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Nacrai Grūmoja Čekams Sušaudymais
VOKIEČIAI REIKALAUJA, KAD ČEKAI 

SURASTU POLICININKO UŽMUŠĖJA 
ARBA UŽMUŠĖJUS

Areštuoti Kladno meras, policijos viršinin 
kas. Grąsina daugiau čekų areštuoti.

MASKVOJE PRASIDĖJO NAGRINĖJI
MAS BYLOS IŠKELTOS AMERIKIETEI

MOTERIS KALTINAMA ŠNIPINĖJIMU

PRAHA, Čekija, birž. 9. — 
Nacių vyriausybė penktadienio 
vakare pareiškė, kad sušaudy
mas grūmoja kiekvienam če
kui, kuris turi informacijų apie 
užmušimą vokiečio policininko 
miestely Kladno ir nesuteikia 
tų informacijų vyriausybei.

8 valandą vakare penktadie
nį pasibaigė ultimatumas rei
kalaująs, kad čekai surastų gal
važudį atėmusį gyvybę polici
ninkui. Iki to laiko kaltininko 
nesurasta. Naciai ultimatumą 
pailgino dar 24 valandas.

Nepatvirtinti pranešimai sa
ko, kad dėl policininko užmu
šimo Vokietija uždėjo pinigi
nės bausmės Kladno miestelio 
ir apylinkės gyventojams 500,- 
000 kronų arba $20,000 Ame
rikos pinigais.

---- X---- X---- X----
PRAHA, Čekoslovakija, birž. 

9. — Penktadienį Vokietijos 
vyriausybė įspėjo čekus, kad 
masiniai areštai bus daromi, 
jeigu iki 8 valandos vakaro 
penktadienį čekai nejjristatys 
piktadario, kuris nužudė 'vo
kiečių policijos seržantą mieste
ly Kladno.

Vokiečiai toliau įspėjo, kad 
jie areštuos vis daugiau čekų 
— iki asmuo arba asmenys 
kalti dėl policininko mirties 
nebus surasti.

Jau dabar yra areštuoti 
Kladno meras, policijos virši 
ninkas ir eilė kitų miesto gy
ventojų. Paskelbti patvarkymai 
suvaržą Kladno gyventojų tei
ses. Šitie patvarkymai, vokie
čiai davė suprasti, gali 
pakeisti į karo stovį.

Ir ne tik tai. Vokietija 
moja atimti čekams visai 
valdybės teises.

Vokietis policininkas,
helm Kniest, buvo užmuštas 
prie Kladno amatinės mokyk
los trečiadienio 
naktį į ketvirtadienį, 
spėja, kad tai 
litinis kerštas, 
reiškiama, kad 
žudymas visai 
nes reikšmės.

Esą, kiek anksčiau trečiadie
nio vakare policininkas - buvo 
įsivėlęs’ į muštynes kliube, Ir 
gal būt, kad šitų muštynių pa
sėkoje jis ir buvęs nušautas.

būti

gru-
savi-

Wil-

vakare arba 
Naciai 

buvęs čekų po- 
Kita nuomonė 
policininko nu- 
neturįs politi-

ANGLIJOS KARALIUS JURGIS 
vyksta į Baltąją namą.

PREZIDENTAS ROOSEVELTAS

MASKVA, Sovietų Rusija, 
birž. 9. — Penktadienį 3 vai. 
popiet Maskvos Miesto Teismas 
pradėjo nagrinėti bylą p-nios 
Ruth Mary Rubens, amerikie
tės kaltinamos šnipinėjimu.

P-nia Rubens ir jos vyras, 
kitaip dar žinomas vardu Do
nald Robinson, pražuvo iš vieš
bučio Maskvoje gruodžio mė
nesį 1937 metų. Pereitų metų 
lapkričio mėnesį pranešta ne
oficialiai, kad Rubenai yra nu
žiūrimi kaipo Vokietijos šnipai 
ir dėl to areštuoti.

Vėliau sovietų armijos laik
raštis “Krasnaja Zviezda” pri
kergė Rubensų vardus prie by-

los keleto vokiečių, kurie bu
vo teisiami New Yorke kaipo 
Vokietijos šnipai. “Krasnaja 
Zviezda” aiškino, kad teisia
mieji vokiečiai pavogė 50 Jungt. 
Valstijų pasportu Vokietijos 
šnipams į Rusiją pasiųsti.

Tačiau kita, vėlesnė byla, pa
sibaigusi 1939 metų gegužės 2 
dieną, irgi lietė Rubensus, ši
toje byloje trys asmenys tapo 
nubausti todėl, kad jie pam
pino Rubensams netikrų (fal- 
šyvų) pasportu.

New Yorke abu Rubensai ir *
bent vienas nubaustųjų gegu
žės mėnesio byloje buvo žino
mi kaipo komunistai.

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

PLANUOJAMAS SMŪGIS POLITIKIE 
RIAMS ADVOKATAMS

Kalba apie viceko- 
misaro Potemkino 

rezignavimą

Martino šalininkai 
pikietuoja C.I.O. 

pritarėjus
Rusija, 

kad ta- 
užsienių

ir Dekanozov. Ryšium

MASKVA, Sovietų 
birž. 9. — Paskelbta, 
po paskirti du nauji 
reikalų vicekomisarai 
zovski
su jų paskyrimu diplomatų 
sluoksniuose kilo spėjimai, ar 
tai nereiškia, kad dabartinis 
užsienių reikalų vicekomisaras 
Potemkin yra numatytas paša
linti, kaip kad buvo pašalintas 
nesenai jo viršininkas, komi
saras Litvinov.

Praeity panašus paskyrimai 
yra buvę ženklu, kad taps pa
šalintas arba komisaras arba 
jo pavaduotojas vicekomisa-

In- 
ne- 
su-

ras.

FLINT, Mich., birž. 9. — 
Homer Martino kontroliuoja
ma unija paskelbė streiką Ge
neral Motors korporacijos Chev- 
roletų įmonėse. Nariai automo
bilių unijos priklausančios 
dustrinių Unijų Kongresui, 
paisydami Martino pikietų, 
ėjo į įmones dirbti.

Tik vienur, kitur tarp pike
tuojančių ir ėjusių dirbti dar
bininkų įvyko mažų susirėmi
mų. Tačiau kalbama, kad pir
madienį Martino šalininkai pa
statys prie įmonių vartų skait- 
lingesnius pikietus, ir dėl to 
galima laukti rimtesnių susi
rėmimų nei penktadienį.

Trockis persikėlė 
naujon vieton 

gyventi

Naciai suėmė 15,000 
žydų ištrėmimui

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, birž. 9. — Leonas Troc
kis išsikraustė iš tapytojo Ri- 
vera namų ir persikėlė gyventi 
kiton rezidencijon — keleto 
blokų toly nuo Riveros rūmų.

CORFI

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
9. — Pranešama, kad tarp 10,- 
000 ir 15,000 žydų Vokietijoj 
suimta ir gabenama į Lenkijos 
pasienį ištrėmimui arba jie ga
vo įsakymus, kad patys pasi
šalintų.

Naciai, atrodo, vėl atnauji
no vajų prieš žydus, kuris nuo 
pereitų metų rudens buvo kiek 
aprimęs.

i
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Bendrai giedra; šilčiau po
piet; vidutinio stiprumo pasi- 
keičią vėjai; saulė teka 5:14 
v. r., leidžiasi 8:24 v. v. Sek
madienį vietomis lietus su per
kūnija.

Pasibaigė karo lai
vų statytojų streikas

BATH, Me., hirž. 9. — šičia 
karo laivų statybos kiemuose 
17 dienų streikavo 2,400 dar
bininkų reikalaudami didesnių 
algų. Darbininkai sutiko grįžti 
darban gavę prižadų, kad jų 
algos bus pakeltos.

O LAISVAS DANZIGO MIE
STAS, birž. 9. — 6,000 nacių 
smogikų atvyko į Dancigą 
penktadienį. Vakare ruošiamas 
milžiniškas mitingas, kuriam 
kalbės smogikų vadas Viktor 
Lutze ir Dancigo, nacių vadas 
Albert; Forster. Mitingas ruo
šiamas ryšium su smogikų me
tinėmis sporto šventėmis, ku
rioms apvaikščioti šįmet buvo 
parinktas Dancigas.

Oficialiuose nacių rateliuose 
kalbama, kad Lutze atvykimas 
neturįs ryšio su 
Lenkijos ginču dėl 
lenkų koridoriaus.

Vokietijos-
Dancigo ir

FrancuzijaO PARYŽIUS, 
birž. 9. — Užsienių reikalų mi- 
nisteris Bonnet dar kartą pa
reiškė, kad Francuzija besąly
giniai gelbės Lenkiją, jeigu 
lenkams teks kariauti.

• BERLYNAS, Vokietija, 
birž. 9. — Nacių vyriausybės 
įsakymu užsidarė Katalikų Jau
nuomenės Draugija Muenster 
apylinkėje.

e MASKVA, Sovietų Rusi
ja, birž. 9. — Sovietų teismas 
paskyrė bausmės 18 mėnesių 
kalėti amerikietei, p-niai Ruth 
Marie Rubens, kuri įvažiavusi 
Rusijon netikru pasportu. Ka
dangi moteris jau 
Įėjime 18 mėnesių 
dienos, tai ji bus 
kalėjimo šeštadienį.
jos ", vyras, pasivadinęs Donald 
Robinsonu, jai nepavyko suži
noti.

išbuvo ka
be vienos 

paleista iš
Kur yra

WĄSHINGTON, D. C.,
> Britanijos karalius

Protestas prieš suvar
žymą ūkininkams pre

kiauti Kauno turga
vietėse

Dešimt pilviškiečią bu
vo kaltinami priklaiisę 
nelegaliai organizacijai 
ir platinę nelegalią lite

ratūrą
KAUNAS. Babtų’ vals

čiaus taryba priėmė protestą 
prieš Kauno m., s-bės nutari
mą drausti atvykstantiems su 
vežimai s į Kai i no turgayietes 
pasilikti ilgiau, nęgu 11 vaL 
Proteste,* kuris .yra atsiųstas 
Kauno apskr. v-kui, rašoma, 
kad ūkininkai dėl tos naujos 
tvarkos negali parduoti geres
nėmis kainomis savo produk
tų betarpiai kauniečiams, nes 
ligi 11 vai. nespėja jų išparduo
ti ir tenka grįžti atgal su pus
pilniais vežimais.

Darbo rūmai taip pat gauna 
labai daug darbininkų nusi
skundimų, kad dėl naujo bur
mistro parėdymo ūkininkai ne- 
beatvyksta į turgavietes ir jų 
šeimoms tenka (pirkti produk
tus daug brangesnėmis kaino 
mis pas ■ krautuvininkus, tuo 
tarpu, kai ligšiol viską pigiau 
įsigydavo tiesiog iš ūkininkų 
vežimų.

Turgaviečių prekybininkai 
jau seniau darė žygių dėl šito 
reikalo, nes leidimas ūkininkų 
vežimams stovėti tik ligi 11 
vai. iš viso atbaido ūkininkus 
nuo Kauno turgaviečių.

birž. 9. —• Britanijos karalius 
Jurgis VI penktadienį atlankė 
Jurgio Washingtono paminklą 
ir padėjo prie Jungt. Valstijų 
mirusiojo didvyrio kripto vai
niką. Pas paminklą jį palydėjo 
prez. Rooseveltas. Be to, ka
ralius padėjo vainiką prie Ne
žinomo kareivio kapo.

• SPRINGFIELD, III., birž. 
9. — Legislaturos atstovų rū
mai priėmė sumahymą paskir
ti komitetą ne-amerikoniškai 
veiklai Illinois valstijoje tyri
nėti. šitam tikslui rekomenduo
jama asignuoti $5,000. Įneši
mas, priimtas atstovų rūmų,

KAUNAS, V/25. — Kauno 
zoologijos sodą šiemet jau ap
lankė 100,000 žmonių. Įvairių 
žvėrių ir gyvių sodas turi apie 
200. Naujų paukščių ir žvėrių 
atgabenta iš Lenkijos, Čekoslo
vakijos ir kitų kraštų, šį pa
vasarį atsirado žvėrių šeimose 
ir jauniklių.

70,000 italų kareivių 
dar tebėra Ispanijoj

NEW YORK, N. Y., birž. 9. 
— ^merikon sugrįžo Alfred 
Cope, kvėkerių organizacijos 
atstovas, kuris išbuvo Ispani
joje 10 mėnesių, prižiurėda- 
Inas pašalpos teikimą šalies ry 
tų ir pietų rytų dalyse. Pasak 
Cope, Ispanijoje tebėra ‘apie 
70,000 Italijos kareivių, gi kon
centracijos stovyklose tebelai
koma pusė miliono republiko- 
nų, kurie kariavo prieš gefle-
rolo Franco fašistines jėgas

po- 
bu-

KAUNAS. — Saugumo 
licijos Vilkaviškio rajonas 
vo gavęs žinių, kad Antanavo 
km. ir dvaro gyventojai Juo
zas Baltrukonis,’Marė Kupčin
skaitė, Jonas Ryliškis, Jonas 
Juodviršis, Jonas Skačkauskas, 
Aleksandra Venciutė, Juozas 
Vyšniauskas, Mikas Kudžma 
ir Vincas Klapatauskas pri
klausą slaptai komunistų bol- 
šev. organizacijai, o kai kurie 
jų ir laiką nelegalios literatu 
ros. Padarius kratas pas kai 
kuriuos įtariamuosius iš tikrų
jų buvo rasta nelegalių atsišau
kimų.

Kvočiant dalis įtariamųjų vie
nas kitą pradėjo apkaltinėti ir, 
surinkus kt. įrodymų, aukščiau 
minėti asmens buvo patrauk
ti tieson. Užvakar Rūmai jų 
bylą ir sprendė.

Rūmai nė vieno nepripažino 
kaltu už priklausymą slaptai 
komunistų organizacijai (už 
tai gresia ligi 8 metų sunk, 
darbų kalėjimo), bet V. Klapa- 
tauską pripažino kaltu už lai
kymą nelegalios literatūros ir 
nubaudė vieneriais metais papr. 
kalėjimo, bet įskaitė ligi teis
mo iškalėtą laiką ir jis laiko
mas

WASHINGTON, D. C., birž. 
9. — Yra žinoma, kad kai ku
riais atvejais subankrutavusių 
firmų, realios vertybės kompa
nijų ir bankų sprendėjai (re
ferees), advokatai ir kitoki lik- 
viduotojai — dažniausia jie yra 
ir politikieriai — bendrai pa
ima daugiau pinigų, negu pa
lieka bonų savininkams, depo- 
zitoriams ir kitokiems kredito
riams pajamų.

Taigi generalaus 
Murphy prašymu 
Henry F. Ashurst

prokuroro 
senatorius 

įteikė kon-

gresui bilių, kuris reikalauja 
mokėti sprendėjams (referees) 
ne didesnę kaip $9,000 algą, 
užuot mokėjus gonoraru (fees). 
Ir kitas dalykas: Murphy pa
skyrė specialią komisiją išstu
dijuoti klausimą, ar nebūtų iš 
viso geriau padėti bankrotų 
likviduotojus ant algos, užuot 
leisti jiems komisus imti.

Ryšium su šiais Murphy žy
giais reiškiama nuomonė, kad 
likviduoto jų ir įvairių jų ben
drų dideliems pelnams ateinąs 
galas.

BRITANIJOS VALDŽIA VĖL RAMINA 
DIKTATORIUS

LONDONAS, Anglija, birž. ambasadorius 
9. — Kai Washingtone lanko
si Britanijos karalius ir kara
lienė — Britanijai ieškant ar
timesnių ryšių su Jungt. Val
stijomis. Kai Britanijos dery
bos su Sovietų Rusija pasiekė 
vadinamą krizės stadiją. Kai 
Europoje laukiama naujo Vo
kietijos smūgio, — tai pereitą 
ketvirtadienį britų valdžia iš
ėjo su naujais atsišaukimais 
į Hitlerį.

šituos atsišaukimus padarė 
pats Chamberlain, užsienių rei
kalų sekretorius Halifax, iždo 
sekretorius Simon ir buvęs

buvo: Britanija ne
apsupti Vokietijos, 
nenori

priešingų blokų, ir
Vokietija pasižadės

organizuoti

bausmę atlikusiu.

100 pabėgėlių
PALANGA. — Dabar 

lango j e yra apie šimtas 
pėdos pabėgėlių,. daugiausiai 
darbininkų. Ir dabar dar pa
bėgėlių per “žaliąją sieną” vis 
atbėga.

Atbėgę pasakoja, kad drus
kos kilogramas jau kainuoja 
1,50 Lt, o pietus net 4 Lt. Pir
miau Klaipėdos “biurgeriai”, 
pašiepdami žemaičius, sakyda
vę:

— Jo, jus atvažiavote, ši- 
šion su klumpėmis ir mes jus 
padarėme batuotais ponais 
šiš... ' • t

O dabar jau saką liūdnai:
Jo, pry jūsų kad ir su 

klumpėmis, ale pilvas ganc 
t v s.

šiš jau prasta.

Pa
ulai--

80- 
A

batų juk ne-

Karalius šaunus, 
karalienė graži

WASHINGTON, D. C., birž. 
9. — Ketvirtadienį ir penkta
dienį oficialusis ir neoficialus 
Washingtonas virte virė. Vie
na — buvo karšta, kita — Bri
tanijos karalius ir karalienė 
atvyko. Na, ir grūmėsi publika 
juos pamayti.

Kai kurie pamatė arti ir pa
sisveikino. Kiti stebėjo juos iš 
tolo ir įgijo įspūdį tik Buddy 
Markso, 12 metų bernaičio, ku
riam pasirodė, kad 
yra “swell” (šaunus), 
lienč “very pretty” 
Ypatingai jam patiko
lo uniforma, kurią karalius dė
vėjo. Bet galų gale — marinų 
beno uniformos buvusios gra
žesnės nei karaliaus.

Faktinai visų aprašymų apie 
karaliaus (ir karalienės vizitą 
Washingtone esmė atitinka

Japonijai Sir 
Francis Lindley. Visų jų kal
bų tonas 
mėginanti 
Britanija 
Europoje 
jeigu tik
nepulti daugiau kitų valstybių, 
tai Britanija mielu noru sutiks 
svarstyti reikalavimus kokius 
tik Hitleris teiksis iškelti.

Praeity po panašių Britani
jos valdžios atstovų pareiški
mų naciai papildė smurto žy
gius. Taigi spėjimai daromi, 
kad gal būt ir dabar, sužino
jusi iš anksto apie planuojamą 
Hitlerio naują smurtą, Cham- 
berlaino vyriausybė mėgina jį 
raminti.

