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VALSTIEČIU SUKILIMAS CRETE SALOJE
SUKILIMUI VADOVAUJĄS ARISTOMENIS MITSO- 

TAKIS, NABAŠNINKO VENIZELOS GIMINAITIS

ATĖNAI, Graikija, liepos 29 skelbia vyriausybės pranešimai,
—Septyni tūkstančiai kareivių 
ir jureivių skubomis liko pasių
sti į Crete salą, kurios Canea 
provincijoje prasidėjo ginkluo
tas valstiečių sukilimas.

Kareiviai ir jūreiviai liko iš
sodinti saloje, ir tuo pačiu me
tu Graikijos vyriausybė paskel
bė apgulos stovį. Pranešama, 
kad sukilimui vadovaująs Ari- 
stomenis Mhotakis, buvęs Ca- 
nea miesto burmistras ir miru
siojo Venizelos giminaitis.

Sukilę valstiečiai buvo užė-
mę Canea miestą ir valdžios kilimo motyvai, žiniose nepra- 
įstaigas. Tačiau dabar, kaip nešama.

IR VENGRIJA ŽEN- NEW YORKE DRE- 
GIA Į FAŠIZMĄ BĖJO ŽEME

IEŠKO JUROS 
LĖKTUVO

Kitą Mėnesį Ministrų Kabinetas 
Per Keturias Dienas Spręs Val
džios Formos Pakeitimo Klausi
mą.—Planuojama Priimti Kor- 

poratinę Valdžios Sistemą

BUDAPEŠTAS, liepos 29 —- 
Rugpiučio 10 d. prasidės mini
strų kabineto posėdžiai, kurie 
truks keturias dienas. Kabine
tas turės išspręsti valdžios* for
mos pakeitimą. Mat, kilo suma
nymas įsteigti Vengrijoje kor- 
poratinę sistemą ^Italijos fašis
tų pavyzdžiu.

Kaip toli bus nueita valdžios 
formos pakeitimo atžvilgiu, kol 
kas sunku pasakyti. Tačiau ma
noma, jog Vengrijoje bus įsteig 
tan labai panašus režimas į tą, 
kuris dabar yra praktikuoja
mas Italijoje.

Reikia tiesą pasakyti, jog iš 
esmės permaina bus nereikš
minga. Juo labiau, kad Vengri
jos žmonės ir dabar labai ma
žai laisvės teturi. Admirolas 
Horthy ten yra faktiškas dik
tatorius.

Visiško Vengrijos sufašistisi- 
mo motyvai esą šie: Vengrijo
je nacių įtaka nuolat didėja. 
Vyriausybė, priimdama korpo- 
ratinę sistemą, norinti susilp
ninti nacių bruzdėjimą.

Japonijoje Išsiveržė 
Ugniakalnis

TOKIO, liepos 29—Hondo sa
loje, apie 90 mylių nuo Tokio, 
išsiveržė Asame ugniakalnis. 
Nuostolių padarė daug. Vien 
tik šilko pramonės nuostoliai 
sieksią 1,000,000 ienų (apie 
$286,400).

Mirė Dėl Žiogo 
Įkandimo

COUNCIL BLUFFS, Iowa, 
liepos 29. — Čia mirė Charles 
Dittler, 54 metų amžiaus ūki
ninkas. Mirė jis dėl žiogo įkan
dimo. Mat, įkąsta vieta užsikrė
tė ir susidarė nuodų, kurių dė
ka ir įvyko mirtis.

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

Mažas debesuotumas: šilčiau. 
Vėjo kryptis kintanti. Saulė 
teka 5:40, leidžiasi 8:12 vai.

Kaina 3c

sukilėliai traukiasi iš miesto.
Iš Canea valdžia persikėlė į 

Candia, kurios* policijos virši
ninkas liko paskelbtas Crete sa
los gubernatorium.

Crete sala turi apie 400,000 
gyventojų ir priklauso Graiki
jai. Senovėje toje saloje buvo 
sukurta tiesiog stebėtina civili
zacija, kurios pėdsakų ir dabar 
užtinkama. Vienu tarpu Crete 
gyventojai gal buvo labiausiai 
civilizuoti žmonės visame pa
saulyje.

Kokie buvo šio valstiečių su-

ŽEMĖS SUKRĖTIMAS 
BUVO TIEK SMARKUS, 
KAD DAUGELI ŽMONIŲ 

IŠBUDINO Iš MIEGO

NEW YORK, liepos 29—New 
Yorko mieste ir apylinkėse bu
vo jaučiamas pusėtinai didelis 
žemės sukrėtimas. Tas sukrėti
mas buvo tiek stiprus, kad dau
gelį žmonių išbudino iš miego. 
Kai kuriems tas žemės drebė
jimas įvarė nemaža ir baimės.

Neyorkiečiai netrukus “apsi
pras” su žemės, drebėjimu, ^nes, 
ir pernai vasarą jie buvo su
krėsti. Būtent, žemės drebėji
mas įvyko liepos 18 d., 1937 m.

Turės Sėdėti 
Kalėjime

WAUKEGAN, III., liepos 29. 
— Dešimt C. I. O. unijos narių 
turės sėdėti kalėjime už teisino 
paniekinimą Chicago Hardware 
Foundry streiko metu. Baus
mės paskirtos nuo 20 iki 120 
dienų.

Nuteistieji nusikalto tuo, kad 
pikietavo dirbtuvę, nors teis
inas buvo uždraudęs tatai da
ryti. Buvo kreiptasi į kitą teis
mą, kad panaikintų bausmę, 
bet teisėjas Dady atsisakė tai 
padaryti.

Turizmas Vokietijo
je Žymiai Sumažėjo

BERLYNAS, liepos 29—Ka
ro baimė ir nacių įžūlumas pri
vedė prie to, kad šiemet Vokie
tijoje turizmas labai nusmuko. 
Apskaičiuojama, kad šiemet a- 
merikiečių turistų skaičius Vo
kietijoje sieks tik pusę to, kas 
buyo pernai.

Amerikiečiai dabar daugiausia 
lanko Prancūziją ir kitus Eu
ropos kraštus, kur pragyveni
mas pigesnis ir mažiau tėra su
varžymų.

Fordas Sudraustas
WASHINGTON, D. C., lie- 

pos 29. — Darbo Tarybos egza- 
minuotojas paskelbė, kad For
do dirbtuvė, kuri operuoja Bu- 
ffalo (N. Y.) nusikalto Wag- 
nerio darbo aktui, kuris drau
džia šnipinėjimą ir diskrimina
ciją.

Egzaminuotojas Shea įsake 
kompanijai priimti 50 CIO uni
jos darbininkus, kurie buvo pa
leisti iš darbo, ir nekliudyti 
unijos veiklą. Reikalavimas tu
rės būti išpildytas dešimties 

J dienų būvyje.

Chicago, III., šeštadienis, Lįepos-July 30 d., 1938

SVEIKATOS CENTRAI LIETUVOJE —-Lietuvoje veikia vadinamieji Sveikatos Cent
rai, kurie rūpinasi motinos ir vaiko globa ir apsauga. Sveikatos Centrai nėščioms ir su kū
dikiais motinoms nemokamai teikia sveikatos patarimų ir reikalui esant gydymą. Šia
me atvaizde viršuje Sveikatos Centrų vadovybė, o apačioje Sveikatos Centrų akušerės ir 
gailestingosios seselės. į

TRUMPOS ŽINIOS IŠ VISUR

• Japonija siekiasi padalinti 
Kiniją į penkias atskiras ir au
tonomiškas valstybes. *

• New Yorko valstijoje bu
vo jaučiamas žemės drebėji
mas, kuris įvarė žmonėms ne
maža baimės.

• New Yorko ir New Jersey 
valstijų gyventojai matė labai 
įdomų reiškinį: būtent, krin
tantį didelį meteorą. Tas meteo
ras buvo tiek didelis, kad skais
čiai nušvietė visą dangų.

• Svaigalų gamintojai yra 
susirūpinę Arizonos valstija. 
Mat, ten siūloma pravesti la
bai “sausą įstatymą”. Vadina
si, tokį įstatymą, kuris griežtai 
draus pardavinėti svaigalus.

• Kankakee apylinkėje bitės 
užpuolė kalę ir jos aštuonis vai
kus. Jos mirtinai sukandžiojo 
kalę ir vieną šuniuką, o kitus 
skaudžiai sužalojo.

• Agrikultūros departmen- 
tas rengiasi tyrinėti karvės 
“skonį”. Būtent, norima patir
ti, kodėl karvės pasirenka tik 
tam tikros rųšies žolę maistui.

• Birminghame, Anglijoje, 
mirė Jack Judge, pagarsėjusios 
“Tipperary” dainos autorius. 
Jis buvo 60 metų amžiaus.

• Brazilijoje fašistinio pučo 
vadai liko nuteisti dešimčiai 
metų kalėjimo. Kaip žinia, tas 
pučas siekėsi nuversti preziden
tą Vargas. Paaiškėjo, kad pučo 
vadai turėjo labai artimų san
tykių su vokiečių naciais ir ita
lų fašistais.

• Atsistatydino Vengrijos 
propagandos ministras Homan. 
Jis buvo labai artimas nacional
socialistams žmogus. Kitaip sa
kant, simpatizavo Vokietijos 
naciams.

• Italų armijos generalinių 
štabo viršininkas, gen. Pariani, 
vieši Vokietijoje. Jis turėjo pa
simatymų su Hitleriu.

• Netoli Berlyno įvyko trau
kinio katastrofa. Du žmones 
užmušti.

• Į Vokietiją atvyko rumu
nų misija su gen. Negrescu pry- 
šakyje. Misija daugiausia apžiū
rinėja aerodromus.

• Amerika atsilieka aviaci
joje. Per paskutinius kelis mė
nesius aviacijoje buvo padary
ta 179 rekordai, iš kurių Ame
rikai teko tik 19. Rekordų at
žvilgiu pirmoje vietoje stovi 
Prancūzija (52), o antroje Ita
lija su 33 rekordais.

• Sibire eina smarkus valy
mas. “Krasiiaja Zvezda” sako, 
kad “trockistai sąmokslininkai 
norėjo susilpninti nenugalimas 
pajėgas iš vidaus. Tatai pada
ryti jiems nepavyko ir niekuo
met nepavyks. Tuo tarpu valy
mo procesas eina be jokio su
silpnėjimo.”

O Ebro fronte lojalistai vis 
dar tebežygiuoja pirmyn. Vo
kiečių bombonešiai numetė 100 
bombų ant Tarrago miesto ir 
sugriovė 58 namus.

• Iš London, Ohio, kalėjimo 
pabėgo šeši kaliniai. Pabėgo jie 
po to, kai primušė sargą.

Geležinkeliečių D e- 
rybos su Kompani

joms Tebesitęsia
Derybos tarp geležinkeliečių 

ir geležinkelių vadovybės jau 
įžengė į trečią savaitę. Kol kas 
labai mažai progreso tepadary
ta. Geležinkeliečių atstovai ne
sutinka priimti kompanijų pa
siūlymą, kad darbininkams bu
tų algos nukapotos penkiolika 
nuošimčių.

Kadangi pažangos derybose 
nepadaryta, tai kompanijų at
stovai pasiūlė konferenciją baig
ti ir kreiptis } federalj arbitrą- 
torių, kad jis ginčą išspręstų. 
Geležinkeliečiai to pasiūlymo 
nepriėmė, tad konfereiicija bus 
tęsiama ir kitų savaitę.

ŽUVO PASKUBĘS 
BRAZILIJOS 

BANDITAS
Visoje Brazilijoje kilo didžiau
sias džiaugsmas, kai liko pa
skelbta, jog susirėmime su po
licija žuvo gal labiausiai paskil- 
bęs banditas Lampeao, kuris per 

dvidešimt metų terorizavo 
gyventojus

RIO DE JANERIO, liepos 29 
—Visoje Brazilijoje kilo di
džiausias džiaugsmas dėl ban 
dito Lampeao ir jo gaujos žu
vimo susirėmime su policija 
ties Maceio, Alagoas provinci
joje.

Per dvidešimt metų Lampeao 
terorizavo gyventojus. Jis plė
šė ir žudė juos. Jei kas drįsda
vo pasipriešinti, tai tiems lie
žuvius išplaudavo ar kitokiu 
budu juos sužalodavo. Dažnai 
moteris išrengdavo ir privers
davo jas nuogas šokti gatvėse.

Veikė jis ne vienas. Turėjo 
suorganizavęs savo banditų 
gaują. Daugiausia jis operavo 
mažuose miesteliuose ir kai
muose. Tokiu budu valstiečiams 
jis buvo savo rųšies pabaisa.

Su policija “vienakis” Lam
peao turėjo apie 1,000 susirė
mimų, ir vis jam pasisekda
vo pasprukti. Rodosi, 1935 m. 
buvo suorganizuotas ekspedici
nis kareivių ir policijos būrys, 
kad sugautų banditą. Bet nieko 
iš to neišėjo, nors ekspedicija 
valdžiai atsiėjo apie $30,000. 
Tačiau vis dėlto vienas kartas, 
kaip sakoma, nemelavo: Lam
peao ir jo gauja pagaliau liko 
policijos užklupti ir sušaudy
ti. Be paties Lampeao, žuvo dar 
jo meilužė ir 11 jo gaujos ban
ditų.

Popiežius Pasisakė 
Prieš Rasizmą

GANDOLFO, liepos 29—Po
piežius Pius XI per paskutines 
dvi savaites jau tris kartus 
pasisakė prieš neribotą nacio
nalizmą ir rasizmo teoriją. Jis 
apgailestavo, kad Italija ima 
pamėgdžioti Vokietiją rasizmo 
atžvilgiu. Vadinasi, skirsto žmo
nes į “tyro kraujo arijonus” ir 
kitus.

AUSTRIJOS ŽYDŲ BAISUS PERSEKIO
JIMAS

JOKIŲ TEISIŲ ŽYDAI NETURI. — JIE YRA SISTE- 
MATIŠKAI PLĖŠIAMI, KANKINAMI IR TERO
RIZUOJAMI.

Kai Vokietijoje naciams įsi
galėjus prasidėjo žydų persekio
jimas, tai visi kultūringi ir pa
dorus žmonės tuo šlykštėjosi. 
Jie sakė, kad tokio barbarizmo 
dvidešimtame amžiuje niekuo
met nebuvo galima tikėtis. Juo 
labiau tikėtis to barbarizmo iš 
vokiečių, kurie per daugelį me
tų putėsi ir didžiavosi savo kul
tūra.

Tačiau Vokietijos žydų perse
kiojimo baisenybės blankst prieš 
tai, kas dabar dedasi Austrijo
je. Iš Austrijos žydų liko visiš

Reiškiama Baimė, Kad žuvo 
Penkiolika žmonių, Kurie Tuo 

Lėktuvu Skrido
MANILA, liepos 29 — Iš Gu- 

am į Manilą išskridęs juros 
lėktuvas jau pasivėlino kelio- 
liką valandų. Reiškiama baimė, 
kad su juo bus įvykusi kokia 
nelaimė.
....Septyni lėktuvai ir aštuoni 
karo laivai ieško žuvusio lėk
tuvo, kurio padarymas atsiėjo 
$450,000. Skrido tuo lėktuvu 
šeši pasažieriai ir devyni įgulos 
•žmonės. Manoma, kad gal jie 
jau bus žuvę.

Žaibas Užmušė 
Mergaitę

Iš Dviejų Kartų Perkūnas Tren
kė į Namus ir Užmušė 

Mergaitę
WATTS FLATS, N. Y., lie

pos 29 — Nors ir sakoma, kad 
perkūnas du kartu netrenkia į 
tą pačią vietą, bet faktai visai 
ką kitą rodo. Štai šioje apylin
kėje perkūnas trenkė į Smith’o 
namus du kartus. Pirmą kartą 
pritrenkė trylikos metų Betty 
Smith, o antrą kartą ją visai 
užmušė.

Perplaukė Jurą Tarp 
Vokietijos ir Danijos

KOPENHAGA, liepos 29. — 
Jenny Kammersgaard, septy
niolikos metų danė, per 40 va
landų ir 20 minučių perplaukė 
jurą tarp Danijos ir Vokietijos. 
Iš viro ji nuplaukė 28 mylias.

K LIETUVOS
GRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ VAKA
RŲ EUROPOJE MINISTRAS 

LOZORAITIS
KAUNAS, liepos 23 dien.— 

Užsienio reikalų ministras Lo
zoraitis grįžo iš atostogų.

AMERIKOS LIETUVIŲ
SPORTO LAIMĖJIMAI

KAUNAS, liepos 26 dien.— 
Tautinės Olimpijados krepšinio 
turnyre pirmoje dalyje Ameri
kos lietuvių komanda laimėjo 
prieš Lietuvos “Aušrą” 51-16, 
antroje prieš LGSF 21-20 ir iš
ėjo ketvirtan finalan. Visą O- 
limpijadą filmuoja Amerikos 
lietuviai Motuzai, todėl neabe
jotinai teks ją pamatyti ir A- 
merikos lietuviams kad ir ek-
rane. G. K. NAUJIENŲ ADM.

No. 178

kai atimtos teisės. Jie atsidūrė 
savo rųšies parijų būklėje, su 
kuriais nacių smogikai elgiasi 
kaip tinkami, žydų persekioji
mas eina be paliovos. Jie yra 
mušami, kankinami, plėšiami. 
Bet skųstis niekur negali, nes 
nėra kam užtarti.

Tokio baisaus ir sistematin- 
go teroro prieš žydus, anot M. 
W. Fodoro, dvidešimto amžiaus 
pasaulis nebuvo matęs. Tik vi
duramžiais įvykę žydų perse
kiojimai gali lygintis su tuo. 
kas dabar dedasi Austrijoje.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
— — ■' — <■ 4

TARP RUSŲ IR JAPO
NŲ ĮVYKO SUSIRĖ

MIMAS.
MASKVA, liepos 29. — čia 

gautomis žiniomis, tarp rusų ir 
japonų Manchukuo teritorijoje 
įvykęs kruvinas susirėmimas. 
Japonai bandę atsiimti kalną, 
kurį prieš kiek laiko užėmė ru
sai. Įvykęs susišaudymas. Tiek 
vienoje, tiek kitoje pusėje esą 
sužeistų. Japonai priversti bu
vę pasitraukti.

Maskva įteikusi protestą. Rei
kalaujanti, kad Japonija nu
baustų tuos, kurie išprovokavo 
puolimą.

SUKILĖLIAI ATIDA
RĖ TVANKAS

PARYŽIUS, liepos 29. — Ne- 
galėdami atsilaikyti prieš loja- 
iistus Ebro upės fronte, sukilė
liai atidarė tvankas. Jie manė, 
kad tuo budu galėsią lojalistus 
sulaikyti. Tačiau vanduo upėje 
kad ir žymiai pakilo, vienok 
komunikacijai nelabai tepaken- 
kė. Permesti per upę tiltai išsi
laikė.

Anglų Karo Laivas 
Nesipriešino Sukilė

lių Lėktuvui
LONDONAS, birželio 29— 

Parlamente vyriausybės atsto
vas prisipažino, kad “Hero” 
karo laivas buvo visai netoli 
nuo anglų prekinio “Dellvyn” 
laivo, kurį nuskandino sukilė
lių lėktuvas. Keisčiausias da
lykas buvo tas, kad “Hero” 
vadovybė, kaip sakoma, nė pir
što nepajudino, kad apgintų 
“Dellvyn” nuo sukilėlių lėktuvo.

Kai tas faktas buvo paskelb
tas, tai darbiečiai ėmė smarkiai 
pulti valdžią, kuri per daug 
jau nuolankauja sukilėliams.

