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NEŽINIA KAIP ILGAI BLOKADA BRITŲ
KONCESIJAI TIENTSINE TĘSIS

Japonai atšauktų blokadą, jeigu britai 
atiduotų jiems kinų auksą

TIENTSIN, Kinija, birž. 16. britų teises Kinijoj iššauks 
Britų koncesijos Tientsine tuojau veiklius britų žingsnius.

DAR VIENAS SUBMARINAS NUSKENDO
Manoma, 71 franeuzų jūreivis žuvo * .

Britų koncesijos Tientsine 
vyriausybe atsišaukė j Brita
nijos karo laivų viršininkus, 
prašydama atgabenti maisto į 
koncesiją, kurią užblokavo ja
ponai.

Atsišaukimas išleistas tuoj 
po to, kai japonai nušovė du 
kinus ūkininkus, kurie mėgino 
jgabenti j koncesiją daržovių.

Koncesija turi didelius san
dėlius miltų ir ryžių, tačiau 
joje gyvena apie 100,000 žmo
nių, taigi ir maisto reikmenų 
suvartojama nemažai. Be to, 
nežinoma kaip ilgai blokada tę
sis.

Londone užsienių reikalų mi
nisterija išleido komunikatą, 
kuris sako, kad bet kokios Ja
ponijos pastangos suvaržyti

Vokietijos kariuo
menė daro ma

nevrus
BERLYNAS, Vokietija, birž.

16. — Dabartiniu metu Vokie
tijos kariuomenė yra užpluk- 
džiusi vieškelius. Daromi pre
liminariniai manevrai. Didieji 
vokiečių armijos manevrai 
įvyks rudenį, šituose didžiuo
siuose manevruose ypatingo dė
mesio bus kreipiama į apgy
nimą tvirtovių, kurios yra sta
tomos Francuzijos ir Belgijos 
pasieniais.

Karalius Zogas nori 
apsigyventi An

glijoje
LONDONAS, Anglija, birž.

16. — Buvęs Albanijos kara
lius Zogas ir karalienė Geral- 
dinė kreipėsi į Britanijos val
džią prašymu leisti jiems apsi
gyventi Anglijoje. Sakoma, 
Britanijos valdžia sutikusi pra
šymą išpildyti, tačiau pastatė 
sąlygą, kad Zogas neįsiveltų į 
politines konspiracijas. Dabar 
Zogai gyvena Turkijoj.

Vokietija sumažins 
galvijų piovimą

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
16. — Nacių vyriausybė penk
tadienį išleido nuostatą, kuris 
įsako sumažinti Vokietijos gal
vijų piovimą 30 nuošimčių, pa
lyginus su tuo, kiek galvijų 
pjauta iki šiol. Sumažinimu 
piovimo norima padauginti gal
vijų kiekį, nes daug Vokietijos 
galvijų išteriojo nasrų ir ka
nopų epidemija.

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

Giedra; šilta; saulė teka 5:14 
v. r.z leidžiasi 8:27 v. v. Sek
madienį giedra ir šilta.

Antrą vertus, japonų žinių 
agentūra Domei sako, kad Ja
ponija esanti prisiruošusi pa
vartoti dar stipresnių priemo
nių, jeigu Britanija šiaušis.

Pasak Domei, Japonija nu
imtų blokadą, jeigu britai su
tiktų ištirti priešingų japonams 
teroristų veiklą ir nubausti te
roristus; jeigu britai savo kon
cesijoj stipriau kontroliuotų 
priešingas japonams organiza
cijas; jeigu jie liautųsi kurstę 
ekonominį neramumą šiaurės 
Kinijoj; jeigu atiduotų Japo
nijai $6,375,000 kinų aukso lai
komo britų koncesijos bankuo
se, ir jeigu britai prižadėtų ne
trukdyti “naujos tvarkos” (ja
ponų dominavimo) Kinijoj.

Prezidentas tikisi, 
kad A.D.F.-C.I.O. 

susitaikys
WASHINGTON, D. C., birž. 

16. — Pasikalbėjime su- spau
dos atsotvais prez. Rooseveltas 
penktadienį pareiškė, kad jis 
vis dar tikisi, jogei Amerikos 
Darbo Federacija ir Industri
nių Unijų Kongresas susitai
kys. Apie nutraukimą derybų 
jam formaliai nepranešta.

Paklaustas, kaip jis žiuri į 
generalaus prokuroro Murphy 
pareiškimą, jogei išmokėjimai 
valdžios tarnautojams turėtų 
būti sumažinti $1,000,000,000, 
prezidentas pasakė, kad jis 
Murphy kalbos dar neskaitė.

Etiopija brangiai 
kaštuoja italams

ROMA, Italija, birž. 16. — 
Thaon di Revel, Italijos finan
sų ministeris, penktadienį pa
informavo fašistų parlamentą, 
kad Etiopijos užkariavimas ir 
jos valdymas iki šiol Italijai 
kaštavo $2,250,000,000. Tai 
reiškia Italijos ketvertų metų 
biudžetus valdžios išlaikymui.

Atrodo, kad ir toliau Etio
pija teiks nuostolius Italijai. 
Jeigu ir galima tikėtis iš Etio
pijos pelnų ateity, tai pirmiau
sia teks nutiesti vieškelius ir 
geležinkelius, pastatyti namus 
kolonistams, atgabenti reikia
mą mašineriją, ir tt. Visa tai 
ims laiko ir reikalaus naujų 
fondų iš Italijos.

J Etiopiją pasiųsta italų ko
lonistų. Jie betgi ten neprigi
jo. Kolonistų nepasitenkinimas 
savo padėtimi auga. Italijos 
valdžiai tenka juos šelpti.

Naujoji Dalyba lai
mėsianti 1940 metais

— sako Hopkins
GRINELL, Iowa, birž. 16. 

— Ketvirtadienį čia pasakė 
prakalbą Harry Hopkins, pre
kybos departamento sekreto
rius. Tarp ko kita jis pareiš
kė, kad 1940 metais Naujoji 
Dalyba vėl sugrįš į valdžią.

Momentas iš krepšinio rungtynių Lietuva-Vengri j a.

Ruošiasi sunkiau 
bausti šnipus

WASHINGTON, D. C., birž. 
16. — Generalinis prokuroras 
Murphy penktadienį pranešė, 
kad Teisingumo Departamen
tas perims kai kurias Karo ir 
Laivyno departamentų užduo
tis ryšium su kova prieš sve
timų valstybių šnipų veiklą 
Jungt. Valstijose.

Pasak Murphy, šnipinėjimas 
ir net sabotažas Jungt. Valsti
jose plečiasi. Ir skaičius bylų 
prieš svetimšalius šnipus ir sa
botažą šįmet gali pasiekti 
1,000.

Tuo tarpu Jungt. Valstijų 
senato laivyno reikalų komite
tas ruošia bilių, kuris ateity 
skirs, jeigu taps įstatymu, 
sunkesnes bausmes už šnipinė
jimo nusikaltimus, ne kad 
bausmės skirtos iki šiol.

[talijos feldmaršalas 
areštuotas

LONDONAS, Anglija, birž. 
16. — Dienraštis “The Eve • 
ning - -Standard” praneša, kad 
Romoje areštuotas feldmarša
las Badoglio, Addis Abbaba ku 
nigaikštis, kuris vadovavo 
Etiopijos užkariavimui. Badog
lio areštuotas todėl, kad kriti
kavęs Italijos valdžią už leidi
mą Vokietijos kariuomenei į 
Italiją įeiti. Mat, daug vokie
čių kareivių buvo pasiųsta į 
šiaurės Afriką per Italiją lai
ke civilinio Ispanijos karo.

Britai ir rusai turė
jo antrą konfe

renciją
MASKVA, Sovietų Rusija, 

birž. 16. — Penktadienį Brita
nijos ir, Francuzijos atstovai 
turėjo antrą konferenciją su 
sovietų premjeru Molotovu. 
Konferencijos pasėkos nepa
skelbtos.

Po pirmo pasitarimo, kuris 
įvyko ketvirtadienį, , rusų žinių 
agentūra Tass paskelbė, kad 
pasitarimas buvęs ne visai pa

tenkinantis.

Iš Lietuvos
Mirė 99 metų amžiaus 

senutė 
. j 
1 ■ ■ r..............

MAŽEIKIAI. — Mažeikiuose 
mirė 99 metų ir 8 mėn. am
žiaus senutė. Ji, gerai prisimi 
nė Mažeikių kūrimosi^ pradžią 
(1868 • m.) ,./ baudžiavą,' sukili
mą, knygnešius ir Muravjovo 
—koriko gadynę.

Nustatytas greitis
UKMERGĖ, .-r— Miesto bur

mistras išleido įsakymą, kuriuo 
visiems autovežimiams nusta
tomas maksimalinis greitis — 
30 km į valandą. Tokiuo įsa
kymu miestiečiai labai paten
kinti, nes greitu važiavimu jau 
padaryta nemaža nuostolių ir 
žmonių aukų.

[sakymas darbininkams
UKMERGĖ. — Prieš porą 

dienų iškabintas burmistro įsa
kymas, kuriuo viešieji darbai, 
nuo gegužės 15 d., laikomi nu
trauktais. Neturintiems darbo 
darbininkams siūloma eiti dir
bti į žemės ukius. Kartu pa
žymima, kad rudenį ir žiemą 
prie viešųjų darbų bus priima
mi tik tie darbininkai, kurie 
išgyvenę mieste virš 3 metų ir 
vasarą buvo išėję žemės ūkio 
darbams. Tie darbininkai, ku
rie vasarą neturėjo pastovaus 
darbo mieste ar nebuvo žemės 
ūkiuose, prie viešųjų darbų ne
bus priimami.

Opus butų klausimas
TAURAGĖ. — Iš Klaipėdos 

krašto daugelis valdinių įstai
gų yra perkelta į Tauragę, be 
to, nemaža yra ir pabėgėlių. 
Dabartiniu metu butas neįma
noma gauti, nes visi užimti, 
gyvena net palėpėse. Taį ma
tydami namų savininkai pra
dėjo daryti kombinacijas su 
butų nuomos kainų pakėlimu. 
Kur anksčiau už tą pat butą 
reikėdavo mokėti 20—-40 Litų 
mėn., dabar pakilo 40—70 Lt 
ir daugiau. ,

Statyba taip pat pažangos 
-nerodo ir butų trukumas ne
sumažės. Kas bus, kaip ateis 
žiema?

Britų-japonų ginčas 
liečia ir kitas val

stybes
LONDONAS, Anglija, birž. 

16. — Japonų blokada britų 
koncesijai Tientsine, Kinijoj, 
visupirma liečia Britaniją, nes 
jos koncesija , čia yra didžiau - 
šia. Tačiau pagrinde brifų-ja- 
ponų ginčas liečia visas kitas 
vakarų valstybes, jų tarpe ir 
Jungt. Valstijas. Grumtynės 
einančios dėl to, kad japonai 
nori panaikinti ypatingas pri
vilegijas, kurias iki šiol tuie- 
jo vakarų valstybės Kinijoj

Kovoja gaisrus 
Rocky Mountain 

srity
GRANITE, Colo., birž. 16.

— 2,500 vyrų kovoja gaisrus
Rocky Mountain srity. Per pa
skutines tris dienas išdegė 
apie 15,000 akrų miško. Skau
džiausia nukentėjo Colorado 
valstija. Joje nuteriota 14,000 
akrų. New Mexico valstijoj iš
degė apie 700 akrų ir Arizono
je apie 500 akrų. *

Nori įsteigti loteriją 
Illinois valstijoje

SPRINGFIELD, III., birž. 16.
— Illinois valstijos atstovų rū
mai penktadienį priėmė bilių, 
kuris leidžia įsteigti valstijoje 
loteriją tikslu sukelti pinigų 
lūšnoms griauti ir namams pi
giomis rendomis statyti.

Atstovų rūmai užgy- 
rė paskyrimą WPA 
reikalams $1,477,-

000,000
WASHINGTON, D. O., birž. 

16. — Atstovų rūmai penkta
dienį užgyrė rekomendaciją 
asignuoti WPA reikalams $1,- 
477,000,000 ateinančiais fiska- 
liais metais, kurie prasideda 
liepos mėnesio 1 d. 1939 m.

KAUNAS, V/27 — Lietuvos 
Banko gegužės 15 d. balansas, 
kaip skelbiam vakar išleistame 
oficialiame biuletenyje, siekė 
236 mil. Lt prieš 225 mil. Lt 
pernai gegužės 15 d.