Tūkstantinės pirkėjų armijos ieško visokių pirkinių, biznio progų ir t. t.

karalius 
o kara- 
(graži), 
admiro-

Buddy Markso įspūdžiams

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arba at- 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, UI.
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gj Skyrių Tvarkė Ir Prižiūri
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA
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Danty Sugedimas
Dr. S. Jakubs

žymių dantys netiktai priduoda 
nepakenčiamo skausmo, bet tuo 
pačiu laiku sveikatų ir gyvybę 
pastato į pavojaus stovį. Danty
se visuomet yra labai daug p’y- 
želių ir sunkiai prieinamų apy- 
dantinių rovių, kuriose bakteri
jos pasislepia ir pradeda jose 
gaminti pulius. Nėra paskirtas 
laikas kada padėtis burnoje ga
li palikti taip pavojinga, kad jų

MICRIGAN AVĖ. 
KLINIKAS

Ši įstaiga yra apylinkės sveika
tos centras, kur gali gauti pilną 

sveikatos patarnavime

MICHIGAN
KLINIKŲ

3254 SO. MICHIGAN AVĖ.
Tel. CALUMET 4178.

butų galima prilyginti prie 
plaUčių uždegimo arba* vidurių 
šiltinės, 

v,

jKą, ‘reiškia dantų išpuvimas? 
Tikras atsakymas tai sunaikini
mas minkštos ir kietos dantų 
dalies. Bet dabar kyla klausi
mas dėl ko tas įvyksta? At
sakymas šito klausimo dar nč
ra surastas ir nėra pilnai užtik
rinantis. Logiškai galvojant, ga
lima apkaltinti daugelį dalykų, 
kaip antai: bakterijų įsiverži
mą, netinkamą maistą, stoką 
vitaminų ir nenormalų veikimą 
“endocrine glands”. “Endocrine 
glands” arba dar kitaip vadina
ma kraujo liaukos yra tokios, 
kurių pagaminti produktai pa
tenka tiesiog į kraujo srovę. Jei 
butų tikrai užtikrinta, kad iš
dygęs dantys yra sveikas ir iš 
visų pusių normališkas, tad po 
tikra teisybe jis neturėtų gesti. 
Bet kai kada labai švarus krū
miniai dantys gali puti grei
čiau, negu tokie, kurie yra ne
švarus ir priduoda nemalonų 
burnos kvapą, šis sakinys ne
reiškia, kad nėra svarbu Užlai
kyti dantis švariai. Tik taip at
sakydami į pastatytą klausimą

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
(Princesė Te Ąta iš Okla- 

hoina City, kuH dramati
zuos indėnų tautosaką, le
gendas ir šokius Anglijos 
karaliui Jurgiui VI, kai ta
sai atvyks j Washiftgtoną-

, '!->... ,............ . ...... ........,.,!

to po įvykių -persitvarkymo, 
pervežimai eiūa normaliai. Pav. 
per balandžio ni'ėūesį buvo per
vežta krovinių net šiek tiek 
-daiigįūu hegtV pi^fijušfeis me
tais. Trąšūs Vežti jau baigiamos. 
Neinaža atęiąa laivų su ęemen- 
iu, geležinū, anglimis. Ekspor
tuojama jaVai$: sviestas; beko
nas, kiaušfni&i ir ftt. ptekės. 
Taip pat daug vagonų gyvų 
Kiaulių išvežama į Rusiją.

—i. o— . v
KAUNAS, V/19 Lenkų 

spaudos įipTomis VarŠiivoję c- 
sąhiū apie B.'OOO lietuvių, iš ku
rių aktyvių nu6 20—4'0 m. am- 
žiąus esama apie 1,000. Lietu
vių Savišalpos Draugija, kuri 
Varšuvoje veikianti beveik 30 
metų, turinti 108 aktyvius na
rius lietuvius Lenkijos piliečius.

KLAIPĖDA, V/25. — Klaipė
dos lietuviai daro pastangų 
gauti leidimą savo kultūrinei 
organizacijai, kur galėtų rūpin
tis mokyklų steigimu, lietuviš
kų laikraščių leidimu ir kito
kiais kultūriniais teikalais.! 
Tūo tiksiu lietuvių delegacija 
rengiasi vykti į Karaliaučių pas 
Rytprūsių oberprezidentą Ko- 
chą. ;
VVEST SIDE MEMORIAL WORKS 
1965 OgdenAve. Phone Seeley 1739 
Atdara sekmadieniais ir šventadie

niais iki 6 v. p. p. Susitarimo
SVERRE GRONWOLD 

Phone SPAuMtar 6149 
Mes tfatys išdirbėjai 

Artistle Memorials Monumentą— 
Headstones—Mausoleums—Statuary

DEL GERESNIŲ PREKIŲ IR 
MAŽESNIŲ KAINŲ

Visuomet Lankykite Bridgeporto Didžiulę

PRDGRESS KRAUTUVĘ
ČIA DABAR EINA DIDIS VASARINIS

SPARDAVIMAS
LABAI DAUG GALITE SUTAUPYTI

39.50 Puikus Sludio Couches po

to.uu bpnngsimai Manasai

30.U0U bpringsiniai iviatrasai ............
i— ■ ■ ", 11-.. . 1

iO.UvO uai auluoti Lovoms Springsai

$22.50
$7.95

$14.50. J. '• I . !• 
$5,95

Bu.Ou 3-jų Danų i ilni Lovų Įrengimai už .... $17.95

____________________________ $4.95
276.00 Pilnas 3-jų Kambarių Rakandų $149.50 
Autfitas

10.0U Pinkus Matrasai po

lengvus išmokėjimai
Duodame Didelį Nuolaidą Už Senus Daiktus

3222-24-26 So. Halsted Street
Tel. VICtory 4226 Chicago, Illinois

————■■ ■ ------------—■—————■■■-  ■■■■■■ .. . r . ■,

Pasiklausykite musų gražaus Lietuviško Programų
Nedėlioj, 11 vai. ryte, iš stoties WGES, 1300 Kil._

įneš neduodame pilną dėlyko 
vaizdą, Vienas faktas yra gerai 
žinomas, būtent, kad be pakalk 
<aino kiekio vitamino D, bei 
talkių ir fosforo dantys norma J 
liškai negali išaugti. Pasitaiko, 
kad net imama užtektinai tų 
elementų, bet kadangi jie nėra 
tinkamai kūno sunaudojami, 
tad jokios naudos Uėatneša ir 
dantys palieka nenormališkai 
sukietėję. Yra gerai žinoma, 
kad kūdikio dantys pradeda 
augti, kai jis dar esti motinos 
ysčiuje nešiojamas. Tas aiškiai 
parodo kaip svarbu yra motinai 
nike nėštumo imti kalkes, fos-

•» I
orą ir vitaminą D. Kūdikiai tu

ri daug didesnį pareikalavimą 
ant vitaminų, negu suaugusieji 
žmonės. Tokiame atsitikime ge
riausia kreiptis j gydytoją, ku
ris nurodys kaip tuos elemęn-l 
tuš vartoti idant motinos ir kū
dikio sveikata nenukentėtų.

Jei iš jaunystės bakterijų ran
dasi apie dantis ir smagenos 
palieka minkštos iš kurių krau
jas lengvai teka ir jeigu apy- 
dantinė rovė užlaiko pulius ir 
išpuvusios, skylutės dantyše nė
ra užtaisytos, tai šie dalykai ūė- 
abejotipaf pakenks žmogaus 
sveikatai vėliasniame gyvenime. 
Pavyzdžiui, iš daugelio širdies 
ligų priežasčių gali būti bakte
rijos, pūliai apie dantis ir apy- 
dantinėsė rovėse.

KAUNAS, V/19 — Susisieki- 
tao Ministerija paruošė projek
tą, pagal kurį Kretingoje dar 
šiemet bus pradėta statyti gele
žinkelių stotis. Senoji stotis bus 
Užleista jūūitinei,

KAUNAS, V/19—Akcine ben/ 
drovė “Auto” perėmė Kauno- 
Palahgos autobusu ruožų, Mi
nėtame ruože autobusai važinė
ja žymiai daugiau nei kitais 
metais. Iš Kablio j Palangą va
žiuoja du dideli 28 vietų auto
busai kasdien, šis ruožas atida
rytas gegužes 15 d.

KLAIPĖDA, V/25. — Vokie
čių laikraščių panešimu, Klai
pėdos krašte žaddma suvokie
tinti apie 80 lietuviškų kaimų 
pavadinimų.

. • r j 4
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Iš Lietuvos
KAUNAS, V/19—“Auto” su

sisiekimo ii’ transporto bendro
vės metiniame akcininkų susi
rinkime gegužės 16 d. pirm, 
mž. Čiurlys pranešė, kad bend
rovė jau turės 50 autobusų. 
Pernai ligi balandžio mėn. ben
drovė teturėjo 10 savo autobu
sų, o rugpiučio 1 d. — jau 35. 
Bendrovė pernai padare 6,471,- 
092 Lt apyvartą, balansas sie
kė 1,901,292 Lt. Metai baigti su 
172,582 Lt gryno pelno. Šiemet 
bendrovė perima keleivių susi
siekimą ir Žemaičių plentu. Ben
drove kreipia ypatingą dėmesį 
į tarnautojų parinkimą ir jų e- 
koūoūiinės būklės užtikrinimą.

- —b —
KAUNAS, V/19 — Jau suves

ti duomenys apie prekybą su 
užsieniais balandžio mėn. Per 
tą mėnesį iš Lietuvos ekspor
tuota už 14,852,000 Lt, o į Lie
tuvą importuota už 9,629,000 
Lt, Taigi, už balandžio men. 
prekybos su užsieniais balansas 
aktyvus per 5 mil. Lt.

1 o — "
KAUNAS, V/19

kio taryba svarsto reikalą Lie
tuvoje įvesti pramonės centrus 
ne tįk Kaune, bet visoje eilėje 
provincijos miestų. Esą, įvedus 
tokius centrus, kaimo prieaug
liui nebūtų reikalo veržtis į 
Kauną. v

o » »
KAUNAS, V/19 — šį pūVasa- 

rį netekus Klaipėdos krašto, bu
vo manomė, kad krovinių per
vežimas sumažės. Tačiau dėka 
musų ekondlninių įstdig'ų grei-

Tautos u-
I

VIENINTELIS LIETUVIŲ 
MEDŽIO SANDĖLIS

Įvairių rūšių medžiaga staty
mui ir taisymui namų. Porčių ir 
garažų. Purių langų ir kitokių 
medžių, popiera stogams ir por- 
čiams. Apskaičiavimas dykai.

Zolp Milwork & Lumber Co. 
3554 8. Halsted St. Yards 2576 
Atdara vakarais ir nedėliomis.

Duodame išmokėjimais.
■■■-M r

PERSIKRAUSTĖ
Boston Dental

X-Ray Lab.
Buvusi prie

4658 S, Ashland Avė. 
DABAR PRIE

4801 S. Ashland Avė
2

9

aukštas Sherman Bldg. Pietų 
rytų kampas 48 ir Ashland. 

Prieš St. Rose of Lima 
Bažnyčią.

Atdara kaip paprastai— 
v. ryto iki 9 v. vak. kasdien.

Didelę malonę padarysite pra
nešdami apie tai artimiesiems 

ir draugams.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ ■

Visi Tdefonai YARDS 1741-1742
fe4į605i07 SOi Hermitage Avė.

: 4447 South Fairfield Avenue
Telefonas LAFAYETTE 0727

-r 1 4 koplyčios visose
LsL <zx X Chlcagos dalyse»•*» « * v, ’ * i- • ■ • I- ‘ K  v w X » »■■ HlįwiWRllW -------------------------

Klausykite mūsų Lietuvių radio programų Antradienio ir šešta- 
! P dienio vakarais 7 vai. Vakaro iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

.^—Pranešėjas P, MLTJMIERAS.
4 <y.* ,i ,1

*

*err-r-i

Chicagos,
Cicero '
Lietuvių ■,
Direktorių
Asociacijos

Direktoriai
Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktj.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

J.LIULEVIČIUS
4348 S. Cahfęrnią Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 Š6. ttafeted Street YARDS 1419

i I. ZOLP Phone Yards 0781 
1646 West 46th Street Yards 0782
_________ ■ i / _ ■

S. P. MAŽEIKA 
3319 Lituanjca Avenue 

f • ‘ j r • • l ’
Ri.HJ .1 U1*! JI * * H11.! .■ 'Ų.    1 > J , ■!■-«■! ............................... .

LACHAWICZ IR SUNŲS
2314 West 23rd Place Phohe Canal 2515
SKYRIUS; 42-44 Kast 108th Street Tel. Pūllnum 1276w. ... . I V- - J _ ... * • f .. ♦ 4 ------- r—. , ur ....  ------- -------- ---------------------------------

Yards 1139
Yards 1138

ALBEIIT V; PETKUS
4704 So. Western Avė. Phone Ldfayette 8024

■ -'W,H 4'H .M1 i, I I ,11,11 i I , i , ,i I . ............    J................. .....

ANTANAS M, PHILLIPS
3307 Litūanica Avenue Phone Yards 4908
—.i , »i i , r ■pi | i' |U l > VI )" n i   11 n »■»> -w—*

ANTHONY B. PETKUS
68,84 So, Węstern Avė, 
1410 South 49th Court Cicerd

Phohe Grovehiil 0142
PhOne Cicero 2109

SPECIALISTAI

LIETUVIAI

KITATAUČIAI

DK. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso*

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

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

BALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą. 
Jaugelyj atsitikimų akys atitaiso- 
nos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.

1712 South Ashland Av.
Phone YARDS 1373.

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

Seredoj
6630 S. Western av.
Tel. Hemlock 9252 
Ketverge, Pėtny- 
čioj, Subatoj ir 

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

GYDYTOJAI ir DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
________ Draugi jos Nariai_______

Ofiso Tel. Yards 5921
DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor, of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo6:30-8:3( 

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Vlrglnia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

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

Dr, F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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 vak.

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 6597

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

(Sti priežastimi galvos skaudėjimo, 
vaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
no, skaudamą akių karštį, atitaiso 
rumparegystę ir toliregystę. Pri
dengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
daidas. Speclalė atyda atkreipiama 

mokyklos vaikus. Kreivos akys

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

DR. ST. NAIKEL1S
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadienį
4631 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad^ Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3650

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.; YARDS 4787 

Namų Tel.: Prospect 1930

8

Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 

Šventadieniais: 11 iki 12
Dr, V, A. Šimkus

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S, HALSTED ST*

6

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

TeL Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—0 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki. 2 po pietų 
jr pup 6 iki 8 vakarę.

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

TeL Office Weptwortb 6336 
Rpz. Hyde Park 3395

Dn Sušauna Slakis
Motėm Ir vMkų Hm gydytoja 
6900 So. Halsted St. 

Valąnd0s-^1—4 po pietų, 7^-8 vak
Išskyrus seredomis ir subatomif

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 38 
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 Laboratorija
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

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—12 vai. ryto; nuo 2 ikt 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki^8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo lO ^ki 12 
valandai dieną. \

Phone MIDWAY 2886.

Telefonas YARDS 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-TeL Central 4411-3 
Namų ofisas—3323 So, Halsted SL 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St. 

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
advokatas

7 So. Dearborn St
Room 1230.

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

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.
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TRIJŲ CICERO PARAPIJONŲ 
PASIKALBĖJIMAS

Petrai? — Labą vakarą, Jokū
bai. \

Jc»kubas — Labą vakarą, .ma
no mieli draugai. O ką? Su ko
kiomis naujienomis šį vakarą?

Petras — Nieko baisaus. Ir 
šį vakarą, kaip ir kitais vaka
rais, atėjau su svarbiu klausi
mu. 

f t

Jokūbas — Na, o kasgi tokio 
jums užkliuvo, kad panorėjote 
plačiau apsvarstyti?

Petras — Jonai, raportuok.
Jonas — Va turiva Lietuvos 

Jėzuitų laikraštį “žvaigždę”, 
šių metų gegužės mėnesio nu
merį. Jame be kitko radome 
mokytų vyrų pasikalbėjimą 
svečiuose Kaune.

Jokūbas — Tai labai įdomu. 
Gal jie kalbėjo panašiai kaip 
mes trys parapijonai? O kas tie 
svečiai buvo ir apie ką jie kal
bėjo?

SPECIALAS
$3.50... 100 ketvirtainių pėdų 
lygių, ištvermių, gražių, Hem- 
lock Flooring.

Specialas už CO.CH 
100 ketvirt.
pėdų

ALBERT LUMBER & 
SUPPLY CO.

3800 SO. WESTERN AVĖ. 
Lafayette 2101

j Jonas — Ten buvo daktaras, 
'keletas studentų ir teologijos 
'filosofijoj fakulteto profeso
rius. Kalbėjosi apie tikėjimą.

Jokūbas Tai iš tikrųjų 
įdomu. Na, o kas ir ką pasakę?

Jonas — Kalba ėjo apie Die
vo žodį. Vienas studentas pa
reiškė abejonę begu iš viso yra 
Dievo žodis. Girdi, gal tik žmo
nių prasimanymai laikomi Die
vo žodžiu. Viena ponia tada įsi
kišo į kalbą ir pareiškė, kad 
Romos katalikų bažnyčia skel
bia Dievo žodį. Tada įsikišo te
ologijos filosofijos profesorius 
ir pasakė, kad Dievo žodis yra 
iš tikrųjų asmeniškai Dievo pa
sakyta tiesa. Čia vėl ima žodį 
studentas ir sako, kad yra abe
jotina, jog toks Dievo žodis 
kada buvo ir ar jis dabar yra. 
Profesorius atsako, kad buvo ir 
yra. O jį paskelbė Kristus. Stu
dentas sakė, kad Kristaus 
mokslas toks tolimas nuo mu
sų laikų ir nuo musų aplinkos 
ir jis toks negyvenimiškas. Pro
fesorius atsako, kad Kristaus 
mokslas nesąs tolimas nei nuo 
musų laikų, nei nuo musų ap
linkos. Kristaus mokslas buvo 
tinkamas ne vien anų laikų 
žmonėms, bet visiems amžiams 
ir visai žmonijai. Girdi, jei 
Kristų atmestume, tai atmestu
me tiesą. Kristus būdamas Die
vas tegali tiesą sakyti. Kalban
čio Dievo reikia klausyti, nes 
kitaip bus paniekinamas Die-

Naujienų-Acme Telephoto
MICHIGAN CITY, Ind. — Policija ieško poros (vy 

ro ir merginos), kuri važiavo vogtu automobiliu. Mergi
na pašovė poliemoną Frank Cougill’ą, kurio paveikslas 
čia dedamas.

vas ir įžeidžiama tiesa. Tai va 
svarbiausieji pareiškimai minė
tų studentų ir profesoriaus.

Petras — Na, ką, Jokūbai, 
manai apie tuos pareiškimus?

Jokūbas — šis pasikalbėji
mas rodo, kad Lietuvos studen
tai yra gan drąsus vyrai ir 
griežtai statosi prieš profeso
rius. Rimti pasikalbėjimai ar
ba diskusijos paprastai eina

Dievui labiau įtikti, prasima
nė kunigams senbernystę (celi
batą). Juk nei Saliamono gal
vos nereikia, kad suprasti, jog 
geriausia Dievui įtiksime ne 
senbernyste arba senmergyste 
ar kitais savo prasimanymais, 
kruopščiai vykindami tai, ko 
Kristus mokė. u. ,

Petras — Su .(a.vo, Jokūbai, 
išvedžiojimais prisieina visiems

Garantuotų Vartotų Karų

BARGENAI
Visokių Išclirbysčių ir Modelių—Visi Bargenai 

Atdara dieną ir vakarais.

