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Prašys J. Valstijų Pagalbos Kovai Prieš Blokadą
PRIE BRITU IR FRANCUZŲ KONCESIJŲ 

PASTATYTOS BARIKADOS
A.D.F. - C.I.O. TAIKOS DERYBOS 

ATRODO NUTRAUKTOS

Japonai reikalauja britų “kooperavimo”
LONDONAS, Anglija, birž. 

15. — Britanija ir Francuzija 
yra susirūpinusios dėl to, kad 
japonai paskelbė blokadą jų 
koncesijoms Tientsine, Kini
joj.

Tientsino incidentas išsivy
stė šitaip. Prieš keletą dienų 
japonai pareikalavo, kad bri
tai išduotų jiems keturis kinus 
pasislėpusius britų koncesijoje. 
Japonai kaltina šiuos kinus nu
žudžius jų vieną valdininką.

Britai atsisakė japonų reika
lavimą išpildyti. Pereitą tre
čiadienį japonai pastatė bari
kadas ir sargybą prie britų ir 
francuzų koncesijų ir neleidžia 
įgabenti į koncesijas reikmenų. 
Japonai sulaiko ir krečia sve
timšalius, ypač britus, kurie iš
eina iš koncesijų arba grįžta 
į jas. Kratos daromos ruščiai 
ir įžeidžiančiai.

Ketvirtadienį padėtis pasida
rė taip įtempta, kad prie ba
rikados, kuri atskiria britų 
koncesiją nuo kitų Tientsin da
lių, vienoj pusėj susirykiavo 
Britanijos kareiviai, o kitoj Ja
ponijos. Japonai net porą tan
kų atgabeno. ?

____ i .....—■.

Automobilių įmonė
se streikas likvi

duotas Flinte
FLINT, Mich., birž. 15. — 

Ketvirtadienio rytą tapo likvi
duotas streikas Fisher Body 
No. 1 įmonėje Flinte, kurį prieš 
savaitę laiko paskelbė Homer 
Martino vadovaujama automo
bilių darbininkų unija. Taipjau 
likviduotas streikas General 
Motors įmonėje Saginawe, 
Mich.

Martin sako, kad jis susita
rė su General Motors korpora
cijos vedėjais ir todėl darbinin
kai sugrįžo į darbą. Thomaso 
vadovaujama gi unija, priklau
santi C.I.O., aiškina, kad ko
kio susitarimo Martin nepada
ręs.

Saužudysčių skai
čius Japonijoj 

sumažėjo
TOKIO, Japonija, birž. 15. 

— Tokio metropolio srities po
licijos taryba paskelbė, kad 
1938 metais visoj šaly papil
dyta saužudysčių arba mėgino 
nusižudyti 1,894 asmenys, ši 
skaitlinė rodo, kad pernai sau
žudysčių Japonijoj papildyta 
492 mažiau, negu 1937 me
tais.

worh1
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra» 
našauja:

Giedra; truputį vėsiau; vi
dutinio stiprumo ir apystipriai 
šiaurės vakarų vėjai; saulė te- 
ka 5:14 v. r., leidžiasi 8:27 
vai. vak.

šitas incidentas tapo likvi
duotas kai britų kareiviai pa
sitraukė.

Bet Tientsino blokada nepa
sibaigusi. Japonija dabar sta
to daugiau reikalavimų. Ji no
ri, kad “britai parodytų (dau
giau kooperavimo” su japonais 
tose Kinijos dalyse, kurias Ja
ponija yra užkariavusi. Kitaip 
sakant, japonai nori, kad taip 
britai, kaip ir kiti svetimšaliai 
rodytų daugiau nuolankumo 
Japonijai ir pasiduotų didesnei 
japonų kontrolei Kinijoj.

Premjeras Chamberlain ket
virtadienį davė suprasti, kad 
jis ieškosiąs Francuzijos ir 
Jungt. Valstijų pagalbos japo
nų užsimojimams atremti.

Britanija prieš japonų agre
siją, numatoma, galinti pavar
toti šitokias priemones: uždė
ti didesnius tarifus japonų pre
kėms, pašalinti Japonijos lai
vus iš britų kontroliuojamų uo
stų Tolimuose Rytuose, uždrau
sti gabenimą japonams reika
lingų žaliavų, o prie to padi
dinti Kinijai finansinę pagal
bą. /

Armijos viršininkas 
tarėsi su Japonijos 

imperatorium
TOKIO, Japonija, birž. 15. 

— Ketvirtadienį Japonijos im
peratorių atlankė armijos vir
šininkas, kunigaikštis Kotohito 
Kanin. Manoma, jis tarėsi su 
: mperatorium apie britų ir 
Prancūzų koncesijų Tientsine 
blokadą ir bendrai apie japonų 
pastangas dominuoti svetimša
lių koncesijas Kinijoj.

Po konferencijos užsienių 
reikalų ministerijos atstovas 
painformavo spaudą, kad jei
gu Britanija mėgins keršyti 
japonams dėl Tientsino konce
sijų blokados, tai japonai tik 
stipresnių priemonių imsis bri
tų ir francuzų teisėms Kinijo
je suvaržyti.

Ispanija nori pirkti 
medvilnės už 

$15,000,000
WASHINGTON, D. C., birž. 

15. — Washingtone kalbama, 
kad Ispanijos diktatorius Fran- 
Cisco Franco nori nupirkti J. 
Valstijose 300,000 pakų med
vilnės už $15,000,000 per Eks- 
portų-Importų banką. Tranzak- 
ei j ai betgi esąs priešingas J. 
Valstijų iždo sekretorius Mor- 
genthau.

Morgenthau nesąs priešingas 
tranzakcijai politiniais sumeti
mais. Bet Ispanijos vyriausy
bė yra iškėlusi bylą Jungt. Val
džiai, norėdama atgauti $14,- 
250,000 sidabro, kurį respub
likinė Ispanijos valdžia parda
vė Jungt. Valstijoms. Morgen
thau prisibijo, kad Franco, ga
vęs medvilnės už $15,000,000, 
gali pasakyti Jungt. Valsti
joms: jums jau užmokėta!

Naujienų-Acme Teiephoto.

Vaizdas prie Ąlllis-Chalme/rs dirbtuvės, West Allise, Wisconsin, kur vyksta 
C. I. O. automobilių darbininkų unijos streikas. Abi pusės dabar tariasi, guber
natoriui Heil tarpininkaujant.

Karalius Jurgis ats 
sisveikino su Ame

rika
HALIFAX, Kanada, birž. 15. 

— Ketvirtadienį Britanijos ka
ralius Jurgis VI ir karalienė 
Elžbieta apleidžia Kanadą ir 
vyksta j Anglij ą.

Prieš išvykstant karalius 
Jurgis pasakė kalbą per radi
ją. Jis akcentavo mintį, kad 
Amerika sudaro didelę žemės 
dalį, kurioj nematyti karo pa
vojaus tarp kaimynų.

Gal būt, pareiškė jis kalbė
damas į Kanados ir į Jungt. 
Valstijų gyventojus, jus busi
te pavyzdžiu, kurį paseks vi
sas pasaulis.

Lenkija mobilizuoja 
daugiau kariuo

menės
VARŠUVA, Lenkija, birž. 

15. — Lenkija ketvirtadienį 
pašaukė kariuomenėn daugiau 
rezervų. Su šitais paskiausia 
tarnybon pašauktais rezervais 
Lenkija turės 1,500,000 vyrų 
armiją.

Lenkijos armija didinama 
ryšium su pranešimais, kad 
Vokietija artimoje ateity įjungs 
į reichą Slovakiją ir tuo budu 
prisiartins prie Lenkijos sie
nos dar iš kitos pusės.

Nors Vokietija griežtai nu
ginčijo pranešimus apie ruošia
mą Slovakijos aneksavimą, ta
čiau jos pareiškimais nepasiti
kima.

Vokietija turi domi
nuoti pasaulį — sa

ko nacių vadas
BERLYNAS, Vokietija, birž. 

15. — Kalbėdamas masiniam 
Vokietijos studentų susirinki
mui ketvirtadienį, Joseph Goeb- 
bels, nacių propagandos mini- 
steris, pasakė, kad Vokietija 
tūri dominuoti pasaulį. Esą, 
jeigu 17-me šimtmety Vokie
tija butų buvusi suvienyta, tai 
šiandie pasaulį dominuotų Vo
kietija, o ne Anglija, šiandien 
prieš Vokietiją stovi užduotis 
atsiekti tai, ko ji neatsiekė per 
šimtmečius.

Turistų kelionės į 
Čekiją sulaikytos

LONDONAS, Anglija, birž. 
15. — Turistų kelionių į Čeko
slovakiją biuras ketvirtadienį 
paskelbė, kad į buvusią Čeko
slovakiją bus įleidžiami ateity 
tik tie” asmė«s, kurie vyksta 
ten biznio Reikalais, bet ne tu
ristai.

Vizas j šalįf«įvažiuoti bus ga
lima gauti Vokietijos ambasa
doje Londone, o ne iš konsu
latų, kaip kad būdavo galima 
gauti iki šiol. Tačiau ir gau
tos ambasadoje vizos neužtik
rins įvažiavimo, nes dat rei
kės gauti leidimą įvažiuoti į 
Čekiją iš Vokietijos kariuome
nės, kuri yra pastatyta Čeki
jos pasieny.

Italija mobilizuoja 
daugiau kareivių

TURIN, Italija, birž. 15. — 
Dienraštis “Stampa” praneša, 
kad Italijos ministerių kabine
tas nutarė pašaukti kariuome
nės tarnybon daugiau rezervų. 
Pasak to dienraščio, toks nu
tarimas padarytas todėl, kad 
šiandien susidariusi nepaprasta 
padėtis.

J. Valstijų pasiunti
nys įteikė savo įga
liojimus gen. Franco
BURGOS, Ispanija, birž. 15. 

— Jungt. Valstijų ambasado
rius Ispanijai, Alexander W. 
Weddell, ketvirtadienį įteikė 
savo įgaliojimus generolui Fran
co, Ispanijos diktatoriui.

KAUNAS. — Miškų Depar
tamentas užpirko Vilniaus kra
šte 500,000 sterkų ikrų, kurias 
paleis į Duseto ežerą, Zarasų 
apskr. Neseniai ten įleista 200,- 
000 išperintų sigų žuvelių ir 
30,000 vėžių.

— Du .vilniečiai lietuviai pa
aukavo Ginklų Fondui 100 Lt. 
Pąyardes prašo neskelbti.

p... ............ *
RASEINIAI. — Nuo spalių 

mėn. 1 d. bus atidaryta, žem. 
amatų mokykla, kuri įsikur
dins senuosiuose gimnazijos 
namuose.

Francuzų-turkų 
derybos užsi

kirto
PARYŽIUS, Francuzija, birž. 

15. — Prieš keletą mėnesių 
Francuzija, norėdama įtraukti 
Turkiją -į britų-francuzų blo
ką', prižadėję atiduoti jai Ha- 
tay provinciją.

Kadangi toje provincijoje 
turkų tegyvena mažuma, o 60 
nuošimčių gyventojų yra kito
kių tautų, tai Francuzija, ati
duodama Hatay turkams, nori 
apsaugoti šitų tautų teises. 
Turkija gi reikalauja sau pil
nų teisių tvarkyti provincijos 
reikalus taip, kaip jai pasiro 
dys praktiška.

Dėl šitų skirtumų ir užsi • 
kirto turkų-franeuzų derybos.

J "L- I

Tik Suomija sumo
kėjo skolą

WASHINGTON, D, C., birž. 
15. — Ketvirtadienį, birželio 
15, sukako laikas, kad Euro 
poš valstybės sumokėtų karo 
skolų tenkančių šiems metams 
dalį. Tesumokėjo savo dalį vien 
Suomija. Ji sumokėjo $160,- 
693.

Kitos valstybės — Britani
ja, Vengrija, Rumunija, Fran
cuzija — pareiškė noro apsvar
styti su Jungt. Valstijų atsto
vais iš naujo skolų mokėjimo 
klausimus.

Buvusioji Čeko Slovakija yra 
skolinga Jungt. Valstijoms 
$165,62'0,270. Ją sudraskė Vo
kietija. Klausimas, kas mokės 
jos skolas, pasilieka neatsaky
tas.

Grįžta į Dancigą 
Tautų Sąjungos 
komisionierius

GENEVA, Šveicarija, birž. 
15. — Tautų Sąjungos rate
liuose kalbama, kad Sąjungos 
komisionierius Dancigui, Dr. 
Burckhardt, nutarė sugrįžti į 
Dancigą, kai gavo užtikrinimą, 
kad vokiečiai nelaukia rimtų 
įvykių dėl Dancigo bent iki 
rugsėjo menesio.

WASHINGTON, D. C., birž. 
15. — Trečiadienį Industrinių 
Unijų Kongreso vykdomoji ta
ryba laikė ilgą posėdį. Po po
sėdžio John Lewis, Kongreso 
pirmininkas, išleido pareiškimą, 
kuris sako, kad turėti reikalų 
su Amerikos Darbo Federacija 
negalima. Atrodo, kad Indus
trinių Unijų Kongresas nutarė 
nutraukti taikos derybas su 
A.D.F., kurios prasidėjo šių

metų kovo mėnesį ir buvo ati
dėtos ryšium su angliakasių 
streiku.

Lewiso pareiškimas sako, 
kad Industrinių Unijų Vykdo
moji Taryba, išklausiusi pra
nešimą apie derybas, vienu 
balsu pripažino, jogei derybos 
esąs antraeilės svarbos daly
kas. Šiandien svarbiausia yra 
organizuoti dar neorganizuotus 
darbininkus.

RADO VOKIETIJĄ KALTĄ DĖL EKS 
PLOZIJŲ JUNGT. VALSTIJOSE

WASHINGTON, D. C., birž. 
15. — 1916 ir 1917 metais Le- 
high Valley geležinkelio stoty 
Black Tom ir Kingslande, New 
Jersey valstijoje, įvyko dvi di
delės eksplozijos.

Ketvirtadienį, po 12 metų 
bylinėjimosi, tarptautinis teis

Lietuvos Naujienos
KAUNAS. — Už nuopelnus jos miškuose), 3,796 barsukai, 

Lietuvai Ministrų Tarybos tei
kimu Respublikos Prezidentas 
paskyrė pensijas ligi gyvus gal
vos kun. Vladislovui Mironui 
po 800 Lt mėnesiui, ats. brig. 
gen. Kaziui Ladygai po 750 Lt, 
skulptoriui Petrui Rimšai ir li
teratui Kaziui Puidai po 500 
Lt, Jonui Vanagaičiui ir 
žmonai po 250 Lt ir operos 
listui Juozui Babravičiui 
200 Lt.

jų 
so
po

Lietuvos mie-KAUNAS.
stų sąjungos narių suvažiavi
me vidaus reikalų ministras 
gen. Skučas pavaizdavo kaip 
augo musų miestai. Tuo faktu, 
kad prieš penkerius metus vi
sų miestų biudžetai siekė tik 
16 mil. Lt, o šiemet jau siekia 
apie 30 mil. Lt. Prieš keletą 
metų miestų savivaldybių, ne
kilnojamasis turtas buvo ver
tinamas 69 mil. Lt, o dabar 
per 100 mil. Lt. Per 20 metų 
musų miestuose naujų gatvių 
išgrįsta ir aikščių pravesta 
daugiau kaip 2,5 mil. kvad. me
trų, o pagal numatytus planus 
jų dar teks pravesti apie 800,- 
000 kv. m.

KAUNAS. — Susisiekimo 
Ministerijos žiniomis pernai 
plačiaisiais geležinkeliais buvo 
pervežta 3,886,709 keleiviai. 
Keleivių pervežimas padidėjo 
15 procentų. Siauraisiais gele
žinkeliais pernai buvo pervež
ta 318,039 keleiviai, o užper
nai — 292,579 keleiviai. Taigi 
pernai, siauraisiais geležinke
liais, palyginti su 1937 m. per
vežimais, buvo pervežta 8 proc. 
daugiau keleivių. Prekių per
nai musų plačiaisiais geležin
keliais buvo pervežta 2,121,530 
to, o siauraisiais geležinkeliais 
— 284,659 to prekių.

KAUNAS. — Iki 1939 m. 
sausio 1 d. musų valstybiniuo
se miškuose buvo: 287 bried
žiai, 173 elniai, 40 danielių, 29,- 
396 stirnos, 1,503 šernai, 113 
vilkų, 10,256 lapės, 76,831 pilk, 
kiškis, 4,973 balt, kiškiai, 1 lū
šys (Baisogalos miškų urėdi

mas pripažino, kad tų eksplo
zijų kaltininkai buvo Vokieti
jos kaizerio agentai.

Jungt. Valstijų ižde šiuo lai
ku yra $20,000,000 Vokietijos 
pinigų. Gal būt, kad tie pini- 
giai teks nukentėjusioms dėl 
sakytų eksplozijų kompani
joms.

40,810 voverių, 642 kiaunės, 84 
ūdros, 57 audinės, 337 kurti
niai,, 16,034 tetirvinai, 20 faza
nų, (Mokomosios, Panemunės, 
Rokiškio ir Utenos miškuose), 
15,146 jerubės, 26 gulbės (pa
stebėtos 1938 m. vasarą. Moko
mosios, Marijampolės, Plungės, 
Telšių ir Varėnos apylinkėse), 
349 gervės, 683 juodieji gan
drai.

švietimo Mi-KAUNAS, 
nisterija nustatė taisykles an
trajai svetimai kalbai dėstyti 
gimnazijose. Reformuotoje vi
durinėje mokykloje pirmoji 
svetimoji kalba yra prancūzų 
kalba. Tik didžiosiose gimna
zijose, kuriose visos klasės tu
ri lygiagretes klases, šalia pran
cūzų įvedama ir vokiečių kal
ba, kaip pirmoji svetimoji kal
ba. Tokių gimnazijų šiuo me
tu yra 8. Vokiečių kalba, kaip 
pirmoji svetimoji kalba, dėsto
ma ir klasikinėse gimnazijose, 
kurių šiuo metu yra 2. Tokiu 
budu, iš 47 lietuvių gimnazijų 
antroji svetimoji kalba bus: 
vokiečių — 29 gimnazijose, 
anglų — 27 ir rusų — 7 gim
nazijose.

Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t. t.

