, 
pradedant Pittsburghu ir bai
giant New Jersey valstija; da
lyvavo keliose Skyrių konfe
rencijose ir pasakė eilę prakal- 
bų.

Centro Komitetui paraginus 
visose kolonijose tapo surengti 
pasekmingi Lietuvos nepriklau
somybės minėjimo mitingai 
1937-38 metais. Kur buvo rei
kalaujama, patys Centro Komi
teto nariai, kaip tai: Dr. Mont- 
vidas, Jonikas, Abekas, Dr. 
Grigaitis, panelė Mikužiutė va-

kalbas Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimo mitinguose. Dė
ka pasidarbavimui Centro Ko
miteto ir nuoširdžiam koopera- 
vimui Skyrių, šiandien drąsiai 
galime sakyti, jog kaip kiekvie
name svarbesniame Lietuvos 
valstybės klausime, taip meti
niuose minėjimuose Lietuvos 
nepriklausomybės — pažangie
ji Amerikos lietuviai kalba per 

, „ , Amerikos Lietuvių Kongresų. .
Sųryšyj su dvidešimtom su

kaktuvėm Lietuvos* nepriklau
somybės, Centro Komitetas iš
leido knygelę: “Lietuvos Ne
priklausomybę Mintint”. Jos au
torius, Centro Komiteto narys 
Dr. Mon tvidas, trumpais bruo
žais apibudina nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos tvėrimosi 
istorijų, fašistinį perversmų

1937 metais pažangioji Lie
tuvos* liaudis išleido peticijas 
reikalaujant Lietuvos vyriausy-! 
bes perleisti Amnestijos Įstaty
mų nuteistiem už politinį veiki
mų Lietuvoje. Po tuja peticija 
Lietuvoje pasirašė virš 30,000 
piliečių, jų tarpe buvusieji Res
publikos prezidentai Kazys Gri-, 
nius ir Aleksas Stulginskas, 
profesorius V. Čepinskas ir 
daugelis kitų musų tautos vei
kėjų ir kovotojų už Lietuvos 
nepriklausomybę.

Centro Komitetas ir šiame 
atvejuje šoko pagelbon musų 
broliams Lietuvoje. Pereitų žie
mų mes išleidome 8,000 Am
nestijos Peticijų ir paskleidę 
jas visose Amerikos lietuvių 
kolonijose surinkome apie 20,- 
000 amerikiečių lietuvių para-, 
šų. Parašų gavome iš 98 Ame
rikos lietuvių kolonijų, Franci- 
jos ir Kanados.

Centro Komiteto pasiųsta de
legacija: panelė Miljužiutė, iš 
Chicagos; J. ir Ėd. Baltrušai
čiai, iš Pittsburghb ir J. Or- 
man, iš Brooklyno, vasario 14 
dienų, 1938 m., nuvežė petici
jas su parašais ir įteikė Lietu
vos ministeriui 
Washingtone.
priėmęs musų delegacijų davė 
žodį, jog apie musių reikalavi
mų informuos savo atstovauja
mų vyriausybę. Mes ir tuom 
dar nepasilenkinom, bet patys 
nuo savęs, kablegrama, pasiim
tom memorandumų Lietuvos 
vyriausybei ir Lietuvos spau
dai, pažymėdami peticijos teks
tų ir skaičių parašų po petici
jom, reikalaujančiom laisvės 
Lietuvos* politiniam kaliniam.

Mes patys siuntėm protestus 
ir raginom Skyrius siųsti, kada 
dabartinė Lietuvos vyriausybė 
pereitų metų pabaigoje užsi
mojo pagaminti Lietuvai naujų 
konstitucijų. Mes mahmne, iš- 
pildėme valių visų pažangiųjų 
Amerikos lietuvių pareikšta m i

p. žadeikiui
Ponas Žadeikis
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JUSTiN MACKIEVVICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET
Telefonas CANAL 1679

«%
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Tiesa, rūpintis rūpinomės, 
bet ikišiol tame reikale, galima 
sakyti, nieko nėnuveikėm, šis 
musų veikimo programo punk
tas tokis trumpas — tik šeši 
žodžiai, — o veikimui dirva 
tokia plati, jog mes dar nepa
sitikėjome savo spėkom nei 
pradėti darbo.

Centro Komiteto posėdžiuose 
ir komisijų susirinkimuose 
svarstėme įvairiausius planus ir 
pasiūlymus. Veikiausiai ir šioje 
konferencijoj tuo klausimu bus 
apie tai kalbėta ir gal kas nu
tarta. Yra numatoma galimybė, 
gal netolimoj ateityj, įsteigti 
Amerikos* Lietuvių Kultūrinį 
Centrų. Chicaga, kaipo didžiau
sia Amerikos lietuvių kolonija, 
yra siūloma tokiu centru. Jame 
galėtų būti užlaikomi ne tik 
dabar išeinamieji lietuviški lai
kraščiai, knygos ir periodiniai 
leidiniai, kaip Lietuvoj taip ir 
užsienyj, bet renkama musų se
noji literatūra ir kultūriniai ku
riniai. Jau (turime pasiūlymų iš 
geros valios asmenų, kad jei 
būt įsteigtas tokis centras, jie 
mums pavestų visai be atlygi
nimo savo privačias bibliotekas'. 
O reikia sakyti, jog Amerikoj 
randasi nemaža tokių apšvietos 
ir kultūros mylėtojų, kurie per 
dešimtmečius dėjo knygų prie 
kitygos ir su mielu noru pado
vanotų savo ilgų metų triūsų 
visuomenės naudai.

Yra taipgi sumanymas, ku
ris, gaila sakyti, sumanymu 
dar ir pasilieka, raginti Sky
rius, ir kur reikia pagelbėti, 
s*teigti kolonijose skaityklas, 
kultūros, meno ratelius ir 1.1.

Tai vienas iš nenuveiktų dar- 
bų.

Kitas, tai pasiuntimas delega
cijos į Lietuvų susipažinimui su 
esama padėtim politinių kali
nių. Clevelando suvažiavimas 
šiuo klausimu priimtoj rezoliu
cijoj sako:

“2) Pasiųsti, jei bus gali- 
bent du atstovu patirti 

Linkuvos poliiiiiių kalinių pa- 
dėtį\r surasti budus jų ir jų 

hų šelpimui. Bet jpirma 
Vykdant tų tarimų, leisti ko
lonijų draugijų komitetams 
ir konferencijoms pasisakyti 
savo norus tuo klausimu.”
Atsiklausus kolonijų Skyrių 

pasirodę, jog arti pusės* randa
si nepritariančių tam darbui,: 
tad Centro Komitetas ir nesi
skubino jo vykdyti. Pagalios 
šių metų pavasarį musų buvęs 
pirmininkas, velionis Julius 

1 Mickevičius, planavo atlankyti 
Lietuvų savo reikalais ir jau 
buvome susitarę įgalioti jį at
likti mums pavestų darbų. Bet 
begailes*tingoji mirtis išplėšė iš 
mus tarpo nenuilstantį veikėjų 
ir nuoširdų laisvės ir demokra
tijos kareivį.

Tad ir Šis darbas dar neat
liktas.

Pagalios prieisime prie vėles
nių įvykių Lietuvoje ir kodėl 
Centro Komitetas matė reikalų 
šaukti šių konferencijų.

Jdti visiems žinoma, kad vi-, 
dury j kovo mėnesio, šių me
tų, Lenkijos ultimatuinas Lie
tuvai stlkrįtė visų Europa Ma
žai reikėjo, kad butų kilęs ki
tas* pasaulinis karas, nes dabar
tinis valstybių susigrupavimas 
ir įvairios sutartys neabejotinai 
įveltų visų eilę valstybių į karų 
nežiūrint kurioj ♦ valstybėj jis 
prasidėtų.

Išgirdę apie Lenkijos pasikė
sinimą ant Lenkijos neprikišu-, 
somybės, Centro Komitetas ne
tik jpa^ttnle protestų lenkų val
džiai, bet kreipėsi į Jungtinių 
Valstijų vyriausybę prašyda
mas panaudoti savo įtakų su-; 
dra dainiui lenkų imperialis‘ti-j 
nių plėšikiškų žygių.

Prieš mus stoję nauja pro
blema, kilti Clevelando suvažia- 
vimb laiku nebuvo taip ryški,! 
lai gynimas Lietuvos nepuikiau- 
somybės. Tuo klausimu mes 
numatome galimybę praplėsti i 
musų programų ir įtraukti dari 
didesnes AnterikOš* lietuvių ma
ses į dalbą. Dėlto jus, draugai 
delegatai, šios dienos konferen
cijos dienbtvarkyj mątysite du 
nauju punktu, kurie, sulyg Cle
velando suvažiavimo tarimais, 
nepareina į musų programų, o 
tai:

Lietuvos nepriklausomybės 
gynimas, ir

Šaukimas Visuotino Ameri
kos Lietuvių Seimo.

Centro Komiteto pageidavi
mas* yra, ir mes pilnai esame į- 
sitikinę, jog jis išsipildys, kad 
Skyrių atstovai šioj konferenci
joj rūpestingai apkalbėtų iškel
tus klausimus; padarytų planus 
dar platesniam ir pasekminges- 
niani veikimui ateityje.

Musų visų pageidavimu yra 
inatyti Lietuvų laisva, demokra
tiniai besitvarkančia valstybe. 

■ t i 4.
Musų visų" pasiryžimas yra 

visom išgalėm ginti jų nuo iš- 
laukinhj priešų.