Bridgeport Motor Sales
3040 S. Halsted St. Victory 6992

tarp žmonių maždaug lygaus 
amžiaus ir lygaus išsilavinimo. 
O čia studentėlis kertasi su pro
fesorium. Tokiu atsitikimu stu
dentas privalėtų savo nuomonę 
reikšti ir su pagarba klausti 
profesoriaus, ar jis neklysta. 
Studentas ' negali jaustis lygiu 
profesoriui ir oponuoti, jam. O 
minėtame pasikalbėjime išro
do, kad studentas jaučiasi net 
aukštesnis, mokytesnis ir dau
giau išmanąs už patį proefšo
rių. Bet tiek to. Dabar žiūrė
sime, ko verti studento prie
kaištai ir ko ‘Vėi’tf įii'ofešbriauš 
aiškinimai.

Petras — Tai bus labai įdo
mu išgirsti.

sutikti.

Kiti Išplaukimai Iš New Yorko 
birielio 12 ir liepos 13, GRIPSHOLM liepos 24

SKAITLINGA EKSKURSIJA Į LIETUVĄ 
Moderniškam M, S. “Gripsholm” Laive 

Išplauks iš New Yorko Liepos-J uly 1 Dieną 
Per Gothenburg—Stockholm, Švediją, iš čia laivu S. S. Marifholm 
per Baltijos jurą. Ekskursiją vadovauja V. Mučinskas, Švedų Ame
rikos Linijos lietuvių skyriaus vedėjas Amerikoje

KreipkhSs J vietini agentą, arba 
SWEDISH AMERICAN LINE.

181 NORTH MICHIGAN AVENUE, CHICAGO, ILLINOIS

NELAUKITE
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite apsidrausti nuo ugnies namus, baldus, automobilį, arba 
bet ką užsitikrinti, tai prašome ateiti į musų ofisą. Nedrįsti čia, 
nėra ko — susitarsime ir reikalus sutvarkysime.

“PRIKLAUSOME PRIE PIRMAKLASINfiS 
CHICAGO BOARD OF UNDERVVRITERS”

O’MALLEY & McKAY, Ine
GENERALINfi AGENTŪRA

Bankets Indemnity Ins. Co.
Columoia Fire Ins. Co.
Michigan Fire & Marine Ins. Co.
Sehtihėl Fire Ins. Co.

222 W. ADAMS ST 
Kamb. 1517, 1519, 1521 

Telefonas CENTRAL 5208 
Telefonas CENTRAL 5209 

CHICAGO. -

PIRKIT NAUJĄ
• CHRYSLER • PLYMOUTH• CHEVROLET

Tai yra Geriausi ir Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj; moder
niškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai. Tei
singas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461
United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00

Išmokė jom 
už padėtus 

pinigus 4%

SUKYS—D00DY—ANTONISEN, Ine.
(NAUJAME OFISE)

3252 So. Halsted St.
PATARNAUSIM LIETUVIAMS. Mes skolinam pinigus ant 1-mų 
mortgičių, ant mažų nuošimčių. Renduojame Safety Deposit Dė
žutės, rašome insurance, FIRE, PLATE GLASS, LIABILITY, AU
TOMOBILE, TAVERN BONDS, FURNITURE. Patarnaujame prie 
pirkimo ir pardavimo namų. Padarom popieras, egzaminuojam 
abstraktus. Notary Public, mainome čekius. Priimam bilas: van
dens gazo, elektros. Parduodame draftus ir money orders siunti
mui pinigų į Lietuvą ir kitas pasaulio dalis. Važiuojant į Lietuvą 
vakacijų galite nupirkti travelers check.

Šukys-Doody-Antonisen|Bt
G. A. ŠUKYS, President

3252 So. Halsted St. Calumet 2520-1
Valandos: Antr., Treč. ir šešt. nuo 9 ryto iki 8:30 Vakare

DANTIMS
PLEITOS
Pataisoma

UŽTIKRINTOS
PLEITOS J™, grąžinami 

jei nepatenkinti po$12.5O
PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ

Visas piritas daro LAISNIUOTAS DENTISTAS iš impresijų musu 
pačių laboratorijoje—Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

Lawndale Deniai Laboratories
3945 WEST 26TH ST. 1724 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Lawndale 2908-9 Tel. Monroe 9251

KLAUSYKIME 
VA^CARĄ ŠALTIMIERO 
LIETUVIŠKŲ RAMO IBI II | 
PROGRAMŲ i, VU H F 
NUO 7:00-tos VALANDOS VAKARO ■■■■■■■

KAS VAKARĄ—1480 K.

Jokūbas — Abejoti ar yra 
Dievo žodis, kaip tai studentas 
minėtame pasikalbėjime darė, 
ičra baisus daiktas. Daug ap
šviestų žmonių taip pat abejo
ja, o kiti tiesiog netiki, kad 
yra Dievo apreikštas žodis. Bet 
sakyti, kad Kristaus žodžiai 
šiems laikams netinka dėl to, 
kad seniai pasakyti, nėra pro
tinga. Tiesa yra tiesa, ar ji iš
reikšta arba susekta šiandien, 
ar prieš tūkstančius metų. Kad 
žemė skrenda aplink saulę ta- 
40 tiesa arba faktu tada, kada 

. i pradėjo skristi. Bet sakyti, 
<ad Kristaus mokslas yra tie
sa ir Dievo žodis; sakyti, kad 
atmesdami Kristaus mokslą 
žeidžiame Dievą ir paniekina
me liesą, kaipo teologas minė
tame pasikalbėjime sako, o 
įaskui gyvenime tą Kristaus 
mokslą kraipyti, jo nesilaikytų 
o vietoj Kristaus mokymų 
prasimanyti kitokias tiesas ir 
Dievo garbei prasimanyti kito
kius patvarkymus, tai jau ki
tas dalykas. Kristus savo apaš
talams, vadinasi, kartu ir jų 
įpėdiniams kunigams įsakė be
turėti nei aukso, nei sidabro, 
nei deimanto, nei dviejų j ūpų, 
nei dviejų lazdų. O svarbiau
sias Romos katalikų bažnyčios 
kunigų daiktas, kaip visi žino
me, yra didelis pelnas prikimš
tas primurdytas pinigų. Kristus 
sake: dykai gavote, dykai ir 
dalinkite. Romos katalikų ku
nigai ne tik nevykina šių įsa
kymų, o dar dvigubai žmones 
aphipa, tai yra ima algas ir po 
to dar riebiai žmonėms pamo
koj a už savo patarnavimus at
skirai. Ar reikia didesnio pa
niekinimo Kristaus mokslo? 
Kristus sakydamas apaštalams 
neturėti nei delmono, nei auk
so, nei sidabro, nesakė neturėti 
nei pačių, nei vaikų. O Romos 
katalikų bažnyčia neva kad

—Jonas — Ale žiūrėk, Pet
rai, jau ir 12 nakties nebetoli, 
aš jau turiu skubėti namo. To
dėl aš irgi esu labai dėkingas 
Jokūbui už taip aiškiai minė
tų klausimų išguldymą.

Petras — Einu ir aš sykiu. 
Lik sveikas, Jokūbai. Labai 
ačiū už taip logišką visų klau
simų išgvildenimą.

—Jokūbas —-Likite sveiki, 
mano mieli.. Užeikite kitą va
karą. -—Cicero Jokūbas.'

J '.Į-------- --
Jeigu Jus Šilta's Oras 
Kankina, Tai Matykit 

Martinkų
Vasaros šiltas oras yVa labai 

geras dalykas dėl sveikatos, ale, 
jeigu per daug — tai kita bėda. 
Stanley Martiniais todėl pataria 
visiems, kaitros orui perdaug 
kankinant, atsilankyti į jo vy
riškų Rūbų Krautuvę antrašu 
3358 S. Halsted St. ir nusipirk
ti vasarinius aprėdalus.

Pritaikę rubus prie šilto oro, 
jus visai neją^Jįjbį^. .to didelio 
karščio, kuris jus kankina. Len
gva skrybėlė, vasarinės kelnės, 
sportiški marškiniai, ypač apa
tiniai dėl vasaros oro tai tikra 
pagelba. Martinkaus vyriškų rū
bų krautuvės užlaiko visokių 
firmų vyriškus rubus už pato
gias kainas. Nepamirškit antra
šo __ 3358 S. Halsted St.

(Skelb.)

žemos kainos ir kokybes darbas

CermakCor.sMionCot 
NAUJŲ NAMŲ 
PERTAISYMAS 

MODERNINIMAS 
PAMATAI 

KARPČNTERYSTE 
PLYTŲ DARBAI 

CEMENTO DARBAI 
PLUMBINGAS-ŠILDYMAŠ 

KRAUTUVIŲ FRONTAI 
PORcIAI 

UŽDARYMAI PORČIŲ 
VIŠKŲ FLATAI 
VASARNAMIAI " *
REZIDENCIJOS 

GARAŽAI — GASO STOTYS 
DYKAI APSKAIČIAVIMAS 

PINIGAIS AR IŠMOKĖJIMAIS 
MES FINANSUOJAME NUO 

______ 1 IKI 15 METŲ __  
2207 Archer Avenue 
KAMPAS ARCHER AVĖ. IR 

CERMAK RD.
Tel. CALumet 2967 

PO 6 V. V. SAUKTI 
VICtory 9526

'•< j"~' ......... '"T1 ..... ; 1

Garsinkites “N-nose”
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NAUJI 1939 METŲ FRIGIDAIRES REFR1GERA- 
TORIAI YRA AUGŠČIAUSIAI IŠTOBULINTI

DAUGIAU IR GREIČIAU LEDO SUŠALDO

MAŽIAU ELEKTROS JĖGOS VARTOJA

_______ TURI GRAŽIAUSIĄ IŠVAIZDĄ_______  

TURI ILGIAUSIĄ GARANCIJĄ

DIDIS PASIRINKIMAS DYDŽIO IR MADŲ 

Palyginus Rūšį Kainos Nepaprastai Mažos 
šeimyniškos mieros FRIGIDAIRES refrigeratoriai 

1939 metų mados parsiduoda nuo 

$119.50
IR AUGŠČIAU 

DIDI NUOLAIDA Už SENUS ŠALDYTUVUS IR 
KITUS DALYKUS

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Alimw €A\furnituriFURNITURE CJL
2536-40 West 63rd Street

PRIE MAPLEW00D AVENUE
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Duodam Paskolas ant 1-mų 
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės Galima 
Pasirenduoti

Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die

ną, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vai. vakaro.

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec. 

t

UŽEIKIT PAS
PETE YOUNG

— narys —
•v 271 *AM. LEGION POST
CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS

^Schlitz Alus
82nd ir KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus) 
WILLOW SPRINGS, ILL.

Nepamirškite Užeiti Pas

JOSEPH LEPPA
Visados turi skanių sandvičių ir 

vištienos.
Pabst Blue Ribbon Alus. 

Daržas mažiems Piknikams. 
82 ir KEAN AVĖ.

Tel. Willow Springs 45.
..... i . — .. i /

STANDARD CLUB)
-Wl- nu BIIMI I ......................—M .............  I

Švelni Degtinė—100 Proof rrn
BOTTLED IN BOND

Nėra Geresnės Degti
nės už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT. $4
4/5 Kvortos ■ -VU

Reikalaukit
SAVO APYLINKES
TAVERNOJ

I5c DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

±XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Ni UIIENOS
Tbę LltluuAiiaii Daily Newi

Published Daily Except Stmday by
The Lithuanian News Pub, Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8590.

Subscription Kates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.

Užnkyma katauu
Chicagoje—paštu:

Metams ...... ................   $8.00
Pusei metų —-------- —
Trims mėnesiams  
Dviem mėnesiams  
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per išnešiotojus 
Viena kopija______
Savaitei ......... ............. ..
Mėnesiui ------------------

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,

1.50 
.76

fe-APZVALGA-^
.... ......... . ' ■" ■ >"1 '

ŽURNALAS “KULTŪRA”,demokratus, nes socialdemo,-
SVEIKINA “NAU- • • - • - - •

JIENĄS”

Lietuvos gyvenimo posūkiai

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

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau« 
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St, 
Chicago, I1L Telefonas Canal 8500,

Metams__________________ $5.00
Pusei metų-----------------------2.75
Trims mėnesiams ......... ...... - 1.50
Dviem mėnesiams  1.00
Vienam mėnesiui ............— .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams 
Pusei r 
Trims 
Pinigu

Orderiu

nesiams 2.50

Transporto reguliavimas

Ikrą tąi Sovietų Sąjungoje netu
ri teisės nei organizuotis, nei 

Į sava laikraščius leisti, nei ko
kių kitu būdų veikti, kaip tam 
tikrą darbininkiško judėjimo

Nepaprasto meto” įstatymas. — Tautininkų sąjunga 
nesusipranta likviduotis. — Nėra pajėgų konsolida
cijos. — Kova dėl vyriausybės.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Šių metų 4-ame žurnalo “KųV 
turos” numeryje įdėtas ilgpkae 
straipsnis apie “Naujienų” 25|srQVČ, reiškią — neturį jokių 
metų sukaktuves ir šitokie, svei-1 teisjų, 
kinimo žodžiai musų dienraš
čiui:

> .......
Pereitą sąvąitę J. V. senatas priėmė svarbų trans- r 

portacijos bilių iv pasiuntė jį svarstyti atstovų butui. Tuo 
biliuiu pavedamą Tarpvalstybinės Prekybos Komisijai 
(Interstate Commerce Commission) tvarkyti visas trans- 
portącijos šakas, neišskiriant ir transporto vandens ke
liais.

Tai yrą labai didelės reikšmės reforma, nes yienąi 
federalinės valdžios įstaigai čia suteikiama galia regu
liuoti geležinkelius, busų linijas, sunkvežimių (trokų) ju
dėjimą, navigaciją J. V. upėmis ir ežerais ir susisieki
mą orlaiviais. Tai, gal būt, yra stambiausias žingsnis į 
“valdžios” reguliaciją” biznio, koks iki šiol Amerikoje bu
vo padarytas.

Tačiau keistas dalykas, kad spauda apie tą bilių be
veik nieko nerašo. Senate jisai buvo priimtas visai ra
miai ir dabar be jokio triukšmo jį diskusuoja antrieji 
kongreso rūmai. Laikraščiuose nematyt riksmo, kad val
džia tempia kraštą į “komunizmą”. Kodėl opozicija šia
me atsitikime pasidarė tokia taiki?

Šitai “valdžios reguliacijai” nesiprięšina Wall-stry- 
tis, kurio rankose yra daugumos geležinkelių kompanijų 
kapitalas. Geležinkeliai visą laiką skundėsi, kad jiems pa- 
veržia biznį transportas vandenimis. Vandens keliai yra 
pigiausi. Geležinkeliu gabenti prekes negalima taip pi
giai, kaip upėmis ir ežerais — štai dėlko stambiausieji 
pramonės centrai Amerikoje išaugo prie Didžiųjų Ežerų, 
(Chicago, Gary, Detroit ir 1.1.) ir prie stambiųjų upių 
(pav. Pittsburgh)., , ’ J

Išaugus motorinei pramonei, geležinkeliams darp 
kompeticiją dar ir trokai, busai ir automobiliai, o pasta
ruoju laiku ir aeroplanai. Taigi tasai visas transporta- 
cijos šakas apimąs bilius turi tikslą apsaugoti geležinke
lių biznį. Pagalba geležinkeliams, matyt, bus teikiamą 
daugiausia tuo, kad valdžia labiau suvaržys trąnsportą 
upėmis ir gal būt, pakels to transporto kainas. Tokiu 
budu prekyba bus verčiama daugiau naudotis geležinke
lių patarnavimu.

Kas už tai mokės? žinoma, publika.
Taigi, kaip matome, stambusis kapitalas nekelia 

triukšmo prieš “valdžios reguliaciją”, kuomet jį užgauna 
publikos kišenių. Jisai nesipriešintų ir tokios rųšies, “so- 

t cializmui”, kuris patikrintų gerus pelnus kapitalui, — 
\ kaip, sakysime, Hitlerio “socializmas” Vokietijoje.

Anti-semitiška komunistų demagogija

‘^jmįųaįistai”, anot jo, yra 
ir visų srovių socialistai revo- 

“ ‘Naujienoms’ šios jų sUj-jkuęioAįi^rįųi kairieji, viduri- 
kakties proga priklauso nuor dąšnįeji, nes ir jięms y- 
širdžiausį musų sveikinimui ra atimtos, vįsos teisės. 
ir_ geriausi ateities darbo liiy soęįąįistmiąmą
kčj imai.” Internacionale
Labai palankiai įvertinęs «įie visi “kriminalistąi”, nę- 

“Naujienų” vaidmenį Amerikos žiūrint to, kad ir Rusijos so- 
lietuvių visuomeniniame gyve- cialdemokrątų partiją ir Rusijos 
nime ir jų atliktus darbus Lje- Įsociąlistų-revpiiucionięrių parti- 
tuvos nąudąi, žuęnaląs rąšę: ja priklauso prie viso pasaulio 

“‘Naujienos’ yra didelio socialistinio judėjimo ir turi sa- 
formato dienraštis, kuris kąs- vo ,atst°vus Socialistinio Darbi- 
dien išeina aštuonių puslapių, nink,J Internacionalo centro j- 
o įvairių švenčių proga išej- stalgose' Pagal to komunistų 
na net keturis ar šešis kar^s W° W bendradarbio togi- * ■ ’ i | lir.mn IrnJ knmn holui in ,
padidintas. Jubiliejinis ‘Nau
jienų’ numeris išėjo 48 di
džiulių puslapių. ‘Naujienos’ 
gausiai iliustruojamos. Reikia 
įdėti daug darbo, sumanumo 
ir apsukrumo, norint tok$jąi 
didelis dienraštis, įvairia me
džiaga kupinas, išleisti. Rei
kia turėti didelio žurnalisti
nio patyrimo to sugebėjimo 
toksai dienraštis redaguoti. 
Čia didžiausias nuopelnas pri
klauso ilgamečiam ‘Naujie
nų’ redaktoriui P. Grigaičiui, 
kuris savę talentinga, gilaus 
publicisto plunksna išlaido 
‘Naujienas’ aukštame žurąą^ 
listiniame lygyje. Ypač pažy
mėtini jo vedamieji straip<s- 
uiai, kurie dedami kiekviepa- 
me dienraščio numeryje ir 
kuriuose greitai to vykusiai 
vertinami visi tiek pasaulio, 
tik Amerikos, tiek ir Lietu
vos gyvenimo svarbieji įvy
kiai. Ė, Grigaitį,' >be abejo, 
tep^ą'ljik^fyiį^ žymiau
sių lietuviu publicistų ne tik 
Išeivijos, spaudoje, bet ir ap
skritai visoje mūsų žurnaįijs- 
tikoje.

“Antrasis ‘Nąiųiepų’ re
daktorius jau kuris laikas y- 
ra inž. Konstantipas Augus
tas.”

Maskvos organas New Yorko “New Masses” ryžosi 
atremti buv. sovietų generolo W. G. Krivitskio revelia- 
cijas apie Stalino politiką Ispanijoje anti-semitišku riks
mu, kad tas generolas esąs “Šmelka Ginsberg”. Tą riks
mą paskui ėmė kartoti ir kiti komunistų laikraščiai, tarp 
jų ir “Laisvė” su “Vilnim”.