PARYŽIUS, Francuzija, birž. 
16. — Francuzijos submarinas 
Phenix, su 71-u vyru įgulos, 
nuskendo Saigon apylinkėje, 
Francuzijos Indo-Kinijos van
denyse. Valdžia oficialiai įspė
jo apie nelaimę šeimas jūrei
vių, kurie nuskendo su Phe- 
nixu. Pranešė, kad vilties iš

40 VOKIEČIŲ KARININKŲ AREŠTUOTA
KALTINAMI MAIŠTO KĖLIMU

VARŠUVA, Lenkija, " birž. 
16. — Lenkų dienraštis “Czas” 
praneša penktadienį, kad Ry
tų Prūsijos garnizonuose areš

STALINAS SVARSTO BRITŲ-PRAN
CŪZŲ PASIŪLYMUS

MASKVA, Sovietų Rusi j d, 
birž. 16. — Britanijos specia
lus pasiuntinys William Strang 
ir britų bei franeuzų ambasa
doriai Maskvai ketvirtadienį 
įteikė sovietų premjerui ir už
sienių reikalų komisarui Molo
tovui naujus pasiūlymus britų- 
rusų-franeuzų sąjungai sudary
ti. Pustrečios valandos tie pa
siūlymai diąkusuota su Molo
tovu. Šis pagaliau pasiuntė 
juos pačiam Stalinui apsvar
styti.

Jungt. Valstijų at
stovas kalbėjosi su 

Japonijos valdžia 
dėl blokados

TOKIO, Japonija, birž. 16.
— Jungt. Valstijų charge d’ 
affaires Tokio mieste, Eugene 
Dooman, atlankė penktadienį 
Japonijos užsienių reikalų mi
nisteriją. Jisai kalbėjosi su ja
ponais apie britų koncesijos 
Tientsine blokadą. Pasklido gir
dai, kad Jungt. Valstijos mė
gins taikyti britus ir japonus, 
tačiau Dooman paaiškino, kad 
jis kalbėjosi apie Tientsiną ne
oficialiai.

Įspėja apie vaikų pa
ralyžiaus pavojų

SPRINGFIELD, III., birž. 16.
— Illinois valstijos sveikatos 
departamentas penktadienį j- 
spėjo, kad jau visai arti se
zonas, laike kurio būna dau
giau susirgimų vaikų paraly
žium. Sveikatos departamentas 
pataria tėvams vaikus apsau
goti — neleisti jiems perdaug 
nuvargti ir maišytis miniose, 
kuriose vaikai ta liga gali už* 
sikrėsti.

Departamentas praneša, kad 
šįmet yra daugiau susirgimų 
influenza, plaučių užČtegimu ir 
kokliušu, negu tuo patim lai
ku pernai buvo.

Jis irgi čempionas
CLEVELAND, O., birž. 16. 

— Visokių čempionų esama. Į 
jų tarpą peršasi tūlas Victor 
R. Goldberg. Jisai sako, kad 
per keturis metus jis matė l,v 
500 filmų paveikslų. Jisai ma
no esąs filmų teatrų lankyto
jų čempionas.

gelbėti nuskendusius nebeliko.
Phenix įgula gali išbūti van

deny 30 valandų. Tiek laiko 
ištenka jai oro. Jis jau išbuvo 
30 valandų nuskendęs.

Gelbėtis prietaisų submarine 
nėra, išorinės greitos pagalbos 
nuskendusiems irgi neturima.

tuota 40 vokiečių karininkų. 
Jie yra kaltinami maišto kė
limu ir sąmokslo darymu prieš 
nacių režimą.

Pasiūlymų detalės nepaskelb
tos. Manoma tačiau, kad bri
tai ir franeuzai sutikę išpildy
ti Rusijos reikalavimą ir duo
ti garantijų visoms valstybėms, 
kurių rubežiai susisiekia su 
Europos Rusijos rubežiais.

Ryšium su šitomis derybo
mis Tass, Sovietų Rusijos ofi- 
cialLžinių agentūra, išleido pa
reiškimą, kuris sako, kad už- 
šisnių reikalų komisariatas ši- 
tą pirmą konferenciją skaito 
ne visai patenkinančia buvus.

Sutaupino $18,000,- 
000 spausdindamos 
mažesnius popie- 

ros pinigus
WASHINGTON, D. C., birž. 

16. — šiemet sukako dešimt 
metų kai Jungt. Valstijos su
mažino trečdaliu savo popieri
nių pinigų didumą. Per tą' lai
ką buvo atspausdinta 9,339.- 
917,777 bilos (popierinės). Jų 
rųšys siekia nuo $1 iki $100,- 
000*.

$100,000 bilos laikomos mu- 
zejuje. Cirkuliacijoje didžiau
sios bilos yra $10,000. Mažes
nių denominacijų bilos kaštuo
ja valdžiai netoli 1 cento kiek
viena.

Kadangi bilų didumas tapo 
sumažintas trečdaliu, tai pini
gų popierai, rašalui, darbui, 
užlaikymui etc. per 10 metų 
sutaupinta viso $18,000,000.

Kas diena. . .
Tūkstantines 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 kostumerl, 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 arbaat- 
veždami:

“ CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.
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AMŽIAUS PROGA
S Iš
ĮSI.

FGTI-
LNAI

ri( Škyrių fvarferi į
AMkkrikd’S LIETUVIŲ BAktARŲ bkAlfelJA

Pirm Negu Pirksi Ateik Atsilankyk į m 
ir palygink mūšų kainas. Jus ttaldftiM h 

Gaihybbš ir Modetfė fcla 
už kainą kokią išgali mokyti 

OLDSMOBILĖ 6 1938 sedans ir coupėš. Sutaupys daugiau kaip 
pusę. Taipgi 2 1937 Sedans ir dešimts 1936 sedans visi kaip nauji.

Pigiai kaip $320 
PACKARD 1938 sedans 2-6 cilinderių ir 3-8 cilinderių—

Pigiai kaip 585 
5 1936 sedaiiš a Pigiai kaip $395

sehdan naiijtttėlts. SUtaoby^ virš puse, 3 1937, 
' 5

POnViA'6 193$ Šėd^h ririujhielis. krikriipVs 50% ai 9Š7
sedan ir 5 1936 sedans. Pigiai kaip $325

PLYMOUTH 1938 Sedan už 50 centų ant dolerio. Taipgi 1936 
sedans^. Mažai vartoti. Pigiai kaip $295

R 1938 šedah hatijUtellš. Tiktai
1937 sedan neturi ir ženklų, tobulas kiip Cuoj iš 

taipgi m . Pigiai kaip $295
CHRYSLER 1937 8£dafi. trys ir 5 ’$5 sedans. Pigiai kaip $285 
DE SOTO SėdaA 1938 kaip Uritt|ris $485

. LA SALLE naujausis 1936 šėdah, radio, šildytuvas tikrai grą
žtas. $495

' ‘ x $295
už tik $265

00 ir 83 modelių už . pigiai kaip $45
šiii garantija ir dešimt dienų ,ya-

musų didi parodos kainbarį 
. hūšlštė^šIVe. Kiekvienos

Taipgi
DODGE 1938 semia 

dan ir 5 1038 settaite afc
BUICK bataJUušts 19Š8 SedAh haujMėlfe veik u| Jptes'ę, 

1037 sedarttai te 1936 kaip hatari.

dirbtuvės. Taipgi 2 1936 Sedahš,

NASH J.936 sedan kaip naujas, tiktai..; <, a ........ ..
FORO 1938 štettah Sutaikys piise. Taipgi. 1936 šędan u 

„ CAOILLAC. 1Š37 sedan naujutens iš visiį pusių 
Turime taipgi 1935-34 karų vi “

Kiekvienai karas turi r 3 iki 
žiuotės bahdyhių. Jiįs galite ,___ ___ _____ _ _____ r____ ____
karas, kurį nupirksite iš musų, turi duoti jtimš naUfo karo patęn- 
kiuiriią ir, betb, mes absoliučiai užtikriname sutaupyti jums šimtus 
dolerių.

teteikia jtiriis ir pinigų; Mes imame sėnikš kArtkš kailio |thoke- 
jikną, o likusią galite išmokėti mažais iriėriesiniaiš iših'okėjiihais iki 
dviejų mėtų laikui.
ATDARA KASDIEN IKI 10 V. V. IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENĮ

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

DEL GERESNIŲ PREKIŲ IR
Mažesnių kaInų

Visuomet Lankykite Bridgeporto Didžiulę

PHDGflESS KRAUTUVĘ
ČIA DABAR EINA DIDIS VASARINIS

IŠPARDAVIMAS
I 1

LAiiAl DAUG GALITE SUTAUPYTI

•., t •

£

59.50 Mlikųs Slddio Cduclieš po ..... $2156 
■$7.95 
$14*50 

----------------, ’jf. Ai A r 

$5.95 
$17.95

1O.UU Pinkus Matrashi po ......    $4.95
275.00 Pilnas 3-jų Kambariiį Brikaridų ~$14S50 
Autfitas

io.uu opungsnnai iviatrasui

oo.uuū Spimgshuai iviatrasai

1'0.066 banantuoli Lbvdhis Springsai

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI
• .f • K -» *■ • • • • • •

Duodame Didelį Nuolaidą Už Senins Ddiktus 
• Perkant Naujus

3222-24-25 So* Halsted Stffeet
tel. Vl’Ctdry 4226 Čhicago, Illinois

Pasiklausykite musų gražaus Lietuviško Programo 
Nedėlioj, 11 vai. fryU, iŠ stoties WGES, 1360 Kil.

---------- į... ... - • ......  ■ : .  •r- v. r

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

Af-

Ar Žinot, Kad Jūsų dantys Miršta Badu?
Rašo Dr. A. J. GUSSfcN, 

Cicero, III.

Krii pavasarį atgyja gamta, 
sUŽdlhioja žolė it kvietkos prri- 
deilA skleisti sriVd iririrgdš žie
dus, lai rife Vifehas šrilio, kad 
taip įįhmtdfe huštetytri; Tas tie
sa. Bet žalumynai bei kvietkos 
turi būt kas vakaras bei rytas 
luišlbini sidAbHh'e rrišri; iVeš ki- 
Idib jie Išdžiūtu hfežriliridliį.

Tdš į&l ^Vri it Šri žhibgariš 
dririlhhiš. 5'eiįri jiš juos prižiū
ri te Iiilkriiriai iteriitihri, lUŪftfel 
jfė j&M b'e jdkiiį kliU-
čiiį.

bdhlj’š švuriMa
taš žftibkahš ktohb—Ibdei; kftd 
jie luti k'ėHi šUkHUilyti iiiAiš- 
tį ir bėrdnuti jį žhibguUš kuuu 
šišlfehldi. ŽUi'UgUš, tUi’ėddmaš 
uraštUs ddUtiš, ftiUišla šukHhi-

’dyti, bet jis ir vėl gali dtsiildu- 
jmti. Kitaip sakant, dantis gali
ma reguliuoti, jų stovis priklau- 
šb huo maisto, kurį žfnogus Var
toji saVb kdi'dtehiitejė diėlbje. 
Attįančity valkų ‘dattlys Vfa įiil- 
nl ’dirkšhhį te kf arijo iri dėlių; 
kurie yra tiek išsiplėtę, kad be* 
veik užima visų danties karū
nos vidų. Vaikų augimo laiko- 
tefįtes trio svht’briš; kari dri
bai’ hii’bihbjriši. jų lArihhį išoft- 
riių kriiriiriiį riĮ5sririfebs štenh ■- 
(itehtriiijri te bhrimmijh, ktririote 
hribirita. i’riikiri' h^toriš ktekte 
kriikib; bdsfbi’O te krilkib hfshi- 
lų. Nrib Šių hiiiVefriliį JteĮkiririšb 
rihhlteš bhšihiVčiij hririhirilijds te 
‘(Iteh&iijbŠ krifrihdš šteiiiį šliįteri- 
hiriš. \

Jeigri kfriujhš te Hhifbš ite- 
(iimria tlrihtiihs rižterikririfrii hii- 
hbfrihhiiį el'eriteiitiį; galihrihių iŠ

tiririišteš1, įlrittetčęš žiiidgriltš Vt- 
dlihj Jdrii’0 riarig ždibs—-iŠ ieiigVri 
tririšib Užuomazgų įvdii’iohi vi- 
driiįhį ligoni.

briiiių priVihių galiiria h'el

pas vaikus, taip, ii’ pas Šliauku
sius žihohtes, uUOklrint žihbgatiš 
kiniui rėikiatrių kičkį vitahiiiiiį 
ir hiiiiei’aliiiių diiiskiį.

frėikia sakyti, kad žengdami I 
su civilizacijos progbešri- žmo
nės po kojomis sumynė tų mai- 
stą^ kurio labiausiai reikia žmo
gaus kund šišVehiai. Tačiau

♦ ' iėi d Lyk t • I Mrs; A; K. JARUSZ tų Sienoj rai jos sUsiddro šilp-1 
nOs ir jsdš greitai pradedu įgulti 
pUvihid bėktetijds', kurios vei
siasi j&kiiūvUšiam dantų tar
pai! maiste. Patys dantys lietu
ti ikvaliai alkalinio rezervo, 
kad galėliį neutralizuoti burno
je ĖiišlduriiišVas rilgštis iš mais
to. Maisto dalelės, kurios įsi- 
šprdUdžia į tirpdančius, perei
na vadinamų cheminio proceso 
reakcijų, fermentacijų ir suda
ro puvimd bakterijų lizdus;

M i C HI (i A N Avri.
klinikas

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

sveikatos patarnavimą.....
..............