Musų visų' pageidavimas yra 
dirbt visom išgalėm, kad sumo
bilizuoti visus’ laisvės ir demo
kratijos šalininkus Amerikos 
lietuvius į vienų galingų spėkų 
po Amerikos Lietuvių Kongre
so vėliava.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Cen Iro Komi te tas:

R. šniukas, 
pirmininkas.

L. Jonikas, 
sekretorius.

Nariai:
Dr? P. Grigaitis,
Dr. A. Montvidas, 

J. K. šarkiunas,
F. Abekas.

JUOKAI
DABAR NEBESUKLYS

Moteris nupirko kepuraitę 
savo sunui Vincukui. Bet ka
dangi ji nežinojo tikrojo dydžio 
tai susitarė su sankrovininku, 
kad jei kepuraitė bus maža, tai 
ji atsiųs vaikų ir sankrovinin- 
kas apmainys ant tikrojo dy
džio.

Ant rytojaus dienų Vincukas 
sugrįžo į sankrovų su kepurai
te nešinus ir sekamų raštelį: 
“Meldžiu apmainyti Vincukui 
kepuraitę, nes ji per maža. Ma
nau, dabar lengvai pririnksite, 
nes jis su savim turi galvų. 
Ačių.” Bynsas

—Jonuk, kas tau namuose 
tų rašomų j į parašė?

—Tėvelis!
—Ir ištisai vienas? ;
—Ne, aš truputį padėjau!

Tonsulų Užkrėtimas
Įvyksta nepastebimai dėlto, kač 

nejaudina gerklės. Bet iššaukia 
reumatizmą, silpnumą širdies, skil
vio, goiterio ir daug kitų bėdų. 
Tik specialisto ekzaminacija gali 
jums pasakyti ar tdnsulai užkrėsti. 

; Tūkstančiai senų ir jaunų, bijan
čių operacijos yra gydomi be ope-

1 racijos. Nėra skausmo, kraujo nėr 
tekimo ar laiko sugaišties. Atnešk 
šį skelbimą DYKAI patarimui ar 
ekžaniinacijai: gauti'. Gydymas $1.00 
iki $2.00.

JDr. P. Schymari,
Specialistas.

1869 N. ©Amen AVĖ. Arm. 8200.

Dabar eina pats didžiausias naujų ir atimtų 
automobilių išpardavimas pas

CO0K COUNTY FINANCE CO.
Prie 1340 W. 63rd St.

Ateikite į didžiausią automobilių 
Chicagos bet kada matytą parodą

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

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

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

Virš 300 puikiausių Karų Amerikoje pasirinkimas. 
Kai kurie naujutėliai.

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

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

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

Jūsų senų karų priimsime kaipo rankpinigius, o jus 
galite pasiimti dviem metams likusią dalį išsimokėti.
Atdara kasdieną iki 9:30 P. M. ir visų dienų sekmadienį

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

NEPAPRASTAS

BARGENAS!

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

$49‘50
PRIEDAS: $10.00 vertės 

LEMPA DYKAI.
Lengvais išmokėjimais.

ROOSEVELT
T U RE COMPANY

231 O i Wi. R 0 O S E V E L T R O A D
Telefonas SEELEY 8760

: - - --------------

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

(Totiie RUPTURED ) 
cė/vsvir ms sprmust

Leiskit šiam 20 metų 
patyrusiam laisniuo- 
tam daktarui-speciali- 
stui sutaisyti jus tik
rai, arba pagydyti be 
operacijos. Pasekmin
gas būdas, kuris da
bar tūkstančius gydo. 
Stato naujus audi
nius, kaip oisteriskad 
išaugina perlus. Pa
tarimas ar ekzamina
cija be mokesnio ir 
prievolių.
Paraiščiai ir Gydymas 

kurie pagydė.
Įsigyk patikimą, sau
gų Dr. Schyman pri
taikintą paraištį, ar-
ba patirkite gydymą 4.. * 
be peilio. Darykit tai dabar. Vasa-
ros mėnesiai geriausi. Pamatykite 
įtikinančius įrodymus, jei pagei
daujate. Atdara iki 8 v. v. 
madieniais iki 2. Musų paraišciai 
geriausios kokybės ir patogiausi.
RUPTURE CORRDCT-TO SERVICE 

Laisniuoto D-r<o priežiura. 
1869 NORTH DAMEN AVĖ. 

Armitage 8200.

GARANTUOTI
Pasauly Pagarsėję 
Sidabriniai Setai

ROCERS-ONElūk
LIMITED

Vienam Gražus
Asmeniui “Faun”

po

6 ŠMOTŲ $2.75
SETAS!

NAUJIENŲ CIO p
Skaitytojams w V U

TIKTAI
SU 6 KUPONAIS

Į Kitus Miestus 15c Extra 
Persiuntimas

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

SIUNČIU ................. KUPONUS
SIUNČIU .................. PINIGŲ

Atsiųskit man ...........................
Vardas .........................................
Adresas ........................................
Miestas .........................................

Valstija ....... r...............................

INSURANCE
(APDRAUDA)

• 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.

Full-flovored

for cookingl
• Kraft American has a meliow, 
full-flavored richnesa that makea 
It perfect for sandwiches. And for 
cooked dishea you can depend on 
this American Cheeee to mėlt 
perfecdy.
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Diena Iš Dienos
Garnys Pagautas 
Su Dvynukais

BRIGHTcL BARK. — Lai- 
minga buvo p-nia Mušinskienė, 
3730 So. Wood St., kuriai nu
vykus į ligonbutį Dr. T. Dundu
lis, 4157 Archer Avė., pareiš
kė, kad atradęs pas garnį dvy
nukes. Dr. Dundulis atėmęs 
grobį nuo garnio jį paliuosavo, 
o dvynukes pasvėręs pristatė 
p-niai Mušinskienei.

Dvynukės sveikus ir ganėti
no svorio; pirmoji svėrė ketu- 
rius svarus, o antroji penkis. 
Sakoma, kad tai esama dide
lio svorio dvynukėms. Ligonė 
jau grįžo namo sveika su kū
dikiais, kurių ūgio ir sveika
tingumo progresas pilnai pa
tenkintas.

Beje, antra brightonparkietė, 
p-nia Barbora Zoberienė, nuo 
4343 So. Artesian Avė., turė
jo pasiduoti rimtai operacijai 
ant apendicito. Savaitę laiko at
gal Dr. T. Dundulis padarė ope
raciją sėkmingai ir ligonė jau 
rengiasi eiti namo.

Teko nugirsti, kad ir p-nia 
Kasparienė, nuo 2741 W. 43rd 
St., turės eiti į ligoninę ir sto
ti j debatus su garniu. Ji sa
kė, kad Dr. Dundulis, prižadė
jęs ir jai eiti į liudininkus, 

škarmalnikas.

Mrs. Anna Millerienė 
Atostogauja

Šiomis dienomis apleido Chi- 
cagą Mrs. Anna Millerienė, ku 
ri bendrai su inžinierių M. F. 
Shills užlaiko General Radio 
krautuvę ties num. 3856 Ar
cher Avė.

Mrs. Miller buvo pasirengus 
atostogoms jau apie birž. 27tą 
d., bet mirus jos pusbroliui 
Stasiui Yakui turėjo išvažiavi
mą atidėti, kad dalyvaus laido
tuvėse.

Mrs. A. Miller išvažiavo pas 
p-nus P. Kacer (Kačerauskus), 
Beverly Shores, Ind. Mano pra
būti apie 2 savaites.

— Steponas.

Sovietų Laivyno Pirma Filmą

“Jūrės Vyrai”
Pamatykit garsiuosius Ba 11 i k o 
Laivyno vyrus, ginant priešą nuo 

Petrogrado juria ir žeme.
ir S. S. R. S. vėliausios žinios iš 
Sovietų Rusijos paveiksluose.

SONOTONE
X 66 E. Van Buren

25c /iki 1 P. M. išskiriant šeštad. 
ir sekm. Visuomet vėsu ir patogu

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Modestas Bruchas, 23, su
Dorcthy Anderson, 20

Reikalauja
Perskirų

Anna Tubutis nuo Isadore
Tubutis

Gavo
Perskiras

Adam Stasiulis nuo Anna 
Stasiulis

Joseph Žak nuo Marion Žak
Elizabeth Geraltasky nuo An- 

ton Geraltasky

Npujienų-Aeme Telephom
REPUBLIKONŲ KONVENCIJOJE — New Yor- 

ko kongresmonas Bruce Barton sako pamokslą In
diana republikonams jų suvažiavime Indianapolis 
mieste.

Rytoj. 2458 W. 38 st. įvyks F. Zavisto paskaita, kalbės temo
je “Sveikas maielas”. Pradžia 10 v. r., įėjimas iš Campbell 
avė./trečios lubos. Įžangos nebus. —D.

Liet. Keistučio Paš. Kliubo pusmetinis susirinkimas įvyks sek
madienį, liepos (July) 3 d. 2417 W. 43 Street, 12 vai. d. 
\XsT~kliubo nariai prašomi dalyvauti susirinkime, nes yra 
reikalinga aptarti daug kliubo svarbių reikalų.

James Sholteman, pirm.
Simono Daukanto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks sek 

madicnį, liepom 3 d. 12 v. dieną, Chicagos Lietuvių Audi 
tori joj. 3133 S. Halsted St. Susirinkimas yra svarbus, to 
dčl kiekvienas draugas privalo būtinai atsilankyti. Kurie 
eyale pasilikę su mokesčiais, pasirūpinkite apsimokėti.

P. K., sekr.
Lietuvių Keistučio Kliubo pusmetinis susirinkimai įvyks liepo

3 d. Hollyvvood svetainėj, 2417 W. 43rd St., 12 v. dieną. 
Malonėkite atsilankyti į šį susirinkimą, nes yra daug svar
bių tarimų. —Helen Chapas, rašt.

•-. . . DARĘ N GIM AI llllfllllllllllllllllllllllll

“Dėdė” V. Mišeika 
Sugrįžo Iš 
Ligonines

Vakar iš Cook apskričio li
goninės namo grįžo “Dėdė” 
Vincas Mišeika.