Savaitraštyje “Time” dabar rašo tas asmuo, kuris 
padėjo Krivitskiui paruošti straipsnius anglų spaudai, 
būtent, Isaac Don Levine (beje, savo laiku buvęs didelis 
bolševikų garbintojas). Jisai sako, tai kas čia tokio, kad 
Krivitskio tik: 
basadoriaus M

Tasai Londono ambasadorius Maisky vartoja ne tik
tai netikrą pavardę, bet jisai, kaip rašo Don Levine, per 
keturis metus kovojo prieš Leniną ir bolševikų revoliu
ciją. Prie bolševikų jisai prisiplakė tiktai 1921 m. Vadi
nasi, jisai pakeitė! ne tiktai savo pavardę, bet ir savo po-

?oji pavardė yra Ginsberg: juk sovietų ąm- 
MaUkio tikroji pavardė yra Lachavętsky!

ką išęipa, kad Socialistinis Dar- 
įjjjąinkų Interųaciojialas koope- 
rii'.ią su “kriminalistais” ir lai
ko savo vykdomose įstaigose tų 
“krimiųąUstų? ■ atstovus!

Ir jįsąi įrodinėja, kad Mote
tų Sąryšis, kuris sakosi kovo
jąs “prįeš fašizmą”, šitokiai 
šlykščiai komunistų propagan
dai neprivaįąs priešintis, nes 
tąs, sąryšis esąs “nekaltas”, kad 
sovietų valdžia visus Rusijos so
cialistus pavertė “kriminalis
tais” ir atėmė jiems teises. Jei
gu taip, tai išeina, kad Moterų 
Sąryšis yra kaltas, kad fašiz
mas paverčia visus savo priešus 
“kriminalistais” to kapoja jiems 
galvas arba kankina koncentra
cijos stovyklas, — nes prieš fa
šizmą jisai kovoja!

Ar pilnam prote buvo tas ko
munistų rašytojas, kuomet ji
sai šitaip “ąiškino” Moterų Są
ryšio nuęistątymą? Jisai dargi 
nesidrovi vartoti vardus kai ku
rių moterų — p-lės Mikužiutės, 
p-ios Mifcčikaitienės to p-ios 
Pundulienčs — bandydamas į- 
tikinti pubįiką, kąd ir jos pri
taria šitokiems jo argumen
tams. šitaip1 tyčiotis iš moterų 
veikėjų yra ųęgražų.

Ta visa komunistų organo ir 
jo bendradarbio argumentacija 
yrą grynai ; “totąlitąriška”, fa
šistišką. Nes juk fašistai, atim
dami teises savo politiniems 
priešams, apšaukią juos pikta- 

Vietiniame komunistų organe ^?als- T^P PasielS6, Mussolinis 
vienas, jo bendradarbis vadiną .‘a 1^e’ e Prov° <atonų su- 
“klasta” t? “Naujienų” redak- P^esln™o pneš
toriaus pareiškimų, kad Sovię- d,UCeS . W‘l ^drausdamas 
tų Sąjungoje, kurios tvarką ko- V.U?P^/V^L — P ^a” 
munistai nuolatos giria, “sočią- slc5’.- 1 . °ue *JoJe> su"
listai neturi jokių politinių tei- nall(<.I',<^1"as.< v,sasl opozicines 
šių”. Anot to komunistų ben- par,,Jaa dcI; ^^o padegi- 
dradarbio, - fc;. talP ^darc ir Smetonos

diktatūra, ųz provokatorišką
“Sovietų žemėj teisių ne(u- Plečkaičio ^sąmokslą” prieš

ri tik tie, kurie kriminaliai Voldemarą ųžjąrydama social-
. nusikaltę. Jei kurie buvę so- demokratų organizaciją.

cialistai iki to dasigyveno, tąi Bet komunistų “Vilnis” da- 
čia ne tik ne Moterų Sąryšjo bar sako, kad tokių p.ąį pHnęi- 
kaltė, bet ir net ir ne SSSR yra paremta ir totalitariška 
valdžios kaltė,” Stalino diktatūra Rusijoje: ir
Na, Moterų Sąryšio, žinomą, galyje, girdi, tų visų sro- 

niekas ir nekaltino dėl to, IPąones, kurie neturi pilię-
socialistams yra atimtos teisės esą “kriminaliai nų-
Sovietų Rusijoje. Jeigu tą s,ą-[siMhę> 
ryšį galimą kaltinti, tai ne beųt Mes visgi abejojame, ar bent 
I.Uv, kąd jisai arba viena akia viena protaujanti ir sąžininga 
vcpriųiato, arba neturi pilieti- moter^ komunistų filo-

TOTALITARIŠKA 
ŠLYKŠTYBĖ

nes drąsos pasakyti tai, ką ma
to.

Bet rašyti, kad nėra kalta įr 
SJSSR valdžia dėl teisių atėmi
mo socialistams, tąi jau tikrą!, 
anot to komunistų organo ben
dradarbio, klasta, ir dargi biaų- 
iT klasta!

• ' -Z' • I

Kas gi atėmė socialistams tęį- 
ses Sovietų Sąjungoje, jeigu ųe

sofiją pąręips. Jeigu ją remįa 
Moterų Sąryšis, tąi jisai tuvi 
būti nmųaskuotąs, kaip, demo
kratijos priešų padaras.

- v. ■ * ? •

Toliau Don Levine nurodo, kad Krivitskio-.Ginsbergo
vardas yra Samuel; o komunistų organas “New Masses”!tos šąlies valdžia?
pavartojo anti-semitišką pravardžiavimą “šmelk^ 3Ęppjpnistų organo rašytojas

L . . despotišką ąovięįy valdžįos 
įdomu tačiau, kad iki šiol tik komunistu laikraščiu politiką ne tiktai ųž^toia* bet įr 

baųdų pątęisiųti tųp^ kad sovie
tų Rusijoje sųcįąlįątai esą “kri
minaliai nusikaltę”. ,

Vadinasi, “kriminalistais” 
sąį ląiko yisųs Rusijos sociąl-

Amerikoje bandė užginčyti tą faktą, kad G. Krivitaky 
buvo sovietų generolas. Pati sovietų vaįd?įą to f^kto už
ginčyti dar nedrįso, nors aiškus dalykas, kad jeigu Ęri- 
vitskis butų apsimetėlis, tai Maskva butų seniai tatai pa
skelbusi. / > .

1 TTT" v

Išsiųsti 4 darbo sto
vykla 
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JAUNĄS, — Pasižymėję įr 
nepątąi^omi triukšmadariąi 
Juozas Keturakis to Josifas 
Fipkelšteinas, gyv. Kaune įr 
Pranas Noreika, gyv. Taura
gės ap^., Linkuvos m., kaip pą- 
Vojingi viešajai tvarkai asme
nys, yidąus reikalų ministerl© 
jputarimu atiduoti šešiems m|- 

į nėšiams į priverčiamojo darbo 
-ist^. y.

r

Lietuvos visuomenė nekan-|tai tautininkų sąjunga savaime 
trąudama laukė taip vadinamo turėsianti užsidaryti, šioks mi- 
“nepaprasto meto” įstatymo, nistro viešas pareiškimas buvo 
Šio įstatymo laukė ne todėl, visų džiaugsmingai sutiktas ir 
kad juo tikėtasi susilaukti aiš- jam visi pritarė!
kesnio to laisvesnio politinio ir O štai vienok tasai įstaty- 
visuomeninio gyvenimo sutvar- mas išėjo kitoje redakcijoje, 
kyino* bet todėl, kad įstatymu Turėkime galvoje, kad seimui 
buvo lyg žadėta tautininkų są- neveikiant įstatymai skelbiami 
jungą uždaryti. Jei Lietuvoje prezidento... na, o seimas susi- 
gąįėtų šiuo metu veikti visos deda išimtinai iš tautininkų... 
politinės partijos, kurios iš se
no dalyvąvo Lietuvos valstybės 
kūrybos darbe, niekam nei į 
galvą neateitų tokią mintis no
rėti ar reikalauti, kad tautiniu-1 
kų sąjunga butų uždaryta. Tuo
met ir ji laisvai tarp kitų par
tijų galėtų veikli ir su jęmis 
varžybose dalyvauti. Niekas 
neabejoja, kad tuomet ir tautį- 
nipkų partija, ar sąjunga savo 
turiniu butų kitokia, nes jai 
tektų skaitytis viešai su visos 
visuomenės 
dabar veikia 
organizacija, 
junga, nors 
iai vyriausybę sudaro jau ir! 
dtų srovių žmonės. Juk iš tik
rųjų tai nėra normali padėtis. 
Kitų srovių, tai yra liaudinin
kų ir krikščionių demokratų 
atstovai įėjo į vyriausybę su
tikdami su esama padėtimi, tai 
yra, kad kitų partijų veikimas 
nebūtų atgaivintas. Mat, esa
mose vidaus ir tarptautinėse 
politikos sąlygose 
kad busią geriau, jei politinės 
organizacijos visai 
tuo pačiu lyg bus 
daus politiniame gyvenime kar
tais bereikalingai pasireiškian
čių aistrų ir galvota geriau bu
sią viso krašto pajėgas suburti 
vyriausiai krašto gynimo rei
kalams, kad išprei Lietuva tap
tų žymiai atsparesnė. Lietuvos 
pažangioji visuomenė šitam lyg 
ir pritarė to sveikino susidariu
sią naują vieningo darbo vy
riausybę. Kaip jau žinote, nei 
socialdemokratai jokių ypatin
gų reikalavimų nestatydami tai 
naujai vyriausybei pritarė, ar
ba tikriau sakė, kad 
teigiamas reiškinys.

Betgi daugelis taip 
kad tautininkai patys 
sją politiškos išminties 
darysią. Bet gi tautininkai šito 

. nepadarė ir užsispyrę pasiliko 
ir toliau veikti. Tai buvo nu
sistatyta taip, kad i^leisią, nepa
prasto meto įstatymą, kuriame 
busią įsakmiai pasakyta, kad 
šiam įstatymui veikiant visos 
politinės organizacijos uždaro
mos. Tuo budu tautininkų 
junga nustosianti veikti ir 
pačiu visos politinės srovės 
sidurs lygioje padėlyje, 
štai tasai įstatymas jau 
skelbtas ir jame pasakyta štai 
kas: nepaprastąjį metą paskel
bus, organizacijos ar jos pada
liniai, jei kenktų valstybės sau
gumui, visuomenės rimčiai, vie
šajai tvarkai ar kitiems valsty
bės reikalams, vidaus reikalų 
ministro nutarimu gali būti su- 
stąbdytos arba uždarytos. Tai
gi išeina, kad tik vidaus reika
lų ministras turės spręsti, kuri 
iš veikiančių organizacijų yra 
uzdarytipa.

Žinoma, kitu atsitikimu tai 
butų lengva šitą įstatymą ii’ 
tautininkų sąjungai pritaikinti, 
beį turėkite galvoje, kad tauti
ninkų sąjungos vyriausias še
fas yrą valstybes prezidentas... 
Juk tokiu atsitikimu negi 
skelbsi, kad tautininku sąjun- 

, gą kenkia valstybes saugumui, 
, ar visuomenės rimčiai... O dar 
, visąį nętąip seniai vienas iš mi- 

nistrų, bųtept, žemės ūkio mi- 
, pistras Jurgis Krikščiūnas Aly- 
tuję viešame susirinkime pa- 

, smelkė, kad kaip pradėsiąs veik
ti nepaprasto meto įstatymas,

opinija. Bet štai 
tik viena politinė 
tai tautininkų są- 
šiuo metu forma-

nusistatyta,

neveiks, tai 
išvengta vi-

tai esą

suprato, 
parody
to užsi-

tojų pritaria naujai vyriausy
bei ir iš jos laukia griežtesnių 
ir tvirtesnių žygių! Jei įvyktų 
kokie nors balsavimai ar rin
kimai, visai neabejotinai gali
ma tvirtinti, kad jie neišeitų 
tautininkų naudai ir * tautinin- 

i kai nepravestų nei vieno atsto
vo! Deja, jokių rinkimų nenu
matyta, seimo kadencija dar 
nesibaigia, savivaldybės turėtų 
būti šiais metais renkamos, bet 
apie tai dar tylima.

Tuo budu Lietuvos visuome
nė viešai savo nusistatymo ne
gali pademonstruoti, o kol kas 
tautininkai įkyriai tvirtina, kad 
jie esą tikrieji ir pašauktieji 
kraštų tvarkyti. Tai nepavydė
tina Lietuvos pažangiosios vi
suomenės padėtis! Panaši padė
tis dabar daugelio Europos val

stybių. Gal ir tik todėl fašistų 
vadai be mūšio tik maršui gro
jant žygiuoja pirmyn ir grobia 
svetimus kraštus.

Lietuvos vidaus padėtis, tai 
miniatiūroje visos Europos pa
dėtis. —B,

Tai štai jau kelintą kartą vi
suomenė susilaukia į jos karš
tą nuotaiką šalto vandens...

Žinoma, tai butų niekis, bet 
dalykas tas, kad tautininkai 
veikia ir veikia ne visos tautos 
[pajėgų konsolidacijos linkme, 
bet jie vis senu jiems įprastu 
budu deklamuoja savąją vie
nybę, suprask, vienybę tik tau
tininkams... štai neseniai Vilka
viškyje tautininkų susirinkime 
dalyvavo tautininkų šulas, bu
vęs saugumo departamento di
rektorius, buvęs Klaipėdos gu-|15 d. Apskrities agr. Dailydė, 
bernatorius, o dabar valstybės į jo mažametis 
tarybos narys J. Novakas. Jis 
pareiškė, kad tautininkai, ne-Įvo Birutės gatve. Vos kelias- 
paisant į visas kliūtis, neliūsto- dešimt metrų prieš Akmenos 
šią veikti ir savo sieksią. tiltą ant kelio išbėgo vaikas.

Žinoma, to toksai pareiški- Vairavęs mašiną, kad išvengtų 
inas butų niekis, bet turėkite nelaimės, staiga mašiną pasu- 
galvoje, kad tautininkų eilėse|ko į kelio 

| didžiulė dauguma, tai atsakingi 
valdininkai, kurie valstybės 
aparate eina svarbias pareigas. 
Tai naujiems ministrams ten
ka lyg ir svetimomis 
viską tvarkyti.

O be to, toksai 
tautininkų pareigūno 
valstybės nario pareiškimas lyg 
ir įpareigoja valdininkus klau- 
syti tautininkų sąjungos duotų 
nurodymų! Spėj u, suprasi te, 
kad tai nėra normali padėtis, 
kuri visuomenės tarpe įneša 
daug nerimo ir rūpesčių. Tau- 
Iliniukai valdininkai jau vien 
karjeros sumetimais gali nevi- 
suomet pasiduoti vyriausybės 
narių drausmei. Butų visai ki
ta padėtis, jei tautininkų są
junga visai atvirai ir nuošir
džiai pasisakytų, kad siekia 
tikrai visos tautos vienybės ir 
tuo pačiu budu besąlyginiai re
mia 
nėra, 
iniai

Iš Lietuvos
Šiurpi nelaimė

KRETINGA. — Gegužės mėn.

sunus ir agr.
Vaitekūnas automobiliu važia-

pusę ir atsitrenkė 
pylimo 

Tačiau 
nulužo

rankomis

atsakingo
ir kartu

są- 
tuo 
at- 

Bct 
pa-

šią vyriausybę. Bet šito 
Tautininkai nedvipras- 

pasisako, kad jie šią pa
tik kenčia kaipo laikiną,

pereinamą momentą ir kad šio
ji vyriausybė tik laikina!

Šiokius pareiškimus jus išgir
site iš tautininkų lupų ir bent 
kiek atsargiau jie panašiai pa
sisako sąvo spaudoje.

Tai tenka konslanluoti tasai 
faktas, kad Lietuvoje kova dėl 
vyriausybės tęsiasi ir toliau. 
Nors visas kraštas aiškiai yra 
pritaręs šiai vyriausybei, nors 
visi žmonės džiaugiasi tomis 
naujomis ’ permainomis, bet 
tautininkai savo neišsižada ir 
vėl lukeriauja, kada galėsią 
tęsti ir toliau monopolio poli-

Pažangioji visuomenė nesi
ryžta apvirai stoti su tautinin
kais į kovą, nes gerai nusima
no, kad tokia atvira kova vi
daus kartu ir užsienio padėlį 
dar tik labiau sukomplikuotų, 
nes tuo galėtų pasinaudoti tik 
Lietuvos priešai, kurie tyko su
daryti bet kokias provokacijas.

Tautininkai visai nepaisyda
mi viso to, tik tą padėtį savo 
partijos nąudai dabar išnaudo
ja.

Jiems tai labai lengva išnau
doti, nes jų šefas yra valstybės 
prezidentas. Tai tenka pastebė
ti, kad Lietuvos padėtis vis dėl
to reikiamai nesikonsoliduoja.

Šioji padėtis Lietuvos visuo
menės plačiuose sluoksniuose 
sukelia naujų ir visai rimtų rū
pesčių!

Galima visai tvirtai sakyti, 
kad koks 90% Lietuvos gyven-

sargšulius 
stulpai ne- 
ir automo- 
persiversda- 
pylimo. Iš

į aukšto 
(stulpus), 
išlaikė — 
bilis, kelius kart
mas, nusirito nuo 
važiavusiųjų automobily dau
giausia nukentėjo agronomas 
Vaitekūnas. Agronomas Daily 
dč ir jo supus lengvai sužei
sti. Mašina smarkiai apdaužy
ta.

»00 NUOLAIDOS 
ANT ELEKTRIKI- 

NESledaunes

G. E. 5 pėdų 
$165.00 už ....
Norge, 6 pėdų, 
$179.00 už.......
Westing- 
house .............
Crosley 
Shelvador ....
6 pėdų didelės 
vertės $150.00 
už .................

$114.00
$129.00
$114.00
$117.50
$99.00

5 ir 10 Metų Garantija
SKALBIAMOS IR PROSINA- 

MOS MAŠINOS
Norge, Thor ar CCQ rtH 
Maytag $125.00 už

Lengvi Išmokėjimai
50 Tūkstančių Naujų Rakandų 
Parlor Setų, Bedroom Setų, 

Karpetų už Stebėtinai 
Žemas Kainas

JOS. F.
BUDRIK

Furniture House
3409-11 S. Halsted St.

Tek Tards 3088

BUDRIK’S ANNEX, 
3417-21 So. Halsted St. 

Tel. VAROS 3088
WCFL 970 k., 9 valandą nedėlios 
vakare žymus nuolatinis radio 

programas
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ŠIS BANKAS
Pasiūlo

MAŽŲ IŠLAIDŲ—ILGŲ TERM

Nekilnojamo Turto

PASKOLŲ
• Naujų Namų 

w • Refinansavimo 
® • Pirkimų

PO

Apdrausta Morgičių Sistema
Chicago City Bank 

and Trust Company 
HALSTED PRIE 63-čios GAT.

Tel. Wentworth 8800 
Federalės Depositų Apdraudos 

Korporacijos Narys.

Bruno ir Josephine
Kacucewicz

VASARNAMIS
LAKE SHORE
COUNTY ROAD

BEVERLY SHORES, 
INDIANA

Puiki vieta praleisti atostogas. 
Prie pat Michigan ežero. Galima 
maudytis ir kaitintis saulės spin
duliuose.