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, III.
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Lietuvos Padangėje
MATOMAS IR NEMATOMAS KAUNAS

DIPLOMUOTI VYRAI GULJ PO LAIPTAIS

(Tęsinys)
—Et, miegojimas po laip- 

tais, tai pasiučiausias mano 
gyvenimo nemalonumas. Kar
tą guliu “Lietuvaitės” valgyk
los koridorjųje. Pramerkiau 
akis, matau, kad aušta, šal
ta, eiti nėra kur. Galva vėl 
nusvyra ant rankos ir užmie
gu. Nepraėjo gal nė dešimt 
minučių, kažkąs man į padus 
spyrė taip, kad susisukau į ka
muolį .. • Prasikrapčiau akis ir 
žiuriu, kas čia toks piktada- 
ris, o gi butą mokesčių insp. 
kurjerio, kuris ėjo vąlyti ten 
esančios įstaigos patalpų. Išvi
jo jis mane, kaip kokį žvėrį 
ir dar pridūrė: “Jeigu pamė
ginsi ateiti kitą kartą, nuimsiu 
galvą nuo pečių!“

—Kiekvieną rytą atsikėlęs 
einu maisto medžioti. Ir kur

eiti? Esu jaunas, išmaldos nie
kas neduos. Einu vėl į barus ir 
laikausi prie naujų pažįstamų. 
Užfundyja bokalą-kitą, o už
kasti žirnelių pats pąsiprąšau. 
Seųąį beyajgįaų pietus. Galė
čiau kiek atsigauti pas tėvą, 
bet tąip nusigyvenus gė^inuęs 
grįžti. Kaime gyventi negalė
čiau, nes nieko nemoku dirbti.
Senąmipęčįo karčiamos pilnos 
diplomuotų vyrų, kuriuos mai

tina ir girdo darbininkai

W-

Iii

Mrs. A. K. JARUSZ
___ Physical Therapy 

and Midwife
I Panedčly, Utarn. ir 

Seredoj
I 6630 S. Western av.

Tel Hemlock 9252 
Ketverge, Pėtny- 
čioj, Subatoj ir 

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Beverly Shores,

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

AKIU SPECIALISTAI

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

f* 'i" ■— ■ 1 ’ -žemos kainos ir kokybės darbas

Cermak Gonstruction Go.
NAUJŲ NAMŲ 
PERTAISYMAS 

MODERNINIMAS
PAMATAI 

KARPENTERYSTĖ 
PLYTŲ DARBAI 

CEMENTO DARBAI 
PLUmBiiNGĄS-slLD YMAS 

KRAUTUVIŲ FRONTAI 
P0KČIA1

UŽDARYMAI PORCIŲ 
VišhŲ PLATAI 
VASARNAMIAI " 
REZIDENCIJOS 

GARAŽAI — GASO STOTYS 
DYKAI APSKAICIAVL^AS 

PINIGAIS ĄR IŠMOKĖJIMAIS 
mes Finansuojame nuo

1 IKI15 METŲ 
2207 Archer Avenue 
KAMPAS ARCHER AVĖ. IR 

CERMAK RD.

Tel. CALumet 2967 
PO 6 V. V. ŠAUKTI •«»*< 
VICtory 9526

Parbinipkai kaltinami ir 
girtavimu ir apsileidimu, bet 
jie yra nuoši^ųs įr, jei turi 
atliekamą litą, pądeda ki
tiems. Pas ejarbipinkus jau nuo 
senai įsivyravusi nuomonė, 
kad inteligentą-mokytą žmogų 
reikia gerbti, koks jis bebūtų. 
Į senamiesčio karčiamas, kur 
sueina darbininkai, teisių, eko
nomijos, humanitarinių moks
lų diplomuoti vyrai labai mėg
sta lankytis. Ateina jie prie 
darbininkų staliukų, prisitaiso 
jiems nesuprantamus mokslo 
dalykus pasakodami, ir gauna 
išgerti.

Dažnai Kaune pasimaišo tei
sių daktaras markizas de X. 
Žmogus bajoriško kraujo ir 
ambicijų. Jis bendrauja tik' su 
aukštesniąja visuomenės dali
mi, bet nuolat ieško naujų pa
žįstamų. Tokią jis turi silpny
bę, kad reklamuojasi Paryžiu
je turįs’ kelis namus, Ženevoje 
vilą, tuo besiafišuodamas pasi
skolina pinigų ir dingsta, kaip 
durnas tarp debesų. Kartą jis 
apsigyveno vienam provincijos 
miestely ir pradėjo verstis tei
sės patarimais. Legalus dar* 
bas įkyrėjo, neapsimokėjo, ta
da markizas sugalvojo lengve
snį ir pelningesnį darbą. Pasi
skelbė statąs dįdžiausią plyti
nę ir pradėjo verbuoti dąrbi-

CHICAGO. — Iškritęs iš lizdo paukštųk.as Jį 
ląt atskrenda savo vaiko maitinti. v į

ACME-NAUJIENŲ 
narvelį. Mot

Telephoto
nuo-

DR. VAITUSH, OPT,
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavipias 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina axių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
S elektra, parodančia mažiausias 

aidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos,
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
įMedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kai* 

pirma.

7"

DANTIMS
PLEITOS
Pataisoma

UŽTIKRINTOS
PLEITOS grąžinami 

jei nepatenkinti Po
PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ FLEITŲ

Visas pleitas daro LAJSNIUOTAS DENTĮSTAS i$ impresijų musų 
pačių laboratorijoje—įteigta 18 metų.

I HEJNA BROS.

| Lavndale Deniai Laboratories
5945 WEST 26TH ST. 1724 S. ASHLAND AVĖ,

Tel. Lawndale 2908-9 Tel. Monroę 9251
Atdara iki 9 v. p. p.

pačių laboratorijoj

NAUJIENOS
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

NAUJIENOS duodą daugiausia žinių iš Chicagos, 
kitų Amerikos lietuvįų kolonijų ir viso pą- 
šaulio.

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje.

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiąįs gy
venimo klausimais, mojksJmio turinio rą|tų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien de,dą daug gražių pavęikslų ir 
atvaizdų*

NAUJIENOS yrą visuomenės organas — jūsų jtŲęų- 
raštis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

niūkus. Kiekvienas darbinin
kas, norįs tpję plytinėje dirb
ti, turėjo prisiųsti po du litu. 
Po skelbimo pinigai pradėjo 
plaukti. Atėjo, pavasaris. Į 
miestelį pradėjo važiuoti dar
bininkai su maisto atsarga ir 
kastuvais. Markizas iš mieste
lio pabėgo ...

Markizas nutarė apsivesti
Iš darbininkų surinktais pi

nigais markizas de X. pasisiu
vo puikius drabužius, nuvažia
vo į kitą krašto gilumą ir pra
dėjo pirštis vienai turtingai 
dvarininkaitei. Putė miglas, 
kalbėję apie užsienyje esamus 
turtus, kol iš dvarininkės išvi
liojo vestuvių reikalams 5,000 
Lt. Išviliojo ir dingo. Dvarinin- 
kaitė atvažiavo į Kauną mar
kizo ieškoti, bet veltui. Jis jau 
spėjo išsidanginti į kitą pa
svietį. Markizas neturi nei nuo
latinės gyvenamosios vietos, 
nei pastovaus darbo, bet jis 
apsukrus: apsirengęs ir sotus, 
o tariamieji turtai Paryžiuj ir 
Ženevoj tebėra “nepaliesti”.
Buvęs Radviliškio pareigūnas 

gyvena nakvynes namuose
Visus gyvenimas nuskriaur 

džia. Gražios išvaizdos, gana 
energingas vyras buvo Radvi
liškio pareigūnas. Nuobodus 
pręvincijęs gyvenimas jį, ku
ris už visokius nusidėjimus 
baudė visus be išimties, kartą 
išmetė iš vėžių. Pradėjo jis 
azartiškai lošti kortomis, prie 
kortų prisidėjo girtavimas, o 
prie viso šito—valdiškų pinigų 
išeikvojimas. Del to atsisėdo į 
kaltinamųjų suolą atsakyti 
prieš tuos pačius paragrafus, 
kuriais remdamasis kitus bau
dė. Jis neteko tarnybos, buvo 
nubaustas, atsėdėjo, neteko 
vardo ir gyveniman kokiu bu
vo nebesugrįžo. Jis prasi minė 
netaip tolimą praeitį ir pasa
kojo:
Buvau pareigūnas, kitus ban

džiau bet kaip mane gyveni
mas nubaudė, ne tik graudu, 
bet ir baisu .. • Už nakvynę 
puslitį šiaip taip susigraibau, 
bet kada sočiai valgiam nebe
atsimenu. Kai anksti rytą iš 
nakvynės namų išvaro, einu į 
miestą.. Vaikštau šen, vaikštau 
ten, gąįya ima svaigti, ųuo 
peršlapusių kojų krečia drebu
lys, stingsta rankos. Niekam 
nesisukau, kad buvau pareigū
nas. Kaip ir kiekvienas eilinis 
bedarbis už porą litų šluoju 
šaligatvį, valau gatves ... Par 
sižiuri į praeivius, rodos, kacį 
visi į mane žiuri, — kūnas nu
tirpsta, ant kaktos pradeda 
rinktis prakaito lašai.

—Ar nesitikite kur atitinka
mo darbo gauti?

—Darbo? O kokįo?! Juk aš 
išeikvojau, kalėjime sėdėjau, 
nuskuręs iki kulpų, kas gi man 
gali darbo duoti? žiaurus gy
venimas, spjaunu į vįsk*b ,nes 
aš nebeprisikelsių.

—Kartą atėjau į Rirpyklą,— 
te$C .drebančiu balsu buvęs 
pąrejgunas*—kįrpėjąs sako: — 
“Pon.e, ų.usivilkite paltą”, kaip 
aš galėjau nusivilkti paltą, jei 
pp juo tik suplyšę piarškipiąj. 

!Ar aš galiu ateiti į rąštiRę dir-

bti? šiandien uždirbau du litu. 
Pusę lito atiduosiu už nakvy
nę, o likusieji Jai bus “sotkei”, 
—tegu nors paęidžiąu-i
gia! ' ;

Taip gyvena buvusieji žmo
nes. Tėvai ir artimieji apie 
juos arba labai mažąį žino, ar
ba m.eko nežino, nes jie su na
miškiais nepalaikę jokių san
tykių- Nepąryažiupja jie namo 
nei vasaros atostogų, nei di
džiųjų švenčių, žino, kad kol 
mokslus baigė jie iš tėvų ir ar
timųjų iščiulpė paskutinius 
grašius, praskolino ukius, tiek 
atėmė vargo ir triūso. Jei tė
vas arba motina žinotų, kad 
jų pinigais išmokslintas sūnūs 
sargo vaikomas guli po sveti
mų namų laiptais, atvažiuotų durpių).

dar ir šiandien ieškoti savo pa
laidūnų. Koks ten bebūtų val
kata, bet tėvams yra vaikas, 
už jo ųepąsisekimus jie visuo
met lies ašaras.

(GALAS)

ĘĄU^ĄS, y/26 — Kauno 
miesto taryba gegužės 25 d. po- 
medyje, be kę, nutarė leis
ki burmistrui prapūsti Ežerėlių 
durpyną, išnųųpjojąnt dar 100 
įią durpyųo įr pastatant dar dvi 
ųąųjas durpių apdirbimo maši
nas. Tam reikalui leista pasisko- 
lįntį 27.8,000 Lt. Tuo budu dur
pių gamyba busianti padidinta 
apie 60% (pernai čia buvo’ pa
gaminta 17,5 tūkstančių tonų

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIĄ LAJDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
J'DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
■ ! • L1 ’

4605-07 So. Hermįtage Avė,
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

1 1 x 4 kopijos visoseJ—/ y Chicagos dalyse
u į -L ....... ■■"A' R"!'J1 Ąr-!r, „.JI 11 Ui. j'UiBAUUJUi. LP i IH1
Kiaušy]kitę musų Lietuvių radio programų Antradienio ir Sešta- 

dieųlo vakarais 7 vai. vakaro iš W. H. I. P. stoties (1480 K*) 
—Pranešėjas P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chjcagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME
, KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSI

ANTH0NY B. PETKUS
6834 So. Węs.tern Avė. Phone Grovehili 0142
Į4|0 §oųth 49th Court .Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVICIUS
4348 S, California Avenue Phoue Lafayette 3572

. P, J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 14J9

I. J. ZOLF pM“e 0781
1646 VVest 46th Street Yąr.tjs Q782

S. P. MAŽEIKA U39
3319 Lituanjca Ąvęnuę Yąrds 1138

LA CHA WICZ IR SŪNUS
2314 West 23r<į Pla.ce Phop# Canaj $515
S R YRIUS; f9-44 Kast X08th Street Tpl. PųM*P l$7f

ALBERT V, PETRUS
4704 So. Western Avė. Phone Ląfąyeįtę 80,24

'* ■ . «

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 so. michigan blvd. 4712 South Ashland Av.
______Tel. Keuwood 5107.______

Phone CANAL 6122

1 DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Teiefonąs Repųblic 7868

Phone YARDS 1373.

Ofiso Tel. Virgmia 0036.
Residence Tek BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

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

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso*

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

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

KITATAUČIAI

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 W. Garfield Blyd.
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 0597

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 38 
metus kaipo patyręs gydytojas. chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
yyrų, 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

Office and Res. Phone Caiumet 7472
Office Hoųrs:2-4 p. m. 7-8:39 p. m.

DR. ST. NAIKEL1S
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS 

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

Tel. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad^ Penktadienį
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 8 

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

Namų Tel.: Prospect 1936

Tek Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

Šventadieniais; 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENfJSTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

ųypVTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOJ: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiądieniąįs ir sekmadie

niais .pagal susitarirąą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

Valandęs: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
įj? nuo 6 iki 8 vakaro.

šventadieniais tik susitarus, 
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentwortb 6339 
Rę&. Hydę Park 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak 
išąkyr,ąfi .wF9dwH8 ir aųbatomif

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė,
* 2-fos lubos *
t CHICAGO,* ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vak 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 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 13

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Deąrborn St 
1431-1434-TeL Central 44H-2 
ofisas—3323 So. Halsted St

Miesto
Kamb,
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1564 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

ADVOKATAS
7 go. Deąrborn St

Room 1230.
Ofiso Tel. CENTRAL 1824.

Namų Tel.—Hyde Park 3395.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES 

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.
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Detroito Lietuvių Žinios
IS DETROiTOPADANGES

Pasisekė Piliečių Išvažiavimas
Birželio 4 įvyko Lietuvių A- 

merikos Piliečių Klubo pikni
kas. Jis buvo gana pasekmin
gas ir sutraukė daug publikos.

L.A.P.K. yra bepartyvč orga
nizacija, tad ir publika buvo vi
sokių pažiūrų. Visi kartu links
minosi tyrame ore.

Kaip yra smagu žiūrėti, kai 
visokių minčių žmonės eina sy
kiu į parengimus ir bendrai 
linksminasi. Pirmiau to nebū
davo, perdaug varėsi už parti
jas. Dabar, jau matyti, ir karš
tuoliai pradeda atvėsti. Taip ir 
turėtų būti visuomet — reikia 
eiti iš vieno.

Nauji Piliečiai
Higldand Parko, Detroito 

priemiesčio mokykloje 425 mo
kiniai — ateiviai baigė piliety
bės kursus. Tarp jų yra ir ke-

EXTRA

lėtas lietuvių. Birželio 10 d., vi
si važiavo į Lansingą, Mieliiga- 
no sostinę. Ppe legislaturų rū
mų, pievoj, jiems buvo sureng
tos iškilmės, su dūdų orkestro 
muzika ir prakalbomis.

Iškilmės užtruko apie dvi va
landas laiko. Gubernatorius 
Dickinson nepasirodė, bet ki
tų politikierių buvo daug. Jie 
kalbėjo apie pilietybės reikšmę, 
apie balsavimus ir t. p. Nesakė 
atvirai, kad nauji piliečiai bal
suotų už republikonus, bet ap
linkiniais keliais prie to vedė. 
Mat, jie žiuri į ateitį ir jau žve
joja balsus.

Highland Parkas yra repub'li- 
konų miestas, su apie 55,000 gy
ventojų. Mokykloj, kur buvo 
laikomi pilietybės kursai, buvo 
iš popierio padarytas Washing- 
tono valdiški namai. Buvo at
vaizduoti ir kongresmonai. Be- 
publikonai buvo nupiešti mėly
nai, o demokratai — raudonai. 
Mokytoja vėliau aiškino, kad 
raudonieji atstovai yra “bolše
vikai”.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Anglijos karalius Jurgis VI padeda vainiką ant ne

žinomo kareivio kapo Arlington kapinėse.

Kesslei-’s Private Blend—maišyta degtinė. 25% straight degtine 
neutral spirito distiliuoto iš grudų. 90 proof. Julius

Distilhng Co., Ine. Lawrenceburg, Indiana. ____

PIRKIT NAUJĄ
• CHRYSLER • PLYMOUTH 

• CHEVROLET

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

Turtas—virš
SS.lOO.OOO.Ol*

Rezervas 
—virs 

$225,000.00

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

KORESPONDENCIJOS
Winnipeg, Kanada
Winnipego Lietuvių žiniai
Birželio 19 d. š. m. yra šau

kiamas Lietuvių Bendro fronto 
Lietuvos liaudžiai ginti masinis 
susirinkimas Lietuvių Klube, 
adresu 240 Manitoba Avė., Win- 
nipege. Susirinkimas prasidės 
7:30 vai. v. Prašoma kuo skait
lingiausiai atsilankyti. Bus svar
stoma Klaipėdos rėmimo reika
las ir bendrai visos Lietuvos pa
dėtis. —Komiteto Narys

ĮDOMUS
SAVAITES GALO 

IŠPARDAVIMAS
Baltos pušies durų E p 
kombinacija ......
Albert speciali ma- C 4 O E 
Ieva, reg. $2.25 už I
Plaster Board 2c ket. pėda 

Pristatome. Pirk ant kreditą
ALBERT LUMBER &

SUPPLY CO.
3800 SO. WESTERN AVĖ.

Lafayette 2101

Mirė A. Glabauskienė
Birželio 8 d., po sunkios ope

racijos mirė Agnės Glabauskie
nė, nuo 11597 Lumpkin st. Bir
želio 12 d., ji buvo palaidota su 
bažnytinėmis apeigomis.