Dar tebėra silpnas, vienok 
jaučiasi žymiai geriau po ope
racijos, kuri buvo padaryta li
goninėj. Jam nupjovė kairiąją 
koją. ..^Į

“Dėdės” Mišeikos draugai 
yra prašomi per šventes neuž
miršti jį aplankyti. Adresas yra 
1748 W. 86th St. —Draugas.

Žagariečiu Kliubas 
Rengia Pikniką .O c

Pirmadienį, Spaičio darže.

Liepos (July) 4, 1938 įvyks 
Žagariečiu Kliubo piknikas su 
laimėjimais. Pradžia 11 vai. ry
to, Spaičio darže, ties Archer 
avė., priešais Oh Henry Parką, 
Willow Springs.

Bus gera muzika ir kitokių 
pamarginimų. Kas greičiau iš
gers stiklą alaus arba suvalgys 
pajų, tiems Lūs duodamos gra
žios dovanos, keletą dolerių 
vertės. Taipgi turėsime visokių 
namie darytų valgių ir galėsi
me linksmai laiką praleisti gra
žiame ąžuolyne. Kviečia

Komisija.

Nusišovė Union
Parke Nežinomas
Žmogus
Marškiniuose Inicialai “C H R”

PRANEŠIMAS
Mother’s tavernas išsikėlė iš 35th 
So. Emerald Avė. i 3139 S. HALS
TED ST. Visi senieji draugai kvie
čiami. Savininkai:

MRS. J. YANAS, 
MR. CHARLES VENCKUS.

Išsėdėjęs Chicagos Union 
Parke, Washington ir Ashland, 
apie valandą laiko, nežinomas 
36 metų amžiaus žmogus, už
lindo už krūmų ir nusišovė.

Jis buvo apie 5 pėdų, 11 co
lių aukščio, apie 149 svarų svo
rio. Dėvėjo rudą siutą, pilką 
kepurę, juodus čeverykus ir 
baltus marškinius, kuriuose bu
vę inicialai “C. H. R.”.

Pavardės, adreso policija ne
žino.

RAUDONGYSLIŲ 
LIGONIAI!

Vasara geriausias laikas gydymui 
be operacijos. Nelaukite, jei yra 
operacijos reikalas, gaukite DYKAI 
ekzaminaciją ir patarimą nuo 20 
metų specialisto—daktaro. Jis paro
dys įrodymus kaip gydoma be pei
lio. Namų ar ofiso gydymo būdas 
$1.00 ir $2.00—6 už $10.00 įtikins. 
Lengvus išmokėjimai prašant, šau
kti šiandien ar rašyti.

Dr. P. Schyman, 
Specialistas per 20 metų 

1869 NORTH DAMEN AVENUE 
Armitage 8200.

Kas nori praleisti šven
tes tikrai lietuviškose 

giriose.
Plačiai visiems žinomas 18-tos 

apielinkės biznierius P. Jos. Dar
gužis, pereitais metais nupirko gra
žų Hotelį Woodruff, Wis., kuris 
randasi tikrai lietuviškais medžiais 
papuoštas ir daugybe ežerų, kur 
yra žuvies ir smagios maudynės. 
Hotelį dabar valdo sūnūs Alexan- 
dras, o kurortą su vasarnamiais 
prižiūri antras sūnūs Stanley Dar
gužis. Abi vietos randasi arti vie
na kitos.

Hotelis vadinasi “Woodruff Ho- 
tel”, geriausias kelias ten pasiekti 
yra No. 50, kuris eina Cicero avė. 
į North — iki kelio 41., tada iki 
kelio No. 100, po kairės, tuo keliu 
reikia važiuoti iki 41 ir vėl po 
kairės keliu 41. Važiuok iki kelio 
110 ir vėl po kairės iki kelio No’. 
10 iki kelio 51 tada po dešine ran
ka. Tas kelias eina iki paties Wood- 
ruff Hotel po dešiniai. Hotelis ir 
cottage yra nauji. Visos naujos lo
vos ir matrasai. Miegosit tyrame 
ore geriaus kaip savo namuose.

(Skelb.)

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

Chrysler-Plymouth i

DAUGYBĖ VARTOTU AUTO
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU
• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS

PATARNAVIMAS
• GERI MECHANIKAI

BALZEKAS MOTOR
SALES 

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

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408 

k.....................................  i./

Šo. Chicagos Am. Liet. Piliečių Politikos Kliubas turės išvažia
vimą liepos 3 d. IGOth ir Tarrece avė. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Kviečiam visus narius ir draugus atsilankyti. \

No. 1628—Dabar labai madoj panašios staltiesės, vietoj 
didelės staltiesės, kaip pirmiau buvo vartojama, 

i i
! NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1628 f

1739 So. Halsted St, Chicago, III.

| čia Jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No. --------------|

| Vardas ir pavafrdi ................................... .......  |

| Adresas ------- ----------------------------------------------------------------------------- Į

| Miestas valstija ..... .................■>■■■■»< ... m .. Į

Rytoj “Jaunimo”
Piknikas Sunset
Parke

Ryloj, sekmadienį, liepos 3 
d. “Jaunimo” piknikas* didžia
jam Sunset Parke prie 153th 
ir Archer Avė,

šis išvažiavimas yra “Jauni
mo” pirmasis. Ruošiama plati 
programa. Daug susidomėjimo 
publika rodo į rengiamą Joni
nių laužą, kuris bus sukurtas 
saldei nusileidus ir prie kurio 
visa išvažiavime dalyvaujanti 
publika susijungs į lietuviškos 
dainos bei tautiškų žaidimų 
ieslivalą. Kadangi sekančią die
ną yra taip pat šventa, tai pub
likai nereikės anksti namo sku
bėti. —J. L S.

Atidarė 47-tos 
Gatves Prailginimą

Vakar ssuisiekimui buvo ati
darytas 47-tos gatvės prailgini
mas iki Lake Park avenue. Da
bar 47th išeina kiaurai iki eže
ro. Prailginimas buvo išvestas 
po Illinois gelžkelio bėgėmis.

Budriko Radio 
Programai

Budriko radio programas, 
duotas ketvirtadienio vakare, 
buvo įdomus ir gražus. Kaip ir 
visuomet, duota gražios ir link
smos lietuviškos dainos, kurių 
malonu klausytis kiekvienam. 
Gražiai dainavo. Stasys Rimkus 
Taip pat orkestrą gražiai iš
pildė savo dali?1 Šitų Budriko 
programų aš vis pasiilgstu ir 
klausydamas jų smagiai laiką 
praleidž’u.

Kiti Budriko f&dio programai 
būva septintadieniais ir penk
tadieniais nuo 4 iki 4:30 po 
pietų iš stoties W.A.A.F. — 920 
kil. Duodama graži muzika ir 
dainos. Nepraleiskite progos jų 
pasiklausyti. — R.

Uždare Dar
G Alines

Chicagos policija vakar už
dare dar šešias alines už par
davinėjimą gėrimų nepilname
čiams. Tos alinės yra: Morris 
Gold’cerg ir Harold Schenckers, 
3748 West 26th; Jacob Tor- 

(shen ir Harry Block’s tavern, 
1239 Devon avė.; Agamimon 
Wootos’ tavern, 2804 Elston 
avė.; Francis Griffiths tavern, 
4922 Broadway; Frank Kozak 
tavern, 4922 W. 26th st., ir 
William Vosipolos tavern, 2112 
N. Clark street.

Ruošia Liepos
4 d. Iškilmes

Liepos 4 d. išvakarėse I?uller 
parke prie 46 ir Princeton gat
vių bus didelės Nepriklausomy
bės dienos iškilmės su fejerver
kais, žaismėmis, rungtynėmis, 
už kurias bus duodamos dova
nos.

Bus ir apylinkės sveikų kū
dikių kon testas. Sveikinusias 
kūdikis gaus trofeją. Bus ir 
“soft bąli” žaidimas tarp dviejų 
rinktinių junktų.

Įžanga nemokamai.

Gelžkeliai Nebe- 
kaposią Algų 
Darbininkams

A. F. Whitney, prezidentas 
Brotherhood of Railroad Train- 
men vakar pareiškė, kad gelž
keliai atsisakysią nub savo su
manymo nukapoti visų Ameri
kos gelžkelių darbininkų algas 
$250,000,000 į metus, kas iš
eina kiekvienam darbininkui po 
20% dabartinės algos.
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CRANE COAL C0MPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.00

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
' Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Republic 7345
PAUL’S Fumiture 
Upholstering and 

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

Dykai apskaičiavimas 
Išvalymas — Pervilkimas

Nepamirškite Užeiti Pas:
PETE YOUNG 
ŠALTAS IR SKANUS 

SCHLITZ ALUS 
83 IR KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus)

VARDADIENIO PARTY 
Atsibus Subatoj, Liepos 2-rą d.

DO DROP INN,
3300 South Halsted Street

Kviečia draugus ir pažįstamus atsilankyti. Busite visi maloniai 
priimti ir pavaišinti.

PAUL IR BARBORA GURSKAI.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKES — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— ~ —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENI- W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

Rakandų Krautuve
Išparduoda Visą 'Pavasarinį Šlaką Rakandų, Radio, 

Refrigeralorių už Stebėtinai Mažas Kainas

Elektrikinės Ledaunės 
5 metus garantuotos po 

$89.50 ir $119.00

Piano Akordijonų 
IŠPARDAVIMAS

r*. 120 BASŲ
Ars AKORDIJONAS

Ok $75.00
*r aukščiau.

Duodama išmokė j i- 
‘ 11 mui, Ben4uoiama.

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

turės. Privačios Muzikos
Populiarės Muzikos

JOHN PIATANESI .
3201 W. 63rd Street

Tel. Republic 6073.