į<<< įf.<'<,* > - '< '■ .s f ■
a • :< •
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tiCttiGAN Avė 
ktlNiKU

AM So, MichlGAN AVĖ.
Vėl. CAtUMEt 4178.

MOKAME 4% LAUPOMUS PINIGUS
VAiįVYk saugibje įštat&ijė, Kikkvifeftfc yftitds gidėti .pihtgai 
a^ririsH ifi $5,000 pėir FEDĖKAt .‘SĄViNGS ahd LOAN INŠUR-

SKALŪNAM PINIGUS Ant l-ihh MOteGlCiV riud 3 metų iki 20 
mėtų ihažais tatėhesihiąiš atmbkėjimhis.

Ofiso vii. W » t-ytd ik) k 
trėČiriciiehiaiš te šeštadieniais hhb 9 ryto iki 9 vakare.

Gediirtinas Building & Loan zVssociation
iižS Š; HttlHiĖtb AVIE. fc'AVAYEttF. 8ži8

Physical Therapy 
and Midwife 

Panądėly, Utarn. ir 
Seredpj 

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

Nedėlioj:.
Central Avėtame, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

AKIU SPECIALISTAI

LIETUVIAI
GlbYTOjAl Ik ttĖH'riSTAI 
Amerikos Lietuvių . Daktarų 
 Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 85th St

Cor. df 35th Ahd Halsted Stš. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

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

Tel. Ke&wbod 5107. 
thone CANAL 6122 ”

DR. S. BIEŽIŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 WfeSt 22hd Streėt 
VAlandoš: niio 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį? 
Rez. 663Į Šq. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

r>R. VAtTUŠH, b
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvma akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nerviiotri- 
mo. skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę te toliregystę Pfi- 
renfeia teisingai akiniu^. Visuose rit- 
sitikimupse egzamįnavimąs daromas 
su.. elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. £fc>ecialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS; nub 10 ryto iki 8 v. 
. Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be Ūkinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.

4712 South Ashland Av.
Phone YARDS 1373.

Dr. G. serner”
I LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel Yardš 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso*

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

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

*

Ofiso Tel. Vlrginia 0036.
Residence TeL BEVERLY 8244

Dll L DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos: .

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

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

dora u s maisto; Senovės užra
šuose randame, kad laukiniai 
žmonės nepaisydavo jokių klin
čių; net paaukodavo savo gyvy
bę; beieškodami maišto; kuris 
teikia jų kunui Sveikatų. Dar ir 
šiandien yra laukinių žmonių 
sakysim, Kenijoj „(Afrikoj), ku
rie, tam tikruosewmelų laikotar
piuose, sugavę ar Užmušę stir
nų visa šeima pasidalina ir ge
ria jos kraujų; teigdami, kad 
tas reikalinga sveikatai; Dalis 
Kinijos biednilomenės vdigo 
kiaušinių lukštus, kad teikus 
savo kunui kalkio druskų, nes 
pieno nusipirkti jie neįstengia. 
T\iiligi jie daužo ^yV'uhų kau
lus ii’ jais rifai tina moteris, kad 
sutvirtėtų jų kaulai nėštumo 
dienose.

Žhiohia, teikia “dietii” bus ne
priimtina musų šalies moteriš
kei; nbs ji; būdama civilizuotos 
visuomenes harm. anie iiiai'slo 
savybes mažai liusiih'diid.

Dantų puvimas šiandien n&ra 
jokia misterija; ir tų turbtiį ži
noti kaip maži vaikai, taip ii’ 
suaugę žiiionėš; ii'es dantys pū
va vien tik nud iiihišto. Dau
giausiai pūva dantys jaunų vai
kų, ir dėl tos pat priežasties, 
kad jų maište nėra užtenkamai 
tam tikfų ’ėreiHeritų. Augaiičiųr 
jų vaikų dantis galima pavadin
ti barometru, kiltis rddū Vaikiį 
sveikatos stovį. PUVahtieji dan
tys tai -— signalas; kad augan
čio vaiko kuiiaš yra silpnas, 
kad pas jį nėra ikvdliai atspa
rumo. Reikia žinoti, kad daiityš 
yra žmogaus liūlio dalimi; kad 
jie susiję su visa kimo sistema 
— priešingai tai nuomonei, blik 
dantys tai tik susodinti į žanL 
duš kaulai, nieko bendro rietu-- 
rį šii kit'dhiis kūno dalimis. 
Ddrityse yra tie patys dirksniai, 
tie patys ktdUjO irideliai, kaip 
inkstuose, jakriose, plaučiuose 
ir širdyje. Per dantis tryška taš 
pats kraujas, kaip per kitus kup
rio organus.

Dantų puvimų galima sustaį)1.

i

F- < r ''a

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eiideikis
I ,

SENlAUįlA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
. DIENĄ IR NAKTĮ

Viši Telefonai YAItDS 1741-1742 
4605-07 SO; Įtermitagė Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

telefonas LAFAYETTE 0727

Dfi F; PŪlsU'cki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Ž400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 Iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

TelefOhas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswlck 0597

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

DR. ST. N AIKELIS
Physician and Surgeon

3261 Sb. Halsted Street

. j > ■ ■ d rv— r .

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per . 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir. akušeris. .

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

Otistas ir Laboratorija ) 
1034 VV. 18th St, netoli Morgan St 

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

Tel, CANAĮj 3U0.
Rezidencijos telefonai:

Siiperfor 9454 ar Centrai 7464

¥

kiatišykitė nUištį Liėtiivllį radio programų Antradienio ir šešta* 
dienio vakarais 7 vai; vakkio iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

—Pranešėjas ŠALflMlURAŠ.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI j
Chica^o§,’
Cicero
LiėtiiVių j
Oirekteriu
A&bėiačijo§

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

F TURIME

DALYSI

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. PMbne GrovetiH bl&
1410 ŠoutU;4DthGourt Ci'cėfro Phtthė Cicero 31*09

j; LlULEVičiUS
434Š S; rČhlifdfhia Avėriue Phone Lafayette 3572

p. j. RibikAš
33M S». HblštfeJ Strė’et YARDS 1419

I; J. ZOLP hhbfae Yards 0781
1046 iVest 40th ŠVrė'ėt Yard» 07Š3

S. P. MAŽEIKA Yatd, 1139
&31& Lituariica Avėhriei Yards 1158

laChAwicz IR SŪNUS
Phbhį Cdnal 2515

Tel Faunui i2ft
2314 \yest 23rd Place
Šk YRIUS: 42-44 East 108th Street

ALBERT V. PETKUS
4704 Š6. Western Avė. Phone Lafayette 8024

_____ U ______ . '___________ ___________ _

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 Lituanika AVeniife Phone Yafcda

Dr. V. E SlEDLLNSKi
dėnTisIaš

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

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

t’ėi. Larayette 3650

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir ChirairgaS 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofįšo vai.: NUo 2 iki 4 ir nuo 6 iki B 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofi^o Tel.: VARDS 4787.

Namų Tel.: Prospect 1938

Tel. Variis 3146
VALANDOS: Nūo 11 iki 12, 2 iki 

4 te 7 iki 9
Pirmadieniais: Ž iki 4 ir 7 iki 

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
, ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

9

DR. C. Z. VEZEL IS
_ oeNtIstas

4645 Šb. Ashland Avė.
arti *47 Street .

Tėl. Yards 2246
Valąndps puo 9 iki. 8 vakaro.

Šėredoj pagal sutartį.

DR, BRUNO J.—■d ,a
URGASfcfDftbjAS

VALANDOS: 2—4 boį)iet ir 7—8 
vakarė; tre&aditeniėis ii* sekmadie

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti UetuViai Daktebd -

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik šupitaruB.
Phbne YARDS 7299

Tėi. bffiee toentiVdrtli «3š4 
Rez. Hyde frarfc 38b5

Dr; Sušanna Slakis 
Moterų ir vaikų ligų kydvUja 
aSb. haįstėfl St 

-1—4 po pielų, 7—8 v»k 
išskyrus seredomis ir subatdmis

Dr. Charles Segal
O P I Š A S

4729 So. Ashland Avė.
• £-ros lubos

, . r;—- CHICAGO, ILL.
. OFISO VALANDOS: , 

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai, popiet ir nuo 7 iki 8:30 vah 
vakaro. Nedęliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2888.

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

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miešto ofisas—127, N. D'earborn St 
Kamb. 1431-1434-TeL Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais huo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 8818.
Ketvirtadieniais ir SekmadieniSaiš— 

pagal sutartį.

Jošeph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicagb, Illinois
1664 W. Madison St 

Telefonas MONftOE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dcarborh St
Room 1230.

Ofiso Tel. C 
Namų Tel.—E 95.

LIETUVOS NEPRL 
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI. <♦

e

v



šeštadienis, birželio 17, 1039 NAUJIENOS, Chicago, III 3

Apsauga Nuo Vagies 
ir Pametimo

Susitvarkykite savo atosto
gas taip, kad neturėti pini
ginių problemų ir pavogi
mo rūpesčių. Tik ateikit į 
HALSTED EXCHANGE NA
TIONAL BANKĄ ir išsiimki- 
te keleivinių čekių. Kiekvie
nas čekis yra vertas specia
lūs piniginės sumos ir gali 
vartoti jį tiktai tas asmuo, 
kuriam busi išrašęs. Niekas 
kitas negali vartoti jūsų 
keleivinių čekių. Keleiviniai

čekiai yra dovana saugiai kelionei.
Už $100.00 vertės čekius reikia mokėti tik loc

HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK

Member Federal Reserve System and 
Federal Deposit Insurance Corporation

HALSTED STREET Prie 19th PLACE

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 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.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7|
NUSISPRĘSKITE PIRKTI B

GENERAL MOTORS FRIGIDAIRE IŠ g

ADVANCEKRAUTUVES

NAUJI 1939 METŲ FRIGIDAIRES REFRIGERA- 
TORIAI YRA AUGŠČIAUSIAI IŠTOBULINTI

DAUGIAU IR GREIČIAU LEDO SUŠALDO

MAŽIAU ELEKTROS JĖGOS VARTOJA

TURI GRAŽIAUSIĄ IŠVAIZDĄ

TURI ILGIAUSIĄ GARANCIJĄ
H DIDIS PASIRINKIMAS DYDŽIO IR MADŲ

Palyginus Rūšį Kainos Nepaprastai Mažos

šeimyniškos mieros FRIGIDAIRES refrigeratoriai
1939 metų mados parsiduoda nuo

H $119.50
IR AUGŠČIAU

H DIDI NUOLAIDA UŽ SENUS ŠALDYTUVUS IR 
KITUS DALYKUS

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI
H

M
M

M
K 
H

H

AIIIDVAN 'i
A<FURNITURE CSč.

2536-40 West 63rd Street
PRIE MAPLEWOOD AVENUE

^xxxxxxxxxxxxxxxxxxms3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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KORESPONDENCIJOS
HARTFORDO
ĮVAIRENYBĖS

lėtas važiuoja; liepos 1 išvažiuo
ja Teklė Mačionienė į Šiaulių 
ir Kėdainių apskr., paviešėti pas 
artimus gimines.

Lietaus Nėra
Lietaus pas mus kaip ir nėra, 

ūkininkai labai nusiminę, nes 
viskas džiųsta, sakoma kad lai 
pinnitinis toks pavasaros ir 
pradžia vasaros per paskutinius 
40 metų, kad nelytų; tik pra
džioje geg. biskį lietus pasiro
dė, o dabar visai nėra.

Vinciunas

i

Specialus Pranešimas Lietuviam 
Tavernų Savininkams

Turtas—virš 
$3,100.000.00

Rezervas 
—virs 

$225,000.00

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.) 
Phone LAFAYETTE 0461
United States Government 
priežiūroje ir kiek vienai 
tai pinigai apdrausti 

$5.000 00

Darbai Labai Sumažėjo
HARTFORD, Conn. — Pava

sariui užėjus, darbai pas mus 
labai sumažėjo, daugiausia ra
šomųjų mašinų (typewriter,ių) 
industrijoje; dirbama tiktai po 
2—3 dienas. Ir kitose dirbtuvė
se darbai labai sumažėję, taip, 
kad darbininkai sunkų laikotar
pį kenčia, nes gyvenimas bran
gus: nuomos kambarių labai 
aukštos, valgių produktų kai
nos nė kiek nesumažėję. Buvo 
manoma, kad ūkiuose, prie ta^ 
bako sodinimo, daugiau bedar
bių gaus darbą, bet ūkininkai 
apseina ir su savo šeimomis, žy
mesnio darbų padaugėjimo u- 
kiuose šiemet nebuvo, tur bu t, 
dėl to, kad ir patys ūkininkai 
daug yra nukentėję nuo per
nykščių audrų, vėtrų. Nuolati
niai darbininkai, kurie jau dau
giau susipažinę su tabako augi
nimu, uždirba labai mažai, apie 
2—3 dol. į dieną.