Velionė buvo apie 49 metų 
amžiaus ir priklausė prie L.A.P. 
Klubo, kuris parūpino grabne- 
šius ir suteikė gelių bukietą sa
vo narės pagerbimui. Ji buvo 
maloni moteriške ir turėjo daug 
draugų — pažįstamų. Gėlių vai
nikų buvo pridėta puse kamba
rio. Į kapines lydėjo 38 auto
mobiliai.

Agnės Glabauskienė paliko 
nubudime vyrą Anuprą ir dvi 
dukteris, kurias motinos mirtis 
labai paveikė. Viena duktė jau 
yra vedusi, kita dar ne.

Detroito Kalendorius
Birželio 18 — L.A.P. Klubo 

pusmetinis susirinkimas 9 va
landą ryto, paprastoj svetainėj.

Birželio 18 — L.P.P. Klubo 
piknikas Birutės Darže.

Birželio 23 — D.L. Klubo su
sirinkimas, 7 valandą vakare.

Kenoshos
Įvairenybes

Svečiai ir Parkai

Birželio 25 — D.L. Klubo iš
važiavimas laivu į Putin Bay 
Parką. »

Birželio 25 — Dailės Choro 
i piknikas Capital Parke. Pelnas 
skiriamas radio programo pa
laikymui. Reporteris

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausi atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306KLAUSYKIME
VAKARĄ ŠALTIMIERO

KENOSHA, WIS. — Tai jau 
sulaukėme ir vasaros su visoi- 
mis grožybėmis, ir dabar lau
kiame kad atsidarytų maudy
mosi vietos. Musų miesto mau
dynės yra švarios ir prie jų 
randasi gražus parkas, tad 
svečių iš kitų miestų suvažiuo
ja daugybė, daugiausia iš 
Chicagos. Iš kitur atvažiavę 
žmones nevisuomet mandagiai 
elgiasi, teršdami parką, susi- 
nešdami stalus ir. suolus, taip 
kad vietos gyventojai dažnai 
negali jų gauti.

Miesto valdininkai galvoja 
uždėti mokestį iš svetur at
važiavusiems žmonėms. Gal 
jutų ir neblogas daiktas įves
ti tokius mokesčius, ypač Pet- 
rified Springs parke.

Moterų Pažangos Kliubas
4 birželio vietinis Moterų 

Pažangos Kliubas turėjo kon
ferencija. Svarbiausias tiks
las buvo išdirbti planą steigi
mui panašių moterų Ikliubų 
visuose lietuvių apgyventuose 
miestuose, Wisconsin valsti
joj. Tam tikslui buvo išrinkta 
comįsija iš pp. R. Jaseliunie- 
nės, J. Bučnienės ir B. Vaba- 
ickieriės.

Kliubo tikslas yra įtraukti 
moteris į politikos veikimą, 
steigti lietuvių kalbos mokyk
lėles lietuvybės palaikymui, 
užinteresuioti jaunuolius dides
niu veiklumu tarp savųjų, ir 
t. t. Dirva ir programa plati, 
tiktai klausimas ar bus galima 
įvykdinti, nes dabartiniam mo
mente labai sparčiai eina prie 
suamerikon ėjimo, ypač ma
žesniuose miesteliuose. Bet 
visvien vieningai dirbant daug 
ką naudingo galima nuveikti.

Kliubas Kenoshoj turi apie 
30 narių ir pirmais gyvavimo 
metais gerai pasirodė rengda
mas vakarėlius ir panašiai. Iš 
Chicagos, su gerais patarimais 
ir pagalba organizavime, atsi
lankė K. Abekienė, konferen
cijos pirmininkė, S. Vilienė ir 
p-lės J. Skeberdytė su M. Car- 
ter.

Narėms buvo pateikti gar
dus pietus. Nors neteko pie
tuose dalyvauti, vienok gabios

Kitaip Išėjo, Negu Žadėjo
Valstijos legislatura, kurio

je didžiumą sudaro republi- 
conai, neišdrįso dabar uždėti 
“sales tax”. Mat, jiems rupi 
1940 rinkimai. Vienok bus už
dėti mokesčiai ant cigaretę 
gėrimų ir kitokių liuksusų.

Musų gubernatorius Heil 
skelbė, kad mažins taksus, kirs 
biudžetą beveik pusiau, ilr 
prašalins politikierius, nedir
bančius naudingus darbus, ku
rie ima algas iš valstijos iždo. 
Bet kasgi atsitil^) tikrenybėj? 
—Valstijos biudžetas didesnis 
negu kad buvo ikišiol, mokes
čiai keliami ir pašalintųjų 
vietas suėjo republikonai, di
desniam skaičiuįį negu buvo 
pirmiau, jau nekalbant apie 
žalingus įstatus darbininkams.

Duodama gera lekcija dar
bininkams, kurie už republi- 
konus balsavo pereitais rinki
mais. —II. L.

Pittsburgh, Pa.
Lietuvių Balsuotojų Lyga Ren

gia Išvažiavimą
Allegheny County Lietuvių 

Balsuotojų Lyga jau per daug 
metų nenuilstančiai darbuojasi, 
<ad sujungti visus Pittsburgho 
apylinkės lietuvius balsuotojus 
ir dirbti išvieno politiniuose ir 
lietuviškuose darbuose.

Šio mėnesio Junc 25 bus lai
komas didelis metinis piknikas 
musų Lietuvių Balsuotojų Ly
gos gražiam ir naujai įtaisytam 
Lietuvių “Country Club”, kur 
gros gerai žinomas Peter Pau- 
likonio orkestras -ir bus įvairių 
sporto rungtynių. Prašome vi
sų tos apylinkės gyventojų kuo- 
skaitlingiausiai dalyvauti ir pa
dėti mums šiame svarbiame 
darbe.

W.H.I.PLIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲ STOTIES

NUO 7:00-tos VALANDOS VAKARO
KAS VAKARĄ—1480 K.

šeimininkės, p-'ios F. Vaičeliu- 
nienė, O. Kasiulienė ir C. Ja- 
seliunienė neatleido inepa'raga- 
vus nors truputį jų didelio 
triūso vaisių. Tad drąsiai ir 
sakau, kad pietus buvo gar
dus.

Atsišaukimas
Kviečiame visus gerus dar

buotojus ir organizacijas iš vi
sų Pennsylvanijos kolonijų, 
kaip tai Phila., Scranton, Wil- 
kes-Barre ir kitų sutverti di
džiulę, Pennsylvanijos Lietuvių 
Balsuotojų Lygą, kad išvieno 
veikiant, butų galima daugiau 
nuveikti. Julius Zelonis, Prez.

Lith. Voter’s League 
Allegheny County 

t

f K AI P ŽUVIS BEX 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BUTLJ

5 Dienųnew yorko

United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti 

$5,000.00
iki

All-Expense Eksku^^1 Išmokė jom yg ny
už padėtus yC 

pinigus J* '

PARODA
1-mų

Galima

Tik įsivaizduok—už tiek 
kiek $35.50 jus galite džiaugtis 
linksma 5 dienų kelione į New 
Yorką ir Pasaulinę Parodą—ap
mokėtomis išlaidomis. Iš Chica
gos išeina kas sekmadienį (Bir
želio 4 iki Rūgs. 17), grįžta se
kantį ketvirtadienį. Daug kitokių 
pinigus taupančių Erie Gelžke- 
lio ekskursijų pasirinkimui.

mažai

Duodam Paskolas ant 
Morgičių

Safety Denosit Dėžutės 
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- 
INGS & 10 AN ASSOGIATION 

of CHICAGO /
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCH1NSKAS, Sec.

TIKIETŲ IR INFORMACIJŲ REIKALU KREIPTIS I-

Lithuanian News Publishing Co
1739 South Halsted St.

Tel. CANAL 8500

/...... ——:1 \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.

SERGĄ ŽMONĖS 
kurjįe turi reumatizmą, blogą 
kraują, odos ligas, kenčia inkstų, 
pūslės ar šlapinimosi negales, tu
rėtų kreiptis į ofisą ‘ patarimo 
DYįKAI. Tai nieko nekainuos.

SAUGOKIT 
SAVO 

SVEIKATĄ 
IR CENTUS

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

VVestinghouse 
REFRIGERATOR_

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

General Radio Store
3856 Archer Avenue, Chicago, III.

Telephone Lafayette 6195

Užpirkom daug elektrikinių refrigeratorių 
ir nupiginom kainas

Tamstos pirkdamfi iš musų krautuvės naujų refri- 
geratorių dabar sutaupysite nuo $25.00 iki $50.00. At
važiuokit ir pamatykit — pirkit.

GENERAL RADIO STORE 
Lietuvių Krautuvė Per 12 Metų 

3856 Archer Avė., Chicago

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

UŽEIKIT PAS
PETE YOUNG
'•u*-.— narys — 

,271 AM. LEG1ON POST 
CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS

Schlitz Alus 
82nd ir KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus) 
WILLOW SPRINGS, ILL.

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

kampas Monroe St.. Chicagro UI. Imkite ele- 
rotorių Iki 5-to aukšto. Priėmimo kamb. 606 
dėl vyrų ir 608 661 moterų. Valandos: 10 
a. m. Iki 6 p. m. Nedaliomis 10 a. m: iki 
12 v. Panod., Sered. Ir Subatomis nuo 10 
a. m. iki 8 p. m.
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75c

$3.00
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Amerikos farmerių pajamos

pritarti, nes sukūrimas galingesnės armijos bus kaip tik 
tinkama atrama prieš tolimesnę nacių agresiją.

Jau seniai yra žinomas posakis, kad armijos mar- 
šuoja pirmyn pilvais. Nepakanka turėti ginklų ir amu
nicijos. Reikia turėti ir tinkamo maisto, kariuomenei iš
laikyti. Juo karas ilgiau trunka, juo svarbesnį vaidmenį 
vaidina maistas. Kad valstybė galėtų kariuomenę aprū
pinti tinkamu maistu, ji turi turėti daug išteklių. Karo 
metu valstybės išlaidos paprastai pasidaro labai didelės. 
Tas išlaidas turi padengti žmonės, ant kurių yrą užkrau
nami dideli mokesčiai.

Kadangi karui vesti yra reikalingi ne vien tik karei-1 
viai, bet ir dideli medžiaginiai ištekliai amunicijai, gink
lams ir kariuomenės išlaikymui, tai darbiečiai reikalavo, 
kad drauge su militarinė konskripcija butų pravesta ir 
turto konskripcija.

Toks reikalavimas yra visai teisingas. Jeigu yra ima
mi į armiją jauni vyrai, kurie karo metu priversti yra 
savo gyvastis aukoti, tai kodėl negalį būti paimtas iš pi
liečių turtas, kuris yra tiek jau svarbus karui vesti, kaip 
ir kareiviai? Jei vieni karo lauke turi savo gyvastis au- 

Ikoti, tai kodėl kiti negali paaukoti tam tikrą dalį savo

irti itimimtniiiitn"

MARGUMYNAI
rąriTrrt~wrwrrrr —į-į—-H m i •

Amerikoje farmeriavimas niekuomet nebuvo pelnin
gas. Jau per daugelį metų farmerių pajamos buvo že
miausios. Kitais žodžiais sakant, farmerių darbas buvolį^U? ™ r ——- -
apmokamas pigiausiai. . Anglijos konservatorių kontroliuojamas parlamen-

Štai agrikultūros departamentas skelbia farmerių tas nesipriešino tam, kad butų įvesta militarinė konskrip- 
pajamas už pereitus metus. Aplamai imant, farmose gyx cija, bet jis atmetė darbiečių reikalavimą, kad tokios pat 
veną žmonės sudaro vieną ketvirtadalį visų gyventojų, priemonės butų panaudotos ir turto atžvilgiu..
Tačiau jų pajamos už pereitus metus siekė tik $9,220,- Atrodo, kad konservatoriai, kuriuos turto konskrip- 
000,000. Tokiu budu jos lyginosi maždaug šeštai daliai vi- cija labiausia paliestų, pasirengę yra paaukoti tukstan- 
so krašto pajamų. čius gyvasčių, bet visais budais stengiasi sayo kišenes ap-

1937 metai farmeriams buvo geresni, nes jų pajamos ’ sau^otl-
tada siekė $10,350,000,000. Pernai jų pajamos sumažėjo 
todėl, kad pusėtinai nupigo žemės ūkio produktai. Suomija vėl sumokėjo

Prekybos sutartys
Jungtinių Valstijų sekretorius Hull padarė pareiški

mą dėl prekybos sutarčių. Tame pareiškime pabrėžiama, 
kad dvi stambios valstybės (Vokietija ir Italija) vartoja 
diskriminaciją ir yra pasiryžusios praplėsti savo įtaką 
kai kuriose kitose valstybėse.

Hull įspėja, kad tokios priemonės nieko gero nežada. 
Jei Vokietija ir Italija neatsižadės nuo savo dabartinės 
taktikos, tai kitos valstybės bus priverstos griebtis ati
tinkamų priemonių. Jei tai įvyks, tai suirutė ekonominia
me gyvenime tęsis ir toliau.

Sekretorius Hull įspėja ir mažąsias tautas. Jei tos 
tautos, sako jis, sudarys su Vokietija ir Italija specia
lias sutartis, tai faktiškai jos bus ekonominiai paverg
tos. Toks ekonominis pavergimas pagaliau prives prie' 
to, kad tos tautos ir politiškai pasidarys vasalai.

Kaip žinia, iš Vokietijos importuojami dirbiniai jau 
ir dabar yra apdedami didesniais muitais nei kitų vals
tybių dirbiniai. Atrodo tad, jog diskriminaciją Vokietijos 
atžvilgiu vartoja kaip tik Jungtinės Valstijos.

Ryšium su tuo bus pravartu susipažinti su Vokieti
jos prekybos metodais, kurie yra nepriimtini ne tik A- 
merikai, bet ir kitoms valstybėms.

Vokietija grąžino mainų prekybą. Į mažesnes ir silp
nesnes kaimynines valstybes ji daro spaudimą ir papras
tai priverčia jas, kad pasirašytų jai palankias prekybos 
sutartis. Iš kaimyninių valstybių ji stengiasi gauti kiek 
galima daugiau maisto produktų ir žaliavos. Už visa tai 
ji moka tokiais pinigais, kurie užsienyje neturi jokios 
vertės. Tie pinigai, taip sakant, yra geri tik Vokietijoje.

O kadangi kitos valstybės už savo prekes “gerų pi
nigų” gauti negali, tai jos priverstos yra gautus pinigus 
Vokietijoje sunaudoti. Tai reiškia, jog už tuos pinigus 
jos turi pirkti Vokietijoje gamintas prekes.

Mažosios valstybės, kurios gyventoją! daugiausia 
verčiasi žemės ukiu, atsiduria ekonomiškoje priklauso
mybėje nuo Vokietijos.

Lietuvai tatai teko ant savo kailio patirti, kai 1935 
m. Vokietija paliovė iš Lietuvos pirkusi žemės ūkio pro- 
dūktus. :

Tokiu budu “mainų prekyba” Vokietijai suteikia pro
gos ir “paspausti” kitas valstybes bei išsiderėti visokių 
lengvatų. O kai kuriais atvejais ji tiesiog gali padiktuo
ti savo sąlygas.

Turto konskripcija
Anglijoje nebuvo verstinos kareiviavimo prievolės. 

Kariuomenė ten susidėjo iš laisvanorių. Tačiau prieš ke
lias savaites, kai Europos padangė pradėjo vis labiau ir 
labiau niauktis ir karas atrodė neišvengiamas, Anglijos 
parlamentas pasisakė už tai, kad butų įvesta militarinė 
konskripcija. Vadinasi, kad į kariuomenę tam tikro ąm- 
žiaus vyrai butų imami verstinai.

Konskripcija! buvo labiausiai priešingi darbiečiai, ku
rie savo keliu visą laiką aštriai kritikavo vyriausybę už 
nuolatinį nusileidimą Hitleriui.

Kiek žinoma, hitleriška Vokietija jokių kitų argu
mentų, išėmus jėgą, nepripažįsta. Kalbamas darbiečių nu
sistatymas tad gali atrodyti nelogiškas: jei Hitlerį gali
ma įtikinti tik jėgos argumentais ir darbiečiai stoja už 
jo suvaldymą, tai, rodosi, jie turėtų pirmieji vyriausybei

Tautininkų valdymo metu Lietuvoje buvo ruošta net dvylika perversmų, kitaip tarus, veik kasmet butą po vieną ruoštą įvairių grupių pervers- mą, kurie, aišku, neigiamaiI p|5Xrjn:n knndnrilveikė visą visuomenę, nuola- A HV11UULIĮtos ją sukrečiant. Jiik tokių gaudymas perversmų pasėkos, tai nauji __________areštai, žmonių šaudymai i|r Kondoras yra laikomas pa- tardymai. Juk visa tai veikė Lju plėšriausiu ir gudriausiu žmonių nervus, sulaikė juos paukščiu, kuris maitindamasis nuo naudingo kraštui kurybi- dvėseliena ateina Pietų Ame- nio darbo ir kartu didino kra-Likos šalių gyventojams (ten što vidaus saugumo išlaidas, kondorai gyvena) talkon prieš štai tie perversmai. įvairias ligas, nes naikindamas1927 metais kovo mėnesyje nugaišusius gyvius naikina ir įpėginta lyg ir atsigauti, tai gausias šiltų kraštų bakteri-1 vadinamasis yra atstatyti parlamentarinįpas. Kondoro akys yra tokios' režimą. Tą perversmą ruošė, 8erQS» kad Bs Pakilęs net į arba jo plryšakyje stovėjo žL 6—7 kilometrų aukštumą aiš- nomas daktaras Pajaujis |r kiai mato, kas dedasi žemėje, ir kapitonas Tornau. Pervers- Vos pamatęs maisto prie jo mas nepavyko, buvo keletas nepuola, bet sukdamas dide- dešimčių žmonių suimta. Vie- Įliais ratais po truputį leidžias ni jų buvo pasmerkti mirti, ir apžiūrinėja apylinkę ar nė

ir vėl sumokėjo Jungtinėms ValstijomsSuomija
$160,693.

Kiekvienais metais, kai ateina laikas skolą mokėti, 
Suomija visada punktuališkai per savo ambasadorių pa
siunčia čekį Amerikos iždo sekretoriui.

Tai vienatinė valstybė, kuri iki cento savo skolas 
moka. Kitos jau seniai paliovė mokėjusios skolas, kurias 
jos pasidarė karo metais arba tuoj po karo.