LIEPOS IR 
RUGPIUČIO MEN.

Naujienų Raštinė 
SEKMADIENIAIS . 
bus uždaryta 
Atidaryta Kasdien 
nuo 8 Ud 8 ir

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vai. vakaro.

> I
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Dėl žydų padėties Lietuvoj
* A • J

(Tęsinys)
Neišlaiko kritikas ir pbsėKisr, 

kad Valdžia ir koto$ėrdtyyW 
nori ūkininką pūškėlDlti pareiti 
prie hiiesto užsiŽmirtią. Tai nė
ra Lietuvos reiškinys, bet vi
sam pasauliui charakteringa, 
kad po Karo daug kaimo žmo
nių ieško jiems atrodančio len
gvesnio miestelėno gyvenimo. 
Tai yra problema, verčianti Vi* 
sų šalių valdžias susirūpinti. A- 
pie skatinimą netenka ir kalbė
ti.

Pereisime prie pramonės, žy
dai čia buvo pijonieriai. Savo 
kapitalu ir energija sukure Lie
tuvos pramonę, taip tvirtina 
straipsnių autoriai. Ir čia Dr. S. 
perdėjo. Jis užmiršo nors ir A- 
merikos lietuvius. Gal Dr-ui Sū
dą rskiui tas ir nežinoma. Apie 
25% Lietuvių tautos gyvena iš 
prieškarinių laikų Jungtinėse A- 
inerikos Valstybėse. Pamatę, 
kad jų Tėvų žemė tapo išlais
vinta, jie, tie Pennsylvania ka
syklų, Chicagos skerdyklų (be- 
abejo Dr-as S. skaitė Upton 
Sinclair), Detroito Fordo dar
bininkai, AVisconsin, Michigan 
ir Naujosios Anglijos farmeriai, 
kurių veidus retai aplanko šyp
sena, sumetė iš savo keliasde- 
šimčiais< metų rinktų taupmenų 
savo Tėvynės atstatymui kelis

I
 Aukciono Išpardavi

mo Kainos
BE FINANSINIŲ MOKESČIŲ 

Tiktai Mažos Palūkanos.

34 CHEVROLET Sedan .... $215
33 BUICK Trunk Sedan.... $26531 CUrtYŠLER Sedan ......  $11531 OLDSMOBILE Sedan.... $115
31 DODGE Sedan .............  $95
31 CHEVROLET Sėdan ......  $95
31 FORD Sedan ................. $95
30 FORD panęl truck ......  $95
30 CHEVROLET Sedan ......  $60
30 FORD Sedan ......   $60
29 ROLLS ROYCE sedan ....$295 
ERSKINE sedan, kaip naujas $65 
50 KITOKIŲ PASIRIN- $Ofį

KIMU! PIGIAI KAIP
Taipgi Oldsmobiles, Fords, ChėV- 
rolets, Convertible, Sedans, ?ir 

Coupes.
1622 N. PULASKI ROAD,~ 

pirmiau Crawford Avė. "
■ Visuomet atdara. J|

milijonus dolerių\ Nors jų pa
rinkti žmones, pasiųsti su tais 
pinigais į Lietuvą ir neturėjo 
prityrimo operuoti tokiais ka
pitalais^ nors tarp daUgėlio pa
sitaikė vienas kitas ir apvylęs 
jų pasitikėjimą, vienok jie vie
ni iš pirmųjų įsteigė visą eilę 
pramonės įmonių. Dar daugiau, 
jiė, steigdami tas įmones, ne
prašė Valdžios apsaugoti jų ga- 
inihiils aukštais muitais. O kaip 
su dauguma kitų steigėjų (aš 
neatskiriu žydus» nuo ne žydų). 
Atsigabenę už norą tūkstančių 
dolerių sėrias mašinas ir turė
dami 5—6—10 darbininkų jie 
jau kreipėsi į Valdžią, prašy
dami padvigubinti hiuito tarifą 
jų gaminamoms prekėms. Batų 
tepalo gaminimas dar ne pra
monė, tekstilės gi pramonei 
pradžią pUdėjb lietuviai ameri
kiečiai; tik vėliau įžiūrėk čia 
gerą perspektyvą pradėjo steig
ti įmones ir žydai ir dabar toje 
pramonėje vyrauja. Tai pramo
nei dar plati dirva naudinga ir 
kapitalui ir Valstybei.

Popierių pramonėje Dr-o S. 
žodžiais, žydai beveik neatsto- 
Vadjami. čia ponas* daktaras 
pamiršo paaiškinti, kad Lietu
va šioje šakoje turi tik dvi 
stambias įmones: celiuliozės ir 
pakavimo popieriui Klaipėdoje 
fabrikai priklauso Vokiečiams 
ir popiečio fabrikas Petrašiū
nuose arti Kauno priklauso šve
dams; visos mažesnės įmonės 
kartonažo, dėžučių ir vokų 
dirbtuvės priklauso žydams. P- 
nasi Etkinrd paduoda Visų dar
bininkų skaičių Lietuvoje 40,- 
000, D-ras S. sumažina tą skai
čių iki 30,400. Teisybė yra tarp 
tų abiejų — darbininkų skai
čius paskutiniu laiku viršija 
3.5,500. P. dr. Sudarskis nusi
skundžia, kad tarp darbininkų 
yra tik mažas žydų nuošimtis. 
Ąš paklausiu, kodėl? Ypač, kad 
daugelis pramonės įmonių žy- 
Jlų rankose, kas jiems kliudo 
samdyti darbininkais žydus? 
Tokio draudimo nei viešo, nei

pė slėpto nėra. Tenka ieškoti 
vienintėlto logiško atsakymo— 
Hetuvfe randasi dač sunkesnėje 
padėlyje, jis eina Už pigtesnį at-; 
lyginimą, o žydas esamu atlygi
nimu nepasitenkina ir ieško sau 
ar tertgvėshio užsiėmimo, Of 
pelningesnio darbo. O jei lietu
viai patys randasi blogesnėje 
padėtyje, kuom pateisins d-ras 
Sudarskis tai, kad žydams eina
si blogai? Aš nepažįstu Balbie- 
rlškirtS bet žinau kaip gamina
mus plytos, o todėl suprantu, 
kodėl iš 70 darbininkų Balbie
riškyje tik ptižiuVėtojai ir ve
žikai yta žydai.

“Tūkstančiai žydų jaunuome
nės shmki'ojn beviltiškam nu
siminime. jų kentėjimamsi ir 
kančioms nėra ribų/ — tai už
baigė dr. Sudarskis savo straip
snį. Tai stiprus žodžiai pritai
kinti Lietuvos žydų padėčiai 
apibudinti, kurių p. S. neturė
jo moralės teisės pavartoti. 
Tam nėra pagrindo. Tokią fra
zę galėjo pavartoti tik neatsa- 
komingas asmuo, bet ne pre
tendentas į ekspėrtUsi žydų 
klausimu Lietuvoje. Patys Lie
tuvos žydai, paskaitę šią frazę, 
neabejoju, duos autoriui atsa
kymą.

LiėtUva viena iš nedaugelių 
Šalių, kur dauguma žydų, suau
gusių sU kraštu, jaučiasi kaip 
ir lietuviai namie esą. Jie ne
ieško privilegijų ir dirba kaip 
visi savo kraštui: bus Visiems 
gerai, bus ir jiems. Lietuva 
šiais mėtais pasijuto pavojuje, 
visi žmones pradėjo aukuoti 
krašto gynimui, neatsiliko ir 
žydai Tai yra tikras kelias ge
ram sugyvenimui: eiti išvien 
su visais, gyventi viso krašto 
gyvenimu, neliūdėti, kad nėra 
atskiro Žydų Reikalams Minis-] 
(ro. Jo nėra nei Čekoslovakijo
je. Kas Lietuvoje blogai jaučia
si, tegu pamėgina pirmiausia 
save paanalizuoti, gal jis ir su* 
ras to priežastį.

Ir kritikai yra ribos. Kodėl 
dat nenusiskųsti padėtimi pro
vincijos balagulų* savininkų ir 
vežėjų ir amžinatilsiu Kauno 
konkės, kad jiems duoną atė
mė autobusai. Gyvenimas ne
stovi vietoje. Keičiasi aplinky
bės ir konjunktūros. Vieni greit 
susivokia naujoje padėtyje ir 
randa išeitį bei kitiems ją pa
rodo ir padeda, iš tų kyla va
dai, kiti lik dejuoja ir ieško vi
sur kaltininkų — tie iš minios 
nepakyla.

Mes drąsiai galime tvirtinti, 
kad, jei visi lietuviai ir žydai 
savo iniciatyvą ir energiją nu
kreips į pozityvą darbą, nors ir 
į sveikos musų kraštui natūra
lios pramonės kūrimą, tai už
teks darbo visiems*. O jei bus 
darbo, tai Užteks ir duonos; tuo 
pačiu daug ginčų objektų savai
me išnyks. Pesimizmas, atrodo, 
čia nevietoje.

Prašau, didžiai gerbiamas 
Pone Redaktoriau, priimti ma
no tikros pagarbos pareiškimą.

Jonas Budrys
Lietuvos Gen. Konsulas.

P. S. Laiškas žodis j žodį iš
verstas ir be jokių komentarų 
patalpintas liepos 19 d. nr.

(GALAS)

JUOKAI
MAUDYTIS NEPAVOJINGA

Nuvargęs keliauninkas atėjo 
prie vienos upės Pietų Ameri
koje. Jis norėtų išsimaudyti, 
bet dėl atsargumo paklausia 
vietinį gyventoją:

—Ar čia nėra kaimanų (kro- 
kodilių) ?

—Ne, šitoje vietoje nėra. 
Galima drąsiai maudytis.

—Kodėl, būtent hera kaip tik 
šioje vietoje.

—Todėl, kad jie bijo ryklių, 
kurių čia begalė.

PRIEŽASTIS

—Yra moterų, kurios juo
kiasi kai reikia ir kai nereikia.

—Kas gi tai per moterys?
—Kurios turi gražius dantis.

' S Fotografų
Amatorių
Kontestas

Budriko Radio 
Programai

Nedėlioj, huo 6:30 iki 7 vai. 
vakare, bus gražus Budriko ra- 
dio programas iš stoties W'CFL 
—970 k. Programe dalyvaus 
didelė orkestrą ir solistai, Ope
ros dainininkai: Justus Kudir
ka ir p-nia Ona Piežienė. Bus 
grhži muzika ir aukštos vertės 
kompozicijos kuriniais Atsisu
kite savo radijas aukščiau mi
nėtų laiku ir didelio malonumo 
turėsite.

Pirmadieniais ir penktadie
niais, nuo 4 iki; 4:30 vai. po 
pietų Budriko programai yra 
duodami iš stoties WAAF— 
920 k. Duodama gražios parink- 
tinės lietuvių liaudies dainos ir 
akordeonų muzika, o ketvir
tadieniais nuo 7 iki 8 vai. va
kare iš stoties WHFC—1420 k.

—R.

Pirkite shvč apielinkės 
krautuvėse

Rėngid Chicagos Parkų 
Distriktas

Chicagos palrkų distriktas 
skelbia fotografų amatorių 
kontestą. Visos nuotraukos tu
ri būti padarytos Chicagos par
kuose ar bulvaruose^ neturi 
būti spalvuotos ar retušuotos.

Nuotraukas 5”x7” reikia pri
siųsti iki spalių 1 d. ir jos tu
ri būti nuimtos tarp sausio 1 
d. ir rūgs. 30 d. Fotografijas 
reikia siųski Photo Contest, 
Chicago Park District, Recte- 
ation Divisian, Washington 
Park, 57th St- and Cottage Gr. 
Avė.

Pirma dovana bus aeroplahu 
kelionė j Washingtoną ir at
gal. Bus duotos kelios kame
ros ir $200 stipendija geroj fo
tografavimo mokykloj.

Susiginčijęs su žmona pavo
jingai susižeidė ir pasimirė ap
skričio ligoninėj 35 metų Sid- 
ney Gervais. jis užlaikė aludę 
adresu 214 West 47th Street.

“Atvirkščia” 
Nelaimė

11 metų berniukas John Eu- 
dis, 104 S. Marion, Oak Park, 
iškrito iš medžio ant kito ber
niuko, 12 metų James Heeter, 
205 3. Kenilvvorth aVe., ir tada 
nusirito žemėn.

Abu buvo nuvežti ligoninėn. 
Ten pasirodė, kad EUdis niekur 
nebuvo nei įdrėkstas, o Heele- 
riukui dešinioji koja buvo nu
laužta dviejose vietose.

Otbo TėL Yards 8821
DR. BERTASH
756 West 35th St

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

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

TeL Kenwood 5107
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ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS— BAJORES DAINININKES — ARTIS?ALĖS

- ĮDOMIŲ ir nuolatinių

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— ___ __ _ —7 IKI 8 V AL. VAK.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 V AL. VAK.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI ,8 VAt. VAK. ,

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

——iCTHMMIBII lll»llliaiMI|iWIIBIII*l<IMMWllBBIIIII*l I1 JULUAL1I1M—

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGAAMBULANGE

! ,i( DIENA IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 17414742

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

__________ Tel. LAFAYETTE 0727________

I~x _ _ 1 _ • koplyčios visose
—Z Lsl d 1 Chicagos dalyse

...> tįll.l>li. ........... ................................  ,,
Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais 

7 VAI. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 
Pi ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos,

Cicero
Lietuviu 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS . 
3OSE MIESTO

DALYSE

Patarftavi- 
mas Dieną 
it Naktį

1646 West 46th Street
I. J. ZOLP Phone Yards 0781

Yards 0782

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SRYRIUS: 42-44 Kast 108th Stęėet Tėl. Pullinan 1270

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Wešterh Avė. Phone Virginia 0883

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

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

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVICIUS
4348 Sb. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

Naujieną Piknikas
SEKMADIENĮ

Rugpiučio 14,1938 
Sunset Park Darže 
135th IR ARCHER AVENUE

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Petnyčioj, Suba- 
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

mu Adresu:
CENTRAL AVE
NUE, BEVERLY 
SHORES, IND. 
Tel. Michigan Ci

ty 2799-3X

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Tėlephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So, R0ckwell St 
Telephotte: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
1 Roorii 1230

Ofiso Tei. 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

AKIU SPECIALISTAI

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 Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

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 
Nedaliomis pagal sutartį.
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LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENT1STAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos^.Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Šeredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Repablic 7868

. a "'į'* *• V * U ilž **L' " A ~uk*' * ' V ‘ ■'" • 'L ' t * • ' <" • i - ■

Residlnc°eTTkyBEVERLY88244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vaL vakaro 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONY AVE.
Valandos —9—10 A. M.
Nedėlioj pagal sutartį.

4*
Dr. F. Pulsuoki 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 Brunswick 0597

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

DR. ST. N A1KELIS
Physician and Surgeon 

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014 

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

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

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

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

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel.: Prospect 1930

DR* C. Z. VEZEL’IS
dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 
Tel. Yards 2246

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

- - . - Lietuviai paktarai____

Dr. Margeris
3325 So. ’Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

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. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 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 nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phonė MlDVVAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVE.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkimų Rū
kalais Eiti i tas Krautuve^ 
tokrioa Skelbiasi NaujienoMa
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Ką Žmonės Mano

KODĖL LIETUVIAI ROMOS KUNIGAI BIJO 
SLA IR “NEZALEŽNINKŲ”?

šįmet įvykusia SLA seimas, 
matyti, paleido tokį šūvį, kurį 
išgirs viso pasaulio lietuviai. 
Ir, matyti, kad to šūvio aidas 
negreitai tenutils.

Bostono Darbininkas, apie 
SLA seimą rašydamas, padarė 
šitokią pastabą: “Istorija kar
tojasi. Tautininkai laisvamaniai 
pastato tiltą į socializmą, soci
alistai tiltą į komunizmą ... 
Kas, ar ne tautininkai laisva
maniai pasiskolino iš lenkų 
“nezaležninkų” “nezaležninki- 
ją?” ... Taip tautininkai lais
vamaniai, sekdami šliupą, bai
gia nykti. Paskutinė pozicija 
SLA slysta iš jų rankų.”

Tai, mat, kokį minčių įvai
rumą sukėlė pas lietuvius Ro
mos katalikus šių metų SLA 
seimas. Romos katalikų rašyto
jų galvose pasidarė maišatis. 
Nuo SLA seimo šoko prie ko
munizmo genealogijos. Na, jei 
tautininkai laisvamaniai pa
gimdė socializmą, o socialistai 
—komunizmą, tai ką pagimdė 
Romos katalikai. Akis badan
tis atsakymas randasi Romos 
katalikiškoje Ispanijoje ir Mek 
sikoje. Ispanijoje per 1000 me
tų, o Meksikoje per apie 400 
metų šventa Romos katalikų 
bažnyčia valdė abu kraštu su 
visa savo galybės ir išminties 
pripildyta bajorija, aristokrati
ja ir bažnyčios hierarchija. O

U T I L I T Y L I Q U O R 
DISTRIBUTORS. Ine.

5931-33 So. Ashland Avė. 
WHOLESALE ONLY

Phones: Prosnect 0745-0746
Mes importuojam Lietuvišką 

Degtinę
F. Dzimidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai/^ ,. t

šiandien visas pasaulis mato ką 
Romos bažnyčios kontroliuoja
mos valdžios ten pagimdė?

Ko Kabinasi Prie 
“Nezaležninkų”

Kad Romos katalikai prie 
kiekvienos progos patarkuoja 
laisvamanius, socialistus ir ko
munistus, *tai aišku. Visos trys 
srovės sudaro lietuvių tarpe to
kią jėgą, su kuria reikia skai
tytis. Bet kodėl Romos katali 
ku vadai su šiomis srovėmis ri- *• 4
ša ir taip vadinamus “nezalež- 
ninkus”? Jie tik vienoje—kito
je vietoje ir tai, nežymioje ko
lonijoje, sudaro šiokią tokią jė
gą. Viešame bendrame Ameri
kos lietuvių gyvenime taip va 
dinami lietuviai “nezalnežnin • 
kai” nefiguruoja. Tai kodėl 
Romos katalikų vadai juos sta
to ant lygios papėdės su tomis 
srovėmis, kurios žymias roles 
vaidina lietuvių gyvenime. Dau
geliui tas gali būti nesupranta
ma. O man tas labai aišku.

Man yra tekę pasikalbėti su 
a. a. kun. P. Saurusaičiu, bu
vusiu klebonu Waterbury, 
Conn. Iš jo lupų teko išgirsti 
aiškinimą š.'o klausimo: kas 
geriau butų, ar kad atsimetu- 
sieji nuo bažnyčios liktų pa
laidi, ar kad jie įkurtų Nepri
klausomą Tautinę Bažnyčią? 
Jis išvedė, kad atsiskyrusieji 
nuo Romos katalikų bažnyčos 
verčiau telieka palaidi laisva
maniai. Pasak a. a. Saurusai- 
čio, Romos katalikų bažnyčiai 
daug geriau yra, kad atsisky
rėliai lieka palaidi, dėl šių prie- 
žaščių: taip būdami, jie nesu
daro konkurencijos,. Lietuvių

Romos katalikų bažnyčiai. Pas 
palaidą ats'skyrėlį, gįrdi, gali 
atbusti tikybiniai jausmai ir 
tada jis ne kitur eis, o grįš 
prie Romos katalikų bažnyčios. 
Jeigu atsiskyrėliai sutvertų sa
vo nepriklausomą tautinę baž
nyčią, tai tokios bažnyčios pa- 
rapijonų tikybiniai jausmai bu
tų patenkinami ir tokių pakly
dėlių grįžimas prie Romos ka
talikų bažnyčios butų daug sun
kesnis arba visai negalimas. 
Nuo palaidų atsiskyrėlių neretai 
galima gauti Romos katalikų 
bažnyčiai aukų, ypač stambių 
aukų nuo biznierių. O jei jie 
turėtų savo tautinę bažnyčią, 
tai jie vbutų prie jos prisirišę, 
ją turėtų palaikyti, jai aukoti 
ir nuo tokių žmonių aukų Ro
mos katalikų bažnyčiai nei ne 
bandyk prašyti.

truktyvę ir praktišką agitaci
ją už stiprinimą Amerikos ne
priklausomų katalikų akcijos. • 
O iš to butų nauda visiems A-j 
merikos lietuviams. Tokia akci
ja daug prisidėtų ir prie Ame
rikos lietuvių sulaikymo nuo 
ištautėjimo. Suprantama, Čia
butų galima ir daugiau pasisa
kyti. Tačiau užteks ir Lėk,1 
kiek jau viršui yra pasakyta.