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

• FOTOGRAFAS

Naujos Radios, Vertos $100. 

po $49 00 ir senos 
radios

Gaziniai Pečiai: UniversaI, Norge, Alcazar, Original, po 
$49.00 ir Senas Pečius Mainais-

Jos.F.Budrik,!i£
3409 SO. HALSTED STREET

Naujas Tel. Yards 3088-3089

CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12>50
GYDYMAS........................Sftn.OO
LIGONINĖJE . ................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje _  $15-oo
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama ........
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00 
Ekzaminaciją įskait, vaistus ■ 9

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago. 

< Tel. Lawndale 5727.

• RESTAURANTAI
UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIU VALGYLA 

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

• TeL VIGTORY 9676.

Tel. Boulevard 6327.
ZELVTS BUILDING CO.

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Karpenterio, konkrito ir muro dar
bai, Perdirbimo ir taisymo visu rų- 
šių. Gaisro nuostolių apskaičiavimas 
3427 S. Emerald Avė. 

chicago, nx.
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Noreikos Dukterys 
Ėmė ir Išgaravo 
Iš Automobilio
Kitą kartą prašys kad “beksyt- 

J ^raivintų”

Įsisodinęs Į automobilį savo 
18 metų sūnų Jurgį ir dvi duk
teris, Edna, 19, ir Frances, 15 
metų, detroitietis Antanas No
reika, 5722 Cooper street, su
mani nuvažiuoti į Minneapo- 
lis, Minn. Noreika yra Detroito 
gatviakarių konduktorius.

Keleiviai laimingai pasiekė 
Chicago. Pervažiavo per visą 
miestą Įir prie Mount Prospect 
priemiesčio, Northwest High- 
way ir Elmhurst Road, susto
jo gazolino pasipirkti.

Iš ^stoties' Noreika važiavo 
toliau. Bet nuvažiavęs apie 40 
mylių, ties Walworth, Wiscon- 
sin, staiga pastebėjo, kad jo 
dviejų dukterų nebuvo auto
mobilyje.

— Nu, kurgi jos išgaravo? 
nustebo ir nusigando Noreika. 
Apsisukęs traukia atgal Chica- 
gon jų ieškoti.

O atsitiko taip. Tai buvo ga
na vėlus laikas, kai Noreikai 
pasiekė Chicago, tad dukterys, 
skelėjusios užpakalyje, sumigo. 
Sustojus gazolinui M t. Pros- 
pecte, Noreika su sunum išli
po iš automobilio ir įėjo sto
ties vidun. Pabudusios mergai
tės irgi išlipo. Nežinodamas, 
kad dukterų nebuvo užpakalyje, 
Noreika su sunum sulipo ir nu
važiavo.

Dukterys Edna ir Frances 
išlaukė tėvo grįžtant iki 3-čios 
valandos vakar ryto. Nusibodus 
laukti, su gazolino stoties sa
vininko ("“brolio policisto Theo- 
dore Moheling pagalba jos at
vyko nakvynei pas savo gimi
naičius Frank Shimkus Bright- 
on Parke, ties 4012 Brighton

PADĖKAVONfe • T .

A. 1 A.
POVILAS PALILIUNAS 

(PALUN)
I Persiskyrė su šiuo pasauliu
I birželio 20-tą d., palaidotas 
\šv. Kazimiero kapinėse birže
lio 25-tą dieną.

. \ šiuomi reiškiame gilios pa- 
Nfėkos žodžius kunigams Šv.
Jurgio parap. bažnyčios už 
gedulingas pamaldas.

Dėkavojame visiems gimi
nėms, kaimynams ir drau
gams už lankymą pašarvoto 
velionio koplyčioje ir pareik
štus mums užuojautos žod
žius.

širdingai dėkojame gėlių 
aukotojams, šv. Mišių auko
tojams, ir visiems dalyvavu
siems gedulingose pamaldose 
bažnyčioje ir lydėjusiems į 
kapines.

Dėkavojame Chicagos Lie
tuvių Dr-jai, Draugijai Lietu
vos Ūkininkas ir Lietuvių Pi- 

< liečiu Darbininkų Paš. Kliu- 
bui už patarnavimą.

Pagalios reiškiame širdingą 
padėką laidotuvių direktoriui 
A. M. Phillips uz sumanų ir' 
rup/fstingą patarnavimą ir 
tvarkų laidotuvių surengimą.

O, tau, musų mylimas vyre 
ir brangus tėveli ilsėkis ra-, 
miai. Nuliudus Moteris Uršu
lė ir Duktė Stella.

BAND YK—RENDUOK—PIRK J 
—25 CENTAI

Jokių kitų mokesčių, Naujos 
Skalbyklos, Valykliai, Radio ir 
Phono Kombinacijos, Refrigera- 
toriai. Bandyt galit be prievolių 
nors kelis, kad tinkamą išsirin
kti. Mes ir taisome visus tuos 
daiktus ir atrokuojame ką už
mokėt mums už pataisymą kai 
pirksit naujus išrengimus.

BIM MERLES
1451 W. 63rd Street 
Tel. Republic 2269.

11 n H 1 Gėlės Mylintiems IUUA Vestuvėms, Ban- 
ĮJ O kietame, Laido- 

■ ■ tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

LOVEIKIS S 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

Place, kur Noreika vakar abi 
surado.

Dabar Noreika, turbut, pra
šys dukterų, kad jos baksyt- 
draivintų, kad vėl kelyje kur 
nors “neišgaruotų”. Jeigu kaip, 
tai gal į patį Minneapolis bu
tų be jų nuvažiavęs.

Kor.

Žagariečių Jaunimas 
Šoks Šlekmicą ir 
Greičpolką!

Latviški Šokiai Lietuvių 
Piknike

Kaip žinia, Žagariečių Kliu- 
bo piknikas bus Spaičio darže 
per pat “Fourth of July.

Žagarės apielinke prie pat 
Latvijos rubežiaus. Vieną kilo
metrą paėjus nuo miestelio, 
prieini lietuvių muitinę, ku
rios įrengimas ir pastatymas 
Šio gražaus muro namo žaga- 
riečiams lėšavo apie du šim
tus tūkstančių litų. Kokius de
šimts žinksnių atstume mato
si latvių muitinė, bet ne taip 
puikiai atrodo, kaip žagarie
čių ba ir namas medinis.

Nuolatos su pusbroliais lat
viais gyvendami žagariečiai 
ne tik moka kalbėti latviškai, 
taip pat moka ir šokti latviš
kai.

r Taigi ir šiame išvažiavime 
latvių šokiam vadovaus Sofija 
Ambrozaitė, Ona ir Marijona 
Užkuraičiutės ir Aldona Nip- 
rikaitė. Smagu bus ir mums 
su jaunuoliais dalyvauti ir 
kartu pasilinksminti. —B- Š.

Šv. Antano Draugi
jos Piknikas

Rytoj, liepos 3 d., 18-tos A- 
py linkės šv. Antano Draugija 
rengia išvažiavimą Justice Par
ke, prie 82nd ir Kean avenue, 
Liepos Darže. Pradžia 1 vai. p. 
p. Komisija ir Valdyba kviečia 
visus narius atsilankyti ir atsi
vesti savo draugus. Bus gera 
muzika, skanių užkandžių, vi
sokių pasilinksminimų ir bus 
galima linksmai laiką praleisti.

A. G.

Automobilis Sužeidė 
Joną Šukį

John Slinkis, 3159 So. Hals
ted., biznieriaus Gailiaus švo- 
geris, kuris užlaiko taverną 
tuo pačiu antrašu, 9:30 P. M. 
birželio 29 d. vakare ėjo sker
sai gatvę ties 32nd ir Halsted 
st. trijose, ir jį, paskutinį, pa
gavo greitai važiuojanti maši 
na ir sunkiai sužeidė.

Dabar Jonas Slinkis yra Dr. 
Biežio priežiūroje savo na- 
m uose.

Turi apie 14 susiuvimų, ir 
ilgai ims jam pasveikti.

—V. B. A.

PADĖKAVONfi
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JONAS DARSCH

yiris mirė 23 d., birželio ir 
palaidotas tapo birželio 27, o 
dabar ilsis šv. Kazimiero ka
pinėse, amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atsidėkavoti tiems, 
kurie sutęikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo 'jį _į 
tą neišverfgiamą amžinybės 
vietą.

Mes atmindami ir apgalė
dami jo prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams. Dė
kavojame musų dvasiškam 
tėvui, kun. šv. Agnieškos 
parap. bažnyčios, kuris atlai
kė įspūdingas pamaldas už jo 
sielą; dėkavojame graboriui 
Petkui ir Eudeikiui, kurie 
savu geru ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo jį 
į amžinastį, o mums paleng
vino perkęsti nuliūdimą ir 
rūpesčius, dėkavojame bro
liams ir brolių vaikams, grab- 
nešiams, brolienėms ir sese
rim. gėlių ir šv. Mišių au
kautojams ir pagalios dėka
vojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; o tau 
mano mylimas vyre, sakau, 
ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliudus lieka,
Moteris, Ona Darschienė.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

IŠGELBĖJO KETURIAS SESUTES — Dešinėj—12 
metų Dorothy Tidwell, duktė Poplar Bluff, Missouri 
gelžkclio tarnautojo, kuri išgelbėjo savo keturias sesu
tes nuo mirties Mississippi upėje. Mergaitės vos nepri
gėrė, kai automobilis, kuriame jos buvo nusirito nuo 
kalno ir įkrito į upę. Šalę Dorothy sėdi dvi išgelbėtos 
sesutės, Jean, 7, ir Virginia (dešinėj), 8 m. a.

Ragins išmintingai 
Švęsti Liepos 4 d.

Saugokitės Fejerverkų!
Miesto valdyba išleido pro

klamaciją, ragindama Chicagos 
gyventojus išmintingai švęsti 
Liepos Ketvirtąją, nenaudoti 
pavojingų fajerverkų ir šauna
mųjų ginklų, kad ne tik pa
tiems nesusižeisti, bet nesužeis
ti ir kilų.