Tada Amerika buvo turtingas “dėdė”, iš kurio ma
žesnės ir didesnės valstybės stengėsi pasiskolinti kiek 
galima daugiau. Tos paskolos joms buvo labai reikalin
gos, nes jos labai skaudžiai jautė, karo pasėkas.

Iš viso kitos valstybės Amerikai yra įsiskolinusios 
apie $13,000,000,000. Vadinasi, žymiai daugiau nei per 
pereitus metus Amerikos farmeriai tu^jo pajamų.

•’ * *■ VU A -- .. k '» ' ■ ■ i

Tautininkų palikimas Lietuvai

tiek, kad galiu keletą dienų ilsėtis.Štai kaip lengvai ir be pavojaus galima daug greičiau nei naudojantis šautuvu sugaut kondorą, kurio plunksnos yra vartojamos pramonėj.
Naujausias šokis — 

avių išradima'sDabar madoj naujas šokis ► “Lambeth walk”. Truputis polonezo, truputis negrų “tam-tam”, truputis ven- gerkos.Pats žodis “Lambeth walk” reiškia avių pasivaikščiojimą. Daugelis mano, kad šokis kilo iš Anglijos, bet tai klaidinga y v * -1 c . i nuomonė. “Lambeth walk” ki-bet gyvybė buvo dovanota; jie|r& kokių nors pinklių, o jas|lo Australijos.Visi, tur būt, žino, kad Australijoje yra auginamos didžiulės gyvulių bandos, kurių didelę dalį sudaro avys- Bandos ganosi neaprėpiamose lygumose, o jas saugoja piemenys. Nors australai piemens nėra kokie vaikai piemengaliai, bet ir jie susigalvoja viso-t kiaušių “pramogų”. Budingas jų paprotys vaikščiųti nenormaliai (ar tai nusižiurėjimas į avis!). Jų žingsnis, tai kaip tik Lambeth walk žingsnis. Jie eina pirmyn, apsisuka, pa- stypčioja, paploja rankomis, kad pabaidytų bėgančias šalin avis.Tai, be abejo, sudomino žmones, kurie ieško ir pateikia naujenybių. Ot, ir susikombinavo “Lambeth walk”! žinoma, jam pritaikė atitinkamą muziką, pridavė “skonio”, ir pradėjo aplink pasaulį, pirmiausiai nuo Londono.Dabar “Lambeth walką” šoka ne tik Paryžius, Berlynas, Ncw Yorkas, bet ir mažiausieji miesteliai, kurių moksleivija, ar jaunuomenė tur| bent truputį ryšio su didmiesčiais.Per kurį laiką “Lambeth walkas” nusibos, sunku pasakyti. Daugelis jam pranašauja greitą galą, kiti geresnį pasisekimą. Bešališkai vertinant, musų suktinis yra daug gražesnis.

buvo padėti į kalėjimą, o kiti Pamatęs jis niekuomet nerizi-| ilgiems metams nuteisti kalė- kuoja ir prie grobio nesiarti- ti. Iš to perversmo dalyvių jau na, nors butų ir labai alkanas, dabar visi liuosi. šautuvu kondoras sunku nu-lIšauti, kadangi kulka per tir- Tais pačiais metais rudeni Ltas plunksnas nelabai pasie. netikėtai ištiko Tauragės su- kia kuną> toda tik jgudę jr kilimas. Šio nevykusio sukili- geraj užsimaskavę medžiotojai mo metu buvo teismo sprendi- kondorui yra vienintens pav0. mu sušaudyta, rodos, dvylikai j ug SUgautam Nutvertas

Tautininkų paliktas kraitis. Septyniolikos milijonų li
tų nepriteklis. — Įvairios skolos, — Eksporto reika
lai. — Tautininkų valdymo metu įvyko dvylika ban
dymų nuversti vyriausybę. — Perversmai ir jų ren
gėjai. — Provokatoriai.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)Naujoji Lietuvos vyriausybė gavo labai abejotinos vertės kraitį, kuris pinigais—be skolų daugiau nieko neturi, o moraliai imant,—pusėtinai sukiužęs.Pereitus metus tautininkų vyriausybė suvedė valstybės biudžetą su septyniolika milijonų litų nedateklio, tai yra tiek truko pajamų visoms išlaidoms dengti. O štai kiek ir kokias tiesioginiai skolas paliko, 
v 1

Jungtinėms Amerikos
Valstybėms  .................... 45,765,300

Did. Britanijai    1,127,900 
Klaipėdos krašto valdymui 962,100 
Lietuvos laisvės paskola 3,036,900 
Degtukų monopolio

švedams ...............................- 25,396,800
Valdžios statyboms ............ 2,298,400
Viso ilgalaikių paskolų 78,587,400O štai dar trumpalaikės skolos.
1935 metų vidaus paskola

iš keturių su puse
procento .................................

1936 metų vidaus paskola
iš keturių su puse 
procento ........... ..................

1937 mėtų vidaus iždo
pasižadėjimai ........

1938 metų vidaus iždo
lakštai ......... . .......................

Valdiška statyba .............
Kitos paskolos .................
Tai viso trumpalaikių 

paskolų ........... ,.............Tuo budu viso Lietuvos valstybe 1939 metų sausio įpėn. 1 d. skolų turėjo Lt. 132,^56,- 300, už kurią vien, tik procentų per metus , tenka smpokSti daugiau kaip tris milijonus litų.žinoma, normaliais laikais tai nėra labai didelis įsiskdli-»

14,223,100

. 13,507,$00

. 2,650,600

. 15,000,000

... 5,484,360
... 1,618,900

.r, 52,485,700

nimas. Bet turint galvoje, su Klaipėdos praradimu tenkama veik 60,000,000 tai ŠJoks įsiskolinimas labai apsunkina Visą valstybės biudžetą- Naujoji vyriausybė vargu galės apsieiti be užsienio paskolos, juo labiau, kad savo uosto įrengimas darosi visai svarbiu dienos klausimu. Mat, dabar eksportuojant per svetimus uostus savo krašto gaminius jau reikia mokėti už važmą svetima valiuta ir toji valiuta jau atgal į kraštą negrįžta. Tai tuo pačiu savo krašto eksportuojama svetur gamyba darosi pigesnė, alrba kitaip tarus, dalis tų pinigų išvežama negrąžinamai į užsienius. 
tTai tenka tik dar kartą patvirtinti, kad Klaipėdos uostas Lietuvai turėjo didelės ūkiškos reikšmės. Klaipėdos uostas, tai nebuvo vien tik tautinė romantika, arba krašto pq- lilinis reikalas, bet gyvybinis ūkiškas reikalas. O Vąkietijąi Klaipėdos uostas buvo tik prestižo ir dalinai strategijos klausimas. Kitaip tarus, Klaipėdos uostas Vokietijai tarnauja tik karo reikalams.

kadne- litų,

, Taigi, ir Klaipėdos uosto pralrajimą tenka įskaityti į tautininkų valdymo minusus. O štąi tautjpinkų valdymo kili mitmsaį, kurie stipria!! pa- krikdė visuomenę įr, taip sakant, moraliai ją kniuždė.

asmenų; kiti ilgiems metapisĮ nuteisti kalėti; kiti laimingai paspruko į užsienius. Tai buvo pirmoji politinė Lietuvos emigracija. Tų emigrantų dalis iki šiai dienai da(r nesugrįžo iš užsienių, nes amnestijos įstatymo nepaskelbus jie ir grįžti dar negali, šio sukilimo pasėkoje tragingai žuvo jaunas, energingas, žvalus, daug visuomenei žadąs socialdemokratas Mikulskis.Visi kiti šio sukilimo dalyviai, kurie buvo nuteisti ilgiems metams kalėti, jau liuo- si, savo bausmę atliko.1928 metais rudenio metu perversmą nevykusiai ruošė pulkininkas Petraitis. Tai buvo lyg .ir mėgipta dalinai sudaryti Jsavptiškas .valdomųjų rūmų perversmas, todėl tuomet ttr aukų veik nebūta.1929 metais kažkas buvo panašu į naują pervelrsmą; tuomet tik pasikeitė generalinio štabo viršininkai. Generolas Daukantas turėjo savo vietą, tai yra generalinio štabo viršininko vietą, užleisti generolui Plechavičiui, o generolas ar pulkininkas Daukantas kaipo nevisai patikimas buvo išsiųstas į Pietų Ameriką Lietuvos pasiuntiniu.Tais pačiais metais J. Tūbelis nuvertė A. Voldemarą. Tai buvo tik perversmo tikra inscenizacija. Kadangi A. Voldemaras buvo labai populiarus kariškių ta|rpe ir bijotasi, kad jisai iš ministrų pirmininko geruoju neišeis, tai Kauno visa kariuomenės įgula buvo išsiųsta, o kariūnų mokykla išvežta po juras pavažioti ir tuomet prezidentas A. Voldemarui visai nežinant pskelbė naują ministerių kabinetą- A. Voldemaras apie tai anksti rytą sužinojęs mėgino kreiptis į kariuomenės štabą, bet jį rado tuščią. Tai yra visi jo patikimi asmens buvo į provinciją neva tarnybos Ireika- lais išsiųsti. Tad jis nieko pešti negalėjo ir turėjo skaitytis jau su įvykusiu faktu..1930 metais rudeniop volde- marininkai mėgino Palangoje atsigriebti. Jie tenais norėjo apsupti vasaroj antį prezidentą ir jį priversti sudaryti naują ministrų kabinetą pryša- kyje su A, Voįdemaru. Bet šitą ruošiamą sukilimą išdavė tuomet pulkininkas Rusteika, todėl vėliau viename iš viešbučių pulkininkas Rusteika mėginta tiesiog papiauti. Šitą darbą' mėgino atlikti studentai Pupelaikis ir Vaitkevičius, kuris pelreitais. metais bausmę atlikęs buvo išvažiavęs į Braziliją ir tenais Sao Paulo mieste lietuvių kolonijos tarpe' norėjo sudaryti sau karjerą,

paukštis tuoj pat nuduriamas, \ad baisaus savo snapo, nagų ar sparnų padedamas neištruktų arba nesužeistų medžiotojo. Vis dėlto yra tokių medžiotojų, kurie moka taip gudriai slėptis, kad per dieną sugauna po keletą šių akylių ir baisių grobuonių. Vienas toks medžiotojas pasakoja, kad kondoras sugauti jam tik pusvalandžio darbas.— Eidamas medžioti visuomet pasirūpinu seną kuiną, kuriuo naudodamasis padarau gana Radęs mušu kitaskad pats pilvan įlysčiau. Taip susitvarkius niekuomet ilgai netenka pilve lindėt, nes dėl didelio ėdrumo kondorai veik visuomet esti išalkę ir nematydami pavojaus tikisi rastu grobiu pasisotinsią. Vos jie nutūpę pradeda kneibinėti mano kuiną, aš stveriu patį didžiausią už 'kojos, — ir jis jau neištrūks; mano peilis aštrus ir vietą randa, nors ir po plunksnomis. Bet taip pat aš moku juos priverst nusižudyt pačius ir tuo palengvinu sau darbą; nenorėdamas gaišti laiko lan- džiojant iš kuino pilvo ir nešant paslėpt negyvus paukščius, darau štai ką: nutvertam už kojos kondorui išduriu akis ir paleidžiu. Pajutęs skausmą ir nieko neregėdamas vargšas kondoras paliktas savo būrio (kondorai medžioja tik būriais) pakyla iki dangaus mėlynių ir suglaudęs savo galingus 2—3 metrų ilgio sparnus, kaip akmuo pasileidžia žemyn ir užsimuša.Atskridęs kitas būrys vėl puolasi prie mano kuino (kondorai negyvo kondoro neliečia ir, kas svarbiausia, nelaiko blo gu ženklu šalę grobio rasti ji negyvą), bet aš ilgai nelaukdamas vėl griebiu ir padarau, ką ir su pirmu. Taip iki pusiaudienio aš jų sugaunu keletą. Kita pusė dienos praeina beimant nuo jų plunksnos, kurias pardavęs ne tik išsimoku už kuiną, bet man dar lieka

sėkmingas medžiokles, tinkamą vietą, kuiną už- ir išėmęs vidurius bei dalis pasidarau vietos,

Iš Lietuvos
Viešbučiams uždrausta 
kelti kambarių nuomąKAUNAS. — Numatoma atvykstant j Kauną daug svečių Europos krepšinio pirmenybėms. Kaune viešbučių nėra daug, tad gali pasitaikyti, kad viešbučių savininkai, norėdami pasipelnyti, mėgins pakelti kambarių nuomas. Toks atvykusių svečių išnaudojimas butų neleistinas. Todėl šiomis dienomis Kainų tvarkytojas išsiuntinėjo visiems Kauno viešbučiams ir nakvynės namu laikytojams aplinkraštį, draudžiantį kelti viešbučių kambarių nuomą ir už patarnavimus imamus atlyginimus. Be to, ligi gegužės 18 d. pareikalauta iškabinti kiekviename kambaryje kainoraštį, nurodant kambario nuomos kainą ir mokestį už patarnavimą, už pridedamą lovą ir įvairius svečiams teikiamus patogumus.

kurią parėmė tuo metu tenais viešėjęs adv. Rapolas Skipitis. Bet toji karjera jam tenais neįšdegė ir dabar rodos, v^ėl grįžo į Lietuvą. Pupelaikis at^ sėdėjo jam priteistą bausmę.Rodos, 1932 metų sausio m.1 dieną mėgino sukilti Kaune kariuomenės puskarininkai, bet jiems nepavyko ir šitąs tariamas sukilimas viešumoje mažai kam buvo žinomas.(Bus daugiau)

Sumažins atlyginimą už 
žvėrių padarytus 

nuostoliusKAUNAS. — Kaip žinoma, už žvėrių padarytus nuostolius Miškų dep-tas ūkininkams atlygina; tam tikra komisija žvėrių padarytus nuostolius įvertindavo ir faktiški nuostoliai ūkininkams būdavo atlyginami. Dabar mažinant Valst, iždo išlaidas nusistatyta žvėrių padarytų nuostolių atlyginimo normas sumažinti.
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Kodėl ir kaip remti Lietuvą?
Lietuva yra musų tautos gim

tinė ir pagrindas. Netekus Lie
tuvos, netektų reikšmės ir lie
tuvių tauta — lietuviai skaity
tus! kitų dalimi, šitas faktas 
kiekvienam galvojančiam lietu
viui žinomas ir suprantamas, 
dar netolimoje praeityje — Lie
tuvai esant Rusijos globoje, lie
tuvis buvo vadinamas rusu, len
ku ir kitokiu, bet ne lietuviu. 
Ta kita tautiškumo liga papio- 
vė ne vieną lietuvį, šitos rųšies 
lietuvių kraujo nabašninkų ne
mažai yra ir Amerikoje. Tai vis 
vaisiai lietuvos Nepriklausomy
bės netekimo — lenkų, rusų ir 
vokiečių valdymo pasėkos. Jų 
visų Lietuvos valdymas buvo 
sūrūs lietuvių tautos smaugi
mas. Jie tą darė praeityje ir, jei

MARQUETTE GARDEN TURĖS

Naktinį Pikniką
SUNSET DARŽE 

135 ir Archer Avė.
ŠEŠTADIENI

BIRŽELIO 17, 1939
Gera muzika, prizai ir užkandžiai 
Pradžia 3 vai. po pietų iki ?

Užprašo rengėjas
L. Belskis.

Geriausia Vieta 
Praleisti Atostogas

Viena iš geriausių vietų dėl atos
togų, tai yra Wolf Lake, Michi- 
gan. Geriausia dėl maudymos ir 
žvejoti, daug miško su daugybe 
čiulbančių paukštelių. Del infor
macijų kreipkitės pas PAUL 
AMBROSE, 1843 S. Halsted St., 
Chicago, Tel. Monroe 5533 arba

MRS. CARRIE AMBROSE 
Peacock, Miehigan 

BOX 15

Taisykite Savo 
Namus Pakol
Viskas Atpigę

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulką,— 
paskolą ant ilgų

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

r tik lietuvių tauta leisis, darys 
ateityje. Jie dabar visi garbina 
Lietuvą ir kiekvienas siūlo jai 
protekciją, bet po jų visų lakš- 
tingėliškų balsų ir gražių plunk
snų slepiasi žiaurus prieš-lietu- 
viškieji tipai. Jie visi yra engė
jai ir visi mums gerai žinomi.

Lietuvos Nepriklausomybę 
patys lietuviai iškovojo ir tik 
jie patys gali ją išsaugoti. Kuo
met ją kas nors kitas saugos, 
tai labai greitai ir lengvai sau 
nusaugos, šitai svetimųjų pro
tekcijos procedūrai arba politi
kai suprasti nėra reikalinga 
būti diplomatu arba kažin ko
kiu tarptautinių reikalų žinovu 
— užtenka tik sveikai pagalvo
ti.

Stipriausia valstybės protek
cija, tai tautos vieningumas ir 
ryžtingumas niekam nepasiduo
ti. Kol šito nuostato lietuvių 
tauta laikėsi, tai sunkiausias 
kovas laimėjo, o kuomet nuo 
jo atsisakė, arba svetimai pro
tekcijai pasitikėjo, tai senosios 
Lietuvos, ir Vilniaus, ir Klaipė
dos neteko. Vienybės ir ryžtin
gumo stoka pražudė ir Austri
ją, ir Čekoslovakiją ir Klaipė
dą. Austrai pešėsi tarpe savęs, 
slovakai nesutiko su čekais 
klaipėdiečiai nesutarė su žemai
čiais — nors kalbėjo žemaitiš
kai, bet balsavo vokiškai ir tuo 
budu nejučiomis pasidavė vie
ningai ir sąmoningai vokiečių 
mažumai. Tas aiškiai parodo, 
kad pergalėtojais tampa ne 
skaitlingieji, bet išmintingieji ir 
ryžtingieji. Tat bukime išmin
tingi ir ryžtingi: nežeminkime 
ir nesilpninkime savo tautos; 
neniekinkime, bet gelbėkime sa
vo tėvų kraštą; nebezdžioniau- 
kime ir neloškime papūgų ro
lių: “I am American”, “We are 
Amcricans,” “Why should wc 
worry about Lithuania,” ar tam 
panašiai. Tokie pareiškimai yra 
skaudus ir neišmintingi, ypatin
gai kuomet jie yra tariami 
“grynorių” — ateivių lietuvių. 
Bukime geri Amerikos piliečiai, 
bet nebūkime sutižę išgamos 
lietuviai. Ištižęs lietuvių elemen
tas Amerikoje nebranginamas, 
o Lietuvai yra kenksmingas. 
Musų tauta yra maža — mums

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
VINING, M1NN. — Alvin 

Rix, 21 metų amžiaus, ku
ris prisipažino nužudęs tė
vus ir brolį.