Waterburietis

Cook Apskričio 
Užsidariusių Bankų 
Stovis

III
(žiūrėk liepos 27 ir 29 dd. “N.”)

Pabaiki! Savo Kojų Vargus | > 
duodami savo kojų kaulus sutvarkyti be skau- 
smo Dr-ui Chaikin, kurs iš naujo lankė Great 4 
Canadian Foot Clinic. Specialus Kojų atitai
symas arba Chiropody.................................  $1.00

DR. W. A. CHAIKIN
189 N. LA SALLE ST. DEARBORN 9089

LIEPOS

TAISYKIT SAVO NAMUS ’

' 8UTAUPYKIT 8®%
Nereikia pinigų, 5% palūkanų 

1-2-5-1O metai iAm'»kėiimui 
DYKAI AP8KAICIAVIMA8

PILNAS PERTAISYMAS
Namų pakėlimą*
Bei amen tai
Plytų darbai
Cemento darbai
Porėiai
Viftkų flatai
Garažai

Stogų demrtmaa 
Aabeatos kalima* 
Plumb<* gai 
Šildymas 
Malevojima*
Krautuvių priešakiai
Nauji namaišpardavimas KONKRYTO PAMATAS 

EXTRA TURTINGAS MIŠINYS 
DYKAI PRIZAI

VISAS DARBAS ^235 ir aukM

CRANE COAL COMPANY 
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

PIRKIT ANGLIS DABAR
I

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

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

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

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

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock 6240

Bijo “Nezaležninkų”
Taip tai pasakojo a. a. kun. 

Saurusaitis, o reikia spėti, kad 
panašiai mano ir visi lietuviai 
Romos katalikai kungai. Tad, 
išeina, kad kunigai taip vadina
mų “nezelžninkų” daugiau bijo 
negu palaidų laisvamanių. Da
bar matome, kad ir ta menkutė 
saujalė lietuvių, nepriklausomų 
nuo Romos katalikų, įvaro Ro
mos katalikų kunigams didelį 
kinkų drebėjimą. O kas butų, 
jei tas judėjimas prasiplėštų?

Romos kunigai laisvamaniams 
ir socialistams dažnai prikai
šioja nepriklausomų lietuvių 
katalikų rėmimą. Romos kuni
gai taip rašo ne dėl to, kad iš- 
tikrųjų taip butų, bet iš bai
mės, kad kartais taip neatsitik
tų. Romos katalikų kunigai ži
no, kad jei Dr. J. šliupas su 
kun. Dembskiu butų įsteigę ir 
išpopuliarizavę Lietuvių Tau
tinę Bažnyčią, tai dabar Ame
rikos lietuvių tarpe lietuvių 
Romos katalikų kunigų turėtu
mėm ne apie du šimtu, o apie 
du desėtku.

Taigi, aišku, kodėl lietuviai 
Romos katalikai kunigai taip 
bijos lietuvių nepriklausomos 
katalikų bažnyčios, kodėl jie 
nei SLA seimo negalėjo pami
nėti be užkabinimo lietuvių ne
priklausomų (kaip jie dažnai ty
čia pravardžiuodami vadina ne- 
zaležninkų) katalikų.

Jei Amerikos lietuvių libera
liška spauda daugiau paremtų, 
lietuvius katalikus nepriklauso
mu Romai, tai labai greitai bu 
tų galima atremti tą akiplė
šišką lietuvių Romos kunigų už
gauliojimą nepriklausomų lie
tuvių katalikų bei šiaip pažan
gių žmonių. Iš to butų milži
niška nauda nevien tik nepri
klausomiems lietuviams katali
kams, bet sykiu ir liberališ
kiems pažangiems žmonėms.

Kam Tarnauja Lietuvos 
Kunigija

Jei nepriklausomi lietuviai 
katalikai sutvirtėtų čia Ameri
koje, tai tas pats veikimas grei
tai persimestų ir į Lietuvą. Te- 
nais valdžia, nežiūrint kokia ji 
butų, neturėtų tiek daug 'var
go, kiek dabar kad tur su Ro
mos katalikų bažnyčios vysku
pais. Tie Romos vyskupai, nors 
jie yra ir lietuviai, tačiau yra 
prisiekę Romos popiežiui išti
kimai tarnauti. Per tai jie į 
viską ir žiuri, kaip tikri sve
timtaučiai, o ne kaipo tikri pa
triotai lietuviai. Už tad, šian
dien Lietuvos valdžia turi tiek 
daug vargo su tais Romos po
piežiaus “ambasadoriais”, dėl 
visokių ten Teologijos fakulte
tų, bei kitų mažmožių.

Tie neva lietuviai, Romos ka
talikų bažnyčios vyskupai, va
žiuoja į Romą ir nuo svetim
taučio tikybos valdovo ima į- 
sakymus, o parvažiavę į savo 
tėvynę Lietuvą, stato tiesiog 
ultimatumą Lietuvos valdžiai 
dėl tokių dalykų, kurie yra nau
dingi tik internacionaliam ro
miškos tikybos tikslui.

Todėl, tai yra būtinas reika
las, kad liberališka Amerikos 
lietuvių spauda ir nepriklauso
mųjų lietuvių katalikų kunigai 
padvigubintų teigiamą, kons-

70%. Netolimoj a 
išmokėti dar kelis

Trust and Savings

Vakar valstijos auditorius 
Ędward J. Barrett paskelbė že
miau paduotų užsidariusių ban
kų antro bertainio raportus.

Pasiremdamas raportų skait
linėmis, tų bankų receiveris 
Cha-s. H. Albers daro sekamus 
spėjimus apie dividendus atei
tyj:

• Cheltenham Trust and Sa
vings Bank: Jau išmokėjo de- 
pozitoriams 
teityj žada 
nuošimčius.

© Cicero
Bank — Praeityje išmokėjo de- 
pozitoriams tris dividendus po 
20%, viso 60%. Jei aplinkybės 
nepasikeis, tai prieš metų pa
baigą išmokės dar vieną mažą 
dividendą.

Receiveris Chas. H. Albers 
priduria, kad nėra daug vilties 
depozitoriams gauti dividendų 
greitu laiku iš sekamų užsida
riusių bankų:

Chatham State Bank
Chicago .Bank of Commerce 
Chicago 
Citizens

cago
Citizens State Bank 

coe ' <.
Citizens State Bank 

rose Park
Citizens Trust and

Bank ,ir
City State Bank of
(Kitų bankų raportai bus pa

skelbti, kaip greitai auditorius 
išduos juos spaudai.)

Lawn State Bank
State Bank of Chi-

J 4

of Glen-

of Mel

Savings

Chicago.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

■j

Užpildykit 3 kambarius geros rųšies 
Rakandais, vertes $250.00 už

.00

ROOSEVELTFURNITURECO.
i * .1 • •'« ’ ’• « ., • t *• l • *.*■' • • . • • .

2310 ROOSEVEIT ROAD / 7. . " SEELEY 8760

Darbo Vaistius—Nauiienų SPULKA

Kokį Grūdą Pasėsi, Tokį Derlią Turėsi

IlkVIEČIŲ AUKSO varpos saulės jau prino
kintos, raudonuoja ir linksta nuo vaisiaus sodnai ir 
daržai. Kaime kruta moters ir vyrai, eina darbyme
tis didysis. Džiaugiasi Gamtos suteikta gausa ūki
ninkas ir šeima, nes tai jų sunkaus darbo alga. Gi 
Naujienų Spulka Illinojuj tikriausia jų turto vieta, 
ji apdraudžia kiekvieno indėlį iki $5,000 Federalės 
Valdžios įstaigoje.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINGS ASS’N.
1739 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO. Telefonas CANAL 8500

Mūru Kainos Žemiausio* 
TELEFONAS BOVLEVARD 2440

ATLAS BUILDERS CO.
Laianiuotf ir andrauRti kontraktorial 

Statytojai nuo 1018

5040 SO. RACINE AVĖ.
. .................. n.

DYKAI VISOMS 
NEGALĖMS

Nežfnr'nt kokia negaiš, ar liga butų. 
v>nndAtf ką ar ne. velkit šiandien ir J*i- 
gykit ft| nuostabų vaRarinj pasiūlymą. 20 
metų patvrimo RneeialiRtaR įrodo, kad 
jūsų atsitikimas gali būt tikrai

1— pagydytas, vieniu syk| atsilankius;
2— trodo. kad galima pagyti;
3— iwni yra kuorreiėiansias laikas 

pagyti: kuomet vra vartojama bendra 
Ir jungta natūrali gydymo Rintėm a. Tik 
-nribotam la’kui, pinigo prispausti Žmo- 
•'"r. a«sinnfikit 6< skelbimą, gausit DY
KAI $5.00 kreditą Eleetro-Magnetiniam 
rvdvmui, kad įveikti menka kraujo apy
taką ir užkietėjimą. Mokėkit tiktai $4.00 
už 2 vizitu*' ar $5.00 už 3. ar $0 00 
už 4 vizitus. Šaukit šiandien aukai gau
ti, iškaitant $3.00 ekz.aminaciią DYKAI, 
ar vien ekz.antinaeiją už $1.00 be kitų 
prievolių.

CORREC-TO HEALTH 
INSTITUTE

DR. P. SCHYMAN, Specialistas
1869 N. Damen Avenue.

ARMITAGE 8200

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

Park, £11. Telefonas Village 5591

DYKAI ŽOLĖMIS GYDYMAS
Nežiūrint ar jūsų negalia yra 
lengva ar sunki, 50 metų patyri
mo Herbaiistė, Helena Szymans- 
ka, sergančiųjų draugė, pasek
minga su tūkstančiais, yra vėl 
bizny. Ji teikia publikai vertingą 
ir patyrusį patarimą dėl žolių, 
arba $3 Herb Doctor’s ekzamina- 
vimą dvlVįi su jos pagerintomis 
ir šviežiai padarytomis geriau
siomis Rytų Indijos, Europos ir 
Amerikos žolių gyduolėmis, nu
pigintą iki $1. Atsilankykit arba 
pasiuskit $1. Išbandykit jos Na
tūrai Body Cleaning Herb Lax- 
ative Toniką. Pinigai grąžinami, 
1’ei busit nepatenkinti, arba atei
kit ar pasiuskit • reikalavimą iš

bandymui be obligacijų. Jeigu 
norit, kad butų pasiųsta, tai už- 
mokėkit 25c uz pristatymą.
HELENA HOME OF HERBS

Įsteigtas 40 Metų.
1869 N. Damen Avė. Arm. 8200

fTothe RUPIU RED )
CO/VSULT M/S SPECIALIST

SAUGUMUI ir už
tikrinimui, kad paga
lios jus galit pašalin
ti savo rūpesčius dėl 
patrūkimo. Leiskite 
laisniuotam, 20-tį m. 
specialistui Ruptu r e 
D a k t a rui išekzami- 
nuoti jus dykai ir nu
statyti, ar jūsų diržas 
gali išgydyti jus be 
operacijos. " ši moks
liškai įrodyta, certifi- 
kuota ir pagerinta 
sistema gydymo be 
peilio būdavo j a nau
ją audinį, lyg kad 
oisteris kevale buda- 
votų perlą, šimtai gy
domi žemais kaštais
negaišdami laiko nuo darbo. Kodėl 
ne jus? Jums nieko nekaštuos su
žinoti. Pasitarimas dykai, be ob
ligacijų. Jus tikrai sužinosit kai 
ką vertingo. Kainos yra žemos, ir 
jeigu jūsų liga išgydoma, jus galit 
susitarti mokėti tiek, kiek pajėgia
te arba norite, kad įsitikintumėt 
Atsineškit šį skelbimą kartu. Pa
laikykit savo seną diržą arba įsi- 
gykit naują už $5.00.
DR. P. SCHYMAN, Specialistas 

1869 NORTH DAMEN AVĖ. 
Armitage 8200.

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

Rugpiučio 14,1938 
Sunset Park Daržt 
135th IR ARCHER AVENUE
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P. W. A. pagalba Chicagai
Chicagos meras Edward J. Kelly nuvyko į Wash*- 

ingtoną prašyti, kad viešųjų darbų administratorius 
(P. W. A.) Harold L. lokes duotų pinigų požeminiam 
geležinkeliui tiesti Chicagoje. Jo prašymas, sako, bu
siąs išpildytas. Viešųjų darbų administracija ketina pa
skirti šitam tikslui $14,230,000.

Tai bus gerai, kad Chicagos miestas, galų gale, ims
statytis požeminį geležinkelį, apie kurį buvo kalbama 
per paskutinius 30 ar 40 metų. Bet jeigu ne federalinės 
valdžios pagalba, tai tos kalbos butų dar nepasibaigu
sios per kokius trisdešimts metų.

Generolas — ligoninės užveizda
, Cook kauntės (Chicagos ir priemiesčių) ligoninės už

veizda bus atsargos brigados generolas Manus McClos- 
key. Taip nutarė kauntės komisionierių taryba, kurią 
kontroliuoja Chicagos demokratų partijbs mašina.

Sakoma, kad tas generolas esąs labai narsus ir pa
sižymėjęs, kaipo geras armijos vadas pasaulio kare. 
Bet kodėl ligoninei reikia generolo, tai publikai, tur būt, 
nebus aišku. Tokiai įstaigai, rodos, butų geriau tikęs 
patyręs gydytojas, kuris turi administratoriaus gabu
mus. Tokių gabių žmonių gydytojų profesijoje yra ne
mažai.

Vatikano polemika su fašistais
Italijos fašistai pradėjo kopijuoti Vokietijos nacių 

filosofiją apie “rasės (veislės) tyrumą”. Dešimtis Itali
jos universiteto profesorių paskelbė, kad italai esą “ari- 
jonų rasės”, o žydai — ne, ir kad žydams reikią neleisti 
tyrą itališką veislę “sugadinti”. Po to, fašistų partijos 
sekretorius Achille Starace pareiškė, kad busią išleisti 
įstatymai italų rasei apsaugoti.

Papa Pius XI tiek susirūpino dėl šito fašistų pa
krypimo į hitlerišką “rasizmą”, kad jau tris kartus vie
šai jį pasmerkė. Apgailestaudamas Italijos “nelaimingą

nusios pinigų, ji tik viena moka savo skolą.
Skola ne per didžiausia, todėl ir pusmetiniai mokė

jimai nėra labai sunkus Suomijai. Reguliariai savo sko
lą mokėdama, ji įgįja Amerikoje tiek reklamos, kiek už 
jokius pinigus negalėtų išsigarsinti. Gaila, kad to ne-< 
pramatė Lietuvos valdžia, kai Anglija ir Francuzijai 
nutarė skolų nemokėti. Užuot pasielgusi, kaip Suomija, 
ji prisidėjo prie skolininkų “streiko”. 1

NAUJA “ČISTKA” PAS SSRS 
LIETUVIUS KOMUNISTUS?

Pernai metais buvo susektas 
“išdavikų” lizdas lietuvių ko
munistų laikraščio “Raudonasis 
Artojas” redakcijoje, Minske. 
Visas to laikraščio štabas buvo 
“išvalytas” ir laikraštis sustojo.

Dabar R. Mizara “Laisvėje” 
rašo i

“Iki šiol Maskvoj ėjęs 
^Priekalas’ tapo sulaikytas. 
Sakoma, tenai tiniai musų 
draugai neužilgo pradėsią 
lietuvių kalboj z leisti kitą 
žurnalą arba laikraštį.

“Tai gerai. Bet kodėl jie
nieko nepraneša oficialiai? 
Jie turi atsiminti, kad ‘Prie
kalui* prenumeratos buvo 
renkamos per musų spaudą, 
viešai, todėl ir apie jo su
laikymą reikia per spaudą 
pranešti.”
Matyt, kad ir “Priekalo” šta

be padaryta “čistka”, — ki
taip, tai butų keista, kodėl tas 
žurnalas tapo sustabdytas, o 
dabar, jo vietoje, ketinama 
leisti kitas žurnalas.

Mizara nusiskundžia, - kad 
Amerikos lietuviams komunis
tams nebuvo pranešta apie 
“Priekalo” sustabdymą, nors 
jie rinko jam prenumeratas ir 
dabar nežino, kaip aiškintis 
tiems, kurie “Priekalą” užsira
šė. Bet Stalino žvalgybą nie- 
kam nesiaiškina, kai ji sučium
pa kame nors “trockistus” ir 
juos* nutaria “sulikviduoti”.

Kada nors Amerikos lietuviai 
komunistai išgirs, kad ir An- 
gariečio jau nebėra, bet apie 
jo likimą jie žinos ne daugiau, 
kaip paprastoji publika. Juk 
iki šiol nei “Laisvė”, nei “Vil
nis” nežino, kas atsitiko su Dr. 
S. Matulaičiu ir kitais jo drau
gais Minske.

“TĖVYNĖS” REDAKTORIUS 
LANKĖSI BOSTONE

U

tai adv. Jurgelionis ketina 
atlikti atliekamu nuo redak
cijos laiku, už tą pačią algą, 
tuo tarpu kai kiti SLA. cent
ro vyrai net ir Seimo proto-, 
kolo negali išversti anglų 
kalbon be “ekstra” atlygini
mo.

“Jurgelionis yra gyvas pa
vyzdys, kaip reikia dirbti or
ganizacijos* gerovei, o ne sa
vo kišeniaus ar srovės reika-’ 
lams. Tai yra didelių gabu
mų ir plačios juridicijos 
žmogus. Jis yra filologas,1 
rašytojas, teisininkas ir vi
suomenininkas. Ir kartu jis' 
labai gerai pažįsta fraterna-

Pirmyn” choro nuotykiai Lietuvoje
■ ■■ — ■■■■ ■ ■ ■< A. !■■■■«.   I I.— I

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

, kvatoja, juokiasi ir tos choris
tės.

—Na, važiuokite sau sveikos, 
matau su jumis nesusikalbėti.

Ir taip laimingai jos atvyko

pamėgdžiojimą” Vokietijos nacių, papa įspėjo katalikus, 
kad katalikybė yra nesuderinama su “rasizmu”, “nacio
nalizmu” arba “separatizmu”, ir nurodė, kad kataliko 
akyse visos žmonių rasės sudaro “vieną didelę šeimą”.

Aaišku, kodėl popiežius išėjo prieš fašistų “nelai
mingą pamėgdžiojimą” hitlerizmo. Jisai mato, kas de
dasi Vokietijoje ir Austrijoje, kur katalikų bažnyčia 
pirmiaus turėjo tokią didelę galią. Persekiodami žydus, 
hitlerininkai ėmė niekinti ir krikščionybę, kuri yra ki
lusi žydų tautoje. Vietoje “žydo Jėzaus”, naciai vadina 
savo išganytoju Adolfą Hitlerį. Jeigu šitokiu keliu pra
dės eiti Mussolinio juodmarškiniai, tai ir Italijoje kata-
likų bažnyčiai bus suduotas smūgis.