Vasarnamis įrengtas su visais 
moderniškais patogumais: yra 
elektra, bėgantis vanduo. Kam
barių kainos prieinamos. Prašo
me atsilankyti. ą , 

jĮ f * , j t »‘ __ r r- M h i;

Baigia Aukštuosius 
Mokslus

Konstancija Paugaitė

Įdomi “Naujos 
Gadynes” Choro 
“Sporto Šventė”
Įvyks Rytoj, Evanstono Golfe 

Ęliube

Darbuosis Aviacijos 
Srityje

CICERO. — Su pasižymėji
mais baigia aukštų mokyklą. 
Tai duktė Jono ir Marcijonos 
Raugų. Nežiūrint sunkaus 
mokslo metų, panelė Connic 
rasdavo laiko dalyvauti chore 
ir aktyviai veikli. Tai garbin
ga narė Naujos Gadynės choro. 
Yra dalyvavusi “Naujienų” gra
žuolių konteste ir nuo pirmos 
liepos mėnesio šių metų oficia
liai perima tėvo “dislribuling’’ 
biznį.

Su savo sesute, Mrs. Riven, 
jos abi yra pasiryžę įrodyti, 
kąd ne vien vyrai sugeba biz
nius vesti. Aš esu dauginus ne
gu tikras, kad jų pasiryžimas 
bus sėkmingas ir štai kodėl. 
Tėvas p. Pauga per daug metų 
buvo biznyje ir jo dukterys bu
vo knygvedės. Turėjo progos 
suprasti kaip apyvarta eina, 
kur ko kam reikia. Visa tai su
prasdamos, kodėlgi negali pa
čios būti bosais,? Žinoma, kad 
gali.

Keli desėtkai metų atgal to
kie dalykai moterims buvo ne
prieinami, o šiandien kas kita. 
Merginos ir moterys kai kurio
se šalyse stovi aukščiau už vy
rus pasaulio valdovus. Civiliza
cija viską keičia, tobulina.

Tad, geros ateities naujoms 
biznio vedėjoms. —D.

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)
v - ............. --- ■ —

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenuę 
Telefonas PORTSMOŲTH 9022

POCAHONTAS Mine Run $7.00
PETROLEUM CARBON COKE $7.25 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas I

Šios kainos tiktai iki Liepos 1, 1939 
Sales Tax ekstra.

“Naujos Godynės” choras 
kviečia savo rėmėjus ir drau
gus atsilankyti į jų trečią me
tinę, sporto (įieną ir gęlfo tur
nyrą, kuris įvyks rytoj, sekma
dienį, birželio 11 d. Evanstou 
Community Golf Club laukuo
se. “Naujos Gadynės’’ choras 
yra vienintelis, kuris tokius pa
rengimus ruošia, ir musų drau
gai ir rėmėjai, kurie jau lan
kėsi sporto dienose praeityj., 
nekantriai laukia sekmadienio 
ir šių melų “sporto dienos”.

Apart visokių sportų, bus ir 
kortų lošimus. Bus net ir pi- 
nochle turnamentas, kuris pra
sidės nuo 1 ir tęsis tol, ko] lo
šėjai norės. Golfo turnamentas 
prasidės nuo 9 A. M. Vakarie
nė bus duodama 6:30 v. v. šei
mininkės jau seniai planuoja 
kas reikės pagaminti, bet ką 
jos darys ar nedarys, mes ga
lini būti tikri, kad viskas bus 
labai skanu.

Visi patogumai
Atvažiuokit į Evaųsloną pra

leisti dieną. Pavėsyj galėsite pa
sėdėtų pasikalbėti su draugais. 
Jei norėsit, gulėsit nueiti prie 
Lake Michigan, kuris randasi 
lik Už 4 trumpų blokų nuo gol
fo klubo. Jei norėsit lošti ten- 
pis, yrą 4 aikštės tam sportui. 
Yra vieta bascballui lošti ir, 
galiau, yra labai graži viela 
musų mažesniems piliečiams. 
Jiems yra įrengti visokie žai
dimo įrankiai. Jiems čia tik
ras rojus. Ncsigailėsit atvažia
vę!

Štai kelrodis atvažiavimui į 
Evanstou Community Golf 
Club: Jei gyvenat Bridgcportė, 
tai važiuokit į norius Michigan 
Avemie — 'Roti te 42 iki Central 
Street, Evanstou.' Pasukit į kai
rę, važiuokit 4 blokus kol pri- 
važiuosit “L” tiltą. Tuoj po til
tu vėl sukit į kairę ir jau bu
sit vietoj. Jei gyvenate Brigh- 
lon Parke, Marcpiclte Parke, 
tai važiuokit Western Avenuc 
<ol galvckąriai pasibaigia. Pa
sukit į dešinę, važiuokit į kal
ną 1 bloką, pasukit į kairę .ir 
važiuokit apie 31/2 mylių iki 
Central Street. Tada sukit į 
jtairę, 2 bloku, ir tuoj po tiltu 
— vėl į kairę. Jeigu važiuosit 
ne su automobiliais, tai su gąl- 
vekariu nuvažiuokit į miestą

Frank Leudanckas
Geras atletas, bąseball 

jas, R. R. Kliubo narys, 
dien jaučiasi nepaprastai 
niC upe. Vakar vakare aplaikė 
diplomą iš Morton High Scliool 
užbaigęs keturių melų kursą.

lošė-
Šian- 
gera-

ii aviacijos srityje. Turi daug 
ambicijos mokintis ir mokiu- v

nik aktyvus R. R. Kliube.

Jaunuolio tėvai
Žodis kitas apie jaunuolio tė

vus, Klemensą ir Marijoną. 
Pats Klem. jau 27 melai kaip 
gyvena šioj šalyj ir visą laiką 
čia, Ciccroj. Pi’iklauso draugi
jose iy nuoširdžiai darbuojasi. 
Jau 17 metų kaip turi užsiėmi
mą prie medžio darbo Crane 
kompanijoj. Yra darbštus, tau
pus, turi nuosavą namą 1440 
S. 48.1b Ct. Pas jį yra viskas 
“up to dale”. Jo gyvenimo

mus Rygoj. Šion šalin buvę 
atvežta mažiukė. Už tat ir po 
šiai dienai jinai vadinaųia “Ma
ryte”, nors čia augus ir pavyz
dingos šeimos. Vyresnis brolis 
inžinierius, kitas gydytojas ir 
jaunesnė sęsittė Emilija taipgi 
gydytoja. '5 “

• r v ■
Tai nieko sa;u\rekordas. Vie

nok Marytė “nesipučia” taip, 
taip kilos merginoj. Pasirinko 
sau už vyrą Klemensą, gryną 
ieluvį žemaitį ir auklėja du sū

nus. Ne tik prižiūri namus, bet 
veikia ir politikoj — denųiŲrą-

ilgamečiai “Naujienų” sJĮsąitytę- 
jai. Tad bukite sveiki ir veik- 
lųs visados. —D.

Remkije TnnS Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

GRAŽUS NAUJI YELLOW GOLD 
MODELS GRANT LAIKRODŽIAI 

__ —

AMŽIAUS PROGA
MUSŲ DIDIS PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS SUSIDEDĄS IŠ ------------ ----------- --------------pn.NAM[ ĮSI- 

NŲMUŠTOS. NIEKUR KITUR JUNGTI- 
EGALI PIRKTI TAIP GRAŽIŲ, PILNAI 
oMobilįų už tiek MMĄI pinigų.

VIRS 300 ATIMTŲ AUTOMOBĮŲll 
SIŪBAVIME. KAINUS NUMUŠTO 
NĖSE VALSTIJOSE NEGALI PI® 

užtikrintų AuTČf~ “
Pirm Negu Pirksi Ateik Atsilankyk į mųsų didį parodos kambarį 
ir palygink musų kąipas, Jus maloniai nusistebėsite, Kiekvienos 

Gamybos ir Modelio čia rasi.
UŽ KAINĄ KOKIĄ IŠGALI MOKĖTI

OLDSMOBILE 6 1938 sedans ir coupes. Sutaupys daugiau kaip 
pusę. Taipgi 2 1937 Sedans ir dešimts 1936 sedąps visi kaip nauji 

Pigiai kaip $320 
PĄCKARD 1938 sedans 2-6, cilfadeidų ir 3-8 ciUpdęrių—-

Pigiai kaip 585
Tąipgį 5 1936 sėdaus Pigiai kaip $395
DODGE 1938 sendan naujutėlis. Sutaupys virš pusę, 3 1937 se- 

dan Ir 5 1936 sedans Pigiai kaip $325
BUICK naujausia 1938 sedan naujutėlis veik už pusę. Taipgi 2 

1937 sedanai ir 1936 kaip nauji. Pigiai kaip $395
. PONTIAC 1938 Sėdau naujutėlis. Sutaupys 50%. Taipgi 1937 

sedan ir 5 1936 sedans. Pigiai kaip $325
PLYMO^JTH 1938 Sėdau už 50 centų ant dolerio. Taipgi* 1936 

sedans. Mažai vartoti. Pigiai kaip $295
STUDEBAKĘR 1938. sedąu naųjuteUą. Tiktai 3465 ir 3 1936 se

dans ir 2 1935 sedans. Pigiai kaip $225
CHEVROLET 1937 sedan neturi ir ženklų, tobulas kaip tuoj iš 

dirbtuves. Taipgi 2 1930 sedans. Pigiai kaip
CHRYSLER 1937 Sedan, trys ir 5 ’35 sedans. Pigiai kaip 
DE SOTO Sedan 1938 kaip naujas

v LA SAULE naujausia 1936 sėdau, rądio, šildytuvas tikrai 
žus. .

NASH 1936 sedan kaip naujas, tiktai
FQRD 1938, sėdau Sutaupys pusę, Taipgi 1936 sedan už tik 
CADILLAC 1937 sedan naujutėlis iš visų pusių

Turime taipgi 1935-34 karų virš 200 ir 33 modelių už pigiai kaip $45
Kiekvienas kąrąs turi 3 mėnesių garantija U dešimt dienų va- 

žiuotės bandymą. Jus galite pirkti su visišku pasitikėjimu. Tąs 
karas, kurį nupirksite iš musų, turi duoti jums naujo karo paten
kinimą ir, beto, mes absoliučiai užtikriname sutaupyti jums šimtus 
dolerių.

Nereikia jums ir pinigų. Mes imame senus karus kaipo įmękė- 
jimą, o likusią galite išmokėti mažais mėnesiniais išmokėjimais iki 
dviejų metų laikui*
ATDARA KASDIEN IKI 10 V. V. IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENĮ

Cook County Finance Co.
1340 W. 63rd STREET. (Prie Loomis)

i- *

TeL Viętory 4965.
STOGDENGYSTt IR BLtKOS 
DARBAL 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus- Leng» 
vųs išmokėjimai jei norite. 
bKidgeport ROOFING and 

SHEET METĄL CO. 
3216 So. Halsted SL

$295 
$285 
$485 
gra- 
$495 
$295 
$265 
$495

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATJMTV AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINfiS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinę ben
drovė Chicagoje, kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį o liku
sią dalį
GALITE IŠSIMOKfiTI PER

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien iki 
10 vai. vakaro ir visą dieną 
sekmadienį.

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite šios progos- Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 XV ėst 63 rd Street 

prie Loomis

Liberty Grove Gate 
(Buvęs Dambrausko Daržas) 

83 & Willow Springs Road
Kas norite smagiai laiką praleisti ir turėti . daug 
smagumo, prašom atsilankyti į musų naujai ištaisy
tą CAFE. Visuomet turim visokių skaniausių gėri
mų ir užkandžių. Taipgi turim sviesto, sūrių, saldaus 
ir rūgštaus pieno, šeštadienio vakarais grieš muzika.

Kviečia JOHN PILKIS

NAMŲ STATYMO 
KONŲRAKTORIUS 

RE AL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
jųnų aut lępgvų mėnesinių išnjokėjimų 
(pgaųnų geriąusį atlyginimą iš Firę In,- 
sųrąnęe Ųonlpanijų dėl tąisymo apdegu
sių namų). Ųąrau pąskęlas ant naujų it 
senų pamų ąut (eųgvų mėnesinių išųidr 
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės pilę

SERGĄ ŽMONES 
kurio turi reumatizmą, ■ blogą 
kraują, odos ligas, kenčia inkstų, 
pūsles ar šlapinimosi negales, tu
rėtų kreiptis į ofisą patarimo 
DYKAI. Tai nieko nekainuos.

LABORATORINIS TYRIMAS 
KAINOJ

Seksualiai nusilpusiems vyrams gy
dymas specialus. Virš Trisdešimts 
Metų Toj Pačioj Vietoj. Mokestis 
nebrangus ir kiekvienam prieina
mas.

DEARBORN HEALTH AND 
PHYSIO-THERAPY SERVICE

Formerly DR. ROSS’
Health Servise and Laboratories 

35 SO. DEARBORN STREET 
Phone Central 4641

Monroe St.. Chicaro III. Imkite ele- 
votorių iki 5-to aukšto. Priėmimo kamb. 606 
d61 vyrų ir 508 d61 moterų. Valandos: 10 
a. m. iki 5 p. m. Nedaliomis 10 a. m: iki 
12 v. Paned., Serod. ir S u bato mis nuo 10 
a. m. iki 8 p. m.

JOHN PAftEL
6816 S. Węstern Avė. Phone Grovehill 0306

Victor Bagdonas
LOCAL * LONG DTSTĄNCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei Štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga
rantu otas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

irie Adams ir Wabash paimkit 
elevatorį užvardintą Evanstou 
Jxpress ir važiuokit iki Cent
ral strcct. Nuo elevatorio plat
formos galėsit matyli golfo 
atiką ir ęhibhouse.

Įžanga šiai sporto dienai nė
ra labai brangi — *$1.50 žmo
nėms, kurie loš golfą, ir 75c 
ticu\», kurie tik atvažiuos ty
rame ore pąbųvoti arbu Ouly- 
vauG piųoęhle t,urnąmente. Abu 
į/angos bilietai yra geri vaka
rienei.

Evanstou Coinmunity Golf 
Club antrašas: 1030 Central S t,., 
Evatislon, UI. Telefonas Grcen- 
leaf 0182. Nuoširdžiai kvie
čiam jus ir jūsų draugus atsi
lankyti ir sykių su mumis pa
silinksminti. Mes užtikrinam 
visus, kad nepaprastai smagiai 
ir sveikai praleisite sekmadie
nį. —Naujos Gadynės Choras,

Anglinis 
^Pasotinąs”

Vakar Chieagos vidįUrmies- 
tyj įvyko įdomi demoųstraci ■ 
ja. Ąrmour instituto męksli- 
niųkąs Dr. Frąncis W. G,odwin 
įpylė “gasolino” pagaminto iš 
ąnglies į standartinės konstruk
cijos automobilį ir išvažinėjo 
su juo visą vidurmiestį. An
glinis °gasolinas” dar nėra pa
ruoštas rinkai, bet už metų ki- 
tų gąl jau bus galima jo nu* 
sipirkti. į

NAUJO IŠRADIMO SU SPRINKSAIS MATRACAS, UŽTIK- 
RINA JUMS PILNĄ PASITENKINIMĄ

• :» . * ! ■ • ■ • ■ •

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE
also BEER COILS in TAVERNS, 

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th SL

Tel. Hemlock 2867
Rez. Rępublic 5688f fINtST Gins rf

GRftOUATlDN.
BKAUTIFUL NEW

OjelltMu Qold Modeli.

GRANT VVATCHES

CPMMANI 
7 JEWEL 

♦19*75 
r>i -

URA
7 JEWEL 

♦15.75

NAVETTE 
7 JEWEl 

♦17.75 
--------®—

Turimą dideli išteklių Bulovą, Elgin, Gruen ir Hamilton laik
rodėlių. Mokėkite nors ir po $1.00. savaitėj.

H. BEGEMAN
Brighton Parko svarbiausia kredito brengenybių krautuvė.

4184 Archer Avepue

$29.50 MATRACAS DABAR TIK -...........   $19.50
$42.50 MATRACAS DABAR TIK -.........    $29.5,0
$12.00 MATRACAS DABAR TIK ......      $8.5Q

$9.00 MATRACAS DABAR TIK .......................................     $6,95
Visi tie matracai yra sprinksiniai ir yra pilnai garantuoti. Vatiniai matracai parsiduoda po $4.95

ROOSĘVELTFURNITURECO.
2310 ROOSEVtl T ROAD SEEIFY B760

Garsinkites "N-nose”
• TJGONTNĖS - 

HOSPTTALS
SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI už $ j J.50 
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama....
VISAS LIGAS GYDOMA $ X)0

Ekzaminaciją įskaitant vaistus 
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndalę 5727.

t FOTOGRAFAS
CONRAD 
POTOGRĄFĄS 

Studija įrengtą pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Pa r b a s 
garantuotas.

420 W. 63rd SL 
Tel. ĘNG. 5883-5841
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teatre

ap-

MORGIČIAI — PASKOLOS
Žemos Palūkanos

/irų Rusių Apdrauda. Rendų ir 
Lujsavyb.ų Managcrnentas

Gordon Realty Co 
80J W. 35th STREET

Chicago, III.
Tel. Yards 4329

Diena Iš Dienos
■'■I ■■ I NU—

Šiandieną Gražuolės 
Sutuoktuvės

MARQUETTE PARK.—šian- 
dieną, birželio 10-tą, 4-tą vai. 
popiet, Nekalt. P-lės šv. Gimi
mo bažnyčioj susituoks jauna 
gražuolė, Josephine Remeikai- 
tė, 6932 So. Rockwell St., su 
jaunikaičiu iš Brighton Park, 
Antanu Smulkiu.

Vestuvių puota įvyks Mar- 
ąuette Hali, prie 69-tos ir So. 
Western Avė.

ši gražuolė yra duktė Jono 
ir Barboros Remeikų, kuriuo
du daug rūpinosi mergaitės 
geru išauklėjimu.

Jos Drauge.

d., 4 
parap. 
varpai 

vie-

lėktuvo sparnais. Skrido milži
niškais lėktuvais, kuriuos tarp 
Chicagos ir New Yorko operuo
ja American Airlines, didžiulė 
oro transporto linija. Pakilę iš 
Chicagos po pusryčių^ pp. Jan
kauskai jau buvo New York e 
pietums, lygiai už keturių va
landų. Tiek kelionę užtrunka.

Jie pasirinko American Air
lines, kadangi pp. Jankauskų 
sūnūs Kazys Roberts turi at- 
sakomingą darbą linijos lėktu
vų stoty j, Chicagos airporte.

Pp. Jankauskams New Yor
ko. paroda labai patiko. Ypa
tingai gerus įspūdžius jie iš
sinešė iš Lietuvos paviliono, 
kuris randasi prie puikios “Tai
kos Fontanos” Parodos užsie
nio pavilionų daly j. Sako, Lie
tuvos pavilionas yra labai gra
žiai įrengtas ir kiekvienas lie
tuvis Amerikoj turėtų jį ap
lankyti ir pasigrožėti išstaty
tais dailės ir pramonės daly
kais.

Chicagiečiai buvo apsistoję 
Tudor viešbutyj, prie Ist avė. 
ir 42nd st. Drg.

Panorama Iš 
Sovietų Rusijos

Dabar eina Sonotone
nauja sovietų filmą — panora
ma iš meno, industrijos 
švietos ir krašto gynimo sri
čių. Kam įdomu ta sovietų 
Rusijos gyvenimo dalis, gerai 
nueiti ir pamatyti šį paveikslą, 
nes nei skaitydamas, nei pre- 
lekcijų 
sieksi, 
duose.

klausydamas tiek neat
idėk matydamas vaiz-

' ' (Skelb.)