Vieton to jis ragina lankytis 
parkuose, kur bus įvairios iš
kilmės ir fejerverkai, kurie bus 
saugus, nes bus duodami po 
tinkama priežiūra.

Atsiprašome
Vakar dieritfc Naujienose til- 

po mano aprašymas apie Bridr 
geportą ir per klaidą buvo ne
paminėta Keistučio Spulkos 
įstaiga, kuri pati vėliausiai iŠ- 
remontavo visą namą, kuriame 
dabar randasi, ties 3236 South 
Halsted Street.

— VBA.

Nauja Tvarka 
Federaliniuose 
Teatruose

Pradedant nuo liepos 1 d. ir 
per visą vasarą vaidinimai 
Great Northern ir Blakstone 
federaliniuose teatruose bus 
kas vakarą, išėmus sekmadie
nius. Gedvvyn teatre, kur vaidi
nama drama — komedija, bus 
vaidinama kas vakarą išėmus 
sekmadienius. Vaidinimai bus 
ir trečiadieniais ir šeštadieniais 
po pietų.

Į

JOHN ŽALLYS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birž. 29 d., 10:00 vai. vakare, 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Tarkonių kaime, Vie
šintų parap., Panevėžio apsk.

Amerikoj išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Anna, dukterį Wandą 
brolį Povilą, brolienę Pauli
ną ir jų šeimyną, pusbrolį 
Aįtaną Žalys, pusseserę Moc
kienę ir gimines, o Lietuvoj 
brolį Bolį ir seserį Uršulę.

Priklausė prie Susiv. Liet. 
Amerikoje.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
čiaus koplyčioje, 42-44 E. 108 
St. Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Liepos 2 d., 1:00 vai. popiet. 
Iš koplyčios bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. John Žaltys, gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Brolis, 

Brolienė ir Giminės.
Laid. Dir. Lachavvicz ir Sūnus 

Tel. Pullman 1270.

stami

Kviečia Draugus 
| Žmonos Paminklo 
Atidengimą 

( • -------- •
ROSELAND. — Liepos 4 d., 

8:30 vai. iš ryto, Visų Šventų 
parapijos bažnyčioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
Kunigundos Brencienės sielą. 
Po pamaldų, visi važiuos į Ka
zimiero kapines. Kapinėse bus 
velionės Kunigundos Brencie- 
/lės paminklo atidengimas: Ku
nigas Paškauskas pasakys pa
mokslą prie velionės kapo, pas
kui bus iniama paveikslai.

rriP"
Meldžiu giminių, draugų ir 

pažįstamų atsilankyti į pamal
das bažnyčioje, o po pamaldų 
į šv. Kazimiero kapines.

granas Brencius.
I ' •< i .< ■ . , lĮf- l,,-- L—1—

Mr. Paul Gailius 
Pasiliko Vienas 
Biznyj

BRIDGEPORT. — Kur pir- 
miaus p. Paul Gailius laike ta
vernos biznį, antrašu 3159 S- 
Halsted st., partneriuos su Vy
tautu Čiuprinsku — tai dabar 
Gailius atmokėjo priklauso
mą dalį savo pusininkui ir 
pasiliko pats vienas-

Paul (gailius yra labai drau
giško budo žmogus, priklauso 
Chicagos Liet. Dr-jai ir kitose 
draugijose. P-as Gailius dabar 
turės daug daugiaus darbo 
vienas palikęs, bet užtai ir pel
nu nereikės dalintis. —VBA.

$4,073 Už Mergaitės 
Suvažinėjimą

Apskričio teisėjas Daniel P. 
Trude priteisė jaufią ' lietuvį 
Arthur Moiitvid, 3622 South 
Marshfield aye., užmokėti $4,- 
073, 6 metų mergaitei Gerald- 
ine Schultz, 6216 S. Claremont 
avenue, kurią jis sužeidė mo- 
torcikliu. . . .

Saldus Atlyginimas 
Didvyriui 
Policistui
Išgelbėjo Būrį Merginų Nuo 

Didelio Pavojaus

Iš nežinia kur į kiemą ties 
1831 Chicago avenUe, Evanston, 
atskrido spiečius bičių ir apsi
stojo kiemo vyšnių medy j. Pa
sitaikė, kad ties tuo adresu gy
veno būrys Northwestern uni
versiteto studenčių. . ^GvdltU 
šaukdamos ėmė>: bėgti iš kiemo, 
sulindo namą ir pradėjo šauk
tis pagalbos.

Merginas iš pavojaus rata- 
voti atbėgo policistas Georgė 
Pestka. Pamatęs pavojaus šal-

CLASSIFIED ADVT.
PERSONAI, 

Asmenų Ieško
PAIEŠKAU APSIVEDIMUI mer

ginos ar našlės moters pusamžės be 
šeimynos. Aš esu vaikinas pusam
žis. Rašykit laišką, 1739 So. Halsted 
St., Box 852.

SITUATION WANTED
Ieško Darbo_________

IEŠKAU DARBO. Patyręs ant 
visokios duonos bekerys, esu 27 
metų amžiaus, nevartoju svaigalų.

3204 Lituanica Avė., 1 aukštas
Tel. CANAL 6579.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA PATYRUSIO PORTE
RIO; kambarys ir užlaikymas.
* 666 West 14th Street.

REIKALINGA ŽMOGAUS katras 
gali pąmilžti 2 karves, ir šiaip len
gvą darbą atlikti. Geras užlaiky
mas ir kambarys. Atsišaukite

SILVER LAKE, WIS., Box 77 
Peter Bernotas.

REIKALINGAS PARTNERIS 
dirbti į tavern — kad butų teisin
gas ir negirtuoklis- — gyvenimas 
vietoje. Gera mokestis.

7132 So. Racine Avenue.

CRANE COAL CO. reikalauja 
draiverių. 5332 So. Long Island.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
GyvenimuiKambariai

RENDAI FURNIŠIUOTAS kam
barys mažoj šeimoj, su ar be val
gio. 3038 So. Union Avenue. 3rd 
floor.

FURNIŠIUOTI vėliausios mados 
kambariai RENDON vyrams, ant 
antrųlubų. Privatiški shower irva- 
na. Telefonas. Galima vartoti vir
tuvę. Karšto vandens šildymas. 
Geistina, kad 2 draugai atsišauktų.

2614 W. 42nd St. 1-mos lubos.

KAMBARYS RENDON dėl vyro 
arti 2 gatvekarių, prie mažos šei
mynos. 6318 So. Albany.

Bungalow.

RENDON KAMBARYS — pavie
niam ar ženotai porai — pirmos 
lubos. 6927 S. Washtenaw Avė.

FURNIŠIUOTAS KAMBARYS 
ant rendos, vienam arba ženotai 
porai, apšildomas, ant pirmo auk- 
Ito. 4609 So. Rockwell.

RENDON KAMBARYS šviesus, 
švarus šiltas vanduo, nėra šeimy
nos, patogus dėl dviejų ar vieno. 
Galima vąįgyti gaminti. 1507 No. 
Bell Avenue.

KAMBARYS RENDON dėl vyro 
arti 2 gatvekarių, prie mažos šei
mynos. 6318 So. Albany.

RENDON APŠILDOMI KAMBA
RIAIS telefonas vaikinams ar ženo
tai porai, be valgio 5159 So. Kolin. 
_________________________ t-

RENDON APŠILDOMAS KAM
BARYS prie mažos šeirpynos dėl 
pavienio ar vedusiai porai. 

7011 So. Oakley.

KAMBARYS RENDAI ženotai 
porai ar pavieniems. Gali pasidaryti 
ir valgį; prie mažos šeimynos. 
5641 Princeton Avė., K. Mackevi

čius.

FOR RENT—IN GENERAL
Rendai--Bendrai ^

PASIRENDUOJA 4 KAMBARIAI 
tinkanti dėl ofiso, daktarams, ad
vokatams arba beauty shop.

4138 Archer Avenue. 
Kreipkitės Harry Jacobs and Co. 
Franklin 5862 arba matykite jani- 
torių į Tavern.

DĖL RE^DOš TIES 3436 South 
Emerald Avė. 6 kambarių flatas. 
Pečium šildomas. Pigi renda, nau
jai dekoruotas.

Dėl informacijų matykit J. Na
mon and Co., 6755 Šo. Western 
Avė., Tel. Grovehill 1038.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir* ^Įtateai^Pardydmui^^ 
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirkaite kitur.

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

CALumet 5269.

PARSIDUODA PIGIAI 4 kamba
rių baldai. Įdomaujantys ateikite 
po pietų, sekmadienį ir pirmadie
nį visą dieną. 930 W. 35th Place, 
2-ras aukštas, prieky.

PARDAVIMUI VARTOTI NAMŲ 
RAKANDAI. Parduosiu atskirai. 
Radio su recordais, gerą registerį, 
tinkamą dėl taverno, getą karpetą, 
mokėta $100.00, parduosiu už 1/3.

FRANK MICKUS, 
5446 So. Nottengham Avė.

tihį, policistas įlipo į medį, su
braukė bites į avilį ir nusinešė 
jam namo.

Merginas išgelbėjo, o už he- 
roišką žygį gaus saldų atlygi
nimą—medaus.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

ties 1340 West 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 karą už 
tik $295. Ne daugiau. Taipgi se
nesnių modelių karai už taip pi
giai kaip $35. /

Nepirkite naujo ar vartoto ka
ro tol, kol nebusi matęs 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.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 Wes>t 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI TAVERNAS. 
Priežastis — išvažiuoju į Lietuvą. 
Biznis gerai išdirbtas per daug 
metų. 3600 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI TAVERNAS, su 
visais įrengimais. Taipgi 4 kamba
rių furnišis užpakalyje. Pigiai 
greitu laiku. Priežastį patirsite ant 
vietos. 1412 So. 49th Avė., Cicero.