Didesnė Nauda 9*

CRANE C0AL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonai PORT8MOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run $7.00
(Screened) Tonas .............................. ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.25 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■ 

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

BOSTON 
SHOE, STORE

3435 So. Halsted Street
MOKSLO UŽBAIGTUVĖMS

BOSTON BALTUS
Iš ŠIO SEZONO 

NAUJAUSIO'

DIDŽIAUSIOS ĮVAIRENYBĖS

PRISITAIKINKITE

Jauskite mokslo užbaigtuvių džiaugsmą į 
ir patogumą |

BOSTON’S BETTER »
SHOES !

ištižėliai pavojingi; musų kiek
vienas tautietis turi būti lietu
viškas kareivis. Jis turi kariau
ti už savo tautą, už tautos že
mę, už kiekvieną lietuvių ar 
Lietuvos reikalą.

štai dabar Lietuva pergyve
na krizės laikus — persitvarky
mo perijodą. Klaipėdos atsky
rimas nuo Lietuvos sukrėtė vi
są Lietuvą ir suvirpino visą lie
tuvių tautą. Kariuomenė ir šau
liai griebėsi ginkluotis, o tauta 
šoko juos sąžiniškiausiai remti. 
Tuo reikalu susiorganizavo Lie
tuvoje, Anglijoje, Šiaurės ir 
Pietų Amerikoje lietuvių komi
tetai. Šitie komitetai renka pi
nigus ir siunčia juos Lietuvos 
Stiprinimo (Gynimo) Fondui, 
Klaipėdiečių Šelpimo Komitetui, 
Šauliams Kaune ir įvairiuose 
miestuose — miesteliuose, Ae- 
ro Klubui, kuris neteko savo 
vertingos sklandymo mokyklos 
Nydoje, ir kuris dabar steigia 
naują mokyklą Žarazuose.

Chicagoje susiorganizavo Lie
tuvai Gelbėti Komitetas. Į tą 
<6mitctą įtinti visų profesijų ir 
srovių žmonės. Komitetą globo
ja Lietuvių Prekybos Butas 
'Chamber of Commercc). Bu

tas padengia ir visas Komiteto 
išlaidas, taip kad kiekvienas į 
G. F. įėjęs centas eina Lietu
von.

Fondas jau surinko apie pus
antro tuksiančio dolerių. Chi
cagoje ir apylinkėje jau yra su
aukota virš trijų (3) tūkstan
čių dolerių. Chicagiečiai yra 
įasirįžę sukelti bent $10,000.

G. F. prašo aukų iš draugijų, 
organizacijų ir pavienių žmo
nių. Jau daugelis organizacijų 
r pavienių žmonių savo lietu
viškumą yra parodę, o iš kilų 
patrijotinis pasirodymas laukia
mas.

Į draugijas ir pavienius as
menis kreipiamasi laiškais ir 
asmeniškai. Visų aukotojų ir 
neaukojusių smulkus sąrašas 
vedamas.

Aukotojai gali pasirinkti fon
dą, į kurį jie nori aukoti. Gel
bėjimo Fondas perduos aukas 
Lietuvos Konsulatui ir paprašys 
jį persiųsti pinigus į nurodytą 
fondą arba komitetą.

Kaip aukoti
Draugijos įr kuopos papras

tai aukoja atitinkamas sumas 
iš iždo ir parenka aukų iš na
rių. Tas gražiai užrękorduoja 
draugiją ir suteikia kreditą na
riams.

Miestų vardai^ esantieji klu
bai arba atskiri asmens, jeigu 
aukoja šauliams, gali pasirinkti 
būrį (postą), kuriam jie dova
ną teikia. Tokia dovana įteikta 

„buriui aukotojų vardu, aišku, 
‘Nukels didelio entuziazmo ir už- 
; megs artimesnius ryšius tarpe 
i aukotojų ir aukas gavusiųjų.
i Piknikai ir Lietuva

Kaip žinia, pinigas yirja mai
no tarpininkaę. Už savo dar
bą, pastangas ir daiktą mes 
gauname mainais atlyginimą 
pinigu. Tą pinigą mes savo 
keliu vėl galime išleisti ir per
leisti kitiems už mums pada
rytą gerą, pirkti sau reiikalin- 
gas prekes ir šiaip kokius rei
kalus atlikti.

Tačiau pirkdami prekes vi
suomet pageidaujame dides>- 
nės prekių vertybės, stengia
mės gauti kiek galint daugiau 
už tą patį pinigą. Todėl ren- 
kąmiesi vietas, kad tą tikslą 
būtinai atsiekti. Kaip atskiro 
asmens gyvenime, taip ir pre
kybiniame (reikalai tie patys. 
Gi perkant vietos įstaigose, 
įmonėse ar valgių krautuvėse, 
mes pasitarnaujame savo apy
linkei, nes čia išleistas pini
gas čia jis ir pasilieka. Visaii 
kitaip su grandinėmis. Jos pi
nigus išveža į didžiuosius fi
nansinius centrus.

Tad 'kiekvtienas sąmoningas 
miesto gyventojas turėtų sau 
įsisąmoninti tdkią taisyklę, 
kad pirkti tik vietos krautu
vėse. O prekės tos vietos krau
tuvėse tos pačios, tas pats ir 
patarnavimas. Kaipo pavyzdį 
nurodysime. Midwcst Stores, 
Tai yra kooppratyvė organiza
cija, turintį vilrš 450 narių, sa
vus modernus sandėlius ir ki
tą įrengimą. Visi patyrę biz
nieriai. Bet čia prekės nors 
geriausius rųšies, yra žemiau
siomis kainomis. Tai yra dėl
to, kad šii organizacija perka 
per savo sandėlius tiesiai iš ga
mintojų ir dirbtuvių. Taip 
pirkdami daug sutaupo, o kas 
sutaupyta, 
pirkėj ams.

šiandien 
wcst Stores 
nose ir
perkate. (Skelb.)

tai perleidžiama

perstkaitykite Mid- 
skelbimą Naujie- 

įsi tik inkile ką už ką

šitas būdas pagelbėtų išsigar- 
sintj ir surištų’ parengimus ar
čiau su Lietuva.

Dovanos ir Testamentai
Didesnėmis dovanomis ir tes

tamentais Lietuvos reikalai ne
turėti] būti užmiršti taip pat. 
Daugelis Amerikos lietuvių tu
ri ir apdraudų ir sutaupų, bet 
tos apdraudos ir sutaupos yra 
ir palieka nesutvarkytos — daž
nai jomis pasinaudoja svetimi 
arba tie, kuriems tapytojas nie- 
<u budu nebūtų palikęs. Ta<l 
patartina pinigų turintiems šiuo 
reikalu pasikalbėti su savo ad
vokatu arba Lietuvos Konsulu. 
Butų labai gražu ir patrijotin- 
ga, kad didesnis skaitlius Ame
rikos lietuvių atsimintų savo 
testamentuose Lietuvos kariuo
menę, universitetą ir kitas įstai
gas.

Kazirninkai ir golfininkai taip Į 
pat turčių skirti tam tikras da
lis savo gimtąjai žemei ir var
go užpultiems broliams.

Vienybėje, sakoma, galybė. 
Tad parodykime savo vieningu
mą ir galingumą. Aukokime 
kiek kas galįme, Suteikime sa
vo broliams ir materialinę ir 
moralinę paramą. Musų para
ma pagelbėjo Lietuvos Nepri
klausomybę iškovoti — ji turi 
pagelbėti ją ir išlaikyti. Tam, 
aišku, reikalingas vieningas dar
bas ir jungtinė parama.

Tad visi ir kiekvienas vienin
gą ų ir lietuviškan darban!

—Lietuvis

Butų patrijotiška ir rengė
jams naudinga, jeigu nuo gegu
žinių 
girnų 
pelno

(piknikų) ir kitų paren- 
butų 
dalis

skiriama tam tikra 
Lietuvos reikalams.

30 Years SuccessJ Doctor’s 
Amazing Liųuid f or Itching of 

ECZEMA 
Dąur yra atsitikimų, kur kįti produktai no 
davė reikiamų pasėkų, bet ųtiprus, švelninau 
lis, antiseptinis skiedinys Zęmo davė sreitar 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
deramos, žvynuotos, ugninės Eczema.

Iš pirmo sykio Žemo ne|a nuostabių pa 
g-e bų. Po to jo ypatingas gydymas (turi lt: 
sk rting’ų jtakingrų dalių) padeda Gamta 
gr iteanį gydymų. Mums dėkingi Vartotoja, 
raįo iš visur, garbindami gautas pasėkas 
štai kaip rašo p. F. M. iš Jersey City: “1 
Keletu savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mų nuo Eczema, kuri mane vargino per 81 
mųfus."

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo pei 
dięnų ar naktį gydant Eczepia, spaugus, de 
dedervines ir kitokius odob įdegimus. Tik 85e. 
TIKRO FATARNAVIMO ųteftiklmais gal pri
reiks $1.2b Extra Jėgos. Yra pas visus žy 
męsnius vaistininkus.

GERIAUSIA KOKYBE
DIDESNES SANTAUPOS 

KADA PERKI VALGOMUS DAIKTUS 
“MIDWEST STORES”

' Specialus Išpa/rdavimas Penkt. ir šešt., Birž. 16 ir 17
Puikios Kalifornijos U. S. T rūšies

BULVES Si IU sv. 21 c
Tikrai švieži
KIAUŠINIAI No. 1 kokybės tuz. 17c
muikiausi skirti kiaušiniai “Midwest” kartonuose Tuz. 23V6c

T0MATAI Švieži Raudoni Prinokę gV. 5c
Naujo Derliaus Kalifornijos
GRANDŽIAI Valencia 288 dydžio tuz 15c
Juicy Lemons California 360 dydžio 5 už 10c

5 sv. 110Nauji Geltoni Svogūnai
360 dydžio

“MIDWEST” Puikiausios Kokybes
MILTAI 5 sv. maiš. 17c 24 sv. maiš 61c
“MIDWEST” Garuodintas
PIENAS Aukš. ken.
YėLLOW LABEL
“LIPTON’S” Juoda Arbata maž. 9c
“MIDWEST’
Tomatu Sriubos aukš- unc. ken. 2už 190
SOFTASILK plynoms miltai 44 unc. pak.

"• ■' m1' vms1 ■ ■ —— — - - —      - - -

“RED CROSS” Spaghetti ar Macaroni sv. pak. 2 už 17c

4 už 22c

i. 5c

“LIBBY’S” Corned Beef hash N. 2 ken. Į 7 C 
“FRENOH’S” Paukščiams Siektos 10 unc. pak. 13c 
“FRENČIUS” Paukščiams žvyreliai 24 unc. pak. 9c 

DYKAI! Butterfinger Candy Bar su 
“BABY RUTH” Candy Bar

24 unc. pak.

“LINCOLN8HIRE” pjaustyti lašiniai

“CAMAY” Muilas
P and G” Muilas

SUPER SUPS maž. 9c
OCTAGON Prausimosi muilas
“BRILLO”
“STALEY’S” Cube Starch

44

Abu už 5<t
Vz sv. pak. 13c

3UZ 17c
4 už 150

did. raud. pak. 2 už 35c
4 už 19c

did. pak. 17c __________ 2 maži pak. 17c ’
sv. pak. 2 už 15c

“W1LSON’S idealus šunims maistas sv. ken. 3 už 250
“ENOZ” Fly Spray Paintės kenas 33c

$100 UŽDYKA Kiekvieną Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

NES PIGIAU

MIDIESTCDSTORES
PIRK NUO

1 v 1■ 1

450

Taupyk
saugioje įstaigoje

MOKAME

Mi

■

• Užtikrink savo indė
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

• čia VISŲ INDĖLIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00

o Vn

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINGS ASS’N 

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

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE
x •-

Tat Victory
STOGDENGYSTĖ IR BLBKOB 
DARBAL 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus- Leng* 
vųs išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
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 ištaiga 
yra didžiausia finansinė 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 IŠSIMOKĖTI PER 

s 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 West 03rd Street

prie Loomis

’32 DODGE SĖD........... $83
’33 Ford Tudor .......... $94
’32 Chev. Coupe ... ....... $87
’36 Dodge tr. sėd..... $363
’37 FORD CPE........... $323
’38 Ford 2 dr...... $462
’38 Ford Coupe ......... $458
’35 Ford 2 dr.............. $133
Yards Motor Co.
Autoriz. Ford-Lincoln Dyleris

5212 SO. ASHLAND AVĖ.

z---------------------------------------------->
VIENINTELIS LIETUVIŲ 

MEDŽIO SANDĖLIS
Įvairių rūšių medžiaga staty

mui ir taisymui namų. Porčių ir 
garažų. Durių langų ir kitokių 
medžių, popiera stogams ir por- 
čiams. Apskaičiavimas dykai.

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

Duodame išmokėjimais.
 , /

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius. pianus ir 
visokius rankandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga- 
rantv otas. Taipgi pristatėm an
glis i visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St
Saukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Phimberis
— Lalsnuotas —

GAS FrTTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILaKišIMAMI už $13.50
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ 15-00
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama.... "
VISAS LIGAS GYDOMA $ j .00

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

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St
Tel. ENG. 5833-5846
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“NAUJIENŲ” J TESTAS
VMRmuii •? KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI

LAIPSNIS KETVIRTAS
REIKIA 40,000 BALSŲ—DOVANA $100.00

LAIPSNIS TRECIAS
REIKIA 21,000 BALSŲ—$50.00 DOVANA

LAIPSNIS ANTRAS
REIKIA 10,000 BALSŲ—$22.00 DOVANA

S. NARKIS 
4353 S. Talman Av. 

Chicago, III. 
Tel. , Laf. 3974

J- ŽUKAS 
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III. 
Turi 31573 balsų

2914 W. 45th St. 
Chicago. III.

Tel. Lafayette 5647

J. A. SINKUS

10029 S. Princeton 
Avė., Chicago, III. 
TeL Comm. 2073
Turi 36943 balsų Turi 46531 balsų

LAIPSNIS ANTRAS
(ANTRO LAIPSNIO TĘSINYS)

AL. 
AMBROZEVIČIUS

1739 S. Halsted St
Chicago, III.

Mrs. V. FAIZA

1250 N. Spaulding 
Avė., Chicago,III. 
Tel. Spauld. 9207

Turi 11218 balsų

9

Turi 11200 balsų

M. DUNDULIENE

F. BULAW

806 W. 31st St. 
Chicago, III.

Turi 6572 balsų

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė. 

Rockford, III.

Turi 6550 balsų

A. FRENZELIS
86 Bellwood Avė. 
Toronto, Canada.

Turi 6500 balsų

ONA DAVGIN
6108 S. State St., 

Chicago, III.
Tel. Englewood 6530

Turi 32915 balsų Turi 25997 balsų

4 I 1

P. GAI.SK1S
■ /

I 2640 N. St. Louis

Avė., Chicago, III.

I Turi 16663 balsų

ART. STANIONIS
Z

3950 W. Gladys 
Avė.. Chicago, III.

Turi 16180 balsų

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5,000 BALSŲ—$10.00 DOVANA

JOS. AUGAITIS DAUGINT 
359 Jefferson St- 

Aurora, III. 
Turi 4100 balsų

ONA VILIENE
1646 N. Bell Avė., 

Chicago, III.
Turi 4908 balsų

J. PAKARKLIS
24 St. John Avė., 

Norwood. Mass-
Turi 1775 balsų

J. MARTINAITIS

Route 1

Free Soil, Mich.

Turi 500 balsų

1608 S. 50 Avė. 
Cicero, III.

Turi 4200 balsų

A. F.
135 Newberry 
Lawrence, Mass.
Turi 1500 balsų Turi 1500 balsų

27

J. SEKYS ŠEŠKAUSKAS 
GEO.

904 Broad St 
Hartford, Conn.

Box 318
E. Millinorket, 

Maine.

Turi 500 balsų
Turi balsų 300

C. K. BRAZEJ. MAČIULIS
I 906 Prescott St-, 

Waukegan, 111.

■ Turi 9250 balsų

12 13

ALBER1 
UŽDRAVAITIS

4031 S. Talman 
Avė., Chicago, I1JL

Turi 6070 balsų

S. NAUDŽIUS

2230 Alpine St., 
Grand Rapids, Mich

615 Corthma st.;
Hart, Mich.

Turi 5800 balsų

ST. MOCKUS

1224 Harrick Avė.
Racine, Wis.

7437—14 Avė., 
Kenosha, Wis.

Turi 9132 balsų

A. NARBUTAS

1033 W. 103 St
Chicago, III.

JOE 
1633 W. Jackson 
Blvd-, Chicago, III. 

tel. Haym. 5890 
Turi 14125 balsų Turi 12561 balsų

JOS-

1833 Evergreen 
Avė., Chicago, III.

Turi 8510 balsų

V. BUDVIDIS 
4094—-9th St. 
Ecorse, Mich.

Tel. Vinewood 
1—0789

Turi 8390 balsų

A. L. SKIRMONT
15723 La Throp Av.

Harvey, III,

Turi 8250 balsų

6

EDVVARD JUSAS

2131 W. 24th st. 
Chicago, III.

.Turi 8100 balsų

14

S

ALBIN SMALELIS

1943 N- Kostner

Avė., Chicago,UI.

Turi 5750 balsų

7 '

MRS. K. MANKOS

4027 S. Maplewood 

Avė., Chicago, III.

Turi 7936 balsų

19

A. KAZAHTS

2122 W. 24 St.

unicago, I1L 
Turi 7808 balsų

M. KULESUS

Jjiii •'

1108 ElizabethAv.

Grąnd Rapids, 
~Mieh.

Turi 5275 balsų

PETRONĖLĖ!