Bet papa yra padaręs sąjungą su Mussoliniu. Už 
tai, kad Mussolini (pats kitąsyk buvęs griežtas “bedie-i 
vis”) atsteige pasaulinę popiežijos valdžią Vatikano; 
mieste, tai Pius XI uoliai rėmė jo politiką namie ir už
sieniuose. Jisai uždraudė Italijos katalikams organizuo
tis ir kovoti prieš fašizmą. Jisai laimino Mussolinio ka
reivius, kai jie ėjo užkariauti Etiopiją; ir jisai kartu su 
Italijos fašistais teikė pagalbą Ispanijos maištininkams, 
sukilusiems prieš demokratinę respublikos vyriausybę.

“Naujienos” ne kartą išreiškė mintį, kad anksčiau 
ar vėliau popiežius turės gailėtis, šitaip fašizmą rėmęs, 
nes fašizmas, įgijęs ragus, atsikreips prieš pačią kata
likų bažnyčią. Tas laikas, matyt, jau atėjo. Mussolini 
jau seka Hitlerio pėdomis, ir popiežiui darosi baugu. 
Bet ar ne per vėlai katalikų bažnyčios galva susigriebė?

Gera reklama Suomijai
Amerikos spaudoje nuolatos pasirodo labai palan-\ 

kių Suomijai Žinių ir straipsnių. Nežiūrint to, kad Suo
mija maža šalis ir nieku ypatingu iki šiol nebuvo pasi
žymėjusi, bet Amerikos žmonės ją giria — kadangi iš 
visų valstybių, kurioms Jungtinės Valstijos yra paskoli-

“Keleivis” praneša, kad pas 
SLA. prezidentą F. J. Bagočių 
buvo atvykęs iš New Yorko 
naujasis “Tėvynės” redakto
rius, Kl. Jurgelionis, pasitarti 
organizacijos reikalais. Matyt, 
jisai Bostone padarė labai ge
rą įspūdį, nes “Kel.” apie tą 
atsilankymą rašo:

“Pereitą subatą Bostonan 
buvo atvykęs adv. Kl. Jur
gelionis, naujas ‘Tėvynės*’ re
daktorius. Jis čia lankėsi
SLA, reikalais ir turėjo su' 
prezidentu Bagočium ilgoką 
pasikalbėjimą. Kiek teko pa
tirti, jis turi daug sumany
mų Susivienijimo labui. Da 
neteko matyti žmogaus, ku
ris butų tiek atsidavęs orga-: 
nizacijai, kiek adv. Jurge
lionis. Kitais gyvenimo klau
simais jis* nenori ir kalbėti. 
Susivienijimas jam Alfa ir 
Omega. Ir, reikia pripažinti, 
jis turi toli siekiančių pla
nų šitos organizacijos ugdy
mui. Iki sekančio gegužės 
mėnesio jis yra nusistatęs
gauti jai i 
narių. Paskui seks seneliij 
prieglaudos* steigimas. Po to 
numatomi jau kiti planai.

“Naujas ‘Tėvynės’ redak
torius žada parašyti ir išleis-

(Tęsinys)
B » »

—Oi, oi ar jus žinote pas ką 
aš gyvenu, — giriasi man vie
na iš “Pirmyn” choro gražuo
lių.

—Na tai pas ką?
—Pas departamento direkto

rių!
—šitaip?
Dienai praslinkus aš tą gra

žuolę ir vėl sutikau, šiandien, 
ji buvo tikrai nepaprastai nusi
teikusi.

—Žinote pas ką aš gyvenu?
— klausia ir vėl ji manęs. j

—Žinau, žinau... ’
—-Ne, nežinote... ;
—Nugi pas departamento di-;

rektorių... ,
—Ot ir nežinote! — tvirtai( 

atkirto ji. : . <
—Juk vakar sakėte, kad gy-

pasiliko viename mieste pavie
šėti. Išbuvę svečiuose dvi die-, 
nas, linksmai sėdo į traukinį ir 
važiuoja sau.

Ateina kontroliuotojas. Prašo 
visų bilietas. Chicagietės rodo 
visokius dokumentus, kokius 
tik turį, ir niekaip negali su
prasti, ko iš jų reikalaujama.

Žiuri viena į kitą. Mėgina ku
ri stipresnė lietuvių kalboje, bet 
susikalbėti nevyksta.

—Mes iš “Pirmyn” choro.... 
—. pagaliau pasisako jos.

Taip, aš jau tai matau ir ži
nau,—atsako besišypsojąs kon
trolierius. — Jus dainuoti daug 
geriau dainuojate, kaip lietuviš
kai kalbate, tai nieko, išmoksi
te, bet važiuojate be bilieto!

—as tai yra bilietas?
Viši juokiasi, visi keleiviai

j auną, tik čia jos patyrė, kad
prieš išvažiuojant reikėjo joms 
tikietą nusipirkti.

Linksma, smagu ir gražu!
n »

Visa kas čia rašyta — ne pa
čio girdėta, o tik kitų praneši
mais atpasakota.

Taigi Chicagos gražuolės jau 
man atleis, jei nevisai tiksliai 
jų nuotykius atpasakojau.
Kada nors ir jus Chicagoje ap

lankysiu, tai galėsite taip lygiai 
ir mano tenai busimus nuoty
kius atpasakoti. O jų tikrai bus, 
juk kelionė be nuotykių tikrai 
neįmanomas daiktas*.

Tai atleiskite ir nepykite.
Ir vis dėlto turiu tvirtai pa

sakytu kad visi čia sakyti nuo
tykiai yra buvę, gal tik jie ki
tais žodžiais nusakyti.

—Vistaspats.
(Galas)

venate pas direktorių!
—O tai buvo vakar, o šian

dien jau jis viėe-ministeris!
Ir ji man pakiša laikraštį. 

Tikrai, naujas paskirimas. De-
lių organizacijų santvarką ir 
finansus.

“Kalbėdamas* J urgelionis
nesikarščiuoja, nesijaudina. 
Jis visuomet šaltas, ramus, 
autoritetingas. Gaila tik, kad 
jo sveikata yra pašlijusi. 
Neseniai jam buvo padaryta 
operacija ir visų savo spėkų 
jis da nėra atgavęs. Jis da 
ne viską , gali valgyt ir jam 
sunku vaikščiot laiptais.” T A •

SOCIALISTŲ PARTIJA IŠME
TĖ DU “GRĘŽIKU”

“The Milwaukee Leader” sa
ko, kad Socialistų Partijos 
kauntės centro komitetas for
maliai išmetę du partijos na
riu: Haroldą Christoffel’ą ir. 
Arthurą Ludyyigseną, kurie bu
vo apkaltinti dėl “komunistinių 
palinkimų”.

Christoffel esąs CIO. Vadas’ 
Milwaukee’jė, o Ludwigsen 
esąs taip pat CIO. viršininkas 
ir Workers* Alliance pirminin
kas, kurią kontroliuoja komu
nistai. 1

Vienas* Soc. Par. kauntės 
centro komiteto narys apie tuo
du asmeniu pareiškė, kad juo
du yra pašalinti “ne tik už ko
munistinius palinkimus, bet už 
tai, kad juodu komunistai”.

partamento direktorius jau pa
kylėtas į vice-misterius.

—Matote, kiek aš jam laimės 
atnešiau!

Šitai pasakius dingo iš mano 
akių.

B B B
—Kaunas Chicaga. Kaunas 

daugiau kaip Chicaga pasakoja 
man viena čikagiečių.

—Dėlko jus šitaip sakote? — 
klausiu aš jos.

—Kauno ponios/ gražiau rė
dosi kaip Chicagoje*!

-—Chicagoje nebuvau, neži
nau, bet kad kai kurios chika- 
gietes kasdien keičia savo aprė- 
dus, tai pastebėjau, — atkertu 
aš jai.

Ji išpūtus akis žiuri į mane, 
o paskui įdek pagalvojus sako.

—Netiesa!1 Kaune aš jau de
šimts dienų, o atsivežiau tik ke- 
tūrius kostiumus, kitos ir tiek 
neatsivežė, aš daugiausaa jų tu
riu, — pasididžiuodama ji man 
atsako.

—Taip, gal būt, visai tikiu, 
bet jus kasdien juos kitaip vis 
pertvarkote...

—Tss, niekam nesakyk, pas
kui ir kitos taip( darys.

Susi tarė va šitą jos paslapty
bę visiškai išlaikyti.

Kelioms dienoms prašdinkus 
aš ją sutikau pusėtinai nusimi
nusią.

Lietuvos Padangėje

Į socialistų organizaciją juo
du įsiskverbė su tikslu “gręžti 
iš vidaus”. Apsimetę socialis
tais, juodu bandė pasėti socia
listų eilėse nesutikimą ir nepa
sitikėjimą savo organizacijos 
viršininkais.

Šitokią dviveidę taktiką ko
munistai vartoja daugelyje vie
tų. Pavyzdžiui, New Yorke jie 
skverbiasi į Darbo Partiją ir 
bando ją paimti į savo kontro
lę. Veikiausia, yra tas pats ir

—Kas gi atsitiko, kad taip ti
pą praradusi?

—Niekas, tik jau nesugalvo
ju, kaip dabar savo kostiumus 
pakeisti.

—Yra išeitis, — sakau aš jai, 
— eikite pas siuvėją ir ką nors 
naujo padarys*.

—Orait!
Patarimas, matyti, visai ėjo 

į sveikatą. Dabar, kasdien aš ja 
matau vis veik kitaip apsirė
džiusią, bet Kauno gražuolėmis 
vis dėlto ji nepatenkinta. Ma-

automobilių (darbininku unijo
je, kurios centre dabar eina ko
va tarp prezidento Martino ir 
opozicijos.

ŽINIOS-ZINEIS 
K LIETUVOS

• Ties Dotnuva buvo nusilei
dęs vokiečių kariškas lėktuvas. 
Išaiškinus, kad tai buvo lėktu
vas paklydėlis/, jis grąžintas Vo
kietijai.

apie 4,000 naujų, LfettIvoj

ti visą eilę lietuvių ir anglų 
kalbomis agitacinių pamfle
tų. Angliškoji literatūra bu
sianti platinama tarp jauni
mo, o lietuviškoji skiriama 
senesniajai kartais, ir visa

>Šių metų liepos mėn. 1 dieną 
j e buvo 754 įvairios 

draugijos, 11 draugijų sąjungų. 
Draugijos visam krašte turėjo 
7,490 padalinius (skyrius, kuo
pas).
• Vilniaus Vytauto Didžiojo 
gimnaziją šiemet baigė 39 jau
nuoliai. Taigi gražiu būreliu pa-; 
ugėjo okjupuoto krašto šviesuo-. 
menė.

Tsb.

lykite, Kauno gražuolės, žino
ma, tik kai kurios iš jų net po 
kelis kartus savo kostiumus kei
čia.

^—Lietuva, Lietuva, — sako 
ji man. — Ji visai kitokia nei 
mano mama apie ją pasakojo. 
Kaune klumpių aš nematau, čia 
visi gražiai rėdosi. <r visa Lie
tuva graži! Visur, kur tik aš 
jau buvau, taip širdingai mus 
priima, tik tos paneles per 
daug rėdosi, — guodžiasi ji 
man.

Žinoma, jei tik galėčiau, aš 
visoms Kauno gražuolėms įsa
kyčiau, kad nei viena iš jų ne
drįstų geriau rėdytis už čika- 
gietę. Viešniai nedera geros 
nuotaikos darkyti, bet, deja, 
Kauno gražuolės mano įsaky
mų neklauso. Tai negaliu Chi- 
kagos mergužėlei čia padėti.

Ir vis dėlto, ėikagietė atsėdė
jusi mėgina kaunietes nukon
kuruoti.

» B «
Dvi “Pirmyn” choro dalyvės

Lietuvoje aptikta į- 
domių istorinių 

radinių
Vytauto Didžiojo Kultūros 

Muziejus, be kitų uždavinių,, 
dar rūpinasi istorinių Lietuvos; 
vietovių bei paminklų, tyrimu 
ir apsauga. Tokių paminklų y- 
ra daugybe, ir jie visi bus iš
tirti tiktai per eilę metų. Bety
rinėjant istorines vietoves daž
nai aptinkama dalykų, kurie 
nauja šviesa vaizduoja lietuvių 
tautos gyvenimą senovės lai
kais.

šiemet kultūros Muziejus jau 
ištyrė keletą istorinių vietovių. 
Josvainių vaisžčiuje Graužiuo- 
s*e, rasta apie 100 senoviškų ka
pų. Kapuose laidoti arkliai ne
buvo prieš užkasant sudeginti. 
Taip pat ir žmonės nebuvo kar
tu užkasami. Ištyrus visą eilę 
kapų, pavyko nustatyti, ką čia 
pirmiau buvo kasami į žemę 
arkliai, ir tik po to, virš jų, lai
dojami sudeginti mirusiųjų pa
laikai. 'Šiuose kalniose arklių 
griaučių rasta gana daug. 
Griaučiai buvo užtikti duobėse 
nevienodoje padėtyje. Spėjama, 
kad kai kurie arkliai buvo lai
dojami gyvi arba nužudomi, 
baigiant juos užpilti žemėmis. 
Beveik visi aridių griaučiai ras
ti ne vieni, o su papuošalais* ir 
pabalftojimo liekanomis. Ties 
daugelio arklių viršugalviu ras
ti papuošalai iš suktos žalva
rines skardos. Taip pat prie ar
klių galvų rasta įvairių žalvari
nių kabučių, grandinėlių, skam
bučių. Be to, rasta dar balnų 
liekanų, kilpų, grandžių, balnų 
papuošalų, kamanų, dalių ir ki-; 
tų pabalnojimo reikmenų, kar-j 
tais sidabrinių, o kartais net 
paauksuotų. Viršum arklių ras
ta palaidoti sudeginti žmonių 
likučiai. Deginimo vietos butą 
šalia kapinyno. Iš liekanų 
sprendžiama, kati mirusį sude
ginus, jo pelenai būdavo atne
šami, supilami ę duobutę virš 
žemėmis apiberto arklio ir taip 
Įiat žemomis apibėriam i. žmo
nių kapuose rasta daug žalvari
nių ir sidabrinių papuošalų, ku
rių žymi dalis apgadinta ug
nies. šios rūšies kapinynas mu
sų krašte yra rastas dar tik vie
nų vienas ir jis dar nėra galu
tinai ištirtas.

Dubingių apylinkėje pavyko 
surasti senos pilies liekanas. Is
torikai turėjo žinių, kad kaž-

riuomerrūs etmonas ir Vilniaus 
vaivada, buvęs palaidotas tos 
bažnyčios rūsiuose. Bažnyčia 
dėl nežinomų priežasčių sugriu
vo, o laikas nušlavė nuo žemės 
paviršiaus ir jos liekanas. Kiek 
anksčiau toks pat likimas išli
ko ir pilį. Nei pilies, nei baž
nyčios pėdsakų taip butų ir ne- 
bepavykę susekti, jea ne laimin
gas atsitikimus. Neseniai Turiz
mo Sąjunga nutarė Dubingiuo
se, prie Asnejos ežero pastatyti 
turistams namus. Ėmus ruošti 
šiems namams vietą, buvo už
tikti seni kažkokių pastatų pa
matai.

Vytauto Didžiojo Kultūros 
muziejaus paminklų apsaugos 
komisija, atvykusi tų pamatų 
pažiūrėti, nustatė, jog fui yra 
senos pilies. liekanos.. Truputį 
Vėliau ir kitoje vietoje buvo 
rasti antri pamatai. Ištyrus 
juos, aptikta rusių. Neabejoja
ma, kad šioje vietoje stūksojo 
minima reformatų bažnyčia. 
Dabar bereikia tiktai rasti et
mono Radvilos karstą.

Pagaliau, daug ką įdomaus 
žada ir radiniai lies Prienais. 
Ėia, pačioje Nemuno pakrantė
je, žemėje, užtikta senų plytų 
ir medžių. Kiek seniau čia ke
lis kartus buvo rasta senų pi
nigų. Šios vietos žinovai smul
kiau dar neapžiurėjo. Tačiau 
spėjama, kad čia esama Vytau
to Didžiojo medžiokles pilies 
liekanų. Kad Vytautas Didysis 
turėjo medžioklės pilį, netenka 
abejoti. Apie ją kalbama dau
gelyje senų raštų. Tik niekur 
nėra paminėta, kurioje vietoje 
toji pilis stovėjo. Senuose raš
tuose sakoma, tiek kad ji buvu
si prie Nemuno, apsupta mil
žiniškų miškų. Galimas daly
kas, kad rastosios Prienuose 
liekanos ir yra tos pilies liku
čiai. Tačiau tai paaiškės, kada 
vietą ištirs archeologai. Tsb.

• Paštų valdyba išleido ketu
rių rūšių pašto ženklus Tauti
nei Olimpijadai paminėti.
• Lietuvos radiofono orkest
ras su kai kuriais operos daini
ninkais Palangoje ir kituose pa
jūrio kurortuose ruošia eilę 
simfoninių koncertų.
> Kaune mirė dailininkas P. 
Janulionis, pastaruoju laiku bu
vęs vienos valstybės gimnazijos 
piešimo mokytojas.
• Darbo Rūmai rugpiučio mėn. 
14—15 dienomis Kaune rengia 
didelę darbo šventę.

kur apie Dubingius stūksojo 
Radvilų pilis it reformatų baž
nyčia. Ėjo kalba, kad į tą pilį 
dažnai užsukdavę paviešėti di
dieji Lietuvos kunigaikščiai. 
Tačiau kokia ta pilis buvo ir 
kur ji stūksojo, niekas nežino
jo. Vienas Radvilų, pramintas 
Ruduoju, buvęs Lietuvos ka-:

Naujieną Piknikas
SEKMADIENI

Rugpiučio 14,1938

Sunset Park Darže
135th IR ARCHER AVEN
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ŠIS TAS IŠ UŽSIENIŲ SPAUDOS

ŠIRDIES LIGA
Paprastai mes niekuomet ne

jaučiame kaip veikia musų šir
dis.

Žmogaus širdis yra beveik 
kumščios didumo, didesnes pas 
vyrus ir mažesnės pas moteris.

Ima tik 28 sekundes, kol 
kraujas pereina per visų kūną 
ir sugrįžta atgal į tą pačią vie
tą. Per valandą laiko širdis per
pumpuoja apie 50 galionų krau
jo.—Žmogaus širdis plaka apie 
115,000 sykių kasdien, o per 
metus laiko apie 42,048,000 sy
kių.

Ligos paliesta širdis gali bū
ti taip išsiplėtusi, kad ji užima 
beveik visą krutinę. Vyro šir
dis plaka 72 sykius per minutę, 
o moters širdis plaka 80 sykių 
per minutę. Prie temepraturos 
(karščio) kilimo ir širdies pla
kimas dažniausiai kyla.

Iš svarbiausių širdies sugedi
mo ir pakrikimo priežasčių ga
li būti, kaip antai:

1. Reumatizmas
2. Sifilis
3. Diftcria, pneumonia (plau

čių uždegimas) ir skarlatina —- 
yra pikčiausios ligos, kurios 
kartais sužaloja širdį.