TAVERNAS pardavimui—pietry
čių kampas 79 ir Emerald arba ties 
5758 W. 65th St. Parduos pigiai— 
moteris negali*prižiūrėti biznio vie-1 
na. Savininką rasite abiejose vie
tose.

PARSIDUODA tavernas arba pri
imsiu pusininką. Geroj vietoj—Ge
ras biznis. Priežastį pardavimui pa
tirsite vietoje. Tel. Radcliffe 3860.

SALDAINIŲ IR GROCERY krau
tuvė su laikraščių standų. 

Lafayette 7038.

PARSIDUODA TAVERNAS arba 
priimsiu pusininką — Vienai mo
teriai našlei per sunku.
1900 W. Oakdale Avė. (2900 North)

PARDAVIMUI TAVERNAS ge
roj vietoj. Kreiptis' Blackstone Ta
vern, 1406 E. 55th St.

PARSIDUODA moderniška Bu- 
černė ir Grosernė — Elektrikinis 
Refrigeratprius — arba mainysiu— 
panašaus biznio nėra per 2 blo
kus. YARDS 2527.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
Gerai išdirbtas biznis — Turiu 
greitai parduoti — Priežastį patir
site ant vietos.

5958 So. Wentworth Avė.

PARSIDUODA TAVERNAS ge
rai išdirbtas biznis, priešais teatrą, 
priežastį pardavimo patirsite vie
toje. 3517 So. Halsted St.

RENDON TAVERNAS su visais 
fixturiais. Moderniškai įtaisyta, ga
ru apšildymas, nenda pigi.

3220 So. Wallace St.

PARSIDUODA GASOLINO STO
TIS, 1538 So. Cicero Avė., Cicero, 
Illinois.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
kampinis, labai geras. Lietuvių vie
ta — 4 kambariai užpakaly. Nedi
delė prekė. 4458 So. Ashland Avė.

PARSIŲUODA TAVERNAS, 3 
kambariai gyvenimui. Renda už, 
taverną ir kambarius $25.00 į mė
nesį. 4530 So. California Avė.

PARSIDUODA TAVERNAS, ba
rai ir visi įrengimai, kas tik rei
kalinga dėl taverno. Parduosiu pi
giai, atsišaukite tuoj aus. 2408 West 
71st St., Chicago.

PARDAVIMUI TAVERNAS, 
LUNCHRUIMIS, 5 gyvenami kam
bariai ir karšto vandens apšildy
mas. 3808 So. Ashland Avenue,

PARDAVIMUI GROSERNĖ su 
gyvenimui butu. Labai geras biznis, 
nebrangi kaina. 908 W. 35th PI.

PARSIDUODA TAVERNAS prie 
dviejų gatvekarių linijos ir dirbtu
vių. Biznis išdirbtas per daug me
tų, 6 kambariai gyvenimui ant vie
tos. ANTANAS B. CUKUR, 732 
West Cermkk Road.

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 0 iki 10 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-ŽemėPardavimui

NAUJAS GELTONŲ PLYTŲ 13 
apartmentų namas, garo Šiluma. 
Elektrikinis refrigeratorius, renda 
$5600. Kaina $21,500; $7,000 norima 
pinigais. (

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

3585 Milvvaukee.
NAMAS IR TAVERN greitam 

pardavimui už $4500.00. Išvažiuo
jam į Europą. 1147 W. 47th St. 
"BRIGHTON PARKE — 2 flctų 
medinis namas po 4 kamb. Gara
žas aptaisytas labai gerai. Platus 
lotas. Priverstas parduoti labai pi
giai. Perkant nereikia daug pinigų. 
Kreipkitės po 3:00 vai. popiet.

4008 So. Maplewood Avė. 
Pirmas Fletas.

MARQUETTE PARKE
6 kambarių cottage, apšildomas, 

platus lotas, garažas, kaina $3200; 
įmokėti $500.00. 100 akerių farma, 
gyvuliai ir trobos, nėra morgičių, ’ 
mainyk ant namo. '
C. P. SUROMSKI, 2502 W. 69th St.

Grovehill 0306.- ■
6 KAMBARIŲ KATEDŽIUS 

Brighton Parke. Parduosiu su ma
žu mokėjimu už pirmą pasiūlymą. 
Nedidelis namas su groserne. Par
duosiu pigiai arba mainysiu ant 
saliuno, ūkės arba privatiško namo.

6912 So. Western Avenue.
PARSIDUODA DIDELIS BIZNIA- 

VAS namas ant dviejų lotų. Labai 
pigiai. Esu našlė, nėra kam namą 
prižiūrėti. 9301 Lyons Avė., Burn- 
side. j

PARDAVIMUI 15 APARTMEN
TŲ ir 2 storų namas lietuvių apy
linkėj. Mažas įmokėjimas. Žmogus 
gali padaryti gražų gyvenimą, pri
žiūrint namą. Savininkas duos ant 
ilgo laiko morgičių. Atsišaukite lai
šku, 1739 So. Halsted St., Box 851.

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
galow gražioje vietoje. Priverstas 
parduoti už pirmą pasiūlymą, nes 
apleidžiu miestą.

Atsišaukite sekmadienį nuo 1 iki 
6 vakare, 3339 So. Wallace St.

PARDAVIMUI DELICATESSEN 
storas gerai išdirbtas biznis, gera 
vieta. Anna Drožė, 908 West 35th 
Place. . ' 4

PARDAVIMUI MŪRINIS NA
MAS su groserne ir 2 karų gara
žu. Parduosiu pigiai. 2525 So. Green 
St., Victory 5024.

PARDAVIMUI PLYTINIS NA
MAS su groserne, geras biznis, 5 
kambariai ir 2 karų garažas, kaiha 
$3,500,00. 2525 So. Green St.

,H PARDAVIMUI arba mainymui, 
Pardavimui pigiai kampinė biznia- 
vą namą, karštu vandeniu apšildo
mas, su dideliu flatu viršuj, lotas 
60 pėdų per 125 arba mainysiu į 
biznį. 5159 So. Kolin Avenue.

PARSIDUODA MEDINIS 2 fletis 
po 4 kambarius arba mainysiu' ant 
mūrinio namo.

3656 So. Emerald Avenue.

BUSINESS SERVICE 
BiznioPatarnavimas

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.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.- 

,3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

COAL*-WOOD-^OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos—
ANGLYS

EGG ........................... $6.00
NUT .......................   $6.00
BIG LUMP ..................... $6.00
MINE RUN ..................... $5.75
SCREENINGS ................. $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
■ Rlh ... ..........................................................  >ll*< ...........Į,

FINANCIAL •
_______ Finansai-Paskolos_______
....JEIGU REIKIA PINIGŲ....

Kreipkitės į Naujienų spul- 
ką. Duodame ant pirmų mort- 
gičių lengvais išmokėjimais. 
Lithuanian Building Loan and

Savings Association 
1739 So, Halsted Street
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KEUOS SUGESTIJOS IŠVAŽIUOJANTIEMS Potvinis Chicagos Vyras Nusilaužė 
Koją, Žmona 
Skundžia Aline

IŠ CHICAGOS LIEPOS 4 D. ŠVENTĖMS Šiaurės Prie
Kokiais Keliais Važiuoti, Kur Va 

žiuoti, Ką Pamatyti
nuesciuose

Chicago Strytkarių 
Tarnautojai ir 
Bendrovė Susitaikė

KOLONIJA KUR DAUG VISOKIŲ KEISTE
NYBIŲ IR VISKO GALIMA TIKĖTIS

Town of Lake Vaizdai
Išsiliejo Desplaines Upė; Pada-fReikalauja $50,000 Atlyginimo

Vakar po pietų chicagię- 
čiai jau pradėjo važiuoti iš 
miesto “Fortadžiulajaus” šven
tėms. Mat, didžiuma galės švęs
ti net tris dienas, šeštadienį, 
sekmadienį, ir pirmadienį, nes 
Liepos 4 d., išpuola pirmadie
nį ir dirbtuvės, krautuvės, vie
šos įstaigos bus uždarytos. 
Šiandien važiavimas pasidarys 
labai didelis ir reikia tikėti, kad 
visi geresni vieškeliai bus už- 
grųsti.

Daug trauks į Indianos “San- 
diunus”. Kinis vilios VVisconsi- 
nas. Treti trauks į Michiganą, 
kur yra nepaprastai gražių vie
tų ir turistams labai geros są
lygos. Vieškelis U. S. 31 Michi- 
gane, išvestas Michigan ežero 
krantu yra labai gražus ir gerai 
įrengtas. Kas kelios mylios 
miškeliuose yra įtaisyta “Road 
Side Tables” ir “Road Side 
Parkai”, kuriuose keleiviai gh- 
li sustoti, pavalgyti ir pasilsėti. 
Parkai ir stalai labai švariai 
užlaikomi. Paprastai būna ir 
šulinys iš kurio galima atsiger
ti gero, skanaus vandens.

Starved Rock
vieta trumpam vizitui 

valstijoje yra Starved
Graži 

Illinois 
Rock, nepilnai šimtą mylių nuo 
Chicagos. Parką galima pasiek
ti važiuojant vieškeliu U. S. 6 
į vakarus per Joliet iki Ottawa. 
Iš ten reikia paimti State Iligh- 
way 71.

I Wis 
riausi kaliai yra U. S. 41 — (į 
Milwapkee), U. S. 12 (per Lake 
Gcneva į Madison) ir U. S. 14 
(per Janesville į Madison). Ge
riausi keliai į šiaurės Wiscon- 
s»:ną iš Milwaukee — U. S. 41, 

— į Rhinelan- 
, ir Statė 57, j

nsiną iš Chicagos ge-

der, Eflgle 
Green Bay.

Iš Madison: U.S. 51 į Stevens 
Poiiįit ir VVausau; U.S. 12 į 
Prairie Du Chien, įdomią isto
rinę vietą.