ŽUKAS

Chicago, III

Turi 5140 balsų

NON GRADUS

Turi 4000 balsųTuri 3775 balsų

N. TRUMPICKAS

773 Bisson Avė., 
Akron, Ohio

324 S. Sacramento 
Blvd., Chicago, III.

Turi 1400 balsų

27 Norwood 
Brooklyn. N. 
Turi 1500 balsų

J. JURKŠAHTS

308 E. Market St. 

Wilkes Barre, Pa.

Turi bateli 275

LIDŽIUS
Deodor St.3727 

Indiana Harbor,Ind.

Turi 275 balsų

T. MATULIAUS- 
KIENE

1519 W. Lombard 
St., Baltimore, Md.

BULOTH M. ŠEŠTOKAS

527 S. 4th St., East
St. Louis, III.

J. NOVO- 
GRODSKAS 

386 Manitoba Av., 
Winnipeg, Man-, 

Canada.
Turi 3880 balsų

B. BARNIS KIS 
9424 Burnsidė Av.

Chicago, I1L 
Turi 3600 balsų Turi 3145 balsų Turi 3000 balsų

1323 N. 35th Avė., 
Melrose Park, III.

J. MAKSVITIS

Calumet City, UI.

Turi 2978 balsų

23

J. SHOLTEMAN
3237 W. Le Moyne
St-, Chicago, III.

18 )

Z. GAPŠIS

4405 Valley View

Av., Baltimore.Md.

Turi 3000 balsų

22

Turi balsų 2200

Turi 1000 balsų

SUGDINIS 
212 E. Clark St. 
W. Frankfort, III. 
Turi 1000 balsų

M. ROVAITIENĖ

700 S. 9th St.
Herrin, III.

Turi 775 balsų

J. ŽIČKUS

3432 S. Morgan St.
Chicago, IIL

Turi balsų 650

ST. ŽUKAUSKAS
42 Keith St., 

Lee Park,
Wilkes Barre, Pa

J. KRUKONIS
185 Silver St.

S. Boston, Mass,

Turi 500 balsų
Turi 650 alsų

24

F. RUSINSKAS

Rodney, Oont.

CANADA

Turi 500 balsų
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Naujienų Kontesto Eiga Z

Diena Iš Dienos
Kontestantų kopėčiose dide-1 

lių permainų neįvyko, bet bal
sais pakilo keletas kontestan
tų. J. Sinkus pakilo 1549 bal
sais, St. Narkis 2,000 balsų, 
Ona Dovginienė 1,024 bajsąis, 
J. Žukas smarkiausia pasidar
bavo už visus kontestantų?, 
nes pridavė 3,300 balsų.

Antrame laipsnyje daugiau
sia balsų gavo jaunasis A. Sta- 
nionis, paskui jį eina “senis” 
P. Galskis, po juo seka J. As- 
cila. Bučiau pamiršęs pažymė
ti Kenoshietį C. K. Braze. Jis 
daugiaus už visus pasižymėjo 
Pirmame laipsnyje. O reikia 
žinoti, kad Kenosha tai ne 
Chicago. Ačiū Kenoshiečiams 
už pasidarbavimą ir skaityto
jams už kontestantų parėmi
mą.

“Non Gradus” skyriuje ge
rai balsais pašoko Frances 
Daugint iš Aurora, III., ir S. 
Naudžius iš Grand Rapids, 
Mieh.

T. Rypkevičia, 
Kontesto Vedėjas.

John A. Sinkaus 
Pasekmės

Praeitą savaitę padauginau 
balsų skaičių su pagelba ke 
lių skaity,tojų ir pagarsinimų-

Mr. ir Mrs. A. Warųęcke, 
3436 So. Union Avė. davė man 
progą užprenumeruoti jiems 
dienraštį. Jie “yra” su “Nau
jienomis” per daug metų, ne
atsisakė nei šįmet...

Apsivedė Teddy Zemgu 
lis Su Bronislava 
Petkiute

'> ■
DABAR JAU GALITE MATYTI!
Chicagos censorius atšaukė drau
dimą rodyti Lion Feuchwanger’io 

paveikslą
OPPENHEIMŲ ŠEIMĄ

Tai už širdies stverianti drama 
iš Hitlerio Vokietijos gyvenimo 
SONOTONE, 66 E. Van Buren

Tarpe Mfchigan ir Wabash
Vėdinamas — vėsu ir patogu 

25c iki 1 v. p. p. išskiriant 
šeštadienius ir sekmadienius
..... ■■■■ 1 .... .  1 .

A. t A.
JONAS KESULAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 14 dieną 7:45 valandą 
vakare, 1939 m., sulaukęs 52 
metų amžiaus; gimęs šakių 
apskr., Naumiesčio par., Rau- 
galių kaime. Paliko didelia
me nuliudime moterį Oną, po 
tėvais Misevičaitę, 2 dukteris 
Antaniną ir Agotą, 4 brolius: 
Simoną, Vincą, Juozapą ir 
Antaną ir kitus gimines, Lie
tuvoj brolį Petrą, seserį An
taniną ir kitas gimines. Kū
nas pašarvotas randasi Mažei
kos koplyčioj, 3319 Lituanicą 
avė.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, birželio 19 d. 8 vai. ryto 
iš koplyčios į Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nubudę liekame
Moteris, Dukterys, Broliai, 

Seserys ir kitos giminės.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius Mažeiką. 
Tel. Yards 1138-39.

n Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
Metams, Lai^ o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS matus.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 6808

MOORĘ AND 
McELLIGOTT 

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

gu pirksi aplankyk mus. 
2752 West lllth Street 

Phone Beverly 7339.

Garsinkitės “N-nose’'

JLabai ačiū už prisiuntimą 
prenumeratos, Mr. K. J. To- 
sjiajis iš Morjey, Mich.

Jis, su prisiųsta prenumera
ta, laiške pagyrė mane, už pir
menybę šiame konteste, už tai 
ir skiriąs prenumeratą mano 
kreditui.

Ačiū Mr. K. J. Toshali. Kon
testo vedėjas T. Rypkeyičius 
pridėjo man balsą už Tamstos 
prisiųstą prenumeratą...

Taipogi Ačiū visiems, kurie 
davėte man pagarsinimus į 
“Naujienas”...

John A. Sinkus.

Birželio 3-čią d. apsivedė 
Teddy Zeingulia su Bronislava 
Petkiute. Vestuvių pokilis įvy
ko Hollywood Inn svetainėje, 
2417 W. 43rd St. Svečių buvo 
keli šimtai ir visi smagiai link
sminosi iki vėlyvos nakties.

Linkiu jaunavedžiams lai
mingos ir sėkmingos ateities.

—Steponas

IXli- 
pro 
at-

So.

Mano Talka
Antanas Lungevičius, bar- 

bernės savininkas, 1814 Wa- 
bansia Avė., tel. Hųmboldt 
3254, prenumeravo pusei metų 
“Naujienas”. Jis yra veiklų? 
ir sąmoningas lietuvis. Netik 
tinkamai ir gražiąi atlieka bar
beno darbą, bet dar jis daly
vauja visuomeniškuose paren
gimuose ir veikia orgąnizaci- 
jose.

— Ona Dovgin, 
6108 S. State St., Chicago, III.

Nuo Kontestanto 
A. L. Skirmonto

HARVEY, III. — Tąrju šir
dingą ačiū visiems savo drau
gams, kurie įdarė biznį per ma
ne. štai jų vardai:

J. Massick, 524 E. J54 PI., 
Ęarvey, Ill.? a.tpaujino prenu
meratą metams. Yra seną? 
“Naujienų” rėmėjas.

P. F. Ųyick, 17.5 E. 154 PI., 
Harvey, yra senas “Naujienų” 
skaitytojas. Atsinaujino prenu
meratą metams. Jis užlaiko fo
to studiją. Kam reikia nusiim
ti paveikslus, neužmirškite ten 
užsuktu.

A. Mikshys, 3234 W. llfth

ANTANAS BUDNIKAS
Gyveno po nr. 4052 Brigh- 

ton Place. Persiskyrė su šiųp 
pasauliu birželio 13 dieną 
1939 m,, sulaukęs pusės am
žiaus; gimęs Lietutvoje Uk
mergės apskr., įKovarsko par. 
ir Papragės kaime. Amerikoj 
išgyveno 28 metus. Paliko di
deliame nuliudime mylimą 
seserį Veroniką, švogerį Pet
rą ir jų šeimyną Butkus ir 
daug kitų giminių ir draugų. 
Kūnas pašarvotas randasi J. 
Liulevičiąųs koplyčioj, 4348 
S. California avė. Namų tel. 
Lafayette 2706.

Laidotuyė? įvyks subatoj, 
birželio 17 dieną 8 vai. rytų 
iš koplyčios į Nekalto Prasi
dėjimo Pan. šv. parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Budniko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nųęširdžiai kviečiąmi da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nųliųdę liekame
Sesuo ir kitos giminės.

Laidotuvėse patarnauja lai-? 
dotųvių direktorius J. Liule- 
vicius, Tel. Lafayette 3572.
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NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—GASH ARBA

LENGVAIS ISMOKSJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSEJnc.
THS ROME OP FINE FVBNUUBE’’ SINCE 19W

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

NAUJIENOS, CHcags, UI.-- - . ..... ........ ....
Pagerbė Vardadienio . 
Proga f 1

Gegužės 29 d., pastangomis 
Mrs. M. Kalaii)ienės, su pa^el- 
ba jos draugių, buvo iš neži
nių surengta pagerbimo “parė7, 
Mrs. Petronėlei Kvi.etkienei, 
3X40 So. ^YąĮlące, jos varda
dienio prpgą.

Vąikąrienčs laiku P. Kvief- 
kieųč pagerbtą kaipę veikli 
draugijų narė. Jai įteikė dova
nų ir keletą bukietų gėjįų.

Payengijne dalyvavo keliob- 
chieagiečiams žjnpmų y,eik- 
moterų: — P- Zakarevičie- 
Z. Katkienė, E. Nesteckie- 
J. Gailienė, R. Ząlątorienė, I 
Rąchujiiepė... Taipgi jos

duktarys iy Rėptai...
■ • /

-Ta pagerbimo pramoga bu
vo surengta visai P. Kvietkie- 
nei nežinant, kuomet ji buvo] 
išyykus porai savaičių į Wis- 
consino valstiją. Tuo įvykiu ji 
labai buVo nustebinta. Ji įver
tina jai suteiktą pagarbą jr dė
koja rengėjoms ir visiems pri- 
sięlėjusiems prie tos 
gos... — J

O

ftė,

I! 1 L"

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA patyrusi operato
rė ant vienos adatos mašinos ant 
skalbiamų dresių. Nelly and Dress 
Co., 2253 S. Halsted St.

PAIEŠKO senyvo vyro prižiūrė
ti gyvulius ukėje. Mokestis ir na
mai. B. Y., 6153 S. Menard, Clear- 
ing.

RĘIKIA patyrusių operatorių tik 
moterų apatiniams vienos adatos 
mašina siūti ir pinkinimo mašina. 
Nuolatos. ,651 S. Wells, 6 aukštas.

.REIKIA penkių vienos adatos ma
šina siūti operatorių — patyrusių 
sukneles siūti $15.00. Binding ir 
shearing mašinų operatorių. $15.00. 
Shea Agency, 30 W. Washington St.

REIKIA preserio valymo įstai
gai. Turi būti geras darbininkas, 
vlokestis nuo štųkos. 1909 South
įlalsted St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA tavernas—apleidžiu 
Chicago. Geras biznis. Pilnai įreng
tas. 3517 So. Halsted St.

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

REIKALINGAS pusininkas į ta- 
verno biznį. Turi būt nevedęs. Vy
ras ar moteris; arba parduosiu vi
są; geriausioje apielinkėje — South 
Saldėje. Rašykite laišku 1739 So. 
Halsted St. Box 1006.

FURNISHED ROOMS — TO RENT 
Gy^yenimui Kambariai

RENDAI furnišiuoti kambariai 
nuo $2 ir daugiau, visi patogumai. 
3138 S. Wallace St. Atsišaukti 1 
lubos iš fronto.

St., ęhieago, atsinaujipo pre
numeratą-. metam?. Yra geras 
naujienjetis. Užlaiko alinę 
nėtu adresu. Važiuodami 
šalį ųeužnjirškite sustoti ir 
sigerti gardaus alučįo.

K. Yaidiluųskas, 15613
H.aįsted st., atsinaujipo “Nau
jienų” prenumeratą. Ir jisai 
senas naujienietis.

H. Dąkni?, 15809 Lathrop 
avenue, Harvey, užsirašė “Nau
jienas” metams. Panašiai pa
darė ir Kį. Chilep, R. D. 1, 
Box 9, Homewood, III., kuris 
sako, kad bu? ir geras nau
jienietis.

T. Lukis, 3476 Connecticut 
st., Gary, Ind„ atsinaujino pre
numeratą metams. Tai senas 
“Naujienų” skaitytojas.

K. G. Rutkauskis, 15327 
Myrtle avė., Harvey, III., taip
gi atsinaujino prenumeratą, 
Yra geras “Naujienų” drau
gas.

Visiems širdingai ačiū už 
padarytą biznį ir prašau, kad 
visi praneštumėte man, jeigu 
norite laikraštį užsirašyti arba 
prenumeratą atnaujinti. Aš su 
mielu noru patarnausiu, ir iš 
anksto tariu 
Kontestantas 

15722

ačiū.
A. L. Skirmontas,
Lathrope Avė., 

Harvey, III.

Cermak Construction 
Company

REIKALINGA mergina namų 
ruošai ir už baro patarnauti. Gali 
būti ant vietos arba eiti namo.

4548 So. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI ar rendai “Bill’s 
Tavern” — biznis geras. Dieninės 
pajamos — $40.00 iki $100.00.

6068 So. State Street 
Wentworth 7942

RENDON kambarys, apšildomas. 
Pavieniui, ženotai porai arba mer
ginai. 7139 S. Roskwell. Antros lu
bos. Tel.' Hemlock 6188.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

pramo-
L S.

SUSIRINKIMAI

šų Vir

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
WUliam Ęej^an, 27,

ginia Mast, 2%
Earl Kellogg 28, su Irene

ZabeBa, 28
Ąlex Kuruccer, 27, su Ber-

nice Gustas, 25
Ėmei Seda, 28, su Helen Ji-

Jek, 24
Edvvai’d Demereckis, 22, su

Bernice Jonutis, 21

Reikalauja
Perskirų _

Ann Zyburt nuo Williąm 
Zyburt

Gavo
Perskiras
\ * *

Ruth Diljes nuo Stanley pil
ies

K. '........... *....... i .i i
SVARBUS SUSIRINKIMAS

Lietuvių Tautinės parapijos labui 
svarbus susirinkimas su prakalbo
mis įvyks sekmadienį, birželio 18 
dieną, 3-čią vai. po pietų, Sandaros 
salėje, 814 W. 33rd St.

Širdingai kviečiame parapijonus, 
rėmėjus ir simpatikus. Kviečia

L. T. K. B. Komitetas
Amerikos Lietuvių Piliečių Poli

tinio ir Pašelpinio Kliubo 12 War- 
do pusmetinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, birželio 18 d. 1 vai. po 
pietų, Hollywood svet., 2417 W. 43 
St. Visi susirinkite, nes yra daug 
tarimų svarstyti. Užsilikusieji su 
mokesčiais pasistenkite užsimokėti, 
kad išvengti nemalonumų nelaimė
je. —Paul J. Petraitis, rast.

Lietuvos Ūkininko Draugijos pus
metinis susirinkimas įvyks sekma
dienį, birželio 18 dieną, West Sidės 

| svet., 224£ W. 23rd place, 1 vai. po- 
| piet. Visi nariai prašomi dalyvauti, 
nes bus labai daug svarbių reikalu 
aptarti. —J. žurkauskas, pirm.

PARSIDUODA tavernas su na
mu arba pavieniui. Geros įplaukos, 
biznis išdirbtas per 20 metų. Dirb
tuvės yra aplinkui. Parsiduoda ant 
lengvų išlygų. 611 W. 59th St.

TAVERNAS — 434 West 31st St. 
Gerai apsimokanti vieta dviem 
žmonėms. Savininkas eina ilsėtis 
nuo liepos 1 d.

PARSIDUODA tavernas greitu 
laiku, nes važiuoju į Lietuvą.

3111 S. Halsted St.

PARDAVIMUI Beauty Shop, ge
rai įrengta ir išdirbta, geriausi pro
ga dėl gero žmogaus. Teisingas pa
siūlymas nebus atmestas. 1737 W. 
47 St.

PARDAVIMUI tavernas prie gat 
vekarių kryžkelės.

Yards 0958

PARSIDUODA gerai išdirbtas 
tavernas. Priežastis — liga. Turiu 
parduoti greitai. Kas pirmas, tas 
laimės. 720 W. 35 St.

TARFMUSŲ 
BIZNIERIŲ

pa šiandien Naujiensoe.
—VBA

RENDON štoras su tavemo fik
čeriais. Einamas biznis. Pigi renda 
su 5 kamb. užpakaly. Arba parduo
siu viską pigiai

4213 S. Campbell

PARSIDUODA tavernas. Geras 
biznis, pigi renda, užpakaly kam
bariai; priežastis — vienai persun- 
ku. 3416 Wallace St.

REAL ESTATE FOR SALE 
N^ Pardavimui

PARSIDUODA 25X125 lotas 3224 
So. lA>xve Avė. tik už $300 ir pri
siimti taxes, beveik uždyką. Tel. 
Mornial 6902.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
bizniavęs 2 aukštų namas Brighton 
Parke. Savininkė 3427 So. Wallace, 
Boul. 0922.

GRAŽUS namas su geru bizniu, 
puiki žemė Monee, III., prie 49 
vieškelio, 38 mylios nuo vidmies- 
čio. Savininkas Lorenzen. Telefonas 
Monee 2021.

šiandien mini savo dvidešimts 
penktą gimtadienį Germak Con- 
struktion Go., 2207 Archer ave
nue.

Ketvirtis šimtmečio žmogui, 
rodos, tik pradžia gyvenimo — 
dar jaunas ir siekiasi dar daug 
ko. Tačiau įstaigai toks gabalas 
amžiaus daug ko gali pasakyti. 
Čia reikia daug sumanumo, iš
tvermės ir mokėjimo, kad pa
laikyti įstaigos reikalus reikia
moje aukštumoje. Tą matome 
ir šitos bendrovės gyvenime.