Ją Kreditas — 
Tas Pats, Kas 
Banke Indėlis

Vestuvių Varpai . 
Bridgeporte

šeštadienį, birželio 24 
vai. po pietų, Šv. Jurgio 
bažnyčioj, suskambės
plei Albinai Mažeikiutei, 
nintėlei dukrelei ponų Mike ir 
Onos Mažeikių, 3151 S. Union 
Avė., ir jaunuoliui Al. šliakis. 
Jis taipgi brigeportietis, tikras 
lietuvis ir geras patriotas.

Panelė Albina yra maloni ir 
pavyzdinga lietuvaitė, kalba 
gražiai lietuviškai ir yra bai
gusi augštesnę mokslą. Vienu 
žodžiu, abudu jaunuoliai išauk
lėti grynai lietuviškai. Manda
gus ir nepaprastai draugiški, 
sudaro labai gražią porelę.

Po šliubo vestuvių pokilis 
įvyks Lietuvių Auditorijoje, 
3133 S. Halsted St. Dalyvaus 
400, abiejų pusių svečių. Jau
nieji išvažiuos medaus mėnesį 
praleisti, New Yorke. Sugrįžę 
apsigyvens Bridgeporte, arti 
tėvų, kaip jo, taip ir jos. Drau- 
ir giminės linki jaunavedžiams 
pasekmingo vedybinio gyveni
mo.

Clark Teatre Eina 
Visos Nacių 
Nedorybės

Norint pamatyti kokiais bu
dais pasilaiko nacių diktatūra, 
koncentracijos stovyklas ir 
žmonių kančios jose, būtinai 
ateikite į Clark teatrą, birželio 
15 ir 16 dienose. Teatras yra 
prie Madison ir Clark gatvių.

Veikalas pavadintas “Nacių 
belaisviu”. Paveiksle bus per
statyta visi nuotykiai, paimti 
iš tikrojo gyvenimo. Kad su
prasti kas dedasi nacių “kultū
roj” reikia pačiam pamatyti — 
nueiti į Clark teatrą. (Skelb.)

Citizens Loan Association 
yra pinigų skolinimo įsteiga. 
Ji skolina lengviausiomis są 
Jygomis: ant rakandų, auto
mobilių, algų ir notų, žodžiu, 
tai yra naudinga ir pasekmin 
ga finansinė bendrovė.

Citizens Loan Ass’n i steigė 
1905 metais. Jos steigėju yra 
p. John A. Breen. Nuo pat 
įsteigimo ji laikėsi to nusista
tymo, kad patarnavimas turi 
buti teikiamas su šypsą ir šian 
dien juo tebesilaiko. Ilgainiui 
toks patarnavimas teikė įstei- 
gai, kaip ir jos klijentams, vien 
tik gerąją pusę. Už tai šian
dien ir sakoma^ kad “šypso 
kis — Citizens Loan budu.” 
O klijentuose įsivyravo tokia 
nuomonė, kad “Jų kreditas, 
reiškia tą, kas bankuose pini
gą pasidėti”.

šiandien Naujienose 
skelbimas. Patartina 
skaityti.

Genioti Suėmė
su

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Charles Krauchun, 30,

Helen Girdauskas, 22
Stanley Janis, 25, su Mary

Martin, 20
Herman Gurgei, 59,

vina Wagner, 50
Adolph Kazlauskas,

Phyllis Kiaurkis, 21
William J. Koenig,

Violet Butkus, 21
Edward Higgins,

Elaine Bender, 21
Michael Abromavic, 26,

Mary Raznauskas, 22

Reikalauja
Perskirų

Estelle Ambros nuo Walter 
Ambros

Ne Jonikai, Bet 
Atkočiūnai

su

21,

26,

Al

su

su

su

su

kad•Musų prašo paskelbti, 
žinioj apie nuosavybių pirkimą 
ir pardavimą, birž. 6 d., “Nau
jienose”, turėjo buti pasakyta, 
kad “Martha ir Juozapas At- 
kočiunai-Atkins”, o ne “Barbo
ra ir Mykolas Jonikai” parda
vė nuosavybę prie 71-mos ir 
Washtenaw avenue Feliksui 
Stanislauskui.

A. Kuzmickienė

Gavo
Perskiras

Anna Raila nuo Frank Rai
la

Edmund R. Jeski nuo Marian 
Jeski

telpa jų 
jį per- 
(Skelb.)

Miesto teismas apkaltino ku
nigą (arkivyskupą) Steponą 
Geniotį betvarkiu elgesiu ir 
įkalino jį, kai Geniotis negalė
jo sumokėti $1,000 kaucijos.

S. S. R. S. 1939 PANORAMA 
“SOVIETŲ KAVALKADA” 
“JAUNIMO DAINA”, “TA

LENTŲ NAMAS”, “MASKVOS 
GEGUŽĖS PIRMO PARADAS”.

SONOTONE 
66 E. Van Buren 

Tarp Wabash ir Michigan 
Oras vėdinamas — vėsu ir 

patogu

Roselando- Susiv. Liet. Am. 139 kuopos
METINIS PIKNIKAS

Įvyks Sekmadienį, Birželio (June) , 11 dieną 
Rossis Grove, 130 St. ir Stony Island Avė.

Įžanga visiems veltui
Roseland iečiai ir kitų kolonijų lietuviai kviečiami atsilankyti 

į šį musų niknika. Bus tikrai šaunus ir svečiai pilnai užganėdinti. 
Piknike kalbės adv. K. P. Gugis, E. Mikužiutė ir Dr.~A. Montvidas. 
Bus laimėjimas vartų dovanos, kurią laimės veltui vienas iš lai
mingųjų pikniko dalyvių. ^KOMITETAS.

SKOLINA IKI $300.00
ANT 

RAKANDŲ, ALGOS, NOTOS, ar KARO
Galite skolintis pinigų kiek reikia iš “CITIZENS” be apsun

kinimo už legalų palūkanų dydį.
Nuošimčius skaitome nuo neapmokėtos skolos dalies tiktai 

už pralaikytą laiką. JOKIO EXTRA MOKESČIO.
Kreiptis asmeniškai, laišku ar telefonu į artimiausį ofisą 

ŠIANDIEN ar ŠĮVAKAR.

CITIZENSLOANASSOCIATION
(Valdžios priežiūroj)

7 S. Detrborn St.
8U W. 63rd St.
1604
6240
5C<67
2756
1608

E. 79ih St.
C’ottage G rovė Avc.
W. Madison S t..
N. Kimball Avė.
Belmont Avė.

State 
Normai 
Regent 
Fa5rfax 
Austin 

Spaulding 
Lake View

S'MM) 
5700 
5670 
0600 
7300 
4300 
7300

Geriausia Vieta 
Praleisti Atostogas 

Viena iš geriausių vietų clėx atos- 
ogų, tai yra Woif Lake, Michi- 
Uu.. Geriausią dėl maudymos ir 
v< loti. daug miško su daugybe 
•iulbančių paukštelių. Del infor- 

’ reipkitės pas PAUL 
AMBROSE, 1843 S. Halsted St., 
Chicago, Tel. Monroe 5533 arba 

P’RS. CARRIE AMBROSE 
Pcacock, Michigan 

BOX 15

SKYRIŲ OFISAI ATDARI IKI 8 V AL. KAS VAKARĄ

SAUGOKIT 
SAVO 

SVEIKATĄ 
IR CENTUS

Pirkite dabar sau nau
ją Westinghousc elektri- 
kinį refrigeratorių-ledau- 
nę, kuris geriausia apsau
gos ir maistą, kaip mėsą 
ir daržoves nuo sugedimo 
per 6 iki 14 dienų.

’32 DODGE SĖD, 
’33 
’32 
’36 
’37 
’38 
’38 
’35

$83
Ford Tudor ... ....... $94
Chev. Coupe .......... $87
Dodge tr. sėd...... $363
FORD CPE.......... $323
Ford 2 dr......  $462
Ford Coupe . $458
Ford 2 d r......  $133

Yards Motor Co. 
A”inriz. Ford-T in^nln Dvipris 

5212 SO. ASHLAND AVĖ.

Westinghouse 
REFRIGERATOR

r* . • • • •• ••• —- 

Musų krautuvė yra elektros inžinierių lietuvių 
krautuvė. Mes kaipo elektros ekspertai patariam pirk
ti Westinghouse pas mus dėl geresnio patarnavimo. 
Atvažiuokit, pamatykite pirkit. Mokestis $5-00 j mėnesį 
— kaip renda. Kainos teisingos ir žemos. Patarnavi
mas geriausias ir sąžiningas.

3856 Archer Avenue, Chicago, III
Telephone Lafayette 6195

GARSINKITES “NAUJIENOSE” '

Pirkite Dovanėlę
MOKSLĄ BAIGU
SIAM VAIKUI AR 

MERGAITEI
Didžiausis pasirinkimas tinkamų 

dovanų kaip tai: 
® RAŠOMOS PLUNKSNOS
• LAIKRODĖLIAI
• ŽIEDAI • LOCKETS
Auksiniai Kryželiai ir daugelis 

kitokių prekių.

Pilnas patenkinimas užtikrina
mas arba grąžinsime pinigus.

BERK’S JEWELRY
STORE

3505 So. Halsted St. «
Tel. YARDS 3565.

Peter Kacer
Beverly5 Shores, Ind. 

Telefonais — 2863-2

Lėktuvo Sparnais

sujudimo. Įvyks S. Kiš- 
ir F. Radomskaitės vedy- 
šliubas — vietos bažny- 
o vestuvių puota Com-

Jankauskams Labai Patiko 
Lietuvos Pavilionas

Juozas Bočunas yra Spansonus 
Cicero Bolininkų tymo nuo Ge
neral Food Market, kurio jis 
yra savininkas. Visi Draugijos 
nariai. General Food Market 
krautuvė randasi antrašu 4928 
W. 14th St., Cicero, III. •

Ruošiasi 
Vedyboms

CICERO. — šiandien čia bus 
daug 
kūno 
bos. 
čioj,
munity House, prie 18 tos ir 
51st avenue. švari ir paranki 
vieta vedyboms.

Švęs Gimtadienį
CICERO. — Nuo senų lai

kų gerai žinomas biznierius, 
Antanas Linge, 4837 West 14th 
Street, šiandien ir rytoj šven
čia savo vardadienį. Muzika, 
užkandžiai veltui. P-s Linge 
turi daugybes draugų ir pažį
stamų ne tik Ciceroj, bet ir 
Chicagoj. Tikisi turėti daug 
svečių. Mrs. Lingienė sušilus 
kepa pyragus.

Beje, Antanas Linge yra ge
ras rėmėjas Zarasiškių kliubo

D.

Praleidę savaitę laiko New 
Yorko Pasaulinėj Parodoj, va 
kar Chicagon sugrįžo chicagie 
čiai pp. Jokūbas ir Elžbieta 
Jankauskai, nuo 3026 South 
Central Park avenue.

Kelionę į abi pusi jie atliko

Garantuota Pasiūla

$1.00 PILĖS
Specialistas 20 metų patyrimu 

įrodo ofiso gydymu už $2.00 ar 6 
už $10.00 ofiso budu be operacijos, 
peilio ir laiko sugaišties švelniuos 
atvejuos. DYKAI ekzaminacija ir 
namų gydymas $1.00. Veik dabar, 
venk komplikacijų. '

Dr. P. B. Schyman
Specialistas.

1869 N. DAMEN AVENUE 
CHICAGO, ILL.

Įėjimas iš krautuvės. N. 4. 29. 39

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS METINIS PIKNIKAS
Sekmadienį Birželio-June 18 d. 1939
SUN SĖT PARK DARŽE - 135ta ir Archer Avė

1

WEI1NER MAN—MAŽAS 
ŽMOGUTIS

Tas mažas žmogutis yra 
48 colių aukščio — sveria 
54 svarus, amžiaus 23 me
tų ir yra baigęs Wisconsin 
Universitete 1936 metais. 
Jis jums parodys daug man- 
drių šposų. Jis atstovauja 
’ ilbnsiukų firmą.

MIKE LINNIN ORKESTRAS CxROS ŠOKIAMS
Birutės Bolininkai loš prieš Universiteto Studentų tymą apie 1:00 vai., Chicagos Lietuvių 
Draugijos tymas loš prieš Cicero, General Food Markei, Juozo Bočuno tymą 3 vai. Po to 
bus trys palinktos poros gerų ristikų ir dvi poros žymių kumštininkų po vadovyste mu
sų Ateletikos Vedėjo Jono Mason.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS MINKŠTOSIOS BOLĖS KAMANDA
Apačioje 3-čias iš kaires yra Juozas Kunčius—kaman los kapitonas. Pirmas iš kairės stovi V. B. Ambrosė, 
Draugijos atstovas.

JOHNNY MASON 
Atletikos Vedėjas

P. S. Victor Bagdono tro- 
kas išeis apie 11 vai. 'ryto 
nuo 3406 S. Halsted Street. 
Blue Bird Bušai eina kas 
valandą ir sustoja prie Sun- 
set Daržo vartų.

Įžanga visiems dykai. Na
riams tikietai nebus 

siunčiami.

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS METINIS PIKNIKAS

MURAUSKAS

kurortas yra arti 
Michigan ežero 
graži- tinkama vieta

Atostogų c# 
Del aiškumo ar vietos 
rašyk arba važiuok 

Peter Kacer 
Lake 5hore
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NAUJAS LIETUVIU PROFESIONALAS - 
DR. EDWARD F. KRIKŠČIŪNAS

Su Pasižymėjimu Baigė Dentisterijos 
Mokslus

Birželis — Didelių 
Darbų Mėnuo 
Dariaus-Girėno 
Legionui

Kas metai lietuvių profesio
nalų skaičius auga. Prie jų da
bar priskaitom ir Dr. Edward 
F. Krikščiūnų, kuriam šiandien 
Northwestern universitetas į- 
teiks du dentisterijos diplomus, 
tai yra, daktaro ir bakalauro.

Jaunas daktaras nemano dar 
sustoti mokytis, be\ ruošiasi 
praleisti dar apie metus laiko 
kaipo rezidentas dentistas ligon- 
būtyje (“intern”), kad daugiau 
gauti žinių apie burnos —. chi
rurgiją. Nedaugelis ligonbučių 
yra prisirengę vartoti dentistų 
patarnavimų, tad gal būt dakta
ras Edwardas turės važiuoti į 
rytus.

Tas nebus jam sunku pada
ryti, nes musų naujas daktaras 
užaugo ir praleido didžiausių 
dalį savo amžiaus Ncvv Milford, 
Connecticute. Tenai Daktaras 
pasižymėjo pradinėj mokykloj, 
kurių jis užbaigė į šešis melus, 
būdamas tiktai trylikos melų 
amžiaus.
Pasižymėjo ir High Mokykloj

Lankydamas New Milford 
High School, jis pasižymėjo į- 
vairiose srityse, sporto, muzi
kos, organizavo orkestrų, buvo 
pareigūnu skautuose ir kliasose, 
ir baigdamas mokslų paliko pir
mininku abiturientų kliasos.

Taip ir universitete, Edwar-

A. +A.
PETRAS JURGINAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birž. 9, 5 vai. ryto, 1939 m., 
sulaukęs pusės amž., gimęs 
Lietuvoj, Tauragės apskr.

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nuliudime 

3 dukteris Bernice, Laurą, 
Helen Skirmont ir žentą Jo
ną, 3 sūnūs Joną, Stanislovą 
ir Juozapą ir jo žmoną Sofi
ją- ir anūkę - Joarų-'ž broliu 
Povilą ir Kazimierą ir jų šei
mas. seserį ir švogerį Zemec- 
kius* ir jų šeimą, švogerką 
Joan Grimilas ir šeimą ir 
draugus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas randasi 
4431 So. California Avė*

.Laid. įvyks pirm., 12 d., 
8:’00 vai. ryto iš namų į Ne
kalto Prasidėjimo P. š. pa
rapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kap.

Visi A. A. Petro Jurgino gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Dukterys, Sesuo, ir kitos 

giminės
Laid. dir. J. F. Eudeikis, 

tel. Yards 1741.

das prisitaikė tipiškai prie nau
jų sųtygM, ir čionai baigdamas 
mokslų jis užima žymių vielų į- 
vairiose studentų komisijose.

Tas parodo, kad Edwardas y- 
ra “all around” jaunuolis ir 
nevienpusiškas. Mokyklos sten
gėsi kuo daugiausia išauklėti ši
tokį mokinį. Jis yra rimtas, ma
lonus ir širdingas vaikinas, ir 
gerai mokinasi.

Jo tėvai man tankiai sako, 
kad jis, ir jo brolis Povilas, ku
ris lanko Lindbloom High 
School jau treti metai, ir sesuo 
Dolores, vos tik septynių metų, 
bet jau antroj kliasoj Marųuet- 
te mokykloj, yra geri ir paklus
nus vaikai, ir tėvams jokių “bė
dų” neatneša. Aš visados jiems 
atsakau, kad jų vaikai yra geri, 
nes tėvai yra geri ir žino kaip 
vaikus auginti.

Pavyzdingi Tėvai
Povilas ir Leokadija Krikščiū

nai rimtai ir protingai gyvena. 
Jie ir jų vaikai yra draugai. 
Kad butų daugiau tokių tėvų, 
tai butų daugiau tokių gerų vai
kų. Krikščiūnai yra mano seni 
draugai dar nuo mažų dienų iš 
Northsidės. Jie yra Kriaučiai 
darbininkai ir muzikos mylėto
jai, (Povilas buvo muzikantas) 
kurie išvažiavo į rytus sau lai
mės ieškoti. Aš žinau, kad tų 
laimę jie rado, nes grįžo į Chi- 
cagų ir laimingai gyvena Mar- 
ųuettc apylinkėje.

Jų didžiausias turtas yra jų 
du gražus sūnus ir vienintelė 
duktė, kuri išrodo kaip lėlė. Aš 
Povilų ir Leokadiją gerbiu kaip 
dorus ir išmintingus tėvus. Jų 
sūnūs Edwardąs dabar gavo di
plomus baigdamas savo moks* 
lūs. Ištikrųjų, reikėtų tokiems 
tėvams irgi duoti diplomus už 
jų dalį auklėjimo tokio moki
nio. • ,. i

Linkiu jų sunui Edvvardui di
džiausio pasisekimo savo profe
sijoje, o tėvams giliausio pasi
tenkinimo jų vaikų dabartiniu 
ir ateities gyveniniu.

L. Narmontaitė

JONAS KATKEVIČIUS 
(Katawick)

4059 N. Kilpatrick Avė.

Prade-Rytoj Piknikas. —- Jau 
da Statyti Liaudies Namą.

Darius Girėnas Post 271, bf 
the American Legion, šįmet, o 
labiausią šį mėnesį, yra labai 
užimtas sunkiais darbais.

Labiausia užimti yra Posto 
komandantas Wm.
B. R. Pietkiewicz,

MOORE AND 
McELLIGOTT 

įsteigta 1887 m. 
Monuments, Mausoleums, Markers 
Musų kainos atsakančios. Pirm ne

gu pirksi aplankyk mus. 
2752 West lllth Street 

Phone Beverly 7339.