4. Sugedę dantys ir tonsilak į
5. Perskubus atsikėlimas iš 

lovos ir sugrįžimas į darbą po 
sunkios ligos dažnai sunkiai at
siliepia į širdį.

6. PerdRleJis svoris bei nutu
kimas.

Štai yra keletą būdų, kaip pa
laikyti širdį gerame stovyje:,

1. Laikas nuo laiko, nors sy
kį per metus, patartina aplan
kyti savo gydytoją. Jeigu jis ir 
snrast trukumus, visgi geriau y- 
ra anksčiau sužinoti apie tai,

’u begu laukti tol, k'of' IšsYVystys 
ir gal pasidarys ilgai liesi tęsian
ti arba nebeišgydoma liga.

2. Po ligos, ypač sunkios li
gos, yra geriau palaukti vieną 
ar porą dienų vėliau, negu kė-' 
lėtą dienų anksčiau sugrįžti 
prie darbo. Iš visų pusių žiū

rint yra daug praktiškiau duo
ti savo širdžiai gerai išsyk atsi
griebti.

3. Venk svorio perviršio, at
seit, nutukimo.

4. Prižiūrėk savo dantis ir 
tonsilus.

5. Nevartok kas lik papuola, 
bile kokius rekomenduotus vai
stus dėl savo įvairių skausmų 
ar galvos skaudėjimo. Tiesa, y- 
ra daugybė ir gerų patentuotų 
vaisytų, kuriuos galite patys nu
sipirkti ir jų vartojimas jums 
nieko nepakenks. Bet taipgi yra 
daug gyduolių, kurie esti kenk
smingi širdžiai ir abelnai svei
katai. Tame ir yra svarba. Rei
kia žiūrėt į savo gydytoją ir 
dentistą kaip į savo geriausiąjį 
draugą. Tur būt, buvo gera 
priežastis, jeigu jus išskyrėt vi
sus kitus ir jį išsirinkote jums 
patarnauti. Reikia atsiminti, 
kad sąžiningas gydytojas (ir 
daugiausia jie yra sąžiningi) 
mėgina pagelbėti, o ne išnau
doti savo pacientus.

6. Reikia prisilaikyti — ne
vartoti per daug svaiginančių 
gėrimų ir tabako, ypač jei jū
sų gydytojas suranda, kad jie 
yra jūsų sveikatai žalingi. Nuo' 
jūsų kooperavimo ir išpildymo 
jo patarimų priklauso, kaip 
greit ir kaip gerai atgausite sa
vo sveikatą.

7. Žmogus su silpna širdimi 
turi stengtis ko daugiausia pra
leisti laiką saulėtame, tyrame 
ore, žiūrėti į viską šaltai, nesi- 
nervinti, nesirūpinti ir per daug 
nesiskubinti. Vasaros metu rei
kia saugotis, kad per daug ne
sušilti — neperkaisti. Ir kiek
viena proga reikia miegoti ar
ba nors ilsėtis lovoje. f

La ik s nuo laiko pagalve j ant 
ir kreipiant daugiau dėmesio į 
savo sveikatą, ne tik gyvastį 
prailginsi t, bet ir jūsų gyveni
mas iš visų pusių bus naudin
gesnis ir malonesnis.

—F. Pulsucki-Levan, M. D.

Nuolatinis, Greitas Susisiekimas 
Tarp New Yorko ir 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 į Lietuvą per

Laivų išplaukimai iš New York o:
DROTTlNGHOLM Rugpiučio 8, Rugsėjo 1 
KUNGSHOLM: .... Rugpiučio 18, Rugsėjo 14 
GRIPSHOLM Rugsėjo 7,............ ,. Spalio 1
Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į 

vietinį laivakorčių agentą, arba

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

Nėra Stipresnės įstaigos Dėl
TAUPYMO

TURTASVIRŠ^ ,$2,500,000.^0
Atsargos Kapitalas (reserve) virš $196,575.00

KIEKVIENO ASMENS PINIGAI
Apdrausti iki $5,000.00

Taupytojams
IŠMOKEJOM nr 
DIVIDENTO /O

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

PRANCŪZO ĮSPŪDŽIAI 
IŠ LIETUVOS

“Paris-Soir” 5463 Nr. VII. 4 
atspaude pirmame puslapyje 
Marc’o Chadourn’o kelionės į- 
spudžių pradžią, įdėdamas ke
letą Lietuvos atvaizdų.

Pačioje pirmoje laikraščio 
vietoje atspaustas Nemuno vaiz
das su plaukiančiais sieliais. 
Kiek žemiau pora lietuvių jau
nuolių, mergaitė ir vaikinas, 
sode prie savo trobos tautiniais 
drabužiais* apsirėdę.

5-me laikraščio puslapyje tu
risto įspūdžiai. Pradžioje aiški
nama dvejopa “administracinės 
linijos” prasme, kurią Lietuvo
je esą reikalinga vadinti admi
nistracine linija, o Lenkijoj — 
valstybine siena. Šitas pavadini
mų skirtumas esąs įsidėmėtinas 
susitinkant siu lenkų ir lietuvių 
diplomatais. Tai esą diplomati
nės kalbos subtilumai.

Kauno stotyje prancūzas tu
ristas buvęs labai maloniai su
tiktas, kas parodą, koks yra po
puliarus Prancūzijos vardas 
Lietuvoje.

Kaunas, pagal lietuvių apibu
dinimą, esiąs vadinamas “laiki
nąja sostine.” Ta formulė esan
ti kartojama visuose vietos lie
tuvių laikraščiuose, kiekviena
me politinio pobūdžio pasikal
bėjime.

Kaunas turistui atrodęs nepa
lyginamai išaugęs'; jame esą 
daug naujų, gražių pastatų, tar
pe jų “Pienocentras”, “Mais
tas,’'’ kur esąs centralizuojamas 
visos Lietuvos karvių ir kiau
lių maisto produktų perdirbi
mas; iš pieno gaminamas svies
tas, sūriai ir grietinėlė, o “Mai
sto” fabrikuose, panašiai kaip 
Chicagoje, įeinančios kiaulės iš 
tvartų, o išeina kumpiai, beko
nai ir dešrelės. Be to, ir dau
giau esą ko pamatyti Kaune. 
Turistas negalėjęs. ?ir įsivaizduo
ti, kad jam čia busią tiek daug 
ko veikti ir pamatyti. Anksčiau, 
būdamas Rusti jos provincijos 
miestu, Kaunas neturėjęs aukš
tesnių namų, kaip dviejų auk
štų. Dabar gi miesto pastatų e- 
są tikrai didelių.

Jei ne laimingas konflikto iš
sprendimas, taip turistui tekę 
Kaune girdėti, lietuviai butų su-j 
sikovę su lenkais. Įvairios or
ganizacijos ultimatumo įteiki
mo metu buvo sukilusios* mo
bilizuotis ir burtis su ginklais. 
Prezidentas buvęs prašomas at
mesti lenkų ultimatumą. Tačiau 
tuo pačiu metu anapus Nemu
no prie Tilžės buvę pradėję 
telktis ir naciai, kurie tuojau 
butų Suėję į Klaipėdos kraštą 
kaip “išvaduotojai.”

Lietuviai neatsižadėję savo 
teisių į Vilnių, sutikdami už- 
megsti diplomatinius* santykius. 
1938—V—12 d. įsigaliojusios 
konstitucijos VI straipsnyje te
besą: “Vilnius Lietuvos sosti-

na jauna mergina turistui pasa
kiusi: “Kaip busite Vilniuje, dėl 
manęs nueikite į Gedimino kal
ną, ir tenai Jus pajausti te pla
kant Lietuvos širdį.”

Lietuviai, turisto palydovai, 
prie demarkacinės linijos pasi
darę rūsčiai tylus. Ir antroje 
tos linijos pusėje buvę tokie 
pat laukai ir miškai. “Ne, Lie
tuva nepasibaigia prie to vieš
kelio,” išsireiškia turistas savo 
straipsnyje.

Turistą pasilikę du lenkų ka
rininkai, pasisveikinę ir prisi- 
statydinę . . . vokiškai.

Senuoju keliu į Vilnių, užmi
gusiu prieš dvidešimtį metų, 
turistas nuvykęs toliau su jau
nosios merginos žodžiu.

—G. K.
New York Gity 
1938—VII—27 d.

t-

Nusižudė, Kad 
Šeimai Aprūpinti 
Ateitį

Gaus po $150 Kas Mėnesį
Savo namuose, 1209 Sherwin 

avė., nusišovė Max EhVenberg, 
48, vienu laiku buvęs turtingas 
biznierius. Žmonai ir 22 metų 
sunui paliko raštelį, kuriame 
sako, kad nušižudo, norėdamas 
aprūpinti juos ateičiai.

Biznio reikalai labai prastai 
ėję paskutiniu laiku, nežadėda
mi jokio užtikrinto pragyveni
mo šaltinio. Bijodamas, jog at
eis laikas, kad negalės apdrau- 
dos užmokėti, nusižudo dabar, 
kol ji nepasibaigusi Iš apdrau- 
dos žmona ir sūnūs gaus po 
$150 į mėnesį per keliolika me- 
!ų. '

Ehrenberg paliko instrukci- įz J
jas kūną sudeginti ir pelenus 
atiduoti vėjuj, kad “nenuošir
dus draugai”t jo, negailėtų.

Bandė Perplaukti 
Michigan Ežerą

Michigan ežere, apie pusant
ros mylios nuo Chicagos kran
to, jachtininkas Dr. David 
Schlapik pastebėjo dvi galvas 
kyšančias iš>< vandens. “Gal
voms” priplaukus, Dr. Schlapik 
paklausė, “Kur taip?”

Plaukikai atsakė į “Michiga- 
ną!”

Įkėlęs abu į savo laivą, jaclr- 
tininkas grįžo Ghicagon ir ati
davė abu policijai. Tai buvo 14 
metų John Fleming ir Joseph 
Walsh, 15, nuo 2110 Semiuary 
avenue.

Naujieną Piknikas 
Rugpiučio 14,1938 
Sunset Park Darže 
135th IR ARCHER AVENUE

PIRKIT SAU AUTOMOBILI SU PASITIKĖJIMU IŠ DIDŽIAU
SIOS CHICAGOJE AUTOMOBILIŲ FlNANUINES KOMPANIJOS 

IR TIKRUMOJE SUTAUPYKI? ŠIMTUS DOLERIU
Virš 15,000 Patenkintų Pirkėjų—Musų Pui
kusis Rekordas. Pažiūrėkite į Musų Kainas, 
Niekur Kitur Pasauly Jus Negalite Nupirkti

Garantuotų Karų, Kuris Butų Veik Kaip 
Naujas už Tiek Mažai Pinigų. 

NESVARBU KOKIO MODELIO AR DARBO NORIT, NAUJO AR 
VARTOTO, MES TURIME. i

OLDSMOBILE 1938 6 Sedan nauju'ėlis Atimtas 
iš Bankrutavusio Dylerio, Galit nupirkti už 50% 
Mažiau, taipgi 2 1936 Oldsmobile Sedan Kaip Nau
jutėliai, už tiktai ...................  $395
CHEVROLET 1937 DeLuxe Sedan Naujutėlis visais 
atžvilgiais, Radio šildytuvas, Tiktai $425- Taipgi 
2 1936 Sedans. Pamatę Sakytumėt, kad tai Naujutė
liai, už piktai ..................   $2951
DODGE 1938 DeLuxe Sedan Tobulas kaip kad tik 
ką iš Dirbtuvės Išėjęs, Tiktai $595- Taipgi 3 1937 
Sedans ir 2 1936 Sedans už tiktai .........  $295
PONTIAG 1938 DeLuxe Atimtas iš Bankrutavusio i 
Dylerio Naujutėlis, tiktai $595 Taipgi 4 1936 Se
dans Praktiškai Nauji, Tiktai .......  $375 :
FORD 1938 DeLuxe Sedan Naujutėlis, Tiktai ....... $425
TAIPGI 1937 Sedan už Tiktai ...........................   $345
PACKARD 1937 Sedan menkai vartotas. Buvo 3 
menesius padėtas, tiktai ..............................  $4951
STUDEBAKER 1936 Sedan važiuotas lik kelis tūks
tančius mylių, atrodo ir bėga kaip naujutėlis, liktai 
$265 ir 2 11135 sedans puikiose sąlygose, tiktai.......$195
PLYMOUTH 1938 Sedan Naujutėlis 50 nuoš. nume
tama. Taipgi 3 1937 Sedans, tiktai .....................  $425
CHRYSLER 1938 kaip naujutėlis, tiktai ...........  $595
DE SOTO 1938 Sedan, vartotas tiktai 2 mėnesius, 
gražus ir ekonomiškas karas, tiktai .....................  $525
BUIGK 1937 Sedan kaip tik ką iš dirbtuvės išėjęs, 
radio, šildytuvas, tiktai ..............  $575 ||
2 1936 Sedans naujutėlėse sąlygose, tiktai................$425 II
CADILLAC 1937 Sodan, čia tai puikiausias karas 
kokį pinigai gali nupirktu kainuoja virš $3,000, 
Musų kaina tiktai .............   $695
WILLYS 1938, 4 durų Sedan, padarys virš 30 mylių i 
su galionu gaso, yra kaip naujutėlis, tiktai ..........  $395
Turime vi/rš 300 karų iš ko pasirinkti. Vieta neleidžia vi
sus išvardyti. Turime virš 50 trokų iš kiekvienos išdirbys- < 
tės ir body stiliaus už pigiai kaip $$5- Ir virš 60 karų 
kaip po $45-x 
Nesvarbu kur įgyventumėte, nepraleiskite progos į šį DIDI 1ŠPAR- i 
DAVIMĄ užeiti. Kiekvienas karas turi musų 90 dienų garantiją ir 
TO dienų važinėjimu bandymą. Priimsime jūsų seną karą kaip įmo- ‘ 

kfejimą, O likusią galite moktetis iki dviejų metų. 
Atdara kasdien iki 10 P. M. Ir visą dieną sekmadienį.

Cook County Finance Co.
1340 W. 63rd SU kampas Loomis

'  ....    !.. -L . '^—7--^4L Į f? t > .______________________________________________________ __

Kam Kentėti Nuo Sugedusią Vidurią?
JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA ------
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA ------
JEI VIDURIAI NEVIRŠKINA ------
JEI GASAl VIDURIUS IŠPUČIA, -----

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

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

Nida Laboratories
A. G. KARTANAS, Sav.

2555 West 69th Street, < Chicago
Telefonais Hemlock 0318

•'—t .. r . . i., . a x . i . ..Ui .  --------------------------------- --- -------------------------

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE“

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Telefonas CANAL 1679 
CHICAGO, ILLINOIS

GARSINKITE “NAUJIENOSEKH

nė,” (stambesniu šriftu pabrėž
ta^) Lenkai dėl to, žinoma, pro
testuoja, tačiau lietuviai siūlą 
šį klausimą išspręsti Haagos 
tribunole.

Todėl Vilnius—Lietuvos sos
tinė... Nesuklaidinamomis šir
dimis ir nuostabiu ištikimumu 
lietuviai esą prisirišę atsimini
mais prie šio miesto.

Du asmenys, Pranas Dieli- 
ninkaitis ir Antanas* Vaičiulai
tis, jaunas liet, poetas, palydė
jo turistą iki demarklinijos. 
Vaičiulaitis lydėjo turistą per 
dvi jo Lietuvoje buvimo dienas, 
padėdamas jam suprasti lietu
vių tautodailę, dainas, “šventą
sias” skulptūras, etc. Vaičiulai
čio dėka turistes gavęs Pažais
lio vienuolyno ^ode pauostyti 
neužmirštamos “rūtos,” tauti
nės lietuvių gėlės, kvapo.

Toliau, vykstant Vilniaus lin
kui, turistui buvę parodyta lie
tuviški kryžiai, ir jis buvęs pa
vaišintas lietuvišku midumi. 
Prie demarkacinės linijas nebu
vę galima jausti, kad čionai pa
sibaigianti Lietuva. Kaune vie-

Žaibas! SENSACINIS PASIŪLYMAS!
TIK TRIS VALANDAS ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 30-tą, 5 POPIET

ELGIN DELUKE ELECTRIC SHAVER

2.99
PARSIDUOS APRIBOTAS KIEKIS ŠIAME IŠPARDAVIME

• Susitarus sū išdirbėję šios 
nacionaliai garsinamos britvos 
sausam skutimui, mums leista 
parduoti griežtai ribotą kiekį. 
Įsigykit SAU TUOJAU!
Išpardavime TIKTAI . . .

Chrome Plated Hcad
Leather Pouch

Turėsit didžiausio smagumo gyvenime vartodami naują Elgin Shaver. 
Tik sujungkite su elrirti-a ir skuskites — nereikia vandens, geležė
lių, muilo arba šepetuko. Pats išsimokės; nereikia nieko kito pirkti. 
Šis Elgin Shaver parsiduos reguliaria katalogo kaina $15 po dviejų 
Valandų šeštadienį, nuo 2—5 popiet.

Persitikrinkit—Pamatykit Demonstravimų
Jei Negalit Ateiti į Išpardavimą, Tai Palikit Pinigus 

pirma Išpardavimo Ir Skustuvas Bus
— 'Garantuotas Vienam Metui
—-Calingas AC DC Motoras 

Pilnai išbandytas! TTžgirta 
b'irdenvtltera Laboratorijų

PALAIKYTAS JUMS!

Moterys, taip pat, gėrėsis 
šia puikia pagelba asme

niškam priimnumui

THE DR. BERKOVITZ 
Jewelry & Optical Shop 

3505 SO. HALSTED STREET

Gaila: 
Neimam Mail Orders! 

Kiekis Apribotas!

elektrines
LEDAJHES4

General Electric, Morge 
Weslinghouse, Crosley, 

Hotpoint, padarytos 
parduoti $150.00 
už $99.50

Naujos 1939 metų Radijuos 
R. C. A. Victor, Ženith, 
iškrautos aiV. parodos. Nauji 
pečiai: Universal, Norge, 

Grown. Duodama didelė 
nuolaida už seną pečių

JOS. F. SUDRIK
i INC.

3409-17 S. Halsted SL
Tel. Yards 3088

Budriko Radio Programai:
WCFL — 970 k. nedėliomis kaip 

6:30 P. M.
WAAF — 920 k. panedėliais fr 

pėtnyčiomis kaip 4 P. M.
WHFC — 1420 k. ketvergais 

kaip 7 P. M.

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

Gražiai paklotas su gražiais 
indais stalas sužavi nors ir pa- 
prasČiausį asmenį. Todėl gera 
ir sumani šeimininkė dabar tu
ri gerą progą įsigyti gražus 
indus už mažus pinigus.

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau
dok i t ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indą. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose. Iš- 
sikirpkit juos ir tuojaus atši- 
neškit j Naujienas. InUns ga
lite pirma pamatyti, n paskui 
juos už keletą centų įsigyti.

Taipgi už mažus pinigus ga
lite gauti augŠtos rųšies Ro- 
gers sidabrinius setus.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
-'•a naudingos

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMU NUO
UGNIES.

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

GAUSITE

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted SL

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

po pietų.

i r, a; 11 4 uurtirsM



šeštadienis, liepos 30, I93S

Chrysler-Plymoutb i
NAUJIENOS,- Chicago, UI.

Diena Iš Dienos
Ten

Helen
uki- 
kad

Smagumui ir Įspūdžiams 
Nebus Galo

kiene ir daugiau, kurių pavar
džių nesužinojau.

Dainos sklido po Thorntoną 
iki sutemo. Visi pavargo ir 
skirstėsi namo.