Ji atlieka įvairius statybos 
reikalavimus. Taiso, stato, per
stata namus, atlieka ir visokį 
kitokį statybos darbą sąžinin
gai ir greitai. Tad, reikalui e- 
sant pašaukite telefonu CAL- 
umet 2967 arba po 6 v. v. — 
VICtory 9526. (Skelb.)

Antanas Neckrosh 
Rengia Parę

Sekantį šeštadienį, birž. 17 
d., įvyksta gimtadienio ir var
duvių p are pas nąųjienietį An
taną Necknosly 3Į1 Kęnsington 
Avė. Žada pavaišinti svečiu? 
su skaniais valgiai?.

—Steponas

čia

me-
Ge-

S. 
su 
d.

ONA BARKAUSKIENĖ 
(po tėvais Bar tušai te)

Gyveno po antrašu 3602 
Union Avė. Persiskyrė 
Šiuo pasauliu birželio 14
11.30 valandą vakare 1939 m., 
sulaukus pusės amžiąus; gi
mus Lietuvoje, Tauragės aps., 
Gaurės pąraP-» Zaltriškių kai
me. Paliko dideliame nulįūųi- 
me vyrą Joną, sūnų Ąntąną, 
marčią Zofiją, seserį Jflariįo- 
ną Bartush, sesers sūnų Juo
zapą ir jo žn^opą Rr. Ųydia 
Battutsh, pusserę, pusbrolius 
ir kitas gimines Amerikoje, 
Lietuvoje brolį Juozapą, seąe- 
rį Marijoną ir .gimines. Kūnas 
pašarvotas Antano M. Phillips 
koplyčioje, 3307 Lituanicą 
Avenue.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
birželio 17 d. 1Q vąl. ryto iš 
koplyčios bus nulydyta į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Onos Karbau^kie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
si dalyvauti lajdę.tuyėse ij 
suteikti jai paskutipį patar
navimą ir atsisveikinimą-

Nulipdę liekame 
Vyras, Sūnūs, Marti, 
Sesuo ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių dj^ęktęrius Antaną?

General Radio Store 
?856 Archer Avenue

3RIGHTON PARK. — šioj 
apielinkėj raądasi daug ir įvai
rių lietuviškų *biznių. Ir 
jiems neblogai sekasi.

Štai, pavyzdžiui, jau 12 
tų kaip sėkmingai gyvuoja 
neral Radio Store, 3856
cher Avenue. čįa pardavinėja
ma įvairių gamybų raęlios, re- 
frigeratoriai ir , kiti narnų reik
menys. O kam reikalinga pa
taisyti radio, tai p. Shill?, radio 
inžinierius, teikia tikrai gerą 
eksperto patarnavimą.

Kas perka Šioj krautuvėj 
vieną sykį, tas palieka nuola
tinis šios Jkrąūtuvės kos,tume
lis, nes čia yįsuomet gauna- ge 
rą ir teisingą patarnavimą.

Pastebėki! “Naujienose7 Qe- 
neral Radio Store net du skir
tingus skelbirnųs kiekvieną 
penktadienį. Patartina remti 
tas lietuvių biznio įstaigas, ku-, 
rios gar?inąsį “Naujienose”.

— Patarėjas.
———:—?

Mpksk Raigusieins 
Bątejįąi Pgs 
Boston Shoe

BRIDGEPORT. — Tik parė- 
jo yisąi nauji bateliai rųo^slą 
baigusiems Vaikąms ir mergai 
tems. Užeikit į Rost.ęn Shoe 
Store krautuvę, ąntrąšu 3435 
So. Halsted St. Skelbimas tel- •» 1 ' , • , . ■. * . » ta \ S.*. ♦ »»*•«' * <

Naktinis Piknikas
Marųu.ette Gardens ?avinin- 

įkas p. Louis Belskis ruošia 
naktinį pikniką, kuris į’yyks 
šeštadienį, birželio 17 d., Suii- 
set dąržę, l$,5,th ir Ąrcher Avė. 
Ten bus švelni muzika, skanus 
maistas, gardus vynas, sena 
degtinė ir gardus prieskoniai. 
Louis Belskis širdingai kviečia 
visus: senus, jaunus, didelius, 
mažus, atsilankyti, nes jis už
tikrina, kad visi praleis sma
giai laiką.

PARDAVIMUI tavernas, nebran
giai, turi būti parduotas prieš lie
pos mėnesį — geras biznis.

4414 S. Rockwell St.

INVESTORIŲ DĖMESIUI!
TIKTAI $900 ĮMOKĖTI

Pirkite 3 apartmentus 3x6 kam
bariai, uždari porčiai, garo šildy
mas, tile sienos ir virtuvė bei mau
dynė. Puikus namas ir investmen- 
tas. Veik greitai, tiktai $9,500.

NEPAPRASTAS
Už tiktai $300 įmokesnį
Jus galite pirkti Chicago Avenue 

krautuvę, 4 kambarių plytinį na
mą, 6 kambarių freiminį budinką 
užpakaly, gaw šildomą už $2,000. 
Dėl kitų gerų pirkinių kreipkitės 
į mus.
FIRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 Fullerton Avenue.
Spaulding 1500

1527 Devon Avenue 
Briargate 3300 
10 N. Clark St.
Dearborn 1540

— Jūsų Ona.

Chicagos Lietuvių 
Draugijos Pikniko 
Darbininkai

Chicagos Lietuvių Draugijos 
piknikas įvyks birželio 18 d. 
Sunset darže. Pikniko darbinin- 
kąis yra paskuti žemiau išvar
dyti ąspienys. Jie visi yra pra
šomi atvykti į daržą 10 vai. ry
to.

P. Galskis 
X. šeikus 
S. Stašaitis 
J. Katilius 
J. Pučkorius
A. Narbutas♦ « 
Matukonis 
Ramanauskas 
P. Brazis 
J. Gumauskas 
Žitkus
J. Tumosa
Ąl. Mickeyičįų?
K. Rypkevičienė 
Bąčįunienė 
Zičkus
B. Abraškaitė 
F. Čereškiutė

Iš Lietuvos
ĘAUNĄS, V/?6 — Per pirmą 

š.pi. trimetį, palyginus su per
eitais metais pagaminta ar per
dirbta daugiau: alaus 14%, ta
bako 3%, arbatžolių 6%, degti
nės gamyba didesnė 5% ir spi
rito 3%. Degtinės gėrimui par
duota 7% iy spjrifo susisiekimo 
ir pramęnės reikalams 29% 
daugiau. Sumažėjo tiktai vyno 
ir gilzių gamybą.

RENDON tavern su 3 karų ga
ražu, 4 kambariai užpakaly ir 13 
kambarių viršuje, pįkniko daržas 
ir šokių salė; šokiai būna kas penk
tadienį ir šeštadienį vakarais. Chi
cagos priemiesty prie didelio high- 
way ir Chicagos gatvekariai eina 
pro šalį, prie vandenio, su visais 
fikčeriais ir barais. Dabartinis ren- 
dauninkas išbuvo 5 metus; galima 
įeiti nuo July 1, renda $100 mėne
sinį atsakančiam žmogui.

CHAS. URNICH. 
2500 W. 63rd Street 
Phone Prospect 6025.

PARSIDUODA 
bizniavus hamas 
5321 S. Kedzie 
6218 S. Artesian 
bos.

arba įsimaino 
į lotą arba namą 
Avė. Savininkas 
Avė., pirmos lu-

PARDAVIMUI taverna. Priežas
tis — liga. Gera vieta, geras biz
nis. 1238 W. 59 St.

BARGENAI NETOLI MARQUETTE 
PARKO

Medinis namas $1900
Mūrinis bungalovv $3200.
2-flatis po 6 kambarius, mūrinis, 

kaina $6700.
Receiveriai parduoda didelius na

mus pusdykiai. Turimi visokių na
mų. Kreipkitės pas:

C. P. SUROMSKIS, 
6816 So. Western Avė.

Tel. Grovehill 0306
Vakarais Prospect 0176.

PARDAVIMUI tavernas. Kreiptis 
tarpe 3 ir 5 v. p. p. Saginaw 7308. 
7400 E. Exchange avė.

PARDAVIMUI tavernas. Priežas
tis — busiu išdeportuotas. 10737 S. 
Michigan Avė.

GERA naujiena. Parduodu labai 
pigiai namą ant vieno pagypeni- 
mo. 6 kambariai, su garažu, apšil
domas su furnasu. Namas Bridge- 
porte. Atsišaukite pas savininką.

830 W. 34 St. Tel. Yards 5530

PARSIDUODA tavernas gražioje 
vietoje, pilnai įrengtas. Biznis ge
ras. Kaina prieinama. 2947 West 
63 St.

DIDŽIAUSIAS bargenas prie 
Halsted ir 33-čios gatvės. Pradžioj 
kainavo $30,000.00 — morgičius. 
Parduos už $7500.00.

3649 S. Halsted St.
PARDUOSIU arba parenduosiu 

gerai išdirbtą taverno biznį per 20 
metų. Priežastis — liga.

13543 Indiana Avė.

PARDAVIMUI prie 9326 Univer- 
sity avė. 2 flatų 4x5 kambarių na
mas, visas karštu vandeniu šildo
mas, . plytinis beismentas, šalimais 
lotas. Nebrangiai. 927 W. 35. PI.

PARSIDUODA puiki vieta — 
namas su tavernų, gąsdino stotis 
ir 22 akeriai žemės, 5 naujos tro
bos. Parduosiu arba mainysiu į na
mą su bizniu arba be biznio.

D. Taujenis, Box 2, Carter, Wis.

VALGIŲ krautuvė ir delikate
sai, bizniava vieta. Bargenas. Turi 
apleisti miestą. 3103 W. 63 St.

TAVERNAS ir namas, 2 flatų 
plytinis, karštu vandeniu šildomas 
Parduoti ar mainyti. 739 E. 92nd 
Place.

$5000 pinigais nupirksi kampinį 
apartment. 3x5 — 1x4 kambarių 
apart. Rendos $5800 metams, grei
tam pardavimui $16,000.00.

2,000 pinigais nupirks 4 apart. 
2x4 garu Šildomus, 2 karų garažą. 
Tiktai 38250. Veik greitai. Kreiptis 
MIDDLE STATE MORTGAGE CO.

3943 Irving Park Blvd. 
Keystone 8700.

PARSIDUODA tavernas su na
mu arba mainysiu į gyvenimui na
mą, gera apielinkė prie dirbtuvių. 
Kreipkitės adresu Mr. Joe Gricius, 
2034 S. Union avė.

PARDAVIMUI prie 2543 North 
Spaulding 3 apartmentų, plytinis, 
2 blokai vakaruos nuo Logan 
Sąuare. Kaina $8900. Terminai. 
Telefonuoti savininkui Haymarket 
7200.

TAVERNAS ir gėrimų krau- 
tuye. Viskas moderni, 24 pėdų 
baras, virtuvė, 6 kambarių 
apartiųentas, žeiųa renda, duo
dama bandymui. Tel. Hemlock 
0499.

PARDAVIMUI 2 aukštų friminis 
namas. Maži rankpinigiai. Arti baž
nyčių ir mokyklų. 511 W. 45 PI., 
antras aukštas.

PARDAVIMUI tavernas — geras 
biznis, geroj vietęj, nebrangiai.

2853 W. 63rd St.

BUSINESS ČHANę)ES-ta.WANTED 
Ieško Blznių v - -

KAS TURITE parduoti restau- 
rantui fikčerius, pašaukite Hem
lock 9797. Seimą.

BUI^piNG SERVICE & SUPPLĮES 
Namų Patarnavimas ir Reikmenys

APLAMA stątyba, taisymas, pein- 
tavimas ir dekoravimas. Dykai ap
skaičiavimas. Walter Watklns, 5751 
S. Ashland Avė. Hemlock 7351 ar 
Republic 1180.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

.80 AKRŲ farmą Wiąconsine. Ge
ri budinkai, stakas ir mašinos. Mor- 
gičius. Turi parduoti už $1500.

3649 S. Halsted St.
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ši šeštadienį Ciceroj 
Ir Vėl Šaukiamas , 
CIO. Unijos —

DARIAUS GIRĖNO POSTAS JAU PRADĖJO 
STATYTI SALĘ

Baigė Sociologijos 
Mokslus Illinois 
Universitete

ŽYMŲ LIETUVĮ VELIONĮ JUOZAPU 
RADŽIU PRISIMINUS

Masinis Susirinkimas
Buvo manyta, kad praeitą sa

vaitę tikrai National Malleable 
Co. darbininkų unijai pasiseks 
pasirašyti su kompanija kon
traktas, bet dar nepasisekė. Bet, 
kaip unijos atstovai, kurie veda 
darybas, pranešė, derybos eina 
piie pabaigos ir tik liko išlygin
ti vienas kitas mažas dalykas, 
kuriuos manoma greitu laiku 
užbaigti.

Praeitą šeštadienį susirinku
sieji buvo supažindinti su kon
trakto atskirais punktais, ku
riuos aiškino unijos advokatas.

unijos viršininkai, kurie daly
vaus ir šio šeštadienio susirin
kime. Labai gerą kalbą pasakė 
W. Pullmano unijos pirminin
kas lietuvis, p. G. Valukonis.

Taigi, ir šį šeštadienį, birže
lio 17 d., toj pat unijos svetai
nėj, 5108 W. 14th St. yra šau
kiamas viešas susirinkimas, į 
kurį yra kviečiami atsilankyti 
visi kas tik įdomaujasi darbi
ninkų organizavimosi reikalais.

Susirinkimo pradžia 1:30 p.p.

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS

BRIDGEPORT. — Ketvirta
dienio rytą, apie 3 vai., Chev
rolet automobilis iš Chicago su
sidūrė su Mack troku priklau
sančiu Associated Forwarders 
iš Pennsylvanija valstijos.

Nelaimė įvyko trokui greitai 
važiuojant Halsted St. prie 
32nd St. Automobiliui buvo su
plotas dešinys šonas ir išdau
žyti langų stiklai. Trokas, be
veik nenukentėjo. Pasąęįeriai 
išliko sveiki.

žuvo 23 Metų Lietuvaitė
• Pereitą šeštadienį auto

mobilis St. Charles’e sunkiai 
sužeidė 23 metų lietuvaitę, 
Alice Petroniutę. Ji ėjo namo 
iš vestuvių, kuriose dalyvavo 
už pamergę. Vakar ji pasimi
rė.

» » »
• Prie Halsted ir Madison 

gatvių “hit-and-run” automobi
listas užmušė 55 metų chica- 
gietj Robert Schori, nuo 2742 
W. Jackson Blvd.

Rado Lietuvio 
A. Budniko Kūną 
Chicagos Kanale

Chicagos kanale, prie 32-tros 
ir Western avenue, buvo at
rastas kūnas 
gos lietuvio, 
Jisai gyveno 
ghton Place.

Policija ir 
kaip velionis 
kad jo kūnas
apie šešias paras. Jis 
vedęs ir iš giminių 
berods, turėjo tiktai 
šerį, Veroniką Butkienę.

apysenio Chica- 
Antano Budniko, 
adresu 4052 Bri-

daktarai nežino 
žuvo, bet spėja, 
išbuvo vandenyj 

buvo ne- 
Chicagoj, 
vieną se-

Kasama Pamatą; Garinis Kastuvas Jau Dirba

Wm. Kareiva, ekskursijoi

Praeitą šeštadienį, birželio 10| Ekskursija į Mihvaukee, laiv 
dieną, antrą vai. po pietų, įvyko “City of Grand Rapids.” 
pralaužimas žemės šiam Da
riaus-Girėno atminties namui, rengimo pirmininkas ir palydo

Susirinko skaitlingas būrys vas, labai daug darbavosi, pa 
legionierių jų draugi] ir žymių švęsdamas daug brangaus sav( 
veikėjų. Buvo atvežtas kastu- laiko ir energijos, todėl 
vas arba “Steam shovel”. Atsi- abejonės kad viskas bus tinka 
lankė ir pats architektas p. 
Lombard, kuris atliks šį staty
bos darbą.

Buvo taipgi teisėjas John T. 
Zuris, aldermonas 12-to Wardo 
Bryant Hartlnet, aldermanas 
14-to Wardo p. McDermott, Dr. 
S. Biežis, posto komendantas 
Wm. Sebastian, J. Kibort, B. R. 
Pietkiewicz, namo statymo pir
mininkas, atidarė programą su 
gražia kalba ir po to paeiliui 
pakvietė prie mikrofono minė
tus svečius, kurie pasakė po 
trumpą gražią kalbą ir pareiškė 
noro remti šį istorinį Dariaus- 
Girėno darbą.

Atsilankė ir fotografų. Buvo 
traukiami paveikslai, tik gaila, 
kad užėjo lietus
visą programą. Susirinkusieji 
buvo priversti išsiskirstyti:

Ekskursija į Milwaukee
Beje noriu priminti visiems, 

kad sekmadienį, birželio 25 d., 
įvyks Dariaus Girėno Posto

nėr

mai prirengta ir rūpestingai su 
tvarkyta.

Visi svečiai, kurie tik važiuo 
su Posto ekskursija, turės kuo 
linksmiausius laikus ir bus pil
na*! patenkinti, nes važiuojan 
laivu bus vosokių komiškų va z 
dėlių, “Floor Show”, puiki or
kestrą ir kitokios įvairenybės. 
Nuvažiavus į Milwaukee, visi 
ekskursantai bus pavežioti bu- 
sais po įvairias miesto dalis. Po 
to Blatz bravore bus prirengti 
geri pietus, alus ir kiti gėrimai. 
Tas nieko cxtra nekainuos, visa 
kelionė ten ir atgal tik du do
leriai — $2.00.

P-s Wm. Kareiva praneša,

Frances Barbara Bimba 
(Antra gražiausia mergaitė Illi

nois Universitete)

Tarp laimingųjų studentų, 
kurie šį mėnesį baigė aukštuo
sius mokslus, yra ir jauna chi-

Jos-

Kitos Žinutės Iš Indiana Harbor
INDIANA HARBOR, IND.— 

i žinutė suvėlinta, bet manau, 
ad ji bus įdomi skaitytojams.
'Pas mus pasimirė Juozapas 

[adžius. Apie jo mirtį nebu- 
o rašyta nei vienam laiikraš- 
Į/j, 'tad čia noriu pašvęsti ke- 
s žodžius jo atminimui.
Velionis J. Radžius atvažia- 

o į šią šalį iš Lietuvos 45 mė
li atgal—laimės ieškoti. Žino- 
la, mes visi esame tais suine- 
mais atkeliavę, bet ne 
alime laimė surasti. Bet 
onis ištikrųjų buvo ją 

džiaugėsi

žinom, kad jisai buvo labai 
teisingas ir sumanus žmogus. 
Dabar jo jau nebėra ir bus 
sunku kam kitam jo vietą už-

radęs ir laime 
pat mirties.