■ iriu i A.Siunciam Gėlės

LOVEIKIS
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrahams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7398

I II R A Gėlės Mylintiems K K f| Vestuvėms, Ban- UIlUH kietams, Laido
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS “
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 580»

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birž. 9 d., 6:45 vai. ryto, 1939 
m., sulaukęs pusamžiaus, gi
męs Lietuvoj.

Paliko dideliame nuliudime 
2 sūnūs Vincentą ir marčią 
Julianą (Norde-France) Juo
zapą ir marčią Lillian, 3 duk
teris, Margaretą Kinulis. žen
tą Petrą, Marijoną Heideman 
žentą William ir Agnešką ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
2314 W. 23rd PI.

Laid. įvyks, pirm., birž. 12, 
9:00 vai. ryto iš namų į Auš
ros Vartų parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Jono Katkevičiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti, jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Simai, dukterys ir kitos 

giminės
Laid. dir. Lachawicz ir Su- 

nai. Tel. Canal 2515.

Garsinkitės “N-nose’

i

i
f ■

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE MUSE, Ine. 
“THE HOME OF FINE FURNITURE” 8INOE 1904 

1748-50 West 47th St, Phone Yards 5069

kad bus labai geras programas 
apie 3 vai. po pietų.
/ Visi humboldtparkiečiai yra 
kviečiami atvažiuoti į Jefferson 
girias visiems gerai žinomoj 
vietoj. Net Dr. Montvidas sa
ko, jei laikas ir aplinkybės leis, 
tai reikės atvažiuoti pažiūrėti 
kaip kiiubiečiai “štukas pra
vys”. —Frank.

Sebastian, 
namo sta - 

tymo komitetas ir kitos įvai-į 
rios komisijos. Visi apsivertę 
darbais iki pat galvos.

šiandien Legionas pralauž 
žemę savo didžiuliam namui, 
prie 44-tos gatvės ir So. West- 
ern avenue.

Rytoj, t. y., sekmadienį, bir
želio 11-tą rengiamas Posto 
metinis piknikas, Sunset Parke, 
prie 135-tos ir Archer Avė.

Birželio (June) 25-tą dar 
pirmą kartą yra rengiama Da
riaus-Girėno Posto nepaprasta 
ekskursija į Milwaukee, Wis., 
laivu “S. S. City of Grand Ra- 
pids”.

Visi minėti darbai ir paren
gimai bus įvykinti šį mėnesį, 
nežiūrint kaip karštas oras 
butų.

Namo Statymo Darbas 
Jau prasideda.

šią sąvaitę pradėta pristaty- 
kaikuri medžiaga, reikalin-

ne

T

žymiįš daininin
kai; graži muzika, 
naudingi patarimai

Progress Krautuvės Bendrovė 
rengia gražų ir įdomų progra
mą, kuris įvyks reguliariu lai
ku rytoj, sekmadienį, U valan
dą prieš piet iš stoties WGES. 
Daug naujų ir gražių dainų pa
dainuos žymus dainininkai ir 
dainininkes, kurie visi pilnai 
sužavės radio klausytojus.

Prie to bus graži muzika ir 
adv. K. Gugio naudingi patari
mai bei svarbus pranešimai 
duos daug malonumo smagiai 
ir įdomiai praleisti valandėlę. 
Ypač namų . užlaikyto j ams bus 
įdomu išgirsti geros žinios iš 
Progress Furniture Company 
birželio mėnesio didelio išpar
davimo, kame yra siūloma la
bai didelės vertybės. Nepamirš
kite pasiklausyti. —Rep. J. J.

ii 
ga namo statybos darbui pra
dėti.

Oommander Wm. Sebastian 
ir namo statymo komisijos pir
mininkas B. R. Pietkiewicz jau 
turi prirengę visus reikalingus 
tam projektui planus ir yra 
pilnai prisirengę pradėti patys 
darbą vykinti, tai yra statyti 
American Legion Darius-Girė- 
nas Post 271 Memorial Hali.

Namo statymo komitetas ir 
sykiu visas Dariaus-Girėno 
Postas; atsišaukia s^vo narius 
ir kitus asmenis bei įstaigas, 
kurie esate prižadėję prisidėti 
kiek finansiškai, arba manote 
prisidėti, - ir pagelbėti lietu
viams legionieriams įsigyti 
nuosavą gražų namą, ir širdin
gai prašo, kad visi, kiek galė
dami, priduotų aukas dabar, 
nes pradžia darbo visuomet yra 
sunkiausia.

Atminkit, kad šiuo namu ne 
vien legionieriai džiaugsis ir 
naudosis, bet džiaugsis ir nau
dosis visi Chicagos lietuviai, 
labiausia tie, kurie bus kuo 
nors prisidėję, nes jų vardai 
ten bus užrašyti.

Kviečiame visus geros valios 
žmones į talką!

Rytoj Visi Važiuoja į 
Legionierių Pikniką.

Dariaus-Girėno Postas širdin
gai užprašo lietuvišką visuo
menę atsilankyti pas mus į 
Sunset parką, paviešėti, pasi
linksminti, pabaliavoti 
sų 
ba

mu- 
metiniame išvažiavime ar-: 
piknike.

Frank Krasauskas.

Humboldtparkie 
čiai Į Jefferson 
Miškus

■■ r

(Oras sekmadieni bus gražus, 
sako Chicagos oro biurus)
Gražiose Jefferson giriose 

northsidiečių Humboldt Pąrk 
Lietuvių Politikos Klibas ren
gia išvažiavimą rytoj, sekma
dienį, birželio 11 dieną.

Kaip jau yra žinoma iš pta- 
eities, Humboldt Park kliubie- 
čių išvažiavimai būna žingei
dus, tad be abejo ir šiame iš
važiavime bus kas nors naujo.

Komisijos nariai — M. Pope- 
ra, S. Beneskis ir M. Čepulevi- 
čius viską laiko slaptybėje ir 
nenori pasakyti kas iŠ tikrųjų 
bus, bet pilietis Popera sako,

PĖRSONAL 
Asmenų Ieško

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PAIEšKĄU savo pusbrolio Juli
jono K. Yuškos. Pats ar kas kitas 
prašoma atsiliepti šiuo adresu Jus- 
tin J. Malinauskas, 2918 So. Union 
Avė., Chicago, Ui.

ŠlTbATiON WANTED 
Ieško Darbo

31 METŲ AMŽIAUS vaikinas, 
ųevedęs, paieško darbo kaipo bar- 
tenderis. Pilnai patyręs. Arba dirb
siu bile kitokį darbą. Gali draivy- 
ti troką. jBox 1002, 1739 S. Halsted 
Street.

PAIEŠKAU darbą už' pagalbi
ninką prie Fiat Janitoriaus. Esu iš
tikimas darbininkas. Kada gausiu 
darbą, tai įstosiu į uniją. Julius Ro
do, 17/41 No. Hermitage Avė., Chi
cago, IR.

heLp vvanIed—femAle
Darbininkių Reikia

REIKIA skrybėlių dirbėjų — pa
tyrusių. Darbas nuolatinis, jei ati
tinkamos. Bi Rel Hat Co., 630 W. 
Jackson, 2-ras aukštas.

REIKALINGA patarnautoja val
gyklai. Jauna mergaitė turi būti 
patyrusi. Nuolatinis darbas. Gera 
mokestis. Atsišaukite į valgyklą 
3206 So. Halsted St,

REIKIA skrybėlių dirbėjų — pa
tyrusių. Kręipkitės į antrą aukštą 
1326 Milwaukee avė.

Budrike Radio
Valanda

Iš galingos stoties \VGFL, 
970 k„ sekmadienio vakare, 9 
valandą Chicagos laiku visuo
menė vėl turės progos pasiklau
syti gražaus lietuviško progra- 
mo dainų ir muzikos. Progra- 
me dalyvaus garsus mišrus 
kvartetas, duetai, solistai ir 
simfonijos orkestrą.

»

Šituos programus jau dešim
ti metai' kaip leidžia Jos. F. 
Budriko Rakandų Krautuvė.

Pranešėjas.
(£> v. ,

.. . ....... ,,r,...... -ir^r^Tr.

SUSIRINKIMAI
Joniškiečių Labdarybės ir Kultū

ros Kliubo susirinkimas įvyks sek
madienį, birželio 11 d. 1:30 vai. po 
pietų p. J. Juškos (Hollywood) sve
tainėj, 2417 W. 43rd St. Visi nariai 
privalo būti ir atsiveskit nors“ po 
vieną naują narį prirašymui prie 
kliubo. —B. Vaitekūnas, rašt,

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Rašalpinio Kliubo pusmeti
nis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
birželio 11 d. Cicero Lietuvių Liuo- 
sybės svet., 14th St. ir 49th Ct., 
Cicero, III., 1 v. p. p. Prašom būti
nai atsilankyti — yra daug svarbių 
dalykų aptarti ir taipgi bus svars
toma ar investuoti pinigus į kurią 
nors spulką, ar ne.

M. Metfalinskas,
Teisybės Mylėtojų Draugystės 

priešpusmetinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, birželio 11 d. Chįcagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. 12 vai. dieną. Visi na
riai kviečiami būtinai atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų.

A, Kaulakis, rašt.

PARENGIMAI
RACINE, Wis Tėvynės Mylėtojų 

Draugijos Wisconsino apskritys ruo
šia pikniką birželio 11 d., River- 
view Park Highway 42 prie ketu
rių mailių kelio ir pusė mailės į 
vakarus nuo 42 Racine, Wis. Turė
sime gerus muzikantus, įdomų pro
gramą ir svečiams pilnai vaišių. 
Širdingai kviečiasi visos apylinkės 
lietuvius atvažiuoti sekmadienį, bir
želio 11 d. į Rivęrvįew Parką į tė
vynainių linksmą pikniką. —Kam.

Lietuvių Legicpėnų ^įena-gegu- 
žinę ir piknikas įvyks birželio 11 
d., Kubaičio Sunset darže, prie 135 
ir Archer avė., Roųte 4-A, Archer 
Ąve„ Lemont, UI. Tęsis nuo ryto 
iki nakties. įžangos nebus. Gera or
kestrą šokiams, įvairus programas 
ir daug išląimėjimų. Kviečia visus 
Darius Girėnas Legion Postas.

Mt. Greenwood/Ul. SLA 178 kuo-, 
pos piknikas įvyks sekmadienį, bir
želio U d., Ryans Woods prie 87 ir 
Western avė. Kviečiame visus ge
ros valios lietuvius atsilankyti.

B. Walantinas
HUMBOLDT PARK Lietuvių Klių- 
bąs rengia išvažiavimą į Jefferson 
miškus nedėlioję, birželio 11 dieną. 
Kviečiame visus ’atsilankyti ir kar
tu 7su mumis smagiai pralęįstį Įaį-

■ >’ t;,.
i Komitetas.

PARSIDUODA KRIAUČIAUS 
SHAPA, sena vieta darbo visą me
tą, apšildoma; pagyvenimas užpa
kaly. Viskas įrengta. Prosinimui 
mašina, parduosiu pigiai. 5 East|12 apartmentų. Rendos $5,100 me- 
119th gat., Roseland, III. tams. Tiktai $19,500.
-------------------------------------------- - MIDDLE STATE MORTGAGE CO.PARDAVIMUI TAVERNAS 3943 Irving Pąrk Blvd.
South sidėj—kampinė vieta. Įsteig- Keystone 8700.
ta 6 metai. Po ligos priverstas par- _ ____________________________
duoti. 935 W. 59th gat. Tel. Normai A .7479. 6 ARTI CENTRAL AVENUE turi
----- 1--------------------------------------- _Į parduoti ar mainyti 8 apartmentus

TAVERNAS ant pardavimo pi- 12x5, 2x4, 2x3%, 2x2%. renda 
giai, arba priimsiu pusininką — $4200 metams, 12 metų senumo ne
vienai persunku dirbti. mės. Tiktai $21,000. Veikti greitai.

3600 S. Emerald Avė. | Arti Bell Plaine Avenue, 24 
..nlnnAmnn' *------------apartmentai, rendos $10,400 me- PARDAVIMUI tavernas lietuvių tams, greitas pardavimas $39,500. 
apgyventoj vietoj. Parduosiu pigiai. Reikalaujama $5,000. Gali mainyti. 
Priežastis --važiuoju Lietuvon. 10 N. Clark St. Room 608

■ 8111 S. Halsted St. Į Dearborn 1540.
PARSIDUODA lunch-tavern tarp 

daug šapų. Biznis išdirbtas daug 
įmetu. Naujai išdekoruota. 

4949 S. Halsted St.
PARDAVIMUI TAVERNAS — 

biznis išdirbtas per daug metų. 
Priežastį patirsite ant vietos. 7322 
S. Daman avė. Tel, Republic 1207.

SKRYBĖLIŲ DIRBĖJOS 
medžiaginėms skrybėlėms dirbti. 
Gana darbo, nereikia laukti. Tik 
patyrusios tesikreipia, šaukti visą] 
savaitę. Clare, Ltd., 710 W. Jackson 
Blvd.

MATYTIS VISĄ ŠEŠTADIENI *
2 nuošimčių kampai, southsidėj;

5 salad merginos, 5 steam table 
merginos, 15 veiterkų (patyrdsios 
tiktai, labai švarios)

Chicago Restaurant Association 
54 W. Randolph—Room 401

REIKIA jaunos merginos prie 
stalų patarnauti ir valyti kamba
rius. Turi būti patyrusi. Būti, va
sarnamyje, Geras mokestis. Rašyti 
North Park Hotel Resort, G. Zuris, 
Ualomą, Mich.

REAL ESTATE FOR SĄLE 
Namai-žemė Pardavimui

$3000 nupirks 6 apartmentų kam
pinį namą, 10 metų senumo. Ren- 
dos $2,610 metams. Tiktai $12,500.

$4,500 nupirks šį puikų kampinį

NAUJUTĖLIS muro keturių kam
barių namas — 3 po 6, 1 po 3. 
Mėnesinės pajamos $1800.00. 1114 
S. St. Louis avė. Savininkas k. 
MARTUL.

PARSIDUODA arba rendojama 
tavernas, lunchrumis ir “beer gar- 
den”. Parsiduoda pigiai. Noriu iš
eit iš biznio. 3738-40 S. Halsetd St.

PARDAVIMUI 7 kambarių plyti
nis namas — puikiose sąlygose. 
Karšto vandens šildymas. Nebran
giai. 6722 S. Honore St.

PARDUOSIU seniai išdirbtą biz
nį, susidedantį iš Taverno, Tur
kiškos elektnkinės maudynes, ir 
25 kambarių ruiminghauzė, labai 
pigiai. Atsišaukite 4501 S. Paulina 
•Street.

PARSIDUODA tavern, gera vier 
ta. Biznis išdirbtas per 6 metus. 
Savijnmkas tas pats visą laiką. 
Pardavimo priežastis—liga.

6227 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI kampinis tavernas. 
Priežastis, dirbu kitur. Gera vie
ta. Biznis šidirhtas. 11705 South 
Michigan Avė., Bošelande.

PARSIDUODA TAVERNAS prie 
pat stock yards. Biznis išdirbtas 
per daug metų. 4314 So. Ashland 
Avenue.

PARDAVIMUI 6 kambarių ply
tinis bungalow, 50 pėdų Jotas — 
šalinis įvažiavimas, 2 karų garažas, 
arti Marąuette Park, 3227 W. 66 PL

IŠ PRIEŽASTIES MIRTIES
Parsiduoda Marąuette Parke 5 
kamb. beveik naujas mūrinis bun- 
galow. Garažius. Randasi ant Rock- 
well St. ir. 64 gatvės. Kainavo 
$8900—Dabar už $4600—arba tei
singas pasiūlymas. Įmokėt $1200— 
Kitus mažiau kaip renda. saukite 
po 7 vai. vak. Prospect 0176.

PARSIDUODA — forecloseriai — 
12 flatų Marąuette Parke $24,000, 
4 flatų—po 5 kambarius—mūrinis 
garažas — Marąuette Parke. Mai
nysiu į mažesnį namą, 2 flatų mū
rinis namas po 5 kambarius—ce
mentuotas beismentas $3,500. Mū
rinis štoras ir flatas 
dėl taverno - 
mentas $6,500.

Medinis namas 
beismentas 5 ir 6 kambariai — prie 
parkų, pirmasis flatas apšildamas,

tinkamas
cementuotas beis-

cementuotas
........................................   PARDUOSIU TAVERNĄ šalia

HELP VVANTED—MALĖ ” teatro arba priimsiu pusininką ar
Darbininkų Reikia mainysiu ant automobilio arba kas

------------------------------------------- -- ką turite. 6844 So. Racine Avė. 
REIKALINGAS geras, patyręs ________ , _______ _________ _

PARSIDUODA tavernas—apleidžiul Gasojino stotis-6 pumpos, gera
muš 5536 S Whkmle St d Chicago. Geras biznis. Pilnai įreng- vie.ta. kampas $9,000, 
mus. D0.5O b. vvnippie bt. tag 35^7 g0 Halsted, St ^ias Pr°Pertes gali pirkti su ma-

“Paieškau senyvą žmogaus ant —------- —--------- —------------- - žu ineš™“XTeismgas patarnavimas,
farmos dirbti. Atsišaukit laišku PARSIDUODA Shoe Repair Shop (Urnikas)
Peter Wirkus, R 1, Custer, Mich. su mašinom. Gali pirkti ir namą 2500 W. 63rd St.

REIKALINGAS KRIAUČIUS, ku- 2649 W’ 43rd street- Prospect 6025
ris -gali dirbti prie taisymo senų ~~~ Antros Lubos
drabužių ir, gelbėti prie naujų. PARDAVIMUI tavernas — pigiai.Į .... ...... . ..... ,
Darbas" užtikrintas. Kreipkitės Priežastis liga. REAL ESTATE TO EXCHANGE

3961 So. Campbell Avė. 5901 S. Halsted St. Namai Žeme Mainais

PARDAVIMUI tavernas. Visokių ,M.AINUI 6 ir 6 kambariai — frei- . .t . , .“ minis namas ir garažas. Mainys 1tautų apgyventoj gražioj apylinkėj. ž - South Sidėj4 3944 South 
~|5 kambariai gyvenimui vietoj. Ant- Artesian

Noriu žmogaus kuris mėgtų pasi- rašas 5708 S. Morgan St. 
važinėti, važiuoti su manim į Wis- ----------------------------------------------
consin ir pagelbėtų statyti cottage. 
Mažas mokestis ir kartu vakacijos. 
šaukite Boul. 6935. 5335 S. Halsted.

MISCELLANEOUS 
Įvairus

REAL E§TATE FOR SALE 
Namai-ŽemėPardavimui

6 KAMBARIŲ PLYTINIS bun- 
l UHMSHED ' KOOMS _į*d KENT I ealow. 2 karų garažas — 6449 So. 

Gyvenimui Kambariai E rancisco. Kaina $6500, Terminai 
-------- ---- ------------------ 1-------------- pagal reikalą. Gali renduoti. Tele- 
RENDON beismente 2 furnišuoti | fonuoti savininkui. Wabash 7840. 
kambariai. Gali būt ir nefurnišuoti. 
4058 S. Campbell.

RENDON štoras su taverno fik- 
čerįais. Einamas biznis. Pigi renda 
su 5 kamb. užpakaly. Arba parduo
siu viską pigiai 

4213 S. Campbell
DUOS DYKAI kambar. senyvai 

moteręi mainais už jos draugystę 
prie senyvos moters. 7216 So. Camp
bell Avė.