Keturios Valstijos Per Tris 
Dienas

Netoli Harmony eina kelias 
U.S. 16, kuriuo galima pradėti 
kelionę namo. Tas kelias eina į 
LaCrosse, Wis., bet neperva
žiavus* Mississippi tilto į tą 
miestą, prasideda kelias Minne
sota 3, einąs labai gražiais tos 
Upės krantais iki Winona, 
Minn. Gamtos ir reginių atžvil
giu tas trumpas kelias 
gražiausias visoj kelionėj.

Iš Winonos pervažiavus 
a t s* i randam VVisconsine.
pat upės kranto Wisconsino 
pusėje yra įdomus Perrot State 
Park, o netoliese miestas La
Crosse. Iš LaCrosse reikia imti 
kelią U. S. 16, kuris vėliau su
sijungia su U. S. 12, ir eina 
per garsius Wisconsin Delis, 
gražų Davil’s Lake State Parką 
ir Madison Wisconsiną į Chica
go. Turistas

bene

tiltą
Prie

Pirmyn Choras 
Susilaukė Didelio 
Pasisekimo Šiauliuos

Dainavo per Kauno Radio
Lietuvos Generalis Konsula

tas New Yorke praneša, kad 
Pirmyn Choras koncertavo 
Šiauliuose ir ten susilaukė di
delio pasisekimo. Birželio 25 d., 
iš Kauno nuvyko į Šiaulius' da-

Dainos 
dvi die-

lyvauti jaunalietuvių 
šventėje ir koncertavo 
nas, 25, ir 26-tą.

Konsulatas Jaipgi praneša,

navo per Kauno radio, o Tea
tro Studijoje, Kaune Amerikos 
lietuviai (nepasako kurie) su
vaidino Bartkevičiūtės “Ameri-

Pats Pirmyn Choras anks
čiau pranešė, kad dainuos Klai
pėdoje, pačiam Kaune, gal Pa
nevėžyje ir keliose kitose vie
tose.

Laiške rašo kad Choras ir J
dainininkai gerai laikosi ir turi 
užsidėję discipliną. Kai keli na
riai suvėlavo į repeticiją, tai ki
ti nariai už pabaudą privertė 
juos* iššluoti kelis kambarius. 
Nariai nusprendė, kad sekantis 
dainininkas, kuris prasižengs, 
turės visiems kitiems nuvalyti 
batus. Todėl, visi labai geri, vi
si geri džentelmonai ir saugosi 
neprasižengti.”

Įdomi trijų dienų kelionė yra 
štai kokia:

U.S. 6 iš Chicagos į Moline, 
III., ir Davenport, Iowa. Kelyje 
galima aplankyti: Starved Rock 
State Parką, žuvų perėjimo sto
ti, Mississippi upės šliūžes ir į- 
domų kariuomenės arsenalą 
Rock saloje. Mississippi upėje, 
prie Davehfrort,
gražus Iowa miestą, yra kitoje 
pusėje Mississipprupės, priešais 
Moline ir Rock Island. Visi tie 
miestai krūvoje.)

Iš Davenport keliu U.S. 61 
per gražių ukiu kraštą iki De- 
witt miestelio. Iš ten keliu U.S. 
30 iki Cedar Rapids, o iš ten 
State 11 keliu į Decorah. Arti, 
bet dar nepasiekus Decorah, y- 
ra mažas miestelis Festina, kur 
randasi labai įdomi “mažiau
sia” bažnyčia pasaulyje. Turi 
gražią istorišką praeitį. Telpa 
tik šeši žmonės. Atdara lanky
tojams.
“Billy Brothers” Laikrodžiai

Prie Decorah verta aplankyti 
Wonder Cave urvus, kur po že
me randasi vandens krioklys ir 
upė. Taipgi netoli Decorah gy
vena du ūkininkai vadinami 
“Billy Brothers”. Jie užsiima 
drožinėjimu ir savo ūkyje turi 
išstatę nepaprastai įdomių iš
drožinėtų laikrodžių parodą. 
“Billy Brothers Clocks” pagar
sėję visoje apylinkėje ir ištikto 
verti vizito.

Iš Decorah eina 
55 į Minncsotos va 
Ii miestelio Harmo 
Min. rubežiaus apį
dų ir norvegų, randasi kiti įdo
mus, didžiuliai urvai, Niagara 
Caves.

(Davenport, )Turi

Pinigą Pašalpai
Liepos Mėnesį

Atnaujins nuomų mokėjimą
Chicagos bedarbių šelpimo 

administracija skelbia, kad turi 
apie $2,600,000 bedarbių šelpi
mo reikalams liepos mėnesdui. 
Tuos pinigus miestas gavo iš 
valstijos. Iš viso reikia $3,200,- 
000, bet skirtumą pasirengęs 
padengti pats miestas.

Administracija taipgi skelbia, 
kad su liepos mėnesiu vėl pra
sidės mokėti pilną pašalpą 
maistui, taipgi atnaujins mokė
jimą pinigų nuomoms.

Baigiasi Gazolino 
Kainą Karas

automobi-

kelias U.S. 
^iją. Neto- 
y, prie pat 
rvento Sve

re Labai Daug žalos
Nedidelis, bet labai daug ža

los pridaręs potvinis vakar už
klupo Chicagos priemiesčius 
šiaurinėje Cook apskričio ir 
Lake apskričio dalyse. Vanduo 
užliejo gatves, vieškelius skie
pus ir tiltus, kai po didelio lie
taus užvakar naktį pakilo ir iš 
krantų vietomis išsiliejo Des
plaines upė.

Prie upės daromos žalos prie
miesčiams prisidėjo dar “potvy
niai” susidarę įvairiose vieške
lių patiltėse, kur kanalizacijos 
vamzdžiai nespėjo suimti subė
gančio 'vandens, arba užsikimšo.

Susisiekimas įvairiais vieške
liais per Evanstoną ir kitus 
miestelius iki Highland Park 
buvo sutrukdytas. Vandens už
klupti motoristai turėjo stoti 
ir lipti iš automobilių ant jų 
stogų. Penki vos neprigėrė kai 
Desplaines upė užliejo Buckley 
Road, prie vieškelio 45, bet po
licijai pasisekė juos išgelbėti. 
• šiauriniai Chicagos priemies
čiai didžiuomoje yra rezidenci
niai, turtingesnių žmonių 
triktai.

Moteriškė . Lula Aechliman, 
1027 Buena Place, .užvedė by
lą prieš vieną aludininką už tai, 
kad jos vyras nusilaužė koją.

Ji reikalauja $50,000 atlygi
nimo.

Skundžiamasis aludininkas 
yra Maurice Simon, savininkas 
Press Inn, ties 4104 Sheridan 
Road.

Skunde moteriškė sako, kad

Pratęsė senąją algų sutartį iki 
grucdžio 1 d.

dis-

Studentai Turi 
$300.00 Savo 
Stipendijų Fonde
Paskolins pinigus studentams, 

reikalingiems pagalbos
Lietuvių Universiteto Kliu- 

bas praneša, kad 1937-1938 pus
mečiui $300.000 savo Sti
pendijos Fonde turi. Tokiu bū
du vienas studentas gali gau
ti pilną paskolą. Paskola yra 
be nuošimčio. Paskola duodama 
pagalbos reikalingiems studen
tams, sekamomis sąlygomis:

1. Studentas turi būti pabai 
gęs pirmus metus aukštesnioj 
mokykloj.

2. Jis arba ji turi būti lietu
viškos kilmės.

3. Jis arba ji turi gyventi 
Cook County, Illinois valstijoj.

4. Aplikacijos turi būti pri
duotos prieš rugpiučio 1 die
ną.

Aplikacijos blankas galima 
gauti nuo P. Algird Rulis, 5409 
S. Sacramento Avė., Chicago, 
Illinois. A. Faiza, Kor.

4,056 Vedybos 
Birželio Mėnesi

Chicagos vedybinių leidimų 
biuras skelbia, kad per birželio 
mėnesį 4,056 poros Chicagoje 
išsiėmė vedybinius leidimus. 
Pernai per birželį leidinių iš
davė 9,925.

Štai liūdna žinia 
lių savininkams.

Gazolino karas 
kuris motoristams 
praėjusias savaites i 
mažai centų, jau eina prie pa-' 
baigos. Gazolino stotys susitai
kė ir kainas vėl pakels. Karui 
kilus konkuruojančios stotys 
duodavo nuo 8 iki 6-ių centų 
diskonto nuo galiono. |

Chicagoje, 
per kelias’ 

sutaupė no

Didele didžiuma balsų Chica
gos strytkarių konduktorių, 
motormonų ir kitokių tarnau
tojų unija priėmė kompromisą, 
kurį valdyba padarė su stryt
karių bendrove.

Unija ir Chicago Surface 
Lines kas gegužės 1 d., pasira
šo algų sutartį vieniems me
tams.

pereitų metų lapkričio 6 d., jos! Kailių metų gegužės 1 d., 
vyras aludėje pasigėrė. Eid.f- pasibaigė sutartis, tai strytka- 
mas namo nusilaužė koją. Pra- bendrovė pareiškė, kad tu- 
rado darbą, dabar gauna dirb- r^s kapoti algas 10%. Unija 

iš!gi pareikalavo 10% pakėlimo. 
jGręsė streikas, bet po ilgų de
rybų abi pusės susitarė palik
ti senąjį atlyginimą.

Bendrovė ruošėsi atleisti 544 
tarnautojų, bet ir to išveng
ta, kai susitarė su unija duo
ti visiems tarnautojams atosto
gas, kad atleidimui paskirti 544 
tarnautojai galėtų pasilikti prie 
darbo.

Naujos sutarties unija ir 
gat'viakarių bendrovė nedarė. 
Įtraukė į ją paragrafą . apie 
atostogas ir pratęsė iki gruo
džio 1 d.