Velionis ir jo 
Ona

visi 
ve- 
su- 
iki

Žaibas Aplankė 
Lietuvių Namus 
Bridgeporte

ir sutrukdė5 kad dar yra keletas vietų ant 
i laivo, tad norintieji važiuoti su 
legionieriais ir turėti linksmus 
laikus, įsigykite kuo greičiausia 
likietus, kreipdamies tiesiai į 
Wm. Kareivą arba į bet kurį 
legiono narį.

Frank Krakauskas

PIKNIKAI, PIKNIKAI, PIKNIKAI
Dieną Nepasisekė, 
Dabar Rengs Naktį

ROSELAND — Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoj 139 
kuopos metinis piknikas, ku
ris buvo rengtas birželio 11 d., 
dėl lietaus ir šalto oro neįvy
ko. Dabar SLA 139 kuopa 
frengs pikniką birželio 24 d., 
šeštadienii. vakare. Tai bus 
naktinis piknikas. Tai gal bus 
pirmas toks parengimas rose- 
landiečių tarpe.

Pikniko rengimo komisija 
rengiasi tą pikniką padaryti 
labai šauniu, išpuošdaina dar
žą visokiomis šviesomis, prie 
kuriu bus malonu šokti ir dai
nuoti. Piknikas rengiamas Ros- 
si’s Grove darže, prie 130 St. 
ir Stio’ny Islande

Plačiaus apie pikniką pra
nešime vėliaus.

—Komitetas

SLA 260 Kp.
Piknikas

Liepos 9 d. artinasi. O kas 
tokio, jus klausite? Labai svar
bu, nes tą dieną SLA 260 kp. 
rengia pikniką, tikiną pikniką.

Piknike bus visokių pamar- 
ginimų, bus geri Stankaus mu
zikantai kurie gros visokius 
šokius, o šokiams yra didelė 
platforma. Skambės dainos 
per visą mišką, bus laimėjimų 
net už $100.00 vertės, bus val
gių ir gėrimų.

Visi kviečiami atsilankyti ir 
drauge su SLA 260 kp. na
riais linksmai dieną praleisti. 
Rengimo 
kad visi 
kinti.

Įžangos
ko privažiavimui patogi, nes 
randasi prie 83 ir Kean Avė. 
Suradimui vietos negali būti 
jokių sunkumų, nes bus kuo>- 
pos iškabos.

Nepamilršk'ite I Liepos 9 d., 
pasimatysime SLA 260 kp. 
Piknike, -f

—Genovaitė Zelnis

komisija užtikrina, 
busite pilnai paten-

nebus. Vieta pikni-

Praeito

Rytoj Parengimas 
Oak Forest Senelių
Naudai

"Pikniko Užbaigtuvės”
ROSELAND — šeštądienio 

vakare, birželio 17 d. roselan- 
diečiai turės pikniko pabaig
tuves, kur bus. daug visokių 
dalykų leista išlaimėjimui.

Roselando Draugijų komite
tas gegužės mėn. 28 dieną ren
gė pikniką Oak Forest prie
glaudos lietuviu įnamių nau
dai. Tą pikniką lietus išvaikė.

Kadangi piknikas buvo 
rengtas labdaringam tikslui, 
tai daug dalykų buvo gauta 
nuo biznierių aukomis, kurie 
turėjo būti išleistos laimėji
mui. To dėlei, draugijų ko
mitetas nutarė surengti pikni
ko užbaigimą svetainėj, kur 
bus visi dalykai išleisti laimė
jimui ir ta proga bus galima 
pabaliavoti.

Pikniko užbaigimas rengia
mas Darbininkų svetainėj, 
10413 S. Micrigan Avė. Įžan
ga nemokama. Visi roselan- 
diečiai kviečiami dalyvauti 
pikniko užbaigtuvėse.

—Komitetas

Pasikorė Pranas 
Kiela

Savo kambaryj, adresu 
Madison Street, pasikorė 
nas Kiela. Jisai buvo 57 
amžiaus.

1005
Pra- 
metų

Išmušė Skyles Stoge 
ir Grindyse

BRIDGEPORT.
šeštadienio audros metu, žai
bas kliudė Mrs. U. Slotkienės 
namą, 901 W. 35th St. Pramu
šė stogą trečio aukšto lubose 
ir grindyse skylę, ir atsidūrė 
antrame aukšte radio priimtu
vo laiduose.

Toj vietoj apsvilino grindis, 
bet namo neuždegė.

Radio imtuvas tuomet ne-

veikęs ir nebuvę atdaro lan
go, taipgi nebuvę jokių laidų 
atvestų nuo stogo, toj vietoj 
kur perkūnas trenkęs.

Nors visus, namie buvusius 
trenksmas išgąsdino,
Slotkienė džiaugiasi, kad žai
bas nekliudo žmonių...

bet U.

Barbara Bimba, duktė pp. 
eph J. ir Barboros Bimbų, nuo 
637 W. 119th Street.

Jaunoji profesionalė baigė vi
suomeninių mokslų fakultetą ir j buvo dau 
gavo sociologijos bakalauro 
cenzą. Ji lankė Illinois univer
sitetą Champaignc, III., per tris 
metus laiko. Ten studijuodama 
ji pasižymėjo ne vien gabumu, 
bet ir savo grožiu. Mokslo 
tams einant prie pabaigos, 
(lentai surengė tradicinius 
baigtuvių šokius” ir ten 
Bimbą išrinko antra gražiausia 
universiteto studente.
"Tą patį universitetą neseniai į ' 1 ~ • V V . • • . _ ■

me- 
stu- 
‘pa-
p-lę

Com-

vielo

na, ir jau baigė brolis Charles. 
Jisai studijavo inžineriją ir da
bar tarnauja Acme Steel 
pany bendrovėj.

P-lė Frances;<p.. Bimba 
rinius mokslus ėjo St.
akademijoj ir metus laiko stu
dijavo Rosary kolegijoj.

Beje, jos tėve/iai, pp. Juozas 
J. ir Barbora Bimbai rytoj švęs 
vedybinio gyvenimo sidabrines 
ukaktuvės. Iškilmės įvyks jų 
lamuose, aukščiau paduotu ad- 
esu. Linkime jiems daug

miaukti auksinių sukaktuvių.
Draugas

mylima žmo
na, Ona Auksą levičiutė-Ra- 
džienė, išauklėjo didelę ir gra
žią šeimyną. Jaunatvės dieno
mis velioniui teko sunkiai pa
dirbėti kol susitaupė keletą 
centų, šiek-tiek susitaupęs, sto
jo į biznį ir bizniu užsiėmė 
per daugelį melų. Jam sekėsi 
darbuotis toj šakoj ir susitau
pė nemažai turto. Velionis ne- 

■’ “*ig mokytas, bet visai 
šeimynai stengėsi duoti tiek 
mokslo, kiek jie norėjo.

Palikioi 'tris sūnūs. Viktoras 
yra vedęs ir augina dukrelę. 
Turi gerą darbą Inland Steel 
bendrovėj. Antras sūnūs, Dr. 
Joseph, dabar yra musų mies
to aldermanu. Jisai taipgi yra 
vedęs ir turi dukrelę. Trečias 
sūnūs, Antanas, yra miesto 
policistas, labai dailus, gra
žiai nuaugęs jaunuolis. Velio
nio penkios dulktervs buvo 
Florence Rice—Raškevičienė, 
Ona Poškienė, Stanislava, Ber- 
nice ir Silvestrą. Visos yra 
gražios ir pamokintos mergai
tės.

Kol velionis buvo gyvas, 
daug prisidėdavo darbu ir au
komis prie tautiškų ir bažny
tinių reikalų. Priklausė prie 
įvairių draugijų. Laike lietu
vių parapijos steigimo, velio
nis buvo vienas iš stambiau
sių aukotojų'

Už visus jo darbus ir aukas, 
Indiana Harbor lietuviai tu
rėtų būti labai dėkingi velio
niui. Bet gaila, kad nevisi yra 
dėkingi.

žiaurumas
Koncentracijos 
Stovyklose

Daug šiandien laikraščiai pri
rašo apie diktatūrų valdomų 
kraštų valdininkus, jų nuož
miai žiaurų elgesį su pavaldi
niais. bet koks baisus jų ne
žmoniškumas koncentracijos 
dovyklose vargu kada viskas 
buvo nušviesta spaudoje.

Bet ką spauda nepasako, tą 
parodo filmą. Labai įdomus pa
veikslas šiuo
Clark teatre, prie Clark ir Ma
dison gatvių. Tai vaizdas, kurį 
verta pamatyti. Veikalas pava
dintas Nazi Captive. (Skelb.)

metu rodomas

nai užmiršta apie pirmuosius^ 
stambiuosius darbus, jeigu 
žmogus pradžioj daug aukoja, 
bet paskui nuo didesnių.sumų 
dalinimo susilaiko, štai, ve
lioniui Juozui Radžiui mirus, 
musų parapijos klebonas visai 
nieko apie jį nerašė savo laik
raštuke “Lankytojas”, kulrj 
leidžia parapijom] naudai. 
Man teko girdėti, kad taip 
įvyko štai kodėl. Klebonas ne
seniai kreipėsi prie velionio 
prašydamas gana skambios au
kos parapijos naudai, bet, 
jausdamas, kad praeityj daug 
parapijtai aukavo, velionis at
sisakė. Klebonas buk labai su
pyko. Laike laidotuvių pasakė 
apie velionį gana “prastą” pa
mokslą.

Mes, kurie pažinome velionį,

Padidėjo Norkų Šeimyna
Nuo liūdnos žinios dabar 

eikim prie linksmesnių. Aną 
dieną pp. Steponas ir Maircelė 
Norkai susilaukė labai sveikos 
ir linksmos dukrelės. Pp. Nor
kai dar jaunutė porelė ir la
bai džiaugiasi, kad jų tarpe 
atsirado naujas šeimos narys. 
Jai davė Patricijos vardą.

St. Norkus daug kaitų link
smino mus savo gražiu balsu 
susirinkimuose ir bažnyčioj. 
Tisai gražiai dainuoja. P-a M. 
Noirkienė-Ešminskai'tė yra la
bai gera šeimininkė. Nors te
bėra jauna, bet valgius gamina 
kaip veteranė gaspadinė. Lin
kiu nuo savęs jaunutei dukre
lei išaugti į linksmą, sveiką 
mergaitę ir imti pavyzdį iš sa
vo mamytės.

Baigia Mokslus
Šiais metais pas mus labai 

daug jaunuolių baigė moks
lus—<ir aukštesnėse mokyklose 
ir kolegijose. Du jaunuoliai 
baigę dviejų metų kursus, tai 
vra Jonas ir Petras Kolai.

Juodu lankė Teachers Col- 
lege of Indiana. Jie yra Igno 
Kolo sūnus. Man p. Kolas pa
sakojo, kad sūnus dar nėra 
patenkinti dviejų metų kursu 
ir manę imti pilną, ketulrių 
metų kursą. Bet dabar, sugrį
žę namo, buk jau gavo darbus 
Inland Steel Co., raštinėj. Jie 
specialiai ruošiasi užimti at- 
sakomingas vietas raštinėse.

Pp. Kolai yra pasiturį žmo
nes, gana progresyviai ir ap
sišvietę. Skaito visus pažan
gius laikraščius, tarp jų ir 
“Naujienas”.

Klausiau p. Kolo kodėl taip 
daug pinigų leidžia ant sūnų, 
juk dabar juodu turi gerus 
darbus. Sako, aš matau, kad 
be mokslo nieko nėra. Dabar 
viskas remiasi mokslu, ir kas
met reikalaujama vis daugiau 
mokslo. Net ir paprastas dar
bininkais turi būti daugiau iš- 
siprusinęs negu pirmiau.

P-s Kolas per daugelį metų 
eina fonnano pareigas Inland 
Steel bendrovėj.

—Šapos Darbininkas

VAKAR
CHICAGOJ

• Apskričio ligoninėj mirė 32 
metų chicagietis Jack Kiezer, 
nuo 1413 S. Ashland' avenue. 
Pereitą pirmadienį jisai buvo 
sunkiai sužeistas automobilio 
padangos sprogime.

» o »
• Federalis teismas Chicagoj 
skelbia, kad pirmadienį pFadės 
svarstyti bylą iškelta kosmeti
kų dirbtuvei už pardavinėjimą 
nuodingų preparatų akių gra
žinimui. Kosmetike buvo- nuo
dų ir kelios moterys "sunkiai 
susirgo arba prarado regėjimą. 
Teisiamoji firma yra Loris La
boratories, 180 East^ Wacker 
Drive. Atsakomybėn traukiami 
ir du firmos viršininkai, Rus- 
sėli H. Albin ir Elmer J. 
Paine.

» » »
• Prie 47th ir East avenue, 
Lyons valščiuj, prūde prigėrė 
19 metų berniukas Joseph 
Buckel, nuo 811 zN. Parkside 
avenue.

» « »
• Daug triukšmo vakar buvo 
miesto rotušėj. 600 aludininkų 
būrys susirinko miesto tarybos 
kambaryj protestuoti prieš 
planuojamą $200 laisnių kainų 
pakėlimą.

» » »
• Vakar nusižudė dvi chica- 
gietės. 71 metų Mrs. Wilhel- 
mine Hageman, 915 Webster 
avenue, pasikorė, o 68 metų 
Frances Martinek, 1906 South 
Lombard avenue, nusinuodijo. 
Abi sirguliavo.

» »
• Brazilijos valdžia pakvietė 
Chicagos Lane vidurinės mo
kyklos mokytoją, Victor M. 
Crown suorganizuoti mokyklų 
sistemą Minas Gereas valstijoj 
panašią Chicagos sistemai. Mo
kytojas Crown apsiėmė.

Naujos Aukos 
Įvairiems Lietuvos 
Reikalams

Dr. Emily P. Krukie- 
nė Baigė Medicinos 
Mokslus C

METINIS PIKNIKAS
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS jvyks

Sekmadienį, Birželio-June 18, 1939 
SUNSET PARK DARŽE

PRIE 135-TOS IR ARCHER AVENUE

BUS MILŽINIŠKAS PROGRAMAS — RISTYNĖS IR KUMŠTYNĖS po vadovyste John Masono, 
Minkštos bolčs keturios komandos. Lošimas pra ides 1:00 vai. popiet. Pirmą kartą dalyvaus Chi
cagos Lietuvių Draugijos Soft-Ball Komanda po vadovyste jaunuolio Jos. Kuncis. Draugijos Ko
manda loš prieš garsųjį Cicero tymą, kurį užlaiko General Food Markei, pa vadovyste Bačiunas Jr.

Bus Schlitz alus, užkandžiai ir. geras orkestras šokiams. Blue Bird Bušai sustoja prie daržo 
vartų. Victor Bagdono trokas iš Brldgeporto išeis 11 vai. ryto. ĮŽANGOS NEBUS.

Kviečiame visus narius ir pašaliečius dalyvauti. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA.

Rytoj Gaus Diplomą
Brighton Parko Moterų Klu

bo narė, p. Emily D. Krukas, 
baigė daktarės mokslą Chicago 
Medical School. Birž. 17 dieną 
11 vai. Goodman Memorial tea
tre ji gaus diplomą. Malonu 
mums lietuvėms susilaukti nau
jos profesionalės.

P-ia Krukienė yra Peoples 
Furniture Co. ir radio vedėjo 
p. Juozo Kruko žmona. Auklė
ja sūnelį Algerd ir dukrelę La- 
verne.

Pirmas jos mokslas buvo 
slaugės. Vėliau mokinosi aku
šerijos, bet visuomet troško 
aukštesnio mokslo ir tai atsie
kė, nors aplinkybės buvo sun
kios, nes ir šeimą reikėjo pri
žiūrėti. Garbė tau, Emily, kad 
savo norą atsiekei. Mes mote
rys labai didžiuojamės ir lin
kini geriausio pasisekimo pro-

KAUNAS, V/26—šiomis die
nomis baigta vesti elektros lini
ja nuo Prienų iki Birštono va
sarvietės 7,5 km ilgio. Nuo Kau
no iki Prienų elektros linija vei
kia nuo seniau. Nuo šiol Birš
tono vasarvietė apšviečiama e- 
lektra tiesiai iš . Kauno.

Lietuvos Konsulatas Chica
go j e gavo ir šiuo skelbia se
kamas aukas Lietuvos reika
lams :

A. L. R. K. Fedeįracijos cen
tras, per sekr. L. šimutį pri
statė .............................. $190.68
Šią sumą sudėjo: Apsigynimo 
Fondui: Cicero, III., Federa
cijos skyrius $22.00; Lowell, 
Mass., Federacijos skyrius 
$17.00; Lawrence, Mass., Fede
racijos skyrius $15.85, ir Mo
terų S-gos Conn apsikr. $5.00.

Klaipėdos pabėgėliams šelp
ti: Lietuvių R. K. Susivieniji
mas Amerikoje $100.00; Pitts- 
burgh, Pa., Federacijos apskr. 
$25.85, ir Motdrų S-gos Conn. 
apskr. $5.00.

Apsigynimo Fondui
Chicago, Ilk: SLA 217 

'kuopa .......................... $15.00
Lietuvių Golfininkų Sąjun

ga ...............................  $25.00
Abi šios aukos buvo prisiųstos 
per p. J. S. Vitkų.
Klaipėdos pabėgėliams šelpti:

Cicero, Ilk; Lietuvos Karei
vių Draugija per rašt. p. K. P. 
Deveikį .......................... $25.00

Lietuvos Aero Klubui
Už Lietuvos Nepriklausomy

bės XX sukakties ženklelius 
Broniai Motuzai, Broolklyn, 
New York .................. $90.00

J. Rauktis, Worcester, Mass.
$11.00

Viso $356.68 
Konsulatas už visas aukas 

nuoširdžiai dėkoj.a, jas skelbia 
laikraščiuose ir tuoj perveda 
į atitinlkamrs fondus.’

Lietuvos Konsulatas*, 
100 East Bellevue Place, 
Chicago, Illinois.