DAUGYBE VARTOTŲ AUTO
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU
• LENGVI IŠMOKSIMAI
• TEISINGAS 

PATARNAVIMAS
• GERI MECHANIKAI

BALZEKAS MOTOR 
SALES

“U WU1 Likę Us” 
4030 Archer Avė. 
PHONE VIRGINIA ISIS

įspūdžiams vi- 
šį “kermošių.”
KvieslysJokūbas Thorntono 

Miškuose
Lietuvoj “ant Jokūbo”, 

ninkas gali pasidžiaugti, 
jau rugiapiutė ir gali nuspręs
ti kiek aruode duonos bus. A- 
merikoje Jokūbus kitaip “ap- 
vaikščioja.”

Kaip pereitą sekmadienį Jo
kūbas . Kuchinskas susikvietė 
savo senus draugus į Thornton 
miškus ir nusivežė putojančio 
alučio. 0 gaspadinės savo bak- 
suose atsivežė įvairiausių ska
nių valgių, apklojo stalus bal
tomis staltiesėmis, sudėjo ska
nėsius ir pradėjo dirbti, o t/j 
nabagai danteliai turėjo tą vis
ką sumalti. Jiems tai ne kas 
buvo piknikas.

DABAR VAIDINAMA
Jaudinanti Drama iš Ūkininkų 
Sukilimo Katrynos Didžiosios 

Dienose.
“PUGACHEV”

Pasaka apie Emilijoną Pugačio
vą, vargšą, Dono kazoką, kuris 

kovojo karalienę.
SONOTONE TEATRE 

66 E. VAN BUREN 
Oras atvėsintas.

25c iki 1 P. M., išėmus šešt. 
ir Sekmadienį.

Jokūbo Kuchinsko pakviesti 
draugai buvo seni veikėjai iš 
įvairių kolonijų. Iš Garfield 
Parko, Matekonis. Jis yra Liet. 
Tautinių kapinių direktorius, 
vienas SLA kuopos, rodos, ka- 
sierius ir daug dirbo LDD 4 kp. 
Bruchiai, taipgi Garfield Park 
kliubo kasos globėjas ir kitų 
organizacijų darbuotojas. North 
Sidės Vilimaičiai, seni socialis
tų darbuotojai.

Iš Marųuette Parko Grybų 
šeimyna, seni, nuoseklus socia
listų veikėjai. Ir duktė Venera, 
pasižymėjusi šokėja. Patupai 
seni darbuotojai ir draugiški 
žmonės.

Iš Rožių žemės — brolis Pe
tras Kuchinskas, pirmininkas 
vienos SLA kp. ir kitų organi
zacijų darbuotojas. Pažarskie- 
nė, dainininko žmona.

Visų suminėtų vyrų žmonos 
ir susivežė tuos įvairius val
gius.

Suvalgę pradėjo linkėti Jokū
bui visokio pasisekimo ir su
laukti daug, daug metų. Sako, 
sūnūs Walter kieminėja Lietu
voje su Pirmyn choru, tai ir 
tėvai švenčia vardadienį Thorn
tono miškuose.

Vėliau atvyko daugiau Rožių 
Žemės svečių: senas politikos 
ir draugijų darbuotojas St. 
Dambrauskas su šeimyna, du 
Varekojai su šeimynomis, Vii-

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

John Ukanis, 23, su
Mazako, 20

Frank Kovas, 24, su Elizabeth 
Clemens, 22

Reikalauja 
Perskirų

Mary Meistas nuo
Melstas

Joseph

Gavo
Perskiras

Elizabeth Giza nuo John Gi- 
za

Marie Ambrose nuo 
Ambrose

Senas Petras 
Prašomas 
Atsišaukti!

Joseph

Senas Petras—P. Martinkai- 
tis yra prašomas tuojau atsi
šaukti į Naujienas. Tegul pasi
mato su p. Maria Jurgeloniene.

Chicagos Lietuvių 
Draugijos Pikniko 
Darbininkai

Rytoj — Visi 
Važiuosime į 
“Kermošių”

Kaip Lietuvoje, kaip važiuo
davome už keliolikos mylių į 
kermošius arba atlaidus, kad 
gavus progą pamatyti daugiau 
svieto, susitikti gimines, pasi
žmonėti bei naujų įspūdžių įgy
ti—panašiai važiuosime rytoj, 
liepos 31 d., į didelį “kermošių” 
įvykstantį į pietvakarius už 
Chicagos ribų, taip vadinama
me Sunset Parke, kuris randa
si prie Archer Avė., ;
riau žinomos kaip route 4A ir 
W. 135th St. Tai bus apie 3 
mylios toliau už gerai žinomą 
The Oaks parko.

Tą “kermošių” arba, kaip 
mes paprastai vadiname, pik
niką, rengia Chicagos Lietuvių 
Draugija, kuri turi apie 6,000 
narių Chicagoje ir aplinkiniuo
se miesteliuose.

Tie nariai visi yra gavę vel
tui įžangos bilietus, o, supran
tama, atvykdami sykiu ir sa
vo šeimos narius arba draugus 
atsiveš.

nes, žaismavietė, “ponies” pa
sijodinėjimui ir t. t. Yra labai 
erdvi vieta ant lygios pievos 
autam parkinti.

Smagumui ir 
si važiuosime į

šeimyniškas
Išvažiavimas

Lietuvių Moterų Piliečių Ly
ga rengia šeimynišką išvažia-l 
vimą prie 87-tos ir Kegn Avė.' 
(prieš Lietuvių Tautiškas Ka
pines), sekmadienį, liepos 31 
d. Pradžia 1 vai. po pietų.

Šis suvažiavimas duos pro
gos mums airei au susipažink j 

arba °^e- ’r draugiškai praleisime kele
tą valandų tyrame ore, žaliam 
miškely. Bus žaismių ir pa- 
marginimų- Komisija deda pa
stangas, kad visi ir visos tu
rėtų smagumą šiame išvažia
vime.

Darbščioji komisija suside
da iš P. Buožienės, O. Neniš- 
kienės, M. Stisko, P. Burbie
nės ir L. Višniauskienės. Kvie
čiame nares ir jų drauges bei 
draugus atvažiuoti. Lauksime 
visų.

M. Zolpiene,
Pirmininkė.

Smagėkitės Prabanga 
Tikrame Gėrime 

Švelni musų alų ypatybė pride
da smagumo ir prabangos jūsų 
išvažiavimams, jūsų pokiliams 
arba ir pasiliuosavimo momentui. 
Smagėkitės alum kai dabar yra 
žema jo kaina.

Visos gerai žinomos rųšys, jų 
tarpe garsusis Maister Brau.

Šaukite LAFAYETTE 0151. 
Pristatymas Dykai.

CONSUMERS WINE 
and LIQUOR STORE 

2022 WEST 35.TH STREET
North Side Krautuvė.

3757 WEST CHICAGO AVĖ. 
Kedzie 1289.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Naujienų Piknikas 
Rugpiučio 14,1938 
Sunset Park Darže 
135th IR ARCHER AVENUE

OPEN FOR 
SUMMER

kas reikia pinigo pri- 
nuslminusiems žmonėms.

atidaro

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelio mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadienį, rugpiučio 1 d., 7:30 v. v. Pučkorių namuose, 
10019 S. Perry avė. Visi rateliečiai bei rėmėjai bukite lai
ku. —Raštininkas S. Dilis, 10752 Prairie avė.

Marąuette Park Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas laikys mė
nesinį susirinkimą sekmadienį 2 vai. po pietų, liepos 31 d., 
parapijos auditorijoj, prie 68-tos ir S. Washtenaw gatvių. 
Nariai-narės esate kviečiami būtinai atsilankyti ir atsives
ti savo kaimynus ir pažįstamus. Turėsime daug dalykų ap
svarstyti kai dėl taksų ant nejudinamo turto, kas link my- 
terių dėl vandens dėjimo. Bus daug raportų iš įvairių ko
misijų. —John D. Simans, vice-pirmininkas.

Draugijos Šv. Petronėlės, susirinkimas įvyks pirmadienį, rug
piučio 1, 7:30 vai. vakare, parapijos svetainėj. Narės ma
lonėkite atsilankyti ir išgirsti raportą apie išvažiavimą, 
kuris įvyks nedėlioję, liepos 31, Kučinsko vietoje, Justice 
Park, III

■darbi-
Chica-
pikni-

A. Laurinavich, rast.

PARENGIMAI
Lietuvių Moterų Draugija “Apšvieta” ir Brighton Parko Mote

rų Kliubas rengia išvažiavimą sekmadienį, liepos 31 d., 
pas p. A. Zabukienę, Beverly Shores, Indianoje (Sand Diu-

žemiau seka sąrašas 
ninku, kurie patarnaus 
ges Lietuvių Draugijos 
ke, nedėlioj, liepos 31, Sunset
Parke, Archer ir 135th St. Vi- 
si bukit 10 vai. ryte.

J. Katilius 
P. Galskis 
S. Stašaitis 
J. Tumosa 
X. Saikus 
F. Brajus 
M. Čepui 
E. Bačiunienė 
P. Kičienė 
Helen Ambrose 
Anna Radauskas 
M. Krikčiunas 
P. Skurkis 
V. Mankus 
A. Ambrozevičius 
J. Ramanauskas 
Bruno Skiver 
A. šmotelis.

Suvažiuos Lietuviai iš Visų 
Apylinkių

Kam nėra' žinoma Chicagos 
Liet. Draugija? Iš apylinkės ko
lonijų skyrių nariai didžiumo
je atvyks organizuotai grupė
mis, su busais arba automobi
liais, kaip tai iš Rockfordo, 
Racine, Kenoshaj- Waukegano, 
Harvey, Roselando, Cicero, Ga
ry, Indiana Harbor, Aurora, 
Melrose Park, Springfield, ir 
keletos kitų miestų, o chicagie- 
čiai negi nurims neaplankę to
kios sueigos?

Programas bus sudarytas di
džiumoje per atskirų kolonijų 
skyrius. Ką jie i. veiks, kuomi 
susirinkusią miriią linksmins, 
tai patirsime rytoj. Bet bus 
gana 'visko, kas padarys pikni
ką žingeidų ir įvairų: bus cho
rų, dainų, kalbų, lenktynių, kon- 
testų, juokų ir net dovanų. Gir
dėjome, kad bus mažiukas žmo
giukas su dideliais šposais, bus 
bajoras Pipirnickas su humori- 
stiškais anekdotais, bus silkių 
šmožijimo ekspertas, na, ir P. 
Galskis bus su daugybe žinių iš 
ten kur saulė leidžiasi.

ir

DIDELIS IR SMAGUS PIKNIKAS
Roselande. Rengia D. Aido Choras ir Lietuvių Kongreso Skyrius.

Nedėlioj, Liepos-July 31 Dieną, 1938 M.
ROSSIS GROVE,
130th Street ir Cottage Grove Avenue.

Pradžia 10 vai. ryto — S. Lesčiausko Orkestras šokiams.
Bus gražus programas, dalyvaus Gary, Ind. Jaunuolių Choras
pats D. AIDO Choras. Bus geri kalbėtojai. Katrie neturėsite maši
nų nuvažiuoti, tai eis trokas nuo Darbininkų Svetainės: galėsite 
nuvažiuoti. O jeigu Ivtų, tai visas parengimas įvyks Darbininkų 
Svetainėje, 10413 S. Michigan Avė. Kviečiam Roselando ir apy
linkės publiką atsilankyti ir linksmai laiką praleisti.

Kviečia Visus RENGIMO KOMITETAS.

TRIJŲ DIENŲ IŠKILMES pas 
NATIONS TAVERN

— įvyks —
LIEPOS-JULY 29—30—31,-1038

ROSELANDE
ANTRAŠAS 120 WEST lllth STREET

Visiems musų draugams ir kostumeriams užtikriname smagų laiką 
katrie atsilankys.

Kviečia LOUIS TATKUS IR MARY SHARKEY.

Galiau—tai. 
^pailstiems ar 
’.O metų patyrimo specialistas 
klinika vien vasaros laikui. Įrodydamas 
(1), kad bet koks raudongyslių atsitiki- 
nas—lengvas ar rimtas—galima pagy
dyt greičiau: (2) be laiko sugaišties; 
(3) be operacijos; (4) už mažiausias 
išlaidas: 
-limui kreipkitės dėl bandymo namuose 
ir ofiso gydymo už $1.00 su 
kzaminącija. Susitvarkykit atgrjžti 
'orima gydymo už $1.00 ar $2.00 
tž $10.00. Tūkstančiai pagijo su 
’istenia gydant be operacijos, kodėl 
jus? Kreipkitės ar rašykit šiandien 
smulkesnių informacijų—DYKAI.

RECTAL CORREC-TO 
SERVICE

DR. P. SCHYMAN, Specialistes 
Įsteigta 20 Metų.

1869 N. Damen Avė., 
ARMITAGE 8200

ar
(2) be 

be operacijos: (
; (5) be jokio skausmo. ĮsiUki- 
kreipkitčs dėl

DYKAI 
jei 
ar 

Čia 
ne 

dėl

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

FOTOGRAFAS

A. Zabukienėn vasarnamis yra naujai atrementuotas 
ir padidintas. Bus pakankamai vielos, net jeigu užkluptų 
lietus. Ten gražus, žaliuojanti miškai, smėlio kopos, o Mi
chigan ežeras viliote vilioja maudytis. Tai Palanga, per
kelta Indiancn.

Išvažiavimas prai/dės 12 v. dieną. Kuriems laikas 
pavelys, malonėkit atvažiuoti ir linksmai dieną praleisti. 
Kviečia Rengimo Komisija.

Lietuvių Moterų Piliečių Lyga rengia šeimynišką išvažiavimą 
prie 87-tos-Kean Avė. (prieš Lietuvių Tautinei Kapines) 
nedėlioj, liepos 31 d. Bus žaismių ir kitų pamarginimų. 
Pradžia 1 vai. po pietų. Užprašo Rengimo Komisija.

D. Aido choras ir Lietuvių Kongreso skyrius rengia didelį pik
niką nedėlioj, 31 d. liepos, Rossis Grove, 130 St* ir Cottage 
Grove avė. Pradžia 10 vai. ryto. Bus geras programas. 
Jeigu lytų, tai visas parengimas įvyks Darbininkų Svetai
nėje, 10413 S. Michigan avė. Kviečia visus

Rengimo Komitetas.

Švęs Sukaktuves ir 
Varduves

Pelnas — Moksleiviams

CHICAGO
PIRMA NEGU 

PIRKS ITE 
VASARNAMĮ, 
ATLANKYKI!

HARBERT VVOODS

IGAN CITY

65/71l5s6. ^witl CAjJiana:
/ ON U. S.HIGHWAYS 20 ANO 12 /

LAKESIDE 
UNION PIER

Herbert W o o d s 
prie Ežero, persi
tikrinki t moderniš
kų ramų gražumu; 
žema kaina med- LINES TO ENTRANCE
žiais apaugę Jotai. ****•-'
Privati pakrantė HARBERT WOODS ON THE LAKE

HARBERT. MICHIGAN

Z. S. MICKEVICE and COMPANY,
881$ SO. WESTERN AVĖ., žemi Taksai. HEMLOCK 0800

ANTANAS ZALOGĖNAS, 
7132-34 So. Racine Avė., vi
siems gerai žinomas savo žmo
niškumu ir sugebėjimu pasi
darbuoji draugijose, kelia puo
tą savo žmonai, paminėti ve
dybų sukaktį ir varduves. Jis 
sako, “turėjau aš daug visokių 
parių, gal ir perdaug, bet ma
no žmonai nebuvo kada ir pa- 
baliavoti. Bet dabar tai jau 
bus kas kita- Ji, mat, yra gera 
žmona. Ji nedraudžia eiti nei 
į susirinkimus, nei į balius, nei 
į piknikus, — žinoma, draugi
jų,—išvažiuoti. Kaip tik prie
šingai. Ji dalr įdeda ir penki
nę bei daugiau, kad “praspen- 
dyčiau.”

Tokiu budu, ji užsitarnauja 
mano pagarbos ir ji verta ge
ros puotos — baliaus. Viską* 
darysiu, kad viskas kuopui- > 
kiaušiai pavyktų. Aš pats dirb
siu viską ir dirbsiu taip, kaip 
dar niekad nedirbęs, o mano 
žmona bus tikru “bosu.” Tai 
bus liepos 30 ir 31, šeštadienį 
ir sekmadienį.

Visas pelnas, kuris liks nuo 
to “kermošiaus”, surengimo yra 
skiriamas draugijos narių, ne
turtingų ir talentingų, sušelpi- 
mui

Sunset Parko savininkas, tos 
draugijos narys, P. Kubaitis, 
suteikė draugijai žymių . dova
nų—milžinišką namie gamintą 
sūrį ir gyvą paršiuką. Tuos kas 
nors iš svečių laimės.

Jaunuoliams—vaikučiams ir-i 
gi bus ką veikti, nes yra: supy-l

GRANO OPENING
NAUJOS, MODERNISTINES

Queen’s Castle
Ice Cream Krautuvės 

4383 ARCHER AVENUE 
(Prie Kedzie tuoj į Vakarus)

Šeštadieny, Liepos 30
Assorted Sodas and Sundaes
Jumbo Rainbow Cones
Malted Milks
Popsiclds
Ir kitokį aiskrymai.

Įvažiuokit į erdvų Parking Lotą ir tegul viena iš musų veiterkų 
patarnaus jums jūsų automobily. Įėjimai taip iš Archer, taip iš 
Kedzie Avenues. DYKAI DOVANOS ŠEŠTADIENY.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $|£.5O
GYDYMAS........ ................C E A .00
LIGONINĖJE . .................
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje _  $15-00
RAUMATIZMAS • 20.00 

greitai palengvinama ... “
VISAS LIGAS GYDOMA $4 AA 
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

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

Tel. Lawndale 5727.

—Draugas.

Vardas.

Vienas Gražus
!** 
1

GRIETINEI 
INDAS

1
1

Ir Trys 
Torielkaitės 
Kompotui ar 

VaisiamsĮ
Paduoti

1
1
1
1 
ll

Adresas.

INDAMS KUPONAS
IKI RUGPIUČIO 6 D.

Šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais gausit čia pažymėtus indus, 
jų setas bus nepilnas. Susitaupykite pilną setą. Likusi setui indai 

eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

Galite dar gauti ir pirmiau garsintus indus 
Pažymėki! ką norite.

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

• RESTAURANTAI

Be

Universal restaurani 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYTA 

750 West 31st Street
A. A. NORKUS, Savininke*. 

TeL VTGTORY 0670.

Chicagos Liet. Draugijos
Moksleiviij Fando Naudai

4

f KUKI

ANGLYS—COAL
Kainos perkant 4 tonus ar daugiau:
Pocahontas Mine Run, Virginia

75% Coarse .......................... $7.00
Pocahontas Mine Run, West Virginia

75% Coarse ..................... «... $7.75
Illinois Nut ..............  $5.60
Rex Egg ................................. $7.50
Black Band Lump ..................  $8.75
Millers Creek Lump ............... $9.00
Chestnut Hard Coal --------- $13.00

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980.

OKSAS EXPRESSING
4405 SO. FAIRFIELD AVĖ.

LIEPOS JULY 31,1938 
Sunset Park Darže,;"!;™'".

Programa susidės didžiumoje iš įvairaus sporto dalyvaujant daugybei Kultūros Dr-jos Skyrių iš skirtingų kolonijų. Šokiai prie geros orkestros. RENGIMO KOMISIJA
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šeštadienį liepos 30, 1938 NAUJIENOS, Chicago, UI. 1
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18-tos APYLINKĖS PIRMYNIETE DŽIAU
GIASI LIETUVA; KITOS “18-tos” ŽINIOS

STAMBUS LIETUVIAI BIZNIERIAI. — APIE 
BULVARUS, ETC.