Gatviakarių konduktoriai ir 
motormonai gauna po 80 centų 
į valandą. Konduktoriai-motor- 
monai, be kito žmogaus pagal
bos operuoją gatviakarius, gau
na po 88 centus į valandą.

ti tik retkarčiais, ir neturi 
ko pragyventi.

Chicagos Norvegų 
Senelių Namo 
41-mos Sukaktuvės

T0WN OF LAKE. — šiamę 
kampe yra visokių “genijų” ir 
visokių sutvėrimų: “politikie
rių, apgavikų, gerų “rupužinės” 
laikikų, mažų ir didelių žulikų, 
tinginių, gražių merginų, ku
rios per dienas sėdi gatvėse ant 
suolų ir nieko neveikia, nakti
nių razbaininkų, dieninių rė
kauto jų Mr, galiau, cigarų rūky
tojų ir gerų “mechanikų”.

Rūkymas čia užima pirmą 
vietą. Vaikai nuo astuonių me
tų jau pradeda rūkyti cigaretus 
ir cigarus, žinoma, jie ir nuo 
gėrimo neatsiliko.

Vakaras Town of Lake
Praeitą naktį, parėjęs į na

mus, atsisėdau tarpduryj ir 
žvalgaus, kur yra daugiau įvai
rumų.

Vakaras šiltas. Tai gatvė pil
na žmonių, vaikų, šunų ir vi

sokių gyvybių. Kiek pasėdėjus, 
žmonės nulindo į savo nusku* 
rusias stubas ir triukšmas su
mažėjo. Liko tik naktiniai bu
telių daužytojai, cigarų rūkyto
jai ir jaunųjų mergų kibinto- 
• f jai.

Kartais pasigirsta merginos 
garsus sopraniškas rėkimas — 
protestas, bet greitai nutyla ir 
vėl visur ramu. Kai nutyla, tai 
žiurkės pradeda skersai gatvę 
bėgti iš vienos pusės į kitą ge
resnių namų ieškoti. Tur būt 
niekur nėra tiek daug tų bjau
rybių, kaip čia. Net ir kates su 
jomis tankiai sudaro neblogą 
kompaniją. Kur žmonės apsi
leidę, ten atsiranda visokių gy
vūnų.

Čia pasitaiko ir kitokių įvy
kių, kurių kitose kolonijose ne
matyti. *

“Mechanikai”

Ruošiasi Didelėms Iškilmėms
Chicagos lietuviai daug kalbė

jo apie senelių namo įsteigimą, 
darė daug planų ir steigė orga
nizacijas, bet senelių namo pa
kol kas nėra.Dauguma lietuvių 
senelių baigia dienas Oak Fo- 
reste.

Netaip pas Chicagos norve
gus. Jie jau nuo seniai turi sa
vo seneliams didelį ir gražų 
namą. Tas namas, su ukiu, ran
dasi prie Avondale ir Nina gat
vių.

šįmet Chicagos norvegai švęs mitetą suruošti iškilmes, ku- 
tos senelių įstąįgbs 41-mas su-’rias atliks rugpiučio 14 d.

kaktuves. Sudarė specialį ko-

■■B
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SUSIRGO ATVYKĘS IŠKILMĖMS. — Švedijos 
kronprincas Gustavas Adolfas lovoje, ant laivo Kungs- 
holm prie Wilmington, Del. Jis atvyko su šeimos na
riais dalyvauti iškilmėse paminėjimui pirmos švedų 
kolonijos Amerikoje 300 metų sukaktuvių, bet nega
lėjo dalyvauti.

i®

[ACME-NAUJIENŲ Fotol

JUDANTIS FORTAS — šarvuotas traukinys prie Čekoslovakijos-Vokietijos sie- 
. Panašius “judančius fortus” 

plačiai. Jie greiti, įrengti patrankomis ir gali 
iš vietos į vietą.

nos, kur įtempimas dėl galimų mūšių dar neatslūgo. 
Čekoslovakija naudoja gana 
vojaus kilnoti burius kareivių

be pa

Birželio men.
Svarbesni Įvykiai 
Chicagos Istorijoj

Surinkti Miesto Valdybos 
įsakymu

Birž. 25, 1837. — Vyskupas 
Philander Chase pašventino 
First Episcopal bažnyčią.

1888. — Republikonų nacio- 
nalė konvencija Chicagoje no
minavo Benjamin Harrison iš 
Indiana į prezidentus, Levi P. 
Morton iš New Yorko į vice
prezidentus.

1893. — Nužudytųjų dėl Uay- 
market “riaušių” draugai, pa
statė granito paminklą Wald- 
heim kapinėse. Skulptorius bu
vo Adolph Weinert.

Birž. 26, 1883. — Kun. Jere- 
miah Porter suorganizavo First 
Presbyterian bažnyčią.

1893. — Illinois* gubernato
rius John P. Altgeld suteikė ab
soliuti pardoną Samuel Fillden, 
Oscar Neebe ir Michael Schwab 
nuteistiems kalėjimai! už Ilay- 
market “riaušes”. ;

1894 — Eugene V. Debs, pre
zidentas American Railway U- 
nion, Pullmano straike, paskel
bė boikotą.

Birž. 30, 1905. — John F. 
Slevens iš Chicago, ketvirtas 
vice-prezidentas Rock Island 
geležinkelių sistemos, tapo pa
skirtas vyriausiu inžinierium 
Panamos kanalo.

1823. — Prie Chicago liko 
prijungta dalis Strickney mies
to. r •

Liepos 1, 1837. — Ęirmas 
miesto cenzas parodė, kad' mie
stas turi 4,170 gyventojų.

1847. — Buvo suorganizuota 
Third Presbyterian bažnyčia, ji 
rinkdavosi Desplaines gatvėj, į 
vakarus nuo upės*.

1863. — Atsidarė First Na
tional Bank of Chicago.

1874. — Legislatura pravedė 
įstatymus, reikalaujančius vie
tos vyriausybės sutikimo pra- 
vedimui gatvekarių. Toks suti
kimas negali buti.ėuotas ilges
niam kaip 20 metų laikui.

1897. — Legislatura įsteigė 
Chicago j Board of Local Im- 
provemcnts. j

1899. — Legislatura įsteigė 
Cook kountėj jaunuolių teismą.

1899. — Pravesti įstatymai į- 
steigimui pataisos mokyklos.

Šiandien Atsidaro 
Parkų Maudynės

šiandien, liepos 1 d., atsida
ro visos viešos Chicagos mau
dynės (“Byčiai” ir “Pools”), 
kurios yra po Chicago Parkų 
distrikto globa. Miesto maudy
nės atsidarė apie savaitę laiko 
atgal. Taigi, dabar Chicago ga
lės maudytis.

Apie dvyliktą valandą pama
čiau, kad labai lėtu tempu at
važiuoja automobilis. Maniau, 
kad žmogus miegodamas va, 
žiuoja. Bet pasirodė, kad jis dėl 
atsargumo tą daro, nes jo vie
na padanga — gumlankis per- 
sprogęs. Jam tik pravažiavus 
pro mane, išlindo iš tarpnamio 
būrys jaunų vaikezų ir pradėjo 
šaukti: Ponas, ponas leisk — 
duok mums savo mašiną patai
syti.

Žmogus nusigandęs irgi pra
dėjo rėkti: Alsi traukit, nes ant 
vietos nudėsiu! Bet “mechani
kai” apkibo mašiną ir prašo, 
kad jis atbulas grįžtų po žiban
čia lempa ir jie tuoj pataisys.

Žmogus klausia, ar jus žino
te kaip taisyti ir kiek kaštuos? 
Vienas iš mechanikų atsako:

“Mes tamstos mašiną galime 
į vieną valanda išardyti ir vėl 
sutaisyti — sudėti į krūvą. Nu
pirk mums butelką alaus ir 
tamstos automobilis bus greitai 
pataisytas — ratas bus kaip 
naujas.”

Žmogus atgrižo atbulas po 
lempa ir “mechanikai” apkibo 
anie ratą ir pradėjo “taisyti”. 
Bėgioja, instrumentų ieško ir 
tekinį apgulę žiūrinėja... O vie
nas pradėjo siūlytis, kad jis nu
eis parnešti alaus.

— Ir Alaus Būkles
Pakeleivis padavė penkiasde

šimts centų ir prašė nupirkti 
bonką gero alaus už keturias- 
dešimts centų.

Kai pirkėjas nuėjo \Vood St., 
ir įsuko į 44th gatvę, tai visi 
“mechanikai” spruko kaip kiš
kiai į tarpnamį ir visi dingo.

Pakeleivis suminėjo kelis 
svarbesnius būdvardžius ir ap
sidairęs* įlindo į mašiną ir pa
lengva nusistūmė namo ar į 
“garadžių”

Už kokių dešimts ininutų vi
si “mechanikai” sugrįžo su 
bonka alaus ir po ta pačia lem
pa susėdę gerdami pradėjo dai
nuoti — rėkauti. Kiek palau
kus, nuo antrų lubų vyras at
sidaręs langą pradėjo barti, bet 
tas nieko jiems negelbėjo... Jie 
šaukė iš savo “kultūringų” lu
pų “aukščiausius” ir mažai gir
dimus “žodelius*”... Vyras nega
lėdamas gauti ramybes, baisiai 
keikdamas paleido per langą su 
budilninku laikrodžiu ir patai
kė vienam tiesiai į nugarą.

Laikrodis nukritęs ant šali
gatvio pradėjo berbti — skam
binti, o “mechanikai” pradėjo 
indijonų linksmybės šokį šokti. 
Gyventojai per atvirus langus 
pradėjo rėkti — kolioti, vyti, 
tad šokėjai laikrodį įmetė at
gal per langą į kambarį ir grei
tai sulindo į tą patį tarpnamį, 
iš kurio išlindo.

Policija tokiems “Šokikams” 
. nieko nedaro, jie laukia kol ką 
nužudo arba primuša...

Juozas Kybas.