Piknikai Maži
Lietuvių draugijų išvažiavi

mai, piknikai, kurie jau įvyko, 
nesutraukė didesnio skaičiaus 
lankytojų. Ypač mažiau atsilan
ko senesni, kurie galėtų dau
giau biznio padaryti. Atsilanko 
daugiau iš jaunuomenės vien 
tik pasišokti.

Tautininkai Prieš Lietuvą
Birž. 13 d. buvo vietos Šv. 

Trejybės Vyrų Klubo mėnesi
nis susirinkimas; nors klubas 
yra parapijinis, daugiau katali
kiškas, bet jame prjklauso ir 
keletas pažangesnių asmenų. 
Buvo įnešta, kad paaukoti šian
dieniniams Lietuvos Reikalams 
keliolikų dolerių,.. bet atsirado 
keletas tokių karštų tautininkų, 
kad priešinosi, aiškindami, jog 
Smetona atidavė Vilnių ir Klai
pėdą, tai gali atiduoti ir Kau
ną ir kol .Smetona bus valdžio
je, tai nė cento Lietuvai. Nu
balsuota dar palaukti ir dabar 
nieko neaukoti.

Mainosi laikai, mainosi ir 
žmonių nusistatymas, seniau už 
Smetoną ir jo vyriausybę (nuo 
jabaigos 1926 m. ir iki pradžiai 
šių metų) musų miesto tauti
ninkai galvas guldė ir niekam 
prieš totalitarinį rėžimą nei žo
džio niekur nedavė, o dabar 
patys apsivylę visai kitaip rė
kauja, dar tiesiog kenkia Lietu
vos nepriklausomybei.

Labai aršus šiame susirinki
me prieš Lietuvą pasirodė An
tanas Mašiotas (brolis kauniš
kio Prano Mašioto). J. Sekys ir 
J. Manciunas kalbėjo, kad rei
kia aukoti ir kad Lietuva savo 
nepriklausomybę išlaikys, jei 
tik Lietuvos liaudis turės dau
giau laisvės ir teisės rūpintis 
savo nepriklausomu gyvenimu. 
Bet matydami, kad atsiranda 
priešingų net iš tautininkų aba
zo, jie nusileido ir sutiko “ati
dėti kitam kartui”.

Bet kliubo nariai sutiko ir 
paaukojo vietos lietuvių legio
nierių skyriui $10 įsigyti Lietu
vos vėliavą ir taipgi paskyrė 
aukas vietos amerikonų dien
raščių (Courant ir Times) 
“kempių” — daržų fondui kiek
vienam po $5.00; mat, vienas 
rytinis, o kitas vakarinis dien
raštis skyriumi kas vasarą ma
žiems vaikams, kaip skelbiama, 
neturtingiems, rengia prie eže
rų ir miškų darželius ir vasa
ros atostogų metu suteikia visą 
užlaikymą ir pragyvenimą.

Mažai Važiuoja į Lietuvą
šiemet turizmas į Lietuvą la

bai mažas, bet vistiek atsiran
da drąsuolių, kurie karo nebi
jo ir Lietuvą atlanko, geg. mėn. 
išvažiavo, iš mus miesto . 5 ar 6 
asmens, o liepos mėn. vėl ke-

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

• Bėgdamas skersai gatvę 
po automobilio ratais žuvo 6 
metų berniukas William Robb, 
nuo 2703 West 20th street. Ne
laimė įvyko ties 2017 S. Cicero 
avenue. Automobilio vairuoto
jas, Stanley Zinker, 1412 Par-- 
nell avenue, buvo suimtas ih- 
kvestui.

• Chicago 
nej pasimirė 
gietis Lloyd
6311 Greemvood avenue. Gegu
žės 21 d., prie 49-tos gatvės 
stoties jį suvažinėjo Illinois 
Central gelžkelio traukinys.

Hospital ligoni- 
38 metų chica- 
B. Malloy, nuo

• Prie Kearney, Nebraska 
valstijoj, automobilio nelaimėj 
žuvo 18 menesių kūdikis, Gor- 
don Heinz, chicagiečių Mr. ir 
Mrs. Harold Heinz sūnūs.

• Trys ginkluoti piktadariai 
vakar apipiešė Merchants’ Na
tional banką prie Mad'ison ir 
Kedzie. Nuo banko- kurjero, 60 
metų Thomas McGrath, jie at
ėmė $10,000 vertingų popierių. 
(Banke tarnauju lietuvaitė, 
p-le Xavera NagleviČiutė). Jai 
išgąsčio neteko pergyventi, nes 
apiplėšimas įvyko lauko pusėj

Pirmadienį, Birželio 19 d., 1939 met 
WEISKOPF & CO., Ine. 

319 So. Market St.
GĖRIMŲ URMININKAI

Persikraustys Prie
5648-50 South Kedzie Avenue

Po nauju vardu

CORNELL DISTRIBUTING
COMPANY, Ine.

“THE HOME OF OLD TIMERS”
Telefonas H^EMLOCK 2320

Tariame ačiū jums už jūsų biznį praeityje ir tiki
mės, kad galėsime patarnauti jums ir ateityje.

Šaukite vieną iš trijų lietuvių pardavėjų
P. MARTINKAITIS

STANLEY SLONKUS JOHN KORGARE
STEVEN A. MOTEL, Generalis Salesnianagcr

TĄ PAČIĄ 
DIENĄ UŽ

UŽTIKRINTOS 
PLEITOS , v • & • grąžinami 

jei nepatenkinti

DANTIMS S-f
PLEITOS I
Pataisoma TA PAČ:TA

po$12.5O
PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ 

Visas pleitas daro LAISNIUOTAS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje—Įsteigta 18 metų.

. HEJNA BROS.

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

Tel. Lawndale 2908-9 Tel. Monroe 9251

ypa- 
iki

1 -my

Išmokėjom js ryt
už padėtus Zl, 

pinigus * 1

Duodam Paskolas ant
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės Galim* 
Paslrenduoti

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 & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.‘

SERGĄ ŽMONĖS 
kurie turi reumatizmą, blogą 
kraują, odos ligas, kenčia inkstų, 
pūslės ar šlapinimosi negales, tu
rėtų kreiptis j ofisą patarimo 
DYKAI. Tai nieko nekainuos.

LABORATORINIS TYRIMAS 
KAINOJ

Seksualiai nustipusiems 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.. Chicaro III. Imkite ele- 
votorių iki 5-to aukoto. Priėmimo kamb. 606 
<181 vynj ir 508 dėl moterų. Valandos: 10 
a. m. iki 5 p. m. Nedaliomis 10 a. m: iki 
12 v. Paned., Sered. Ir Subatomis nuo 10 
a. m. iki 8 p. m.

ŽEMOS VASARINES

ALIEJAI
PEČIAMS

PAČIOMIS ŽE
MIAUSIOMIS 

KAINOMIS

, JDOMUS
SAVAITĖS GALO

IŠPARDAVIMAS
Baltos pušies durų Gfi 
kombinacija ......
Albert speciali ma- C 4
Ieva, reg. $2.25 už * ■
Plaster Board 2c ket. pėda 

Pristatome. Pirk ant kreditą
ALBERT LUMBER &

SUPPLY CO.
3800 SO. WESTERN AVĖ.

Lafayette 2101

UŽEIKIT PAS 
PETE YOUNG

— narys — 
271 AM. LEGION POST 

CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS
Schlitz Alus 

82nd ir KEAN AVENUE 
(prieš Tautiškų kapinių vartus) 

WILL0W SPRINGS, ILL.

JUMS APSIMOKĖS
iš StotiesPASKAMBINTI MUSŲ RAŠTINEI, KAD SUŽINOTI 

KAINAS — NES ŠIUO LAIKU, 
YRA ŽEMIAUSIOS

Kasdien nuo 8:30 v. ryte 
iki 9:15 v-

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimusPULASKI COAL CO
3025 West 26 gatvė 

. KAZIMIERZ PAZDAN, Prezidentas

kmhos o&bmi
PuiasHi Coal c
’ 820°

SUTAUPYSITE!
DABAR PIRKDAMI!

ANGLIS — kokią tik reikia rūšių 
KOKSUS -- geriausius 
STOKERIAMS ANGLIS - visų dydžių 
PETROLEUM CARBON -

Tel. Rockwell 8200
ir* vedėjas

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.

Sophie 

Barčus

RYTINE RADIO 
VALANDA

Garsinkitės “N-nose
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1739 South Halsted Street 
TeleBhoM CANaI 84*.

Subscriptioa Kates:
$3.00 per ye*r in Canada
$&Q0 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

. .75

3c 
18c 
75c

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St, 
Chicago, III. Telefonas Canal 8300.

Užsakyme kainai
Chicagoje—paštu:

Metams . -
Pusei metų ---------------
Trims mėnesiams ............
Dviem mėnesiams  
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _____ .___
Savaitei .....................
Mėnesiui -............  -

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta) j;
Metams -........................-__  $5.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams  1.50 
Dviem mėnesiams ............ - 1.00
Vienam mėnesiui ..............  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams .......... $8.00
Pusei metų ..... .......... 4.00
Trims mėnesiams -------------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Loterijos
Illinois legislaturos atstovų butas sugalvojo origina

lų planą Chicagos lūšnų distriktams naikinti. Jis priėmė 
bilių, kuris legalizuoja loterijų rengimą. Tos loterijos bu
tų valstijos prižiūrimos ir pelnas nuo jų eitų Illinois na
mų statymo korporacijai, kurios tikslas jau butų rūpin
tis griovimu lūšnų bei statymu naujų vieno ir dviejų 
aukščių namų.

To biliaus šalininkai nurodė, jog loterijos ir dabar 
yra praktikuojamos. Jas daugiausia rengia bažnyčios, 
kurios tuo budu sukelia nemažai pinigų. Legalizuotos yra 
ir arklių lenktynės, iš kurių privatus asmenys pasidaro 
milžiniškų pelnų. Jeigu taip, sako jie, tai kodėl negali bū
ti rengiamos loterijos tikrai naudingam tikslui?

Europoje loterijos yra visai paprastas dalykas. Ten 
loterijų pagalba yra sukeliamos milžiniškos sumos pini
gų. Tokios loterijos yra rengiamos ir Lietuvoje. Pavyz
džiui, ten yra labai populiarios vadinamosios Raudonojo 
Kryžiaus loterijos, kurios paprastai duoda nemažai pa
jamų.

Amerikoje loterijas draudžia įstatymai. Tačiau ant 
mažos skalės jos yra plačiai rengiamos, ir rengiamos be 
jokios kontrolės. įstatymai draudžia ir kitas gembleria- 
vimo priemones, bet juk visi žino, kad gembleriavimas 
yta labai prasiplatinęs. Pavyzdžiui, “slot” mašinų galima 
visur užtikti, nors jos ir yra draudžiamos.

Kyla tad klausimas, ar • legalizavimas loterijų ge
riems tikslams nebūtų pateisinamas? Jeigu nekontroliuo
jamas gembleriavimas visvien eina ir iš to naudojasi pri
vatus asmenys ir dažnai visokie raketieriai, tai kodėl vi
sas reikalas negalį, Jb.ųtį legalizuotas, o pelnas skiriamas 
naudingiems dalykams T Vadinasi, šiuo atveju, kodėl ge
ras tikslas negali pateisinti nevisai geras priemones?

Nėra abejonės, kad čia pasireikš didelis nuomonių 
skirtumas. Tie, kurie iš esmės yra priešingi visokiam 

. gembleriavimui, nepritars ir loterijoms, nežiūrint, kokio
je formoje ir kokiems tikslams jos butų rengiamos.. La
biau gembleriavimui tolerantiški sakys, jog geriau jau 
rengti valdžios organų prižiūrimas loterijas, kurių pel
nas skiriamas naudingiems tikslams, negu turėti slapta 
rengiamas loterijas bei visokios rųšies gembleriavimus, 
iš kurių dažnai pasinaudoja raketieriai.

Kalbamam biliui numatoma didelė opozicija. Jį tu
rės dar patvirtinti senatas. Jeigu ten jis ir neužkliūtų, 
tai dar gubernatorius jį galės atmesti.

Pasiūlymai pinigams kontroliuoti

-APŽVALGA-
DR. ŠLIUPO NUSIVY- 

ŪMAS

Žinomas aušrininkas Dr. J. 
Šliupas “Laisvojoje Mintyje’” iš
dėsto savo pažiūras pasaulio ir 
Lietuvos būklės atžvilgiu. Savo 
straipsnyje “Ar ne šiurpu?” jis 
rašo taip:

“Mano gyvenimo saulė jau 
artėja vakarop. Ir neretai pa
mąstau apie dabartinę lietu
vių tautos ir visos žmonijos 
padėtį, apie tą kryptį, kur
link mes einame. Man atro
do, kad žmonija greitai rie
da į prarają, todėl rustus nu
siminimas suspaudžia šitdį 
dėl žmonijos likimo, • kuris 
gali būti tikrai baisus, jei 
žmonija, visi žemės gyvento
jai, nusikratę prietarais ir i* 
liuzijomis, nesiims vadovau
tis blaiviu protu ir etika. Tik
tai laisvė, lygybė, brolybė ir 
tikras teisingumas visų vi
siems gali išgelbėti žmoniją 
iš baisios katastrofos, prie 
kurios ji taip greitai veržia
si.”
Toliau savo straipsnyje Dr. 