18 APYLINKĖ. — P-lė E. Aš esu Kudirkos Viloje, o jie 
Skudaitė rašo iš Lietuvos. Ji Urbiko Viloje- Visi esame svei- 
vieši su Chicagos choru Pir
myn.

“Palanga, Liepos 14, 1938-
(Paduodu laišką beveik išti- 

sai> praleidžiu privatinius Vei
kalus).

“Brangus Tėveliai, šiandien 
gavau truputį laiko parašyti 
laiškelį, žmonžs Lietuvoje la
bai mus vaišina, kad nėra nei 
laiko nosį nubraukti. Daug vi
sokių parengimų, susitikimų ir 
balių. Labai poniškai mus vai
šina. Dainuojam kaip iš pyp
kės. Visi yra nustebint, kad 
mes taip gražiai dainuojam ir 
kalbam, nėra taip sunku mum 
susirokuoti, kad kaip manė
me. Dite nei vienos blusos ne
matėme — visur švaru ir mo
derniška. Kaunas yra gražus 
miestas ir viskas yra įdomu. 
Klaipėda man patiko daugiau
siai, nes ypatingai yra švari, 
tik labai daug yra ten vokie
čių. Šiauliuose buvome, bet 
Šiauliai perdaug nepatiko. Ma
čiau Šiaulių bažnyčią — dide-

’ki. P-lei Ivanauskaitei (duk- 
terei) Lietuva nepatinka. Mo
tinai — taip. Taipgi Kaune pa
tikau musų vietos (IŠ tos) kle
boną kun. Igną Albavičių be
silankant į Dainų šventę., Pra
šo perduoti visiems labas die
nas. That’s that*

“Kas naujo pas jus? Girdė
jau, kad pas jus daug lietaus. 
Lietuvoje labai daug lija. Per
duokit labas dienas mano 
draugėms dainininkėms, ku
rios negalėjo su mumis važiuo
ti, p-niai Amelijai Rock, jos 
vyrui, p-lei Estellai Rimkaitei, 
Julei Sakalaitei^ Juozui Kuz
mickui. Man rašykite laišką 
šiuo antrašu* Stasė Grigaliu- 
rtaitė - Skudaitė, Pirmyn Cho
ras, Kaunas, Lietuva.

Ot, kad nori ir tikėk — miego
damas vaikščioja! Dar ko ne
buvo.

Gaila, kad nepasiskubino 
pranešti apie tą jų dainavimą 
per radio kiek anksčiau. O 
kad Senutė miega, tai jau 
“šilir.” Jeigu nemiegotų, tai 
dažniau parašytų ką nors apie 
“R ir L K” ir apie save ar sa
vo drauges bei draugūs; o ne- 
miegtoų kol kas “pažadina.”

Musų Lietuviai 
Dideliame Biznyje

‘■p. S. (Perduokit mano 
kėjimtis ir musų “Rožių ir 
lijų Kliubui’.” .

lin-

Neužilgo Vestuvių 
Varpai, tik ššššššš. 
Sekretas ...

nių ir pyragaičių,” tiek kiek 
saliunų Chicagoje. Čia žmonės 
labai daug kavos geria, kai ka
da išgeria nuo 6 iki 9 stiklų į 
dienų.

“Patikau Kaune p-nią Iva
nauskienę (iš 18-^os) su duk- 
tere, o vėliau vėl patikau Pa
langoje. Dabartiniu laiku, be
rašant šį laišką, esame kartu.

MADOS

83
i

No. 4839 — Sesutei suknelė ir 
kelnaitės. Sukirptos mieros 2, 4, 
6, 8 ir 10 metų amžiaus mergai
tėms.

Norint gauti vieną ar dau- 
jgiau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir Aiš
kiai parašyti šavo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky* 
tnti. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Teko nugirsti, kad greitoj 
ateity mes neteksime dar vie
nos jaunos lietuvaitės, nes ža
da stoti “istonan” moterystės. 
Tai p-lė Teofilija Zitkiutė, raš
tininkė “Rožių ir Lelijų Kliu
bo.” Gaįla tėveliams dukreles, 
bet, pasak p-no Juozapo Žit
kaus, tėvo Teofilijos ir vietos 
kriaučiaus-dekoratoriaus, “man 
nors ir gaila, be^ ką darysi? 
Mes visi tą patį darėm. Visgi 
aš džiaugiuosi ir didžiuojuosi, 
kad mano duktė gauna gerą, 
jauną vaikiną sau už vyrą ir 
dar lietuvį, p-ną Joną Turaus
ką, vietos gyventoją.”

Pp- Zitkai turi savo kriau
čių dirbtuvėlę, 1928 Canalport 
Avė. Reiškia, su p-lės Teofili
jos pasiryžimu, musų “rožės” 
veikiai neteks “lelijos,” o “ro-

Šiandien man teko sužinoti, 
per p-ną Gen. M. Chernaucką, 
kad musų kolionijoje yra 
stambus biznis lietuvių ranko
se. Tai ylra Reliance Casket 
Co., kuri randasi prie 2029- 
2031 S. Halsted St.

šios kompanijos vedėjai yra 
du broliukai, pp. Viktoras ir 
Jurgis Gaučirti, dar jauni vy
rai, bet matyt patyrę savo dar
be. Jie išdirbinėja grabus: me
dinius, metalinius, bronzinius, 
nuo mažos iki aukštos kainos. 
Jie turi vėliausias mašinas, jie 
patys išdirba net ir “zovies- 
kus.” Jų turtas įskaitomas virš 
$20,00000. Jie užima tris aukš
tus—“fliorus” namo ir sklepą- 
“bcismentą.”

Jų biznis daugiausia išdirb
tas tarpe svetimtaučių. Jų kos- 
tumeriai yra Chicagos ir už 
Chicagos laidotoj ai. Paklausus, 
kaip su lietuviais, p. Viktoras 
Gaučius atsakė, kad musų lie
tuviai mėgsta daugiau preky- 
bininkauti su kitomis kompa
nijomis. Retkarčiais pp. Eu- 
deikis ir Skudas duoda užsa
kymus. Sako, kad jų kainos 
yra visai prieinamos ir stilius 
grabų yra naujausi, nes jie 
patys yra “dezainelriais.”

dėlį, “Sales Room.” Turi gan 
gerą skaičių grabų, išstatytų 
parodymui, o kitus tebegami
na.

Patariau pasigarsinti Nau
jienose. P-nas Viktoras pasa
kė, kad tamen reikale bus paJ 
sitarta su kitais valdybos na
riais.

Jums laimės, jaunuoliai!

Bara Bynsą
Tūla “Senutė” bara Bynsą 

už “vaikščiojimą bemiegant.”

tai National, Illinois, Hamil- 
ton ir kitose firmose ir todėl 
gali lengvai pasakyti, kad ši 
musų tautiečių vedama koln- 
panija nėra niekuo prastesnė 
už kitas. Laidotuvių Direkto* 
rių Sąjungai vertėtų susidonlė- 
li šia kompanija.

u

ANTANAS STONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Liepos 28 d., 12:45 vai. po 
piet, 1938 m., sulaukęs 60 m. 
amž., , gimęs Kalniškių kaime, 
Tauragės parap., Kauno rėd.

Amerikoj išgyveno 41 m.
Paliko dideliame nuliudimė 

mylimą moterį Julijoną, po 
tėvais Runzikę-Stonienę, sū
nų Juozapą, dvi dukteris: Ju
lijoną ir Marijoną, pussese
res ir pusbrolius ir daug gi
minių. Lietuvoj 4 seseris ir 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
namuose, 1944 Canalport Avė. 
Chicago. Tel. Canal 5265.

Laidotuvės įvyks Panedėly, 
Rugp. 1-mą dieną. 8 vai. ry
to, iš namų į Dievo Apveiz- 
dos parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už vęilonio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Antano Stonio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Dukterys ir 

kitos Giminėse.
Laid. Dir. Simonas M. Sku- 

dasA Tel. MONROE 3377.

11 A A Gėlės Mylintiems 
M M it Vestuvėms, Ban- J O kietams, Laido- 
■ a • • tuvėms, Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer AvenUe
phont Lafayette saoo

I nVFIKISl Te^amuT8 LUvLmld Visas Pasaulio
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314
- -V . ■ -  . .. ,,

Iškilmingai Švehtė 
Onas

Pereitą sekmadienį, ‘“Rožių 
ir - Lelijų” buveinėje, 1928 Ca
nalport Avė., įvyko puo*a pa
sveikinimui Ortų, kliubo narių. 
Dalyvavo virš 30 žmonių. Pa
sakyta eilės kalbų — pasveiki
nimų Visi svečiai linkėjo O 
noms ir jų Rožių ir Lelijų kliu
bui kuo geriausioms lainlės ii* 
santaikos.

Galiau šios “Onutės” buvo 
apdovanotos dailiomis dovano
mis : p-lė Onutė Paprockaitė 
ir p-nios Ona Pečkaiticnė, O- 
na Jurevičienė, Ona Lukošie
nė, Ona Staselienė.' Toastmes- 
tėriu gana gabiai pasirodė p-ia 
Marijona Skudienė.

Apie “Bulvarus*’
mu-Bynsui paminėjus apie 

sų “bulvarus”—ielas, pradėjo 
žmonės kreiptis ir parašyti, kad 
aš parašyčiau arba ; “prašy
čiau” kai kurių piliečių įsigy
ti — sutvarkyti savo “garbeč- 
kenus,” ypatingai ieloje, pri- 
klausančioj prie šiaurinės pu
sės Canalport Avė.

• Ateinantį šeštadienį bū
rys 18-kiečių važiuoja sveikih- 
ti pp. Antaną ir Stasę Zalogė-

Bronislav G. Jakenta
Ęsu Lietuvos Teisingumo Minis

terijos žinioje, turiu ir Amerikos 
laisnes, No. 3028. Kai turėsi reikalų 
Lietuvoje, kas link Farmų, Namų 
ar smulkesnių dalykų, kreipkis — 
padėsiu. Jei nori inšuryt auzą, katą 
ar savo šeimynos žmogų, kreipkis 
—padėsiu sąžiningai.
Bronislav G. Jakenta 

2123 TASTIN STREET 
Pittsburgh, Pa. Phone E. V. 1259

0
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CLASSIFIED ADVERTISEMENT8
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PERSONAL 
Asmenų Ieško

Mb

INTELIGENTIŠKAS VAIKINAS 
rimtai nori susipažinti sU blaiva 
mergina ar paviene našle, vedybų 
tikslu. Naujienos, Box 859.

SITUATION VVANTED 
_________ Ieško Darbo_________

IEŠKAU DARBO kaip meat eut- 
ter. Turiu 18 metų patyrimo.

PETE KULIVUS,
3419 Lowe Avė., Yards 3073.

Paieškojimas Nr. 89
Lietuvos Konsulatas Chica- 

goje paieško sekančių asmenų:
BARTULIO ar BERTULIO, 

Jurgio, iš Lietuvos išvykusio 
apie 1885 m., gyvenęs New 
Yorko apylinkėje iki persikė
limo Ghicagon apie 1900 m. 
Air jis tebėra gyvas, ar jau mi
ręs, giminės žinių neturi.

KULIKAUSKO, Jono. Prieš 
25 metus gyveno Philadelphia, 
Pa.

NARBUTO, Petro, kilusio iš 
Skaudvilės miest., Tauragės 
apskr. Gyvena Chicagoje.

PEPALIŲ, Bronislavos, Pra
no ir Jono. Visi gyveno arba 
gyvena Ghicagoje,

PINKAUSKO, kun. Antano. 
Gyveno Chicagoje. •

ŠALKAUSKO, Adomo, išvy
kusio Amerikon 1902 ar 1903 
metais, iki 1915 metų gyveno 
Chicagoje, po to S t. Louis, Mo

SIPEJARO, Antano, apie 1923 
metais gyvenusio Camdcn, N. 
J., 1209 S. 8lh St.

Ieškomieji arba apie j Uos ką 
nors žiną teiksis skubiai atsi
liepti į Konsulaią. Atsiliepimas 
bus nuoširdžiai įvertintas.

LIETUVOS KONSULATAS 
100 E. BellevUe Place, 
Chicago, 111.

————— ------..... .................. . ■
nūs 7132-84 ą., Racine . Avė, jų 
varduvėmis ir vedybų sukak
tuvėmis.

6 Dvi tavernos užsidarė, 
dvi parduotos, o kelios yra 
pardavimui. Viena garsinama 
Naujienose.

< Beje, “pąpiaulasai” “hot- 
dogihenas” , jau vėl parda
vinėja dešreles<- musų koloni
joje. lt'

1939 Metų 
Automobilių 
“Liaisniai”

Valstija jau pradėjo gaminti 
automobilių ; “laisnius” 1939 
melams. Jic.ihus juodos spal
vos su geltonomis skaitlinė
mis-

Kas norite barzdą 
Skųstis
Elektrikine britva —

BIUDGLPOBT — šiandien, 
liepos 30 d., tarp 2 iki 5 vai. 
po pietų, lik per tas tris valan
das atsilankys fabrikos atsto
vai pas D)r. Burkovitz, antrašu 
3505 S. Halsted st. ir ten par
davinės elektrikinius skustu
vus (britvas) už stebėtinai nu
mažintą kainą. Tie skustuvai 
reguliariai parsiduoda po $15, 
šiandien po piet juos bus ga
lima pirkti už $2.99. Skaityk 
tos firmos- skelbimą Naujieno
se, šiandien.

“Nepaprastas” 
Išvažiavimas

Rytoj, liepos 31 d

(Sk.) 
—VBA.

Rytoj, liepos 31 d., Frank’s 
Grove, prie 117 ir Homah, bus 
nepaprastas išvažiavimas, šio 
išvažiavimo surengimu rūpina
si Frank Švelnis, nuoširdus 
Naujienų rėmėjas, šis išvažia
vimas bus pašvęstas jo dlrau* 
ganis pasilinksminti. O jis 
draugų 
jau 20 
gyvena, 
rūpinta 
mužiką

turi nemažai, nes pats 
mėtų - kai Amerikoje 
Išvažiavime bus pa- 
Užkandžių, gėrirtių, 

šokiams ir daugelis 
dovaną laimėjimams- Kviečia
mi jo visi draugai ir pažįsta
mi dalyvauti.

1

.O nuskeltas.
---------------- ------------------__

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

IEŠKAU DARBO ant ūkės — 
turiu šiek-tiek patyrimo. Dirbsiu 
už nedidelę al^ą ir užlaikymą. Esu 
pavienis vidutinio amžiaus, tvirtas 
ir netinginys. JONAS JURGILAS, 
5334 So. Union Avė., Chicago, III.

Tel. YARDS 1849.

BUSINESS—TO RENT
________ Bizniai Rendai

TAVERNA PASIRENDUOJA.
Pilnai įrengta visais fikčeriais.

1142 So. Canal St., SCHIFF, 
Tel. Crawford 5310.

i iii iiiml i i ĮlitHiiiiiililiTii h.j n

BUSINESS CHANCES—VVANTED 
Ieško Biznių

KAS TURI ANT PARDAVIMO 
arba ant rendos taverną? Atsišau
kite. 936 E. 75th St.

Mb

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA VEITERKA —pa
tyrusi ar nepatyrusi — pastovus 
darbas. 666 W. 14th St.

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
moterys maišytiems skudurams sor- 
tuoti. LINKON IRON and METAL 
CO., 6423 So. Wentworth Avė.

«Mi
HELP WANTED—MALĖ 

Darbininkų Reikia
REIKALINGAS patyręs Shear- 

man darbui džunko kieme.
West End Paper Stock Co.

7336 Fullerton Avė.

Reikalingas .senyvas žmo
gus apvalyti taverną — gyvenimas 
ant vietos — pastovus darbas. At
sišaukite greitai. 7132 So. Racine 
Avenue.

FURNISIIED ROOMS—TO RENT 
. jL.

RENDAI KAMBARYS karštu 
vandeniu apšildomas. Pirmas aukš
tas, 6834 So. Talinan Avė.

RENDON PUIKUS FORNIŠIUO- 
TAS KAMBARYS Brighton Parke, 
prie mažos šeimynos, dėl pavienio 
asmehs — vana ir galima vartoti 
virtuvę. 4547 So. Talman Avenue, 
antras aukštas.

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

RENDON KAMBARYS prie ma
žos šeimynos, pusė bloko nuo Ar
cher Avėnue. 4014 Brighton Place. 
Antros lubos.

2 FURNIŠIUOTI KAMBARIAI 
RENDAI. Antras aukštas. Vedusių 
porai ar pavieniams. 2641 West 
69th Street.

MERGINA GAUS KAMBARĮ, 
kuri norės šeimininkei ruošos dar
be padėti. Telefonas Tfiangle 7620.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

ir gyven- 
4 kamba- 
grosernei, 
krautuvei. 

7976. 4129

RENDAI KRAUTUVĖ 
ti kambariai užpakalyj; 
r jai viršuj. Gera vieta 
tavernai arba žuvies 
Nebrangiai. Wentworth 
So. Sacramento.

RENDON MARQUETTE PARKE 
2 kamb. apartmentas su stikliniu 
porčium, iš kurio galima padaryti 
tretį kambarį. Maudynė, shower 
bath, apšildomas, garažas. Bevai
kiams žmonėms pigi renda. Taipgi 
Marųuette Parke gražus ofisas sU 
dideliu waiting room. Tinkamas 
dėl daktaro, advokato, arba kito
niškai profesijai ar bizniui.

Taipgi rendon 4 kamb. flatas 
Brighton Parke.

CHARLES URNIČU, 
4708 S. Western A v. Lafayette 6404

MISCELLANEOUS FOR SALE 
įvairus Pardavimai

PARDAVIMUI TINKLAS ir dip- 
peris dėl žuvavimo, pigiai. 903 W. 
35th St. antros lubos iš užpakalio.
iii niniiiiii ........u i j u i a ■

BUSINESS CHANCES
Pardavimui Bizniai

pusę taver- 
vieta randasi prie

PARDUOSIU savo 
nos biznio 
kampo Halsted ir 21-mos, antrašu 
2042 So. Halsted St. Aš turiu ledų 
ir anglių biznį, man yra persun- 
ku abudu biznius prižiūrėti.

Kreipkitės į taverną.

DELICATESŲ, mokyklai reik
menų ir saldainių krautuvė . par
davimui. Nebrangi renda. 2737 E. 
79th St.

MILLINERY SHOP, arti Western 
Electric; parinktas lietuviškas biz
nis; nebrangi renda. Parsiduoda 
labai pigiai. Cicero 3988 M.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
delicatessen. Yra double-duty coun- 
ter dėl šviežios mėsos. 4 kambariai 
ir garažas, renda $25. Parduosiu pi
giai. Turi būti parduota šią sa
vaitę. 3329 So. Morgan St.

TAVERNA IR ROOMING HOU- 
SE. Kampinis namas. Gerai einan
tis biznis. Pardavimo priežastis— 
našlė nepajėgia prižiūrėti jį.

> 1125 West 59th St.

PARDAVIMUI, MAINYMUI, ren
dai Taverha Cabaręt,. and Garden, 
fikčeriai, flatas. Muro namas/' šty- 
mas. Tuojau galima paimti. Gera 
vieta pinigams daryti. VOJTECH, 
5442 So. Damen.

PATOGUS KAMBARYS pavie
niam vaikinui. Kreipkitės vakarais. 
3122 So. Lowe Avė. trečias augštas 
iš priekio. Mrs. ..Ambrose.