RĘNDON kambarys. Vaikinui ar 
merginai. Prie vienos ypatos. An
tros lubos. 1528 N. Rockwell.

FOR RENT—IN GENERAL

RENDON ŠTORAS SU TAVER
NO fikčeriais — skersai gatvės nuo 
didelės lietuviškos kapyklos.
3352 Š, Morgan St. Larayette 3525

RENDON TAVERNAS su visais 
fikčeriais—Renda $35.00. Gesas ir 
šiluma dykai. 2501 W. 39 St.

PRANEŠIMAS
Tik įsivaizduokite. Dabar galite 

pirkti 12 apartmentinį namą, susi
dedantį iš 6x4 
apartmentų, su 
dos $4200—už

Tiktai $350, 
moderną 2x5 kambarių apartmen
tinį su garu šildomą, platų lotą ir 
2 karų garažą. Tiktai $3500. Liku
sią išmokėti kaip rendą. 
FIRST STATE MORTGAGE 

4752 Fullerton Avenue.
Spaulding 1500 

1527 Devon Avenue 
Briargate 3300 

10 N. Clark St. 
Dearborn 1540

FARMS 1f6R SALE 
Ūkiai Pardavimui

ŪKIO NAMAS. 80 AKRAI, elek- 
trikos šviesa ir'jėga, namuose van
duo, ir barnėj. Plieniniai stogai 
vištos ir 2 peryklos, 400 obelų, 100 
saldžių ir rukštųjų vyšnių — visos 
nešančios. Puiki vaisių ir vištų far
ma 1% mylios nuo miesto. $1900, 
terminai. HANSON-OSBORN, Hart, 
Michigan.

ir 6x3 kambarių 
garu šildomi. Ren- 
tiktai $13,000.
įmokėjus, nupirksi

co

PARDAVIMUI 2 flatų plytinis 5 
ir 6 kambariai. Furnasas, pirmos 
rūšies sąlygose. Be skolų, pajamų 
$52 mėnesy, terminai atsakančiam 
pirkėjui. 2629 West 15th Street. Mr. 
Nutt. Randolph 1675.

1% AKRAI (lyginasi 12 lotų), 
prie 103 ir Laimie avė. —- nebran
giai Rašyti ar šaukti Al. Dillon, 
Vilią Park, III.

PARSIDUODA FARMA Wisconslne. 
60 akrų geros žemės su visais bu- 
dinkais ant upės kranto arba mai
nysiu į Chicagos prapertę. 634 W. 
35th St.

40 akrai, griežtai modernas, nau
jas 4 kambarių namas; vištydė, 48x 
24. didelis stakas ir daug vištų; 
%* mylios iki gelžkelio, miestelio ir 
vieškelio. Kaina $6,000. pinigais. 
Kreiptis į Wm. J. Landon, Lake 
Village, Indiana.

FARMS—TO EXCHANGE 
Ūkiai Mainais

FURNITURE-FIXTURE FOR-SAJLE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

LABĄI GRAŽUS BARAI ir visi ki
ti reikalingi dalykai dėl moderniš
ko taverno. Parduosiu pigiai. Yra 
sudėti storage. Kreipkitės 3149 So. 
Halstęd St,

PARSIDUODA medinis namas, 
2 po 4 kamb. už prieinamą kainą. 
4058 S. Campbell avė.

TIKRAS BARGENAS 1444 W. 
18 St. 2 aukštų plytinė didelė krau
tuvė, 4 flatų už $3950, terminai. 
Atdara sekmadienį 2—5. Tel. State 
7415. 3

MAINUI farma, 75 akrų geros 
žemės, nekalnota, graži apylinkė, 
upiai apima beveik trečdalį, pro 
barnę teka upelis. Mainysiu į na
mą Chicagoj — 3 ar 4 flatų, kad 
nebūtų dideli morgičiai. Smulkes
nes žinias suteiksiu laišku. John 
Ripalis, E. R. *3, Hart, Michigan.

BUJLDING MATERIĄL
SĮatybąi Materiolas_______

IŠPARDAVIMUI bankruto materi- 
joląs namų reikalams—ųž mažiau' 
kaip pusę kainos. Langas $11.75— 
tik $5.25. Durys $5.75—tik $2.50. 
Stogui popierius $2.85—-tik $1.65. 
Saidinginis popierius ar asbestas 
$2.50—jardas $1.05.

PORTSMOUTH 6663

' ...... . —
Finansai-Paskolos

PIRKS morgičius ir bopdsus tuo
jau Baker Kotelio mokės 89%. 
Stratford bildingo—mokės 82%. 
3300 Sheridąn Rd.—mokės 59%. 
Aukščiausią piniginę kaina moka
ma už defauĮtuotus ar mokamus 
morgičius Ir bondsus. Rašyti ar te- 
lefonuoti’ James Novafc, 56 W. Wa-

... ... ■■■■!' u. i . iri imi r-..... . r n 11 ..................

PARDUODA IR MAINO

2 po 5 kamb, 10 metų muro na
mas, apšildomas South Side 63 St. 
karai. Pigiai už pinigus. Mainys ant 
Jotų ar farmos. Netoli Chicagos.

5 flątų po 4 kamb. muro namas. 
Cąsh ar mainais ant mažesnio, lotų 
arba geros farmos. Netoli Chicagos.

JOSEPH VILIMAS

6800 So. Maplewood Avė.
Tel. Hemlock 2323

RESORT SERVICE 
KurortinisPatarnavimas

VASAROTOJŲ ATYDAI!
LABAI PATOGI VIETA vasaro

tojams. Turim gražius kambarius 
prie ežero ir prie upės. Netoli mies
telio, geras privažiavimas su auto
mobiliam ir traukiniu, 62 mylios 
nuo Chicagos. Kelias 83 ir 45.

PETER BERNOTAS, 
Box 77, Silver Lake, Wis.

T?

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
bizniavos 2 aukštų namas Brighton 
Parke. Savininkė 3427 So. Wallace, 

shington Street. Phone Central 3838 ’ ©otR. 0922.

VASAROS V AKACIJOS
štai jums ideale vieta per vasa

ros atostogas pažvejoti, pasiplauky
ti, golfinti, laiveliais pasivažinėti 
ant puikaus Indiana ežero — vai
sių sodnų pačioj širdyje. Vištos ir 
Steak pietus. Rašyti dėl smulkes
nių informarijų

WHITE HOUSĘ HOTĘL 
INDIANA LAKE

P. O. Box 95 
DOWAGĮAC, MICHIGAN



Naciai Varo Propa
gandą Tarp Chica- 
gos Vaikų

Ragina Rašytis Į Bundą

Chicagos naciai paskutinė 
mis dienomis pradėjo platinti 
įvairią literatūrą tarp West 
sidės mokyklų moksleivių, ber
niukų ir mergaičių.

Lapeliuose ir rekliaminėse 
degtukų knygutėse naciai kvie
čia moksleivius atsilankyti j 
šokius, kuriuos rengia Kaus 
“Vaterland” salėj, 3855 Nortb 
Western avenue, kas sekma
dienį. Ten yra Chicagos nacių 
Bundo centras.

Moksleiviams taipgi aiškina
ma, kad Bundas yra patrioti
nė vokiečių kilmės amerikiečių 
organizacija, ir visi “patriotiš
ki” moksleiviai privalo priklau
syti prie jos.

Operacija Gražino 
Regėjimą

Jau Mato šviesą

Cook apskričio ligoninės dak
tarai neseniai padarė kompli
kuotą akių operaciją 52 metų 
chicagiečiui Owen Edwards, 
nuo 4814 South Union avenue. 
Jisai buvo praradęs regėjimų. 
Į neregio akis daktarai įdėjo 
tam tikras akių dalis, kurias 
išėmė iš naujagimio negyvo 
kūdikio akių.

Prieš keletą dienų daktarai 
pirmą kartą po operacijos nu
ėmė bandažus nuo Edwardso 
akių. Pasirodo, kad jisai jau 
mato šviesą ir išskaito kai ku
riuos daiktus. Ligonis pilnai 
praregės už kelių savaičių.

Panašios operacijos buvo pa
darytos ir keliems kitiems chi- 
cagiečiams, bet bandažai dar 
nebuvo nuimti nuo jų RKių, 
tad nežinia kaip jų akys veiks.

Povilas Švelnis 
Dar Ligoninėj

Dar Ilgai Gulės Lovoj

Keletas sąvaiČių atgal Povi
las Švelnis buvo sužeistas au- 
tomobiliaus nelaimėje. Nelaimė 
jį ištiko, atliekant savo darbą, 
tai yra, išvežiojant F'Naujite- 
nas”. Jis buvo nuvežtas šv. 
Kryžiaus ligoninėn, kur ir da
bar randasi. Kambarys yra 
211.

Povilui švelniui buvo sulau
žyti dešiniosios kojos kaulai — 
dar ims gal daug sąvaičių iki 
galutinai pasveiks.

Nors Švelnis kaip ir visada 
linksmo budo žmogus, taip ir 
dabar šypsosi, gulėdamas lovoj, 
bet skausmo kentėjimo ženklų 
nepaslepia.

Linkiu jam greitai pasveik
ti. P. Galskis.

Mušto Pralaimėjo 
Kumštynes

Gunnar Barlųnd, švedas iš 
Suomijos užvakar vakare su
pliekė chicagietį kumštininką 
Tony Mušto sunkaus svorio 
kumštynėse, kurios įvyko Chi
cagos stadione. Mušto pralai
mėjo punktais.

Turi Kalėti Už 
Šviesos 
Pravažiavimą

Trafiko teisėjas Green nu
teisė 24 metų jaunuolį Charles 
Shimkų kalėti dešimts dienų 
už raudonos trafiko šviesos 
pravažiavimą. Be to, teisėjas 
atėmė jo draiverio laisnius še
šiems mėnesiams. Jaunuolis 
gyvena adresu 3534 Lowe avė.

R

Naujienų-Acme Telephoto
Vokiečių St. Lotus laivas, kuris gabena į Kubą 000 su viršum žydų.

AUTOMOBILIŲ 
NELAIMES

■ I

• Little Company of Mary 
ligoninėj pasimirė 71 metų chi- 
cagietis James Vogelzang. Birž, 
4 d., automobilis jį suvažinėjo 
prie lllth ir Spaulding gatvių.

000

• Prie McCormick Road ir 
Emerson gatvių, Evanstone, 
automobilis užmušė 55 metų 
chicagietį Frank Diemel, nuo 
3317 Sheffield avenue. Tai bu
vo antra automobilio mirtis 
Evanstone šįmet.

000

• Mrs. Ethel Lupę, Superiov 
teismo teisėjo John J. Lupę 
Imona buvo sužeista, kai au • 
omobilis, kuriame ji važiavo, 

susidūrė su kitu prie 55th ir 
Outer Drive.

Remkite Tuos Biznierius, ku- 
ie Garsinasi “NAUJIENOSE”

...... , NAUJIENU-ACME Telephoto
PREZIDENTAS ROOSEVELTAS IR JO ŽMONA DRAUGE SU ANGLIJOS KARALIUM IR KARALIENE.

Viduryje stovi gen. Edwin M. Walson. > <

CHICAGO
Naujienų-Acme Telephoto

Traukinys nušoko nuo bėgių, vienok niekas nenukentėjo.

NAUJIENOS, Chicago, III.

ANNAPOLIS. — Frances Norfleet Moscs, kuri liko paskirta dalyvauti laivyno 
akademijos ceremonijose.

N. Abarevičius Ir 
Sūnūs Išvažiuoja 
Lietuvon
Aplankys Gimtinę po 28 metų 

Amerikoj
BRIGHTON PARK — Biznie

rius Nikodemas Abaravičius, 
užlaikąs valgomų daigtų krau
tuvę, 4600 So. Fairfield Avė., 
važiuoja aplankyti Lietuvą. Jis 
nematė savo tėviškės jau 28 
metai. Taip ilgai nemačius Lie
tuvą, gal ten atrodys viskas ki
taip. Jo tėviškė randasi lenkų 
okupuotoj Vilnijoj.

N. Abarevičius sako, kaip ten 
nebus, gerai ar prastai, bet aš 
noriu pasimatyti su savaisiais. 
Dar gyva yra mamytė ir trys 
seselės ir daug giminių, o gal 
rasiu ir savo draugų, su kuriais 
sykiu augom ir linksmi leidom 
jaunystės dieneles.

Važiuos su Automobiliu ,
“Paviešėję keletą mėnesių ir 

aplankę Lietuvos svarbesnes 
vietas, ir vėl sugrįšim į Ameri
ką, ir tada ir tamstoms papa- 
sakosim kaip ten skurdžiai ar
ba linksniai gyvena musų tėve
liai ir visi gentys.” N. Abarevi
čius jau turi viską prirengęs ir 
apie birželio 16 dieną apleis 
Chicago su Buicku (kuris nau
jutėlis, tik šįmet įsigijo per D. 
Kuraitį), trauks į New Yorką, 
o 20 dieną birželio sės ant lai
vo, kuris juos nuveš j buvusį 
Lietuvos uostą — Klaipėdą. Iš 
ten baigs kelionę su automobi
liu į Lietuvą ir tėviškėn.

N. Abaravičius drauge vežasi 
ir sūnų Leonardą, kuris jau ke
turiolikos metų ir lanko St. Ri- 
ta’s High School. Leonardas la
bai žingeidauja pamatyti Lietu
vą, tą didvyrių žemę, kur jo tė
velis gimė ir augo.

N. Abaravičius prie biznio pa
liko du patyrusiu bučeriu, ku
rie prižiūrės ir ves biznį. O ra
šytojas šių žodžių salto sudiev, 
Nikodemai ir Leonardai, daug 
laimės jums Lietuvoje. P. B.

Pradėjo Vaikščioti 
Po 22 Metų

Savo rųšies “stebuklas” va
kar įvyko apskričio ligoninėj. 
Prieš porą metų ligoninėj buvo 
paguldytas 21 metų jaunuolis 
Woodrow Wilson iš North- 
brook, III. Būdamas vos 9 mė
nesių amžiaus, jaunuolis gavo 
vaikų paraližą ir nuo to laiko 
negalėjo vaikščioti.

Išbuvęs apie du metu apskri
čio lig. daktarų priežiūroj, va
kar jaunuolis atsikėlė iš lovos 
ir be jokios pagalbos pradėjo 
vaikščioti. Daktarai padare jam 
penkias operacijas.

“Vėliavų Diena”
Non-Sectarian League for A- 

mericanism, nelabai aiškių tiks
lų ir neseniai “pagimdyta” “pa
triotų” organizacija rytoj Sol- 
diers’ laukę rengia “Vėliavų — 
Amerikonizmo ir Tolerancijos 
— Dieną.” Įvairios Chicagos at
eivių grupės buvo kviečiamos 
iškilmėse dalyvauti, bet dauge
lis atsisakė. Lietuviai oficialiai 
nedalyvauja, bet lietuvių sekci
ją organizacijoj atstovauja J. J. 
Elias, buvęs bankierius ir J. Lo 
caitis.

78,899,525 Galionai , 
Degtinės Atsargoj

Federalis alkoholio biuro ad
ministratorius U. Alexander iš 
Washingtono praneša, kad Illi
nois valstijos sandėliai turi 78,- 
899,525 galionus degtinės atsar
goj. Ji yra sendinama ir bus 
parduodama rinkoj kaip “bon- 
ded” degtinė. Pernai tokios deg
tinės atsarga siekė 70 milionų 
galionų.

šeštadienis, birželio 10, 1939 
—■_-n----------- r—  •

VAKAR
ŪHICAGOJ

• Chicagos Universitetas pra
dėjo ruoštis minėjimui 50 me
tų sukaktuvių, kurios išpuola 
1941 metais. Iškilmes tvarkys 
Dr. Frederic Woodward, uni
versiteto vice prezidentas.
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• Du ginkluoti banditai už
puolė Hyman Blustein rūbų 
krautuvę, 3945 North avenue, 
savininką ir devynis kitus žmo
nes užrakino lavatorijoj, o pa
tys pabėgo su $125.

0 0 0
• Prie Michigan City ir Diu- 
nuose Indiana valstijos polici
ja ieško jaunos raudonplaukės 
moteriškės ir jauno piktadario, 
kurie buvo pavogę automobilį 
ir susišaudė su policija. Prie 
Michigan City jaunoji mote
riškė pašovė policistą Frank 
Cowhill.

0 0 0
• Mokslo metams einant prie 
pabaigos ir miesto papludy- 
miams atsidarant vasaros se
zonui, policijos departamentas 
įsakė visiems policistams. drau
sti vaikams kabinėtis į važiuo
jančius trokus, automobilius ir 
gatvekarius. Vasaros metu tai 
populiarus ir dažnai pragaiš
tingas “sportas” tarp vaikų. Į 
trokus, etc., įsikabinę vaikai 
dažnai būna užmušti arba pa
lieka raiši visam amžiui.

0 0 0
• 9 metų berniukas Robert 
Shira, 5932 So. Wood Street, 
užsimušė iškritęs iš 40 pėdų 
aukščio medžio prie namo, ku
riame gyveno.

000
• Miesto valdyba per ilgą lai
ką rinko faktus ir surado, kad 
visos nuosavybės prie bulvarų 
Chicagoj yra beveik dvigubai 
brangesnės, negu nuosavybės 
prie kitų gatvių. Pasiremdami 
tomis žiniomis, kai kurie mie
sto valdininkai siūlo pravesti 
plačias, bulvarinio tipo gatves 
per lūšnų apylinkes.
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• Tarp dviejų frakcijų Chica
gos eleveiterių operatorių uni
joj eina aštri kova už unijos 
vadovybę. Vienai grupei vado
vauja George Scalise, preziden
tas tarptautinės unijos, kitai— 
Matthevv Taylor, Chicagos lo- 
kalo pirmininkas. Tayloro gru
pė reikalauja, kad Chicagos 
apskričio teismas uždraustų 
Scalise’ui kištis į lokalo reika
lus. Teisėjas Prystalski prašy
mą svarstys birželio 13.
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• Pullman Bendrovė skelbia, 
kad balandžio mėnesį turėjo 
$39,958 pelno. Pernai balandžio 
mėnesį turėjo $345,457 nuosto
lių.

0 0 0
• Spiegei, Ind., bendrovė, ku
rios darbininkų bent pusė yra 
lietuviai, gegužės mėnesį apy
vartos padarė už $4,547,380, 
apie 1.5% daugiau negu per
nai, gegužės mėn.

Gaisras Clearing 
Skerdyklose

žuvo 600 Avių, 40 Galvijų
Gaisras kilęs Clearingo sker

dyklose, prie 7000 S. Harleni 
Avenue, padarė apie $20,000 
nuostolių ūkininkams. Liepsno
se žuvo 600 avių, 40 galvijų ir 
2 arkliai. Gyventojams supuo
lus gardų sienas ardyti, pasise
kė 400 avių ir 200 galvijų iš
gelbėti.

Gaisrą gesino Willow Springs 
ir Chicagos ugniagesių departa
mentai.

GERB. Naujienų {kaityte- 
foe ir įkaity to jai protonai 
pirkinių reikalai* eiti į 
tef krautuve*, kariu 
ekelbiaei Naujiena**.