Šliupas kalba apie tiesiog pasi
baisėtiną pasaulio būklę. Ne
džiugina jo ir Lietuvos padėtis. 
Jis rašo:

valstybių žmonių gyvenimų, ne
aplenkė ir Lietuvos. Kaip ių. ki
toms valstybėms, taip ir Lietu
vai teks išgyventi tą nelemtą 
palikimą.

REPUBLIKONŲ 
REKORDAS

Tautininku palikimas Lietuvai
Tautininkų paliktas kraitis. — Septyniolikos milijonų li

tų nepriteklis. — Įvairios skolos. — Eksporto reika
lai. — Tautininkų valdomo metu įvyko dvylika ban
dymų nuversti vyriausybę. — Perversmai ir jų 
gėjai. — Provokatoriat

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

ren-

Senate eina judėjimas, siekiąs žymiai pakeisti pa
tvarkymus, kurių pagalba yra kontroliuojamas pinigų 
leidimas. Labiausiai pažymėtinas pasiūlymas susiveda 
prie to, kad butų išleista du bilijonai dolerių naujų pi
nigų. Vadinasi, daugiau paleista pinigų į apyvartą.

Iš esmės tai reikštų infliaciją, pinigų nupiginimą..
Kiekvienos valstybės pinigai yra paremti auksu ar 

kokiomis kitomis vertybėmis. Jei į apyvartą yra palei
džiama daugiau pinigų, tai tuo pačiu tų pinigų vertė yra 
atskiečiama. Paprastai išleidžiamų pinigų kiekis yra nu
statomas: išleidžiama tik tiek pinigų, kiek yra patvarky
ta. Tik tokiu budu ir palaikoma yra pinigų vertė. Bet 
kada nutariama išleisti didesnis pinigų kiekis, o aukso, 
ir kitų vertybių fondas, kuriuo tie pinigai yra paremti, 
nėra padidinamas, tai pats savaime suprantama, jog pi
nigų vertė turi nusmukti.

Taigi, jeigu butų išleista du bilijonai dolerių naujų 
pinigų, atseit, jau išleistų pinigų suma padidinta dar 
dviem bilijonais, tai turėtų įvykti dolerio nuvertinimas. 
Tačiau senatui siūloma drauge su išleidimu naujų pini
gų padidinti ir aukso rezervą. O tuo atveju pinigų ver
tė pasiliktų tokia pat, kaip ir dabar.

Tačiau yra ir kitas pasiūlymas, kuris jau tiesiog sie
kias! dolerio vertę nupiginti. Jei tas pasiūlymas butų pri
imtas, tai dabartinis doleris butų nuvertintas devyniais 
nuošimčiais.

Tų pasiūlymų autoriai mano, jog tokiomis priemo
nėmis bus galima šiek tiek pataisyti pašlijusią šalies eko
nominę būklę. Bet vargų tos rųšies manipuliacija su pi
nigais galės daug padėti kovoje su depresija į

“Ir jei nuo tarptautinių 
santykių nukreipsi žvilgsnį į 
savąjį kraštą — nemažiau 
teks susisieloti. Kiek pasi-; 
biaurėtinų nusikaltimų įvyks* 
ta aplinkui! Pramogose peš
tynės ir sužalojimai bei už
mušimai. Vagystės ir išeik
vojimai plinta, kaip biaurus 
vėžys. Brolis žudo brolį, vy
ras žmoną, žmona — vyrą,; 
vaikai savo tėvus dėl men
kos veldenės, dėl neaprašyto • 
ūkio ir žemės sklypelio, arba 
tięsiųg, dėį^yėriško nęgusival- i 
dymo.*'Gir^lvinias ištvirkavi
mas, doroviniai iškrypimai; 
kaip aukštuosiuose, taip ir 
žemuosiuose sluoksniuose,, i 
šlykštus gandai, paskalos, 
šmeižtai, garbės plėšimas net 
tariamųjų draugų tarpe, vieš
patauja karališkai. Ir toje at
mosferoje dar atsiranda to
kių žmonių, kurie visas tas 
blogybes verčia demokratijos, 
ir liberalizmo įtakai, blogy
bėmis kaltina kilnų huma
nizmą, nors tokius laikus 
Lietuva tematė tik. trumpą 
laikotarpį. Bet jie nenori ma
tyti, kad žmogus suvaržytas 
įvairiausiais varžtais ir daž
nai net neturi teisės savo li
kimu pasiskųsti, kad jis daž
niausiai verčiamas pataikauti 
ir veidmainiauti. Krašte pil
na pakrikusių šeimų, nega
linčių legaliai sutvarkyti sa
vo padėties, ir nemetrikuotų 

, vaikų, o seimas vis dar deL 
‘ šia suteikti disidentams tei

sių lygybę prieš įstatymus, iš
leisdamas civilinę metrikaci
ją. Suvaržymai žodžiui, spau
dai, paskaitoms, o daugelyje 
vietų net neleidžiama priimti 
pageidavimų ir revoliucijų, 
kuriomis prašoma nieko dau
giau — tik konstitucijos ga
rantuotų teisių. Žiaurus vi
duramžių papročiai pritaiko
mi net gyvuliams ir paukš
čiams vien tik dėl to, kad tai 
patinka užkietėjusiems fana
tikams, tamsių ritualų mėgė
jams. Favoritizmas ir pratek* 
cionizmas nepaprastai išsike
rojęs, akiplėšiškumui plačiai 
atviros durys. Tad ko gį ste
bėtis, jei padaužos ir pakrikę 
niekdariai laužo pakelėse me
delius, jei daugeliu atvejų ir 
žmogus pastatomas į nesau
gojamo medelio padėtį* kurį 
galima skriausti ir niekinti, 
jei tik yra tam dtąsos it no
ro.”
Tikrai liūdną Lietuvos vaiz

dą piešia Dr. šliupas. Pokarinis 
vėžys, kuris sužaloja daugelio i

Kai pernai rudenį kai kurio
se. valstijose laimėjo republiko- 
nai, tai didlapiai reiškė didžiau- 
sį džiaugsmą. Girdi, žmonės jau 
pradeda reikšti nepasitikėjimą 
“naujosios dalybos” šalinin
kams, kurie be atodairos eik
voja pinigus ir sunkina piliečių 
juklę vis didesniais ir dides
niais mokesčiais.

Įdomu tad dabar bus pažvelg
ti į tas valstijas, kur republiko- 
nai laimėjo ir paėmė adminis
tracijos aparatą į savo rankas.

Daugiausia džiaugsmo vi
siems atžagareiviams sukėlė 
Wisco,nsin valstijos rinkimų pa
sėkos. Ten progrejsistų kandida
tas La Follette pralaimėjo, o į 

į jo vielą gubernatorium liko iš
rinktas Julius P. Heil, stambus 
pramonininkas ir republikonas. 
Prieš rinkimus jis žadėjo bal
suotojams sutvarkyti adminis
tracijos aparatą ir tuo budu su
taupyti valstijai $15,000,000. 
Vienok iš tiesų išlaidas jis ne 
tik nesumažino, bet dar, rengia
si jas padidinti dviem milijo
nais dolerių. Mokesčius jis pa
didino, o jo. kontroliuojama 
valstijoje legislatura išleido dra
stiškus įstatymus unijų veiki
mui varžyti.

Michigan valstijoje į Frank 
Murphy vietą gubernatorium li
ko išrinktai' republikonas Fitz- 
gerald, kurfš kovo mėnesį pasi
mirė. Jo vieta automatiškai te
ko vice-gUb'črnatoriul Luren D. 
Dickinson’di, kuris yra 80 me
tų amžiaus ir pasižymi dideliu 
panialdurntr.1 Pažiūrėkime, kę 
tie republikbnai gero nuveikė. 
Buvusiojo gubernatoriaus Mur
phy įvestoji civiles tarnybos sis
tema faktiškai liko panaikinta. 
Tokiu budu apie 10,000 valsti
jos darbų teko visokiems poli
tikierių rėmėjams ir šalinin
kams. Liko išleisti įstatymai, 
kurie pusėtinai suvaržo unijų 
veiklą. ‘

O štai Pennsylvanijos naujo
jo gubernatoriaus Arthur H. 
James rekordas. Jis grąžino, vi
sus mokesčius, kuriuos prieš 
rinkimus sinerkė tvirtindamas, 
kad jie reiškia! pražūtį valstijai. 
Jis nukirto pašalpos fondą $8'9,- 
000,000, bet vis dėlto pasidarė 
ijepri teklius iš $47,000,000 biu
džetui subalansuoti. Išleido pa
tvarkymą, kad pašalpą gauną 
žmonės, negali atsisakyti nuo 
siūlomo darbo, nežiūrint, kiek 
už tą darbą jie gaus atlyginimo.

Po Wisconsin valstijos viena 
pažangiausių valstijų buvo Min
nesota. Bet štai pereitą rudenį 
ten laimėjo republikonas Ha- 
rold E. Stassen. Iki šiol jis dau
giausia pasižymėjo tuo, kad iš?- 
Ifeido gana drastiškus įstatymus 
unijų veiklai varžyti.

Bevėik visose valstijose, kur 
tik laimėjo republikonai, pasi
reiškė reakcija ir nepalankus 
nusistatymas darbininkų atžvil
giu. Įdomiausias dalykas yra ir 
tas,- kad tuos visus republiko- 
nų “nuopelnus” iškelia savaiti
nis “Life” žurnalas, kuris nėra 
labai jau didelis “naujosios da
lybos” šalininkas.

(Tęsinys)
Rodos, apie šį tariamą suki

limą “Naujienose” tik buvo 
pranešta.

Bene 1932 metais kažką pa
našaus į sukilimą ruošė pas 
jus viešėjęs kapitonas lakūnas 
Pyragius Bet ir jam neišdegė, 
buvo jisai nuteistas mirti, vė
liau toji bausmė jam buvo do
vanota.

Visi tie paskutinieji sukili
mai jau buvo ruošti išimtinai 
voldemarininkų pastangomis.

1934 metais sukilimą suruo
šė generalinio štabo viršininkas 
generolas Kubiliūnas. Tasai su
kilimas jam visais atvejais bu
vo pavykęs ir jis kelerių valan
dų bėgyje buvo padėties vieš
pats, bet patikėjęs duotu jam 
kai kurių atsakingų politiku 
žodžiais, kad ministrų kabine
tas busiąs sudarytas iš jo nuro
dytų asmenų, žinoma, su A. 
Voldermaru pryšakyje, kariuo
menei, kuri buvo užėmusi mies
tą, įsakė sueiti į kazermes. Šia 
proga pasinaudojo prezidentū
ros rūmams patikimi asmens ir 
vėl atstatė buvusią padėtį, ir 
generolas Kubiliūnas su savo 
šeimininkais buvo tuoj suimti.

Generolas Kubiliūnas tuome 
buvo nuteistas mirti, bet vėliau 
jam bausmė buvo panaikinta 
ir keletas metų kalėjime išsėdė
jęs dabar liuosas yra. Kiti to 
sukilimo dalyviai buvo po kelis 
metus nuteisti, o kiti iš kariuo
menės paliuosuoti.

metu 
neri-

1935 metais rudenio 
prasidėjo' stiprus ūkininkų 
mavimas Suvalkijoje, kurį tin
kamai mėgino išnaudoti tiek 
voldemarininkai, tiek vokieti
ninkai. Tuomet prasidėjo karo 
lauko teismai, šaudymai ir ūki
ninkų areštai. Iš tų laikų 
ulimo dalyvių dar ir 
daug kas kalėjime sėdi, 
vaiki jos ūkininkai dabar 
lauja, kad jie visi besąlyginiai 
butų iš kalėjimų paleisti ir 
jiems visos teisės ir turtai grą-

PERSIKRAUSTĖ 
Boston Dental 

X-Ray Lab.
Buvusi prie

4658 S. Ashland Avė. 
DABAR PRIE

4801 S. Ashland Avė.
2 aukštas Sherman Bldg. Pietų 

rytų kampas 48 ir Ashland.
Prieš St. Rose of Lima 

Bažnyčią.
Atdara kaip paprastai—

9 v. ryto iki 9 v. vak. kasdien.
Didelę malonę padarysite pra
nešdami apie tai artimiesiems 

ir draugams.