REĄL ESTATE FOR ŠALĘ 
Namai-žemė Pardavimui

WEST 63-čioj GATVĖJ, taverna 
pirmam aukšte, penkių kambarių 
flatas antram aukšte, garu šildo
mas, 2 karam garažas. Priims ma
žesnį namą mainams ir mažą pri
mokė j imą. Pamatyti galima tik 
apointmentą padarius. Wm. T. Fle
ming, 6322 So. Western Avė. Re- 
public 2800.

2 FLATŲ MURO NAMAS — 5 
ir 5 kambariai. Vidus pilnai mo
dernizuotas. Elektrikinis šaldytu
vas. Stalas akmens viršum. Seal 
Cabinet sinka. Įbudavota vonia. 
Alumino tailai virtuvėj ir voninėį. 
Linoleum ant virtuvės ir porčių 
grindų. 2 karų muro garažas. Gaso 
šiluma, jei norima.

Green Street, tarp 69-tos ir 70-s. 
Kaina $8,500; $2,500 įmokėti. Pa
matyti galima tik apointmentą pa
darius. Englewood 0018.

ROCKWELL, į pietus nuo 63-os 
6 kambarių muro namas, garažas. 
Arti bažnyčių ir mokyklų —$6,000.

Arti 73-čios ir Halsted; našlė 
turi parduoti kertinį muro namą; 
3 flatai po 6 kambarius; garo ap
šildymas. Pilnai įrengtas ir daro
mas tavernos biznis — $15,500.

111-ta arti Beverly; 2 aukštų 
mūras; 5 flatai; pilnai įrengta ta
verna daranti gerą biznį. Kaina 
$16.000. šaukite:

MR. MEDORA, Stevvart 3601.

PARDAVIMUI arba rendai 2 
aukštų muro namas, tinkamas ta
vernai ir restoranui, kartu su gy
venamais kambariais prie 3641 So. 
Morgan St. Gordon Realty Co., 
809 W. 35th St.

80 AKRŲ geros žemės farma. 
Visa žemė sėjama. Kornfti, bulvės 
ir alfalfa. Prie cementuoto kelio. 
Geri budinkai. Didelė stuba. Didelė 
barnė, vištininkai, kiaulių tvartas, 
du šuliniai—vienas bernėje, kitas 
prie stubos. Tik $6,500.00. Pusę rei
kia įmokėti. Pardavimo priežastis 
savininko mirtis. Atvažiuokite pa
žiūrėti arba rašykite Mrs. Dundu
lienė, 615 Courtland St, Hart, 
Michigan. 
iii nri»i<u
FURNITURE-FIXTURE forbale
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IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 
ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi štp- 
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registėrius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SON8 
1915 SO. STATE ST1 ~ 

CALumet 5269.
*

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

2 MEDINIAI NAMAI ant ker
tės 500 West 37th St. Konkryto pa
matas. Vienas 3 kambarių, kitas 
6 kambarių. Tinka bizniui. Gara
žas. Pečium ir karštu vandeniu 
apšildomi. Pilna kaina $2,000. Tak
sai $29.00. Savininkas Wentworth 
'8755.

ATLIK j didžiausį naują 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 vartotu karų 

bus parduodama tiesiog publikai. 
Jus galite nusipirkti tikrą 1938 me
tų kara 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 Wcst 63rd Street 
ties Loomis.

MES TURIME 5 KAMBARIŲ la
bai gražią Bungalovv. Extra kam
barys viškose, kitas kambarys ant 
porčių. Garažas. Lotas platus. Kar
štu vandeniu apšildoma. Netoli 
Marųuette Park. Verta yra $7,000. 
Mainysime ant 4-flačio ir leisime 
Bungalow už $5,700, kuri yra be 
skolos. Kiek truks, damokėsime 
visą cash. Atsiliepkite tuoj aus.

Naujienos, Box 860.

KAS KĄ TURITE MAINYTI?
Brighton Parke, 40th ir So. Map- 

lewood Avė., 2 flatų po 5 ir 4 
kambarius, lotas 50x125; 2 garažai. 
Rendos $52.00 į mėnesį. Kaina 
$3,650, 5 kamb. mūrinis Bungalow, 
apšildomas. Kaina $3,500. C. P. 
Suromskis, 5202 W. 69th St. Tel. 
Grovehill 0306.

PARDAVIMUI AR RENDAI 6 
kambarių namas, modernas, gera 
transportacija. 3733 So. Union Avė. 
(Savininkas).

PARSIDUODA FORKLOZERIA1 
NAMAI— Marųuette Park, 10 fla- 
tų po 5 kambarius .......... $20,000

3 storai ir 18 apartmentų $35.000
6 flatų po 4 kaihb., kampas

........... :............................. $15,000
4-flatis mūras, apšildomas, su 

tavernų ............................... $8,000
2-flatis mūras, apšildomas $4,350 
4-flatis mūras, garadžius $3,850 
Grocery biznis ............. $750.00
20 akrų ant 147-tos pigiai arba 

mainysim.
Bungalow, lotas ir pusė $5,000.00 
Gražiausias ir pigiausias Brigh

ton Parke duflatis.
56 WASHINGTON ST., 

Room 514. Vakarais ir sekmadie
niais 4708 SO. WESTERN AVĖ. 
Klauskit CllAS URNICH (Urnikas)

PARSIDUODA 2 FLATIS — 2 
po 4 kambarius—mūrinis. Tuščias 
lotas šalia su 3 karų garažu. Svei
ka vieta dėl senų žmonių, čystas 
oras. Cach mažai tereikia. Parduo
siu pigiai. 5446 So. Nottingham.

DABARTINIU LAIKU.
Mes siūlome 6 apartm. namus. 

f aru apšildomus, taip pigiai kaip 
9500; 12 apart, už $20,000. Įsigykit 

didelį bargenų sąrašą. Lengvi iš
mokėjimai.

LOUIS MORRIS and CO. 
40*06 Divison. 3585 Milvvaukee 

10 North Clark Street.
: i .. ■■■■■■ ■■■■.... i i -

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

MODERNIŠKA FARMA šiaurės 
Wisconsine. Nauji trobesiai; 26 gal
vijų galvos; mašinos; kaštuoja 
$37,000. Paaukos parduodant arba 
pai-enduojant. Paliudymai (refer- 
ehces); 1400 Fulton Street.

256 AKRAI ŽEMĖS su dviem 
pastatų setais; pagerintos abelnos 
fArmos viena arti kitos—abidvi ga
li būti dirbamos kaip viena farma 
arba kaip dvi paskiros farmos. Kaip 
tik vieta tėvui ir sunui. Aštuonių 
mylių atstumoj nuo kauntės bu
veinės, 3 myiįos iki mažo mieste
lio. Savininkas mirė, farmos pri
klauso palikimui. Viskas už $2950. 
HANSON-OSBORN, HART, MICH.

A 7 UJL’ki.fOs i

DAUGYBĖ VARTOTU KARŲ 
BUICK & PONTIAC 

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 

Telefonas VICTORY 1696

BUSINESS SERVICE
BizhioFatarna vilnas______

Tel. Victory 4966. 
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

PIKNIKAMS TROKAS pasiren- 
duoja. Vež kur tik reikia. Ne
brangi kaina. 4709 N. Lavvndale 
Avė., C. PRINCE, Independence 
4282.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskailliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkoriūs lt 

stogu dengėjaa. , 
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOUlEVARD 0250.

COAL—WOOD—OIL

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

LUMP 6.00
5.75
5.00

EGG
NUT
BIG
MINE RUN ..
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
FINANCIAL 

Finansai-Paskoloe

....JEIGU REIKIA PINIGŲ^
Kreipkitės į Naujienų špil

ką. Duodame ant pirmų mott- 
gičių lengvais išmokėjimais. 
Lithuanian Buildiug Loan and

Savings Association 
1739 So. Halsted Street

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirma Morgičių Chicagoje Ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION

■ii
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Miesto 1938 Metų 
Biudžetas Esąs 
Nelegalis
Miestas žudą apeliuoti teisėjo 

Jareckio nuosprendį.

Vakar apskričio teisėjas Ed- 
mund K- Jarecki išnešė nuo
sprendį, kad miesto 1938 ine-l 
tų l)iu<lžetas yra nelegalis. Į 
Nuosprendis buvo rezultatas J 
bylos, kurią .prieš miestą už
vedė grupė stambių 
taksų mokėtojų.

Skundėjai aiškino, 
džetas numato apie 
000 Įplaukų, kuirių jokiu budu 
negalima gauti. Miestas netu; 
vėjo teisės “neįplaukiančių” 
įplaukų biudžeįan įtraukti, ir, 
taip žadant skaitlinėmis, di
dinti išlaidas.

Pe reitų metų miesto biudže
tas buvo apie $52,308,000, o į 
šių metų “nelegalis” biudžetas1 
numatė apie $5 milionų dau-

Chicagos

kad biu-
$3,500,-

Žvejojo Per Naktį 
Pradėjo Maudytis 
Ir Prigėrė
Žuvo Jaunas Bridgeportietis.

21 metų bridgeportietis Joseph 
Lapinski, 3244 So. Morgan, 
nuėjo užvakar vakare prie 
Jackson Parko prieplaukos ir 
ten žvejojo per visą naktį.

Užbaigęs, vakar rytą nutarė 
pasimaudyti. Rubus paliko 
draugo Jono Samouskio, 3247 
So. Morgan, globoj ,o pats šo
ko į vandenį.

šoko ir nebepasirodė.

Už pusantros valandos po 
įvykio Parko krantų sargai 
išgriebė jaunuolio kūną-

Summite Suėmė
4 Piktadarius

Iškilmingai Priėmė 
Lakūną Hughes

Atvyko vakar po pietų su 
4 bendrakeleiviais.

Vakar Chicago labai iškil
mingai priėmė lakūną How- 
ard Hugles, ir jo keturis ben
drakeleivius, kurie neseniai 
apskrido žemės rutulį į nepil
nai keturias dienas.

Minios susibūrė miesto air- 
porte, kur lakūnas nusileido 
1-mą po pietų i|r spųs’įs buvo 
visuose šaligatviuose miesto 
centre gatvių, kuriomis važia
vo sutikimo paradas.

Majoras lak. Howard’ui ir 
jo kolegoms jteikė Chicagos 
šimtmečio garbės ženklus-

Lakūnų lėktuvas, kuriuo jie 
atliko pasaulinę kelionę, bu
vo išstatytas parodai nlunici- 
paliame airporte. Vakar įvy
ko iškilmingas bankietas Pal- 
mer House viešbutyje, kuria
me susirinko apie 2,000 žmo
nių lakūnus pagerbei.

Pašovė Berniuką 
Už Balandžius

įlydė Park nuovados policis*- 
tas Frank Kehoe pašovė 17 me
tų berniuką VVilliain Svvitalski, 
4719 S. Elizabeth, užklupęs jį 
vagiant balandžius iš kiemo a- 
dresu 6944 S. Loomis.

Pašovė Mergaitę “18-toj”

Nežinomi asmenys prie 18th 
ir Peoria pašovė 14 metų mer
gaitę Olga Dragowich, nuo 1614 
S. Morgan. Ligoninėj ją nuga
beno Carl Charulo, 20 m. a., 
nuo 1816 S. Jcfferson avė.

Miesto trafiko teismas pritei
sė 21 metų jaunuolį Matthevv 
Stamparą sumokėti $200 pa
baudos. Jis važiavo motocikliu 
85 mylių greitumu.
Stampar gyvena adresu 2906 E. 
98th St., ir yra plieno darbinin
kas.

SKAUTŲ STOVYKLA LIETUVOJE — Liepos 10 d. Kaune Aukštojoje Panemunėje, Jono Basanavčiaus šile, prie pat Nemuno, labai gražioje vie
toje buvo atidaryta jubiliejinė II-ji tautinė lietuvių skautų stovykla, kurioje dalyvauja apie 1500 lietuvių skautų ir apie 100 užsieniečių įvairių tautų 
skautų. į atidarymo iškilmes atsilankė pats skautų šefas prezidentas Antanas Smetona, ministrų tarybos nariai ir daug ki'sų aukštų svečių. Šiame atvaiz
de matome keletą charakteringesnių Il-sios skautų stovyklos atidarymo vaizdų: viršuje iš dešinės į kairę—gražiai įrengtas stovyklos stalas, skautų 
šefas prezidentas Antanas Smetona stebi skautų eitynes, skautai didžiuoju saliutu sveikina savo šefą; apačioje iš kairės į dešinę—skau'ų šefo sutiki
mas, jurų skautai, skautų stovyklos atidarymo iškilmių svečiai.

Senas Petras 
Naujienoms 
Nebeagentauja

šiuomi pranešame, kad Senas 
Petras — Petras Martinkaitis 
daugiau nebeagentauja NAU
JIENOMS ir nėra įgaliotas ko- 
lektuoti pinigus. Todėl prašome 
tų, kurie su juo turėjo reikalus, 
liečiančius Naujienas, ar tai dėl 
cirkuliacijos ar apgarsinimų, 
kreiptis tiesiog į Naujienas. Mes 
pasiųsime kitą asmenį.

NAUJIENŲ ADM.

Čia Kalbama Apie
Pinigus ir Paskolas

Jei Reikia—Ateikit ir Pasi- 
skolinkit!

Nuvykus j Naujienų pastogę 
su “spulkos” reikalais, teko pa
tirti, kad Naujienų spulkos se-1 
kretorius T. Rypkevičia šiuomi 
tarpu yra išvykęs atostogų po
rai sąvaičių ir joj vietoje sekre
toriauja laikinai, K. August.

Paklausius kaip spulkos biz
nis einasi, gauta toks atsaky
mas: biznis eina gerai, narių 
taupytojų skaičius auga spar
čiai, žmonės nuolatos taupo ir 
mokasi.

Paskolos yra teikiamos viso
kiems tikslams: pirkimui namų, 
budavojimui, pataisimams, re- 
modeliavimams, skolų-morgičių 
likvidavimui, taksų išlygini
mui ir t. t., tat, jei kam rūpi
namasi kur gauti pinigų pana
šiems tikslams, tai ši spulka 
visuomet pasiryžusi aprūpinti.

Kam trūksta pinigų—čia pa
ranku gauti; duodama leng
voms sąlygoms, ilgiems termi
nams ir lengvais mėnesiniais iš
simokė j imais. —Kaimynas

LIETUVOS SEIMO PIRMININKAS, Valstybės Kontrolie
rius inž. Konstantinas Šakenis.

Atsakymas į Klausi
ma, Kur Maudytis?

Brolis Nukando 
Broliui Piršta

Kenošiečių Pakvietimas Muštynės Apskričio Teisme.

Vėl Pakėlė 
Priemiesčių 
“Fėrus”

komisija

gatviaka- 
Park, 

Lyons ir

Illinois komercijos 
įsakė rugpiučio 14 d., 
t i transfėrus iš tarp 
rių Oak Park, Melrose 
Mayvvood, Berwyn,
Cicero priemiesčiuose ir elevei- 
terių linijos. Atrodo, kad tokie 
transferai nepraktiški.

Su tranferais, ir gatviakariais 
ir eleveiteriais buvo galima ke
liauti už 15ę., bet po rugp. 14

d., vidurnakčio foras pakilu iki 
20c.

Po ilgų lenktynių automo
biliais po Summitą vietos po
licijai pasisekė suimti du pik
tadarius ir dvi jų talkininkes 
—merginas. Abi merginos yra 
iš Shreveport, Louisiana, o 
vyrai, Robert Warren ir T. 
W. Lee, iš Coal City, III. Poli
cija spėja, kad jie yra pavo
jingos bankų plėšikų gaujos 
nariai. Dabar ieško dviejų 
gaujos vadų.

Du Žuvo Autom 
Nelaimėj

Vakar po pietų du žmonės 
užmušti, kai jų automo- 
įvažiavo 

79th 
kiti

buvo 
bilis 
prie 
Trys 
s'.i-

į sunkvežimį 
ir Harlem avenue. 

žmonės buvo sužei-

Policija spėja iš dokumen
tu, kad užmuštieji yra Mr. ir 
Mrs. Fred West, 6916 Normali 
blvd. ■ t

Kaltina Du Valdinin
kus Pinigų Išeik
vojimu

Cook apskričio prokuratū
ra apkaltino du Bervvyno val
dininkus išeikvojimu pinigų iš 
miestelio specialių asesmentų 
fondo. Matthevv Berg, buvęs 
iždininkas pasidavė, o dabar
tinis iždininkas Ernest Man, 
kulris taipgi yra kaltinamas, 
slapstosi.

Išlies ų—s

Kas Nors Naujo-NEPAPRASTO!
Tautų Vargai, Perversmai ir Kentėjimai—Liūdna Gyvenimo Drama Bus 

Atvaizduota ir Atpasakota

Naujienų Piknike
“Diktatorių Maršas ir Vilniaus Likimas”

ĮŽANGOS KUPONAS Į

Naujienų Pikniką

Praėjusią vasarą chicagieeiai- 
socialistai buvo surengę gražią 
ekskursiją į Kenosha maudy
nes, ir taip visiems patiko, kad 
nerimaujama ir šįmet. Dau
gybės’ teiraujasi kuomet vėl pa
našią ekskursiją bus galima tu
rėti.

RUGPIUČIO 14, 1938
SUNSET PARK DARŽE

135th ir Archer Avė.

ISTORINE PANORAMA — ŠOKIAI 
Pasisvečiavimas — Užkandžiai

Aplinkybėms susidėjus taip, 
kad tai grupei nebesiranda pa
rankios progos ten surengti iš
važiavimą. Apie tai buvo tarta
si su kenošiečiais draugais ir, 
štai, jųjų propozicija: rugpiu- 
čia (August) 7 dieną Kenosha 
Kultūros Draugija, skyrius Chi
cagos* Lietuvių Draugijos, ten 
rengia draugišką pikniką—
”beach party” Alford’s Parke, 
ant ežero kranto, aukštame kal- 

I nelyje, tik apie du blokai į žie- 
I mius nuo tos vietos, kur pernai 
I piknikauta. Tad, kas tą dieną 
I turės laiko ir ūpo maudytis, vi- 
| si yra kviečiami atvykti į Ke- 
[ noshos Alford’s parką ir turėti

Du broliai, Christ Minneci, 
1604 W. Ohio, realestatinin- 
kas, ir John Minneci, 3346 W. 
Monroe, susiginčijo dėl namų 
ir nuomos, ir atsidūrė teisme.

Vakar apskričio teisėjui 
Trude bylos svarstymą užbai
gus, abu broliai išėjo į kori
dorių ir pradėjo muštis. John 
ištiesęs (ranką stūmė broliui 
Christ į veidą ir sukišo vieną 
pirštą į jo burną. Christ su
kando dantis — ir Jonas pa
liko tik su devyniais 'pirštais.

draugišką sueigą.
Yra patogios maudynės, miš

kelis, “parking groųnds”, sta
lai, draugiškas priėmimas, vai
šės.—Ko daugiau gailimą tikė
tis*? -^-Draugas

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingas.

PAMATYKIT IR IŠGIRSKIT!
Apie 30 asmenų—30 tvirtų laisvės kovotojų Chicagoje atvaizduos pokarinio 

t
Tautų persigrupavimo ir perversmų istoriją, ir Vilniaus krašto likimą. Tai bus gy

va panorama—judantis paveikslas ir pasakojimas 21 metų istorijos.

Rugpiučio14,1938
SUNSET PARK DARŽE

135-TAS STREET IR ARCHER AVENČE

įžangai—Išsikirpkit Kuponą iš Naujienų.