I- I .I-II—I h

žemos kainos ir kokybės darbas

to su- 
dabar 
ir Su- 
reika-

Cermak Construction Co.
NAUJŲ NAMŲ 
PERTAISYMAS 

MODERNINIMAS

MORGIČIAI — PASKOLOS
Žemos Palūkanos

Visų Rusių Apdrauda. Rendų ir 
Nuosavybių Managementas

Gordon Realty Co*
809 W. 351h STREET

Chicago, III.
Tel. Yards 4329

i /

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

"NAUJIENOSE”

1937 metais visoje Lietuvoje, 
o ypač Kaune prasidėjo didžiu
liai darbininkų streikai, kurie 
taip pat neapsiėjo be žmonių 
aukų. Prie visų šių sukilimų, 
arba tikriau tarus, ruošiamų 
perversmų pridėkime dar Klai
pėdos krašto nacių bylą ir ki
tas įvairias bylas, tai gausime 
tą vaizdą, kurį Lietuvos žmo
nės turėjo pergyventi tautinin
kams valdant Lietuvą, todėl ir 
visiems bus suprantamas tas 
visuotinas dabartinis gyventojų 
džiaugsmas ir tas reiškiamas 
pasitikėjimas naujai vyriausy
bei. Žmonės atkuto, žmonės 
nervus atleido, žmonės su di
desniu pasitikėjimu žiuri į ry
tojų. Ta tolydžiai kamuojama 
nežinia, tasai netikrumas dingo, 
kartu dingo ir visos los gru
pės, kurios vis tykojo neken
čiamą ir visiems buvusį įkyrė
jusį režimą nusikratyti.

(Bus daugiau)

PAMATAI 
KARPENTERYSTĖ 
PLYTŲ DARBAI 

CEMENTO DARBAI- 
PLUMBINGAS-ŠILDYMAS 

KRAUTUVIŲ FRONTAI 
PORČIAI 

UŽDARYMAI PORČIŲ 
VIŠKŲ FLATAI 
VASARNAMIAI 
REZIDENCIJOS 

GARAŽAI — GASO STOTYS 
DYKAI APSKAIČIAVIMAS 

PINIGAIS AR IŠMOKĖJIMAIS 
MES FINANSUOJAME NUO 

_ 1 IKI 15 METŲ_______
2207 Archer Avenue 
KAMPAS ARCHER AVĖ. IR 

CERMAK RD.

Tel. CALumet 2967 
PO 6 V. V. SAUKTI 
VICtory 9526

AR MOKINATE VAIKUS 
Kaip Taupyti?

TZVIEČIAME berniukus ir mergaites atsidaryti savo taupomą- 
Xsias sąskaitas pas mus. Mes didžiuojamies sakydami, kad 
šimtai vaikų bankininkauja čia, šiandien.

Daug iš tų berniukų ir mergaičių taupo numatytiems tiks
lams. $35.00 tai kukliausias jaunuomenės tikslas. Vienas nori 
turėti savo dviratį, kitas pilnas ambicijos laikraštininkas—tau
po kolegijos mokslui ir greitai žengia pirmyn. Į abu mes at
kreipiame tikrą dėmesį ir draugišką padrąsinimą teikiame.

ATDARA
Kasdien: 9 vai. ryto iki 3 vai..popiet, 
šeštadienį: 9 vai. ryto iki 2 vai. popiet.

Drovers National Bank
Drovers Trust &. Savinos Bank

MEMBĘRS, FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

PIRM NEGU PIR
KSI SUŽINOK, KO
DĖL ELEKTRO- 
LUX, GASINIS 
ŠALDYTUVAS SU
TAUPO DAUGIAU 
PER METUS

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

SUTAUPO nuo maisto dėlto, kad 
jis duoda geresnę apsaugą, su
taupo liekanas ir prileidžia koky
bės pirkimą ... sutaupo daugiau 
dėlto, kad jo žemos palaikymo iš
laidos stovi per metų metus. Pa
matyk jį šiandien.

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

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

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

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

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
simo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausį 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 •

• Be judomų dalių šaldymo 
sistemoj.

• Nuolatinė tyla.
• Visuomet žemos operacijos 

išlaidos.
• Daugiau patikimos tarnybos 

metų.
• Santaupos, kurios jį apmoka.

SERVE!

ALEX ALESAUSKAS
& SONS

Asmeninio Patarnavimo Rakandų 
Namai

6343 So. Western Avė.
Tel. REPUBUC 6051

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306 Garsinkites “N-nose”
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Šeštadienis, birželio 1?, 1939 NAUJIENOS, Chicago, III

SKYRIŲ OFISAI ATDARI IKI 8 V AL, KAS VAKARĄ

DR. ANDRIŲ L. GRAIčIŲNĄ, PAVYZDINGĄ TeVĄ
Rašo—NORA G.

at-

0600
7300

kambarys 
kasdien t iki 
ir visą dieną

gyvenate, ne- 
progos' Mus

E. 79ih SI 
Cottagė Grove Avė. 
W. Madison St. 
N. Kimball Avė. 
Belmont Avė.

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West «3rt Street 

prie Loomis

/ State 50GQ 
Normai 5760 
Regent. 5600 
Fairfax 
Austin.

Spaulding 4300 
Lake View

Garantuotų Vartotų Karų

BARGENAI
Visokių Išdirbysčių ir Modelių—Visi Bargenai 

Atdara dieną ir vakarais.

Bridgeport Motor Sales
3040 S. Halsted St. Victory 6992

NELAUKITE
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

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

“PRIKLAUSOME PRIE P1RMAKLASINES 
CHICAGO BOARD OF UNDERVVRITERS”

O

Milžiniškas

FOTOGRAFAS

''i

• Rock Wool Qualify Insulation 
Dukix Exferior Finish

$ Automatic Interior Light
£ Chrome Plated Hard ware
9 Scientifically Arranged 

Shelves
O Defroster Stora ge Tray

Lietuvis Plumbens 
— Laisnuotas —

GAS FITT1NGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES 
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

TĖVU DIENOS PROGA, SVEIKINAME
/ i

SKOLINA IKI $300.00
ANT 

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

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

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

ŠIANDIEN ar ŠĮVAKAR.

CITIZENSL0ANASS0CIAT10N
(Valdžios priežiūroj)

7 S. Dearborn St
811 W. 63rd St.
1604
6240
5967
2756
1608 7300

O’MALLEY & McKAY, Ine.
GENERALINE AGENTŪRA

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

Telefonas CENTRAL 5208 
Telefonas CENTRAL 5209 

CHICAGO.

Bąnkers Indemnity Ins. C o.
Coltunbia Fire Ink Co.
Miehigan Fire & Marine Ins. Co.
Sentinel Fire Ins. Co.

v ■■ 1 .-r'--......  - --- /r
y ; . jf1?..■■"Įr.'J’ “"t' ’ W "”-T 1 . . ..... .......»r“

rDpr $L95 WASP CLIPPER PLUNKS- F111 Engs ir paišelio setas 
SU ŠIUO KUPONU PRIE BET KOKIO GRANT LAIKRODŽIO 

GRAŽUS NAUJI YELLOW GOLD 
MODELS GRANT LAIKRODŽIAI

NAVFHE
7 JEWEL 

♦17.75 
—®r~

^COMMANKRl 
7 1ĘVMEL 

♦19*75 
FEI

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

H. BEGEMAN
Brighton Parko svarbiausia kredito brengenybių krautuvė. 

4184 Archer Avenue z 
------------------------------------------- ----------- :----------------------------

to

GBRŪUATION
-J

&EAUTIFUL NEW

fyellauA (f<d& Modali

GRANT VVATCHES

H

LAURA
7 JtWEL 

♦15.75

SKAITLINGA EKSKURSIJA I LIETUVĄ
Moderniškam M. S. “Gripsholm,> Laive 

Išplauks iš New Yorke Liepos-Juty 1 Dieną 
Per GothenburA—Stockholm, Švediją, iš čia laivu S. S. Mariehotm 
per Baltijos jurą. Ekskursiją vgdovąvja V. Muoi«ska«, Svają Aw»- 
rikos Linijos lietuvių skyriaus vedSjas Amerikoje

Kiti Išplaukimai H New Yorko
V. Mučinskas DROTTtilNGHQLM birielto 12 ir liepos 13, GRIPSHOLM liepos

j vietini agentą, arba
SWEDXSH AMERICAN LINE

181 NORTH MICHIGAN AVENUE, CHICAGO, ILLINOIS

TeL Victory 4965.
STOGDENGYSTfi IR BLftKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus- Leng
vus išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St

COOK COUNTY 
PASIŪLO

atimtų automobilių 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHI- 

CAQA ILGAI MINĖS
Užtikriname* kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mpkėtL Mes. duosime gerą 
rainą už jūsų senąjį, a liku
sią dalį 
GALITE 1SSIMOKETI PER

DVEJUS METUS. /
Musų parodos 

yra atdaras 
10, vai. vakaro 
sekmadienį.

Nesvarbu kur 
praleiskite šios 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

Ryloj yra taip vadinama Tė
vų Diena. Visos šalies vaikai at
kreips specialę domę, teiks ypa
tingų pagarbų ir įvairius malo
numus savo tėveliams, kurių 
vardai, be mažiausios abejonės, 
yra patys pirmutiniai greta mo
tinų, surašė jų geriausių drau
gų. Toki tai yra surašai pavie
nių šeimų, sūnų ir dukterų.

Yra dar ir surašai ir lokių 
tėvų, kurių akys mato ir toliau 
savo šeimos gyvenimo ribų, ku
rių širdys atjaučia kitiems ne 
taip laimingiems vaikams, ir 
kurie trokšta, kad apšvietos ir 
tobulėjimo skraistė apsuptų ir 
globotų visų musų beaugantį 
jafmimų. * l. / 3 »

Ir viršūnėje surašo lokių le
vų, randame vardų musų myli
mo ir gerbiamo Dr. Andriaus L. 
Graičiuno, prie kurio šiandien 
sustojame, atiduoti jam pagar
bų, kaipo pavyzdingam tėvui.

— o —

RYTOJ-
TĖVŲ DIENA

geru su kitais, rodė savo vai
sius mumyse nuo pat jaunučių 
dienų,” toliau seko Daktaras.

‘‘Kada jau vyresnis buvau, tai 
susitaręs su Jliozupu Puroniu 
eidavau į Prusus ir nešdavom 
knygas—Aušrų, Apžvalgų, mal
daknyges ir visokių literatūrų, 
kurių išparduodavome Kupiškio 
ir Vabalninku apylinkėse. Mu
sų geriausi pirkėjai buvo Dr. 
Brazaitis, kunigas kanauninkas 
Kleofas Kozmėnas, Dr. Giedrai- 
Jis ir daugybę kilų. Tuo pačiu 
laiku mokindavau vaikus įvai
rių žymių žiĄpnių.”

Netrukus jaunasis Graičiunaš 
išvažiavo ' Maskvon tęsti savo 
mokslų. Bet nęįurėdųmas užtek
tinai pinigų, praliejo dirbti vais
tinėje, taupė pinigus ir rengėsi 
stoti universitetan.

Bet neužilgo aplinkybės taip 
susidėjo, kad Jam reikėjo išva
žiuoti svotui’Jį’ ‘‘tada Dr. Kazys 
Grinius daxė(iųah du šimtus 
rublių, pagelbėdamas nuvažiuo
ti Amerikon.”

Posveikinkit savo Tėvų ir 
minkit su dovanėle. Tėvai pa
prastai nuduoda esą labai 
rustus, bet širdyje jie yra la
bai laimingi, jeigu sūnūs ir 
duktė juos atsimena----------

— o —
JO GYVENIMO ;
BRUOŽAI

Andrius Graičiunas gimė Ku
piškyje, Pajuodupio Dvare, 1870 
melais, spalio 31 d. (jeigu iš
daviau amžiaus sekretų, dova
nokite man, Daktare). Jo tėvai 
buvo llioras ir Uršulė (Grigo - 
iiiiutė) Graičiunai. šeimoje bu
vo 13 vaikų, kurių dešimts už
augo. Jaunasis Andrius buvo 
“septintas nuo. viršaus ir apa
čios” tariant jo paties žodžiais.

Lanke Kupiškio Liaudies Mo
kyklų, kurių labai jaunutis pa
baigė. Vėliau jo tėvas nuvežė 
jį į Lukštų, vokiškai mokintis, 
paskui prisirengė gimnazijai, 
Rudzavoje. Lankė Uepojaus 
gimnazijų, ir iš septintos kla-

DALTIMDReJE
Ir pas kų gi važiavote Ameri

kon? — paklausiau Daktaro. 
“Turėjau huq vieno studento 
Pautiehiaus laiškų ‘ pas kunigų 
Pautienių Baltini orėje. Bet jas 
manęs nepripmė, sakydamas, 
kad bedievių nenori žinoti.”

Tada nuėjau pas vienų lenkų 
karčiam n inkų ir per jį gavau 
darbų ukyj, - West Virginijoj. 
Ten jiadirbau kelis menesius, 
delnai, sutino ir mane atvežė at
gal Ballimorėn.

“Laimei, susipažinau su me
dicinos studentu Juozu Audžiu- 
laičiu, Antanu Bacevičium, Jtio- 
zu Margaičių ir Johanna Želvio- 
ne (dabartine Dr. Ballrušaitiė- 
ine). Kaip tik tuo. momentu Vin- 
jcas Karalius,, kuris turėjo kaip 
ir ‘boardingrhouse’, važiavo 
New York’an ir paliko namų, 

įsu visais ‘burdingieriais’ man, 
kaipo virėjui ir ‘bosui*. Turėjau 
apie trisdešimts ‘burdingierių’, 

i kurie mokėdavo, mato po vienų 
dolerį į savaitę už valgį, liet ne
ilgai teko gaspadoriauti. tlž

i - -OSK-

$gg.5°

nt Hctr

SHELVADOR

THESE FEATURES IH 
EYERY SHELVADOR

VIEN1NTBLIS LIETUVIŲ 
MEDŽIO SANDĖLIS

Įvairių rusių 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 Si Yards 2576 
Atdara vakarais ir nedėliomis.

Duodame išmokėjimais.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG D.ISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus b 
visokius rankandus bei Storus 
Vežam į farmas ir kitus mies 
tus. žema kaina. Musų Darbas ga 
rantuotas. Taipgi pristatom an 
glis i visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St
Šaukit Tel. YARDS 3408

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

KLAUSYKIME
VAKARĄ ŠALTIMIERO
LIETUVIŠKŲ RADIO I|f II | A ■V

PROGRAMŲ B„'į,ES W H I f
MITĄ VALANDOS VAKARO WW tNUO 7:00-tes VALANDOS VAKARO 

KAS VAKARĄ—1480 K.

sos įstojo į Kauno Semtaanj 
“iš kur išvarė, kaipo nė turėju
sį |xašaUkimo tokioms stlidi- 
jottts”. Tada grįžo Liepojon ir 
tebak. užbaigė gimnazijų, būda
mas ame aštuoniolikos metų 
ainžiauk

^Kuomet iš Liepojaus parva
žiuodavau namo atostogoms ir 
dirbdavau kaipo naktigonis, tai 
nemokamai mokindavau kilus 
vaikus lietuviškai rašyti ir skai
tyti. Tai gal ir buvo pradžia ma
no veikimo lietuvių jaunimo 
tarpe**, pasakė man Daktaras. 
“Mano motinos įkvėpimais ide
alo, siektis gražaus \r dalintis

i didelė bedarbė* mano ‘burdin- 
:gieriai* nustojo mokėti it tarė
jau mesti tų užsiėmimų.

į “Tuo laiku tarp Bacevičiaus, 
Margaičio ir Graičittno kilo 
j naujas klausymas. Vienaš iš, 
jnusų turi eiti mokyklon, O ki
ti gelbėsime jam. Bet fcHHs’?- 
Reikia traukti ‘Bosus*. Margai- 
tis laimėjo. Bacevičius ir Grai
čiunas išlaikė savo žodį, pagel
bėjo Margaičiui Stoti kolėgijoH 
ir jis paliko daktaru. Ttttt pačiu 
laiku Johanna Želvienė irgi sto
jo kolegijai! ir liko daktaru.’*

(Bus daugiau)

• Hermeiically Saaled Eteciro-
SAver Unit
Superfaąt Freezing

• EkJuxFinid»ed
Porceląin Lined Cabinof

491® Point lllurriinatąd Tem-
patąiura Control

28 Metų

IŠPARDAVIMAS
Ėlėktrikinių Ledainių Skalbimui Mašinų, Gasinių 

Piečių, Rakandų. Gera Maleva
Varnišas Atpigintas ...........    po S9^ gal-
Geras Salias Enamel ir Maleva...........po $1.75 gal.
DYKAI 1 4 Pakeliai Soilax Muilo Su Kožnu Galionu.

Jos. F. Budrik,
3469-11 SO. HALSTED STREET

Tel. Yards 308& A»»«ea^3417-21 So. Halsted St.

Ine.

Leidžiamas 2ymuš Ėaftio Programas Nedėltoj, W€FL, 970 k. 
Nedėlios Vakare^ & Valandą.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už $ | 3-50 
gYdymas ligoninėj $5Q.OO 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ 15-®°
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama.... »■
VISAS LIGAS GYDOMA $ -j .00 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus
DOUGLAS FARK HOSPITĄL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.
i ■ • i■ .............. ■■■■■i —

CONRAD r
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St 
Tek ENG. 5883-5&0



*

Diena Iš Dienos
Šiandien Vestuvės 
18-toj Kolonijoj

šiandieną čia įvyksta vestu
vės, Vytauto Zalpio ir Uršu
lės Klebonaitės. V. Zalpis yra 
sūnūs Aleksandro ir Onos Žal
pių, seniau gyvenusių Omaha. 
Nebr. (ten jų sūnūs yra gi
męs), kurie labai daug dirbo 
ir aukavo Lietuvos kūrimo lai
kais, ir dabar tebedirba. Gy
vena Town of Lake kolioni- 
joj.

Uršulė Klebonaitė yra duk
tė Jono ir Onos Klebonų, gy
venančių 18-toj kolionijoj. šliu- 
bas įvyks Dievo Apveizdos baž
nyčioj, prie 18-tos ir Union 
Avė., 5:45 vai. po pietų. Puo
ta įvyks Sandaros Klube. Abu 
jaunieji yra čiagimę ir lengvai 
vartoja lietuvių kalbą.

Pabrolis bus Algirdas Zalpis 
su Birute Zalpaitė. Pamergė
mis bus Ona Klebonaitė ir Mil
da Zalpaitė.

Po vestuvių z jaunieji žada 
vykti į Wisconsino valstiją sa
vaitei laiko.

Jaunas Vytautas dirba Chi
cagos Pašto įstaigoj, kur turi 
atsakomingą darbą, 
jauniems daug laimės 
jame gyvenime.

Jaunavedžiai Išvyko į 
Pasaulinę Parodą

MARQUETTE PARK.—Jau- 
nos Josephine Remeikaitės ir 
brightonparkiečio Antano Smul- 
skio vestuvės buvo tikrai gra
žios.

Į vestuvių puotą, kuri įvyko 
Marųuette Hali, atsilankė virš 
300 dalyvių.

Po vestuvių jaunavedžiai 
Buick automobiliu išvyko į 
New Yorko pasaulinę parodą. 
Grįžę namo apsigyvens jauno
sios“ tėvų rezidencijoj, adresu 
6932 So. Rockwell St.

Kaimynas.

SERGA RAYMONDAS 
KANIUŠAS

NAUJIENOS; Chicago, III.
IIU, ------------- J ■—    . ■ , - .A ---■ ----- _  

ivajg

PERE MARQUETTE

ligoninėj, 
Raymon- 
biznierių 
Kaniušų,

Linkiu 
jų nau- 
Teta.

63rd STREET and WESTERN AVENUE 
PHONE PHOSPECT 5327

Kodėl būti namuose ir virti karštose dienose, 
kada galite pavalgyti patogiai musų vėdina
mam restaurante? Mes pagarsėjome savo 
čirškiančiais steikais ir čapsais.

MUSŲ GRAŽUS PRIVAČIAS 
VALGOMASIS KAMBARYS 
TINKA POBŪVIAMS. UŽ
KANDAI, SUĖJIMAMS, BAN
KETAMS IR TAIP TOLIAU.

JŪSŲ PATOGUMUI

<0

*

Šiandien

KACCR/UJSKAS

Garsinkitės “N-nose”

Šeštadienis, birželio 17, 1939
šų giminės ir visi draugai.

Jaunieji apsigyvens pas jau
nosios tėvelius pp. Sirusius. 
Jiems linkiu viso labo ir lai
mingo, linksmaus gyvenimo.

B. Gurskienė.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)

Alex Usatuck, 34, su Thora
Ellison, 28

Frank Burage, 36, su Mar- 
tha Brains, 22

Reikalauja
Perskirų

Amelia Neklas nuo Peter 
Neklas

Gavo
Perskiras

Joseph F. Zangrille nuo Eva 
Zangrille

Catherine Bulat nuo Edward 
Bulat

Moderniškai 
Įrengtas 
Restaurantas

Pere Marųuette restaurantas, 
esąs prie 63-čios ir Western 
avenue šiaurės vakarų kampe, 
yra vienas iš puikiausiai įreng
tų tos rųšies įsteigų. Be kitų 
patogumų turi ir air-condition 
įrengimą. Taigi, karščiams už
ėjus, čia tikrai galima jausties 
smagiai.

Patarnavimas ypatingai ge
ras. Neseniai nusamdytas šefas, 
yra buvęs tose pareigose dide
liuose hoteliuose. Suprantama, 
kad jo žinios čia ypatingai 
daug sveria. Valgiai taip pui
kiai padaromi, kad jau keletas 
iš lankytojų kreipėsi į jį, klaus
dami žinių, kaip jis juos ga
mina.

Paskui patalpos. Valgomasai 
kambarys tiek puikus, ir tal
pus, kad čia gali noriai ir pa
togiai rinktis draugijos, gru
pės šeimyniniams pobūviams 
bei puotoms rengti. Bet kokiu 
reikalu kreipkitės telefonu.

(Skelb.)

German Deaconess 
54th ir Morgan, guli 
das Kaniušas, sūnūs 
pp. Eleanor ir Steve
3510 West 63rd Street, šiomis 
dienomis Dr. T. Dundulis pa
darė jaųi pasekmingą vidurių 
operaciją. Ligonis guli kamba
ryj 114, ir pamažu eina ge
ryn. Draugai yra raginami jį 
aplankyti. Draugas.

Pasveikino Antanus
BRIDGEPORT.. — Per An

tanų išvakares, didesnis pro 
centas Antanų buvo sukelti 
“ant kojų”. Ta proga juos svei
kino jų draugai ir kostume- 
riai. O biznierių Antaną Chu- 
rą, 3253 So. Halsted St., svei
kino muzikantai iš dviejų or
kestrų. Vienas būrys susidėjo 
iš F. Kuzmarskio, F. Bistro, 
J. Žuko, L. Kibarto ir H. Rėk 
snio, o kitas iš M. Wilko ir ki 
tų, kurie linksmino su šaunia 
muzika ten esančius svečius ir 
patį Antaną Churą.

Kaimynas.

šiandien Sirusiutės 
—Daraškos Vestuvės

BRIDGEPORT.
čia suskambės vestuvių varpa
ir sujungs gražion porelėn 
Onutę Sirusiutę ir Jurgį Dą- 
rašką.

Jaunoji yra duktė pasiturin
čių biznierių, pp. Sirusių, ku
rie turi dvi rūbų ir siuvinių 
krautuves. Jaunojo patėvis ir 
motina užlaiko alinę prie 33rd 
ir Halsted gatvių. Abi šeimos 
yra geri biznieriai ir pasituiį 
žmonės.

Vestuvės bus iškilmingos. Po 
šliubo įvykiui specialiai išpuoš
toj šv. Jurgio parapijos salėj. 
Vestuvėse dalyvaus daug žmo
nių, Sirusių, Daraškų ir Dauk

Tautiškos Parapijos 
Piknikas

Tautiškos Parapijos Pikni 
kas Rytoj, Birželio-June 18 d., 
1939 m., J. Leppa’s darže, prie* 
Tautiškų kapinių. Neturinčius 
automobilių, nuveš trokas, ku-

ris bus 11 vai. ryto prie Tau
tiškos bažnyčios. Nuoširdžiai 
kviečiame visus atsilankyti į šį 
musų pikniką, nes patirsite ja 
me visokių įvairumų. Bus pa
margintas su prakalbom, dova
nomis ir kitokiomis pramogo
mis. Įėjimas dykai.

Kviečia
Valdyba, ir kun. S. Linkus.

IŠKĖLĖ MUSŲ GERĄ VARDĄ

DIDIS FASIDINKIMAS
REFRIGERATDRIU

Musų krautuvėje d| CA 
dabar rasite šimtus j| HbivV
įvairių Refrigera- ■
torių po ................ ■ H

DABAR LAIKAS PIRKTI 
REFRIGERATORIŲ

ROOSEVELTFURNITURECO.
2310 ROOSEV.ELT RbAb . • SEELEY. 8760

GARSINĖMS “NAUJIENOSE

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS METINIS PIKNIKAS
Sekmadieni Birželio-June 18 d. 1939
SUN SĖT PARK DARŽE - 1351a ir Archer Avė

WEINER MAN-—MAŽAS 
ŽMOGUTIS

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

Į Į |

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

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

JOHNNY MASON 
Atletikos Vedėjas

/ ' '-''.J

Ik

i 1

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

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

Įžanga visiems dykai. Na
riams tikietai nebus 

siunčiami.

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS METINIS PIKNIKAS

Pirkite Dovanelę 
MOKSLĄ BAIGU
SIAM VAIKUI AR 

MERGAITEI
Didžiausis pasirinkimas tinkamų 

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

kitokių prekių.

Pilnas patenkinimas užtikrina
mas arba grąžinsime pinigus.

BERK’S JEWELRY 
STORE

3505 So. Halsted St.
Tel. FARDS 3565.

Peter Kacer
Beverly Shores, Ind. 

Telefonas — 2863-2

kurortas yra arti 
Michigąn ežero 
graži-tinkama vieta

Del aiškumo ar vietos 

rašyk arka važiuok 

Peter Kacer 
Lake Shore 
County Road 
Beverly fhores, 

Indiana

Priversk Paraištį Išgydyti

KYLĄ
TARKIS TIK SU SPECIALISTU 

DAKTARU
Kad užsitikrinti ir apsisaugoti 
leisk laisniuotam 20 metų spe
cialistui daktarui ekzaminuoti 
DYKAI. Patirk kaip paraištis 
gali išgydyti be operacijos. Ta 
moksliška išbandyta be operaci
jos peilio gydymo sistema stato 
naujus audinius kaip oisteris per
lus. šimtai šiaip gydomi žemų 
mokesčių be laiko sugaišties. Ko
dėl ne jus? Kad patirti, niekas 
nekainuos. Patarimas dykai. Jus 
tikrai kai ką patirsi
te. $3.00 bandymo gy
dymas siūloma už $1. 
Kainos žemos ir gali
ma pasirinkti išmokė
jimą tokį, kokį išga
li, kad įtikinti. Atsi
nešk šį skelbimą. Lai. 
kykis senąjį paraištį, 
ar įsigyk naują. Už
tikrinti paraiščiai pi
gus kaip $5.00.
Kreipkit šiandien ar 
rašyk dėl informacijų 
be mokesnio.
RUPTURE CORREC- 

TO SERVICE 
DR. PETER 
SCHYMAN

1869 N. Damen Avė. 
2 aukštas. Arm. 8200

Įst. 20 m. Laisniuotas Dr. prižiūri



šeštadienis, birželio 17, 19S9 .NĄŲJĮENOSvChicągg,!!!

DABAR JAU GALITE MATYTI!
Chicagos censorids atšaUkė drau
dimą rodyti Lion Feucnwahger*io 

paveikslą
OPPENHEIMŲ ŠEIMĄ

Tai už širdies stverianti drama 
iš Hitlerio Vokietijos gyvenimo 
SONOTOflE,. 66.L Buren

Tarpe Michigan ir nabaąh 
Vėdiriamas —. vėsu ir patogu 

25c iki I v. p. p. išskiriant 
šeštadienius ir sekmadienius

• r . r r *o>* *jr | i

TAftP MUŠU 
BIZNIERIŲ

susiMnkimai
• • • —

š

JONAS KESULAIT1S
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

birželio 14. dieną 7:45 valandą 
vakare, 1930 iri., sulaukęs 52 
mėtų 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, Viųcą, Juozapą ir 
Antaną ir kitus gimines, Lie
tuvoj brolį Petrą, seserį An
taniną ir kitas gimines.. Kū
nas pašarvotas randasi Mažei
kos koplyčioj, 3319 Lituanica 
avė.

Laidotuvės įvyks pirmadię- 
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. ą. Jono Kesulaičib 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse, ir suteik
ti jam pbskdtinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liękamę
Moteris, Dukterys, Broliai, 

Seserys ir kilos giminės.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius Mažeika. 
.Tel..tYąVdą.,A13p-39. .r, t

Jbs. Budrikę Ihč. 
FtofhihWė Houše 
3409-11 So. Halsted St.

ir
BUDRlk’S ANNEX, FUR- 
NITURE MART SAMPLESį 

3417-21 So. Halsted St.

£****» >1 .u .1 J,

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Lietuvių Tautinės parapijos labui 

svarbus susirinkimas sū prakalbo
mis .įvyks sekmadienį, birželio .18

rėttiė;

AhifeHtoš ti'etpvi

CLAssirmn advertisements
r.- !>>»■■ t,,* M ' ■- >•

PERSOtyAL 
Asmenų.Ieškb ...

busima čMKcEs-
Biznio Progos

PAIEŠKAU GYVENIMUI draU- 
§ės, kuri turi tavern biznį. Aš esu 

usamžis, nevedęs. Rašykite 2428 
West 46jh Place, Chidago, III. Vin- 
ceht Rokušh'.

PARSIDUODA tavernas-apleidžiu 
Chičagd. Geras bižnis. Pilnai įreng
tas. 3517 Sd. Halsted St.

n Gėlės Mylintiems

, tuvėins, Papuosi- 
GĖLININKAŠ mams* 
4180 Archeir AVfcrtUė 

Phone LAFAYElTfe 580»

Pradedant dabar 2& tų meti
nį birželio išpardavimų rakan
dų ir elektrinių pagerinimų na
mams, užpirkta milžiniškas 
stakas rakandų, karpetų, ma
trosų, parlor setų, Amerikos 
žymiausių išdirbysčiiį — Sim- 
mbns, Kroehler, Pullman, Pun
ske ir kitų žymiausių išdirbyš- 
čių elektrinių refrigeratorių — 
Norge, Philco, General Electric, 
Crosley Shelvador ir kitų.

Pečiai — Norge, Crown, Uni- 
Versdi, OHginųj, Mbhdgrūm.

Dulkių VAlytiivai ~ Eureka, 
General Electric, tiobver.

Skalbiamos Mašinos — 
N0r£ė, Maytag, Thbr, Easy.

Pirkėjai gūlės dahg pinigų 
siilūūpyti, pibk'dahii dabai*; neš 
Būdrikaš 28 metų savo biznio 
paihihejimui duos didėlę nuo
laidų ant visko, sutaupydamas 
pirkejūi huo 25% iki 50%, ib 
dar, be to, duos brangias do
vanas su kiekvienu pirkiniu.

Beje, jau yra išstatyti 1940 
metų radio aparatai.

Budrikas kviečia visus atsi
lankyti ir palyginti jo kainų 
pigumų su kitų kainomis. Kiek
vienas lietuvis, aftsilŪnkęš Bud
ri ko Krautuvėje, gaus šuv'ėhy- 
bų atminčiai, nežiūrint ar jis 
pirks kų, ar nieko. (Skl.) 
Biidrikb Pardavėjai ir DjraUgai.

je. -mrj;
Lifetųv'dš tlkiriirikb Bbrilifeijdš Jįls- 

rirtmiS šūširirikihiaš įVyks ?‘ėkma- 
dl’ehį blbželjri 18 dfeūi, vlbėšt Šidės svtet., Ž244 < 23bd. bl&, 1 yal. £o-

Lietuvių Demokratų 13-t'd Wardb 
Klubo metinis išvažiavimas įvyks 
šekm.-, bibž: 18, 1939; Jūstic'ė Park 
Grovb, 8£nd jr Kean Ayėhue. Kvie
čiame Chicago? ir .apįinkių lietu
viui. Bus Visokių lošimų, bėgimų 
ir išlairiiėjirrių. Komisija

PARENGIMAI
Simono Uaukantb Dl'aiigijdš Me

tinis Išvažiavimas įvyks birželib 
18 d., 1939 joas Kubiliaus, ; buvusi 
Švilairiio darže, prie kėan Avė.. ir 
82nd gatvės, Willow Springs,. prieš 
Liet. Tautiškas Kapihes. Pradžia 11 
vai. ryto. Kviečiame skaitlingiau
siai atsilankyti.

Rengimo Komitetas

gintos. Taijpgi nupigintas alie
jus aliejiniams pečiams.

Tčmykit minėtų skelbimų.
—Vi? A.

|\ I (J Visas Pasaulio Kv'teitožAS

Gėlės Vestuvėms, I^ankieiams 
... Ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
TeL YARDS 7308

Atiton Balis Vartbtkį 
Karų Biznyj

Jaunuolis Antanas 
smarkiai pbaclėjo 
p ar d a virio <1 a ridas
tomoibilius pinte 31 ib Š. Hal
sted St. Vieta .vadinasi Ėridge- 
port Motor Sales Co.

—V B A.

Balis 
darbuotis 

vartotus aū-
MOORĖ ^ND 4 ' 
McELLIGOTT 

įsteigta 1887 m. 
Monumentą, Maušoleums; Markeris 
Musų kainos atsakančios. Pirm ne

gu, pirksi aplankyk mus. 
2752 West lllth Street 

Phone Beverly 7339.

Weiskopf Firma 
Kelsis į Naują Vietą

Pirma<lieiij, birželio 19 
tarp lietuvių žinoma degtines 
Firma, vardu Weiskopf Co., 
kuri per eilę metų būvo antra
šu 319 S. Markei Št., persike
lia į didesnę, vietų, arčiau prie 
lietuviškų tavernų šoiilršaidej. 
Naujas ' antrašas btis 5648-50 
So. Kedzie Ave/ Tęl. Hemlock 
2M' -

d.

Skelbimai Naujięftoisė 
t moda naudą /dėlto, 
kad pačibš NaŪjiėnoŠ 
yra nauOinfros.

Anž’liy Kaihos
Pigesnes Vasarą

Štandieii telpa “Naujieno
se” didelis skelbimaš Pulasifc 
Cbal Co., stambios anglių fir- 
nlbš, kriti praneša, kad vasary 
anglių kainos yba žyniiai mipi-

□nertis ir suteikusiems vainikus draugams. Dekavojame 
sų dvasiškam tėvui, kuri. klebohUl VAičlUhui, k b riš atlaikė

PADĖKAVofcfe

AGOTA AtlGAITIENE
A. a. Agota Augaitienė, po pirmu vyru Kaspąrięnė, kuri 

mifrė biržfelio 11 dieftą 7:30 vai. po pietų ir palaidota tapo bir
želio 15; 1939, o dabar Jteįsi Šv. K&zimiety kapinėse, amžiriai 
nutilusi ir negalėdama, atsidekavoti tiems, kurie suteikė jai. pa- 
skutlriį patarnavimą iri palydėjo ją į tą neišvengiamą amžiny
bės vietą., _ .. ........

Mes atmindami ir ąpgąįĮėfraihi jos prAšišaiihimą iš miisp
tarpb, i-leišklariie giliausią pridėką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėrtls ir srileikusįeihs vainikus draugams. Dekavojame mu
sų dvasiškam tėvui, kuri, klebohtil VAičhmui, k ii riš atlaikė įšpa- 
dingas pamaldas už jos sielą; dekavojame graboriųi S, )?. Ma
žeikai, kuris shvu geru ir maridagiū patarnavimu garbingai nu
lydėjo ją į amžinastį, o mums palengvirid perltęsti liiiliūdiirią 
ir rtip'esčms, ir pagailės dėkavdjame visifems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms; o tad, rnnšų.. mylima moteris ir motinėle, 
sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

f
Lieka nuliūdę . o ,

VYRAS JUOZAPAS AŲGAITĮS..IR 
sunuš AlBinaš KASPER

MASTER WIND0W 8HADE C0.
S. J. Vondrak ; Tet Eafayėtte 4560 

Langam Uždangalus Piidarbm ant UžŠHkyihO 
FlRĄNKOM LAZDAS..MES NUMkEfcUOJAM IR Ū^KABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAfc BLInHS 

1Š03 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)
____________ __________________________________________ C_________ Į

■' NAUJAUSI IR GERIAUSI

t RAKANDAI
' PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA (

LENGVAIS ISMOKRJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
niUBS** SINCK 1M4 ,
Phone Yards 5069

M x

HELP VVANJED—FEMALE

REIKIĄ patyrusiu operatorių tik 
moterų apatiniams vienos adatos 
mašina siūti ir r bmkinirii’6 iiidšina. 
Nuolatos. 651 S. Wells, 6 aukštas;

RĖlRĄLlN'GA mergiria namų 
mošai ir ūž būrio patarnauti. Gali 
būti ąrit vįętps .arba eiti namo.

4548 Sq. Wentwbrth Avė.

VAKiJAViMUl tt vendai

Wėiitworth 7942

s

PARSIDUODA tavernas su na
mu arba pavieniui. Geros įplaukos, 
jiznis išdirbtas per 20 metų; . Dirb
tuves yra aplinkui. Parsiduoda ant 
engvų išlygų. 611 W. 59th St.

RfelKALIfiGA . patyrūši operiato- 
rė ant vienps adatos mašinos arit 
skalbiamų dresių. Ann and Drešs 
Co., 2253 S. Halsted St.. ... ... . ..... .. - .

TaVeRNĄŠ — 434 West 31st St. 
Gferai hpsimokanti vifeta dviem 
Žmonėms; Savininkas eina ilsėtis 
rilio liepos 1 d.

REIKIA penkių Vienos adatos md- 
Šina siūti .operatorių — patyrusi^ 
Suknelės Siūti $10.00. Binding ir 
shearibg ma’Širių operatorių. $15.00. 
Shay Agenęy4#? W. Washington Sc.

He41P wANTfeb--MALE " 
... Harbininkų Reikia

PARDAVIMUI Bęąūty Shop, ge
rai įrehgta ir išdirbta, geHaūši pro
ga dėl ger'd žmokąųs. Teišipgas pa
siūlymas nebus atmestas. 1737 W. 
47 St.

PARDAVIMUI^ tavernas prie gat- 
vekarių kryžkeles. , , 

Yards 0958

ti gyvulius ukėje. Mokestis ir na
mai. B. Y., 6153 S. Menard, Clear- 
mg.

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

REI.KIA prešerio valymo įstai
gai. įųri būti .geras dąrbininkaš. 
Mokestis nuo štukOs. 1909 South 
Halsted St.

IURNISHED RQOMS—TO ren?
Gyvenimui KambaHai

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

RENDON kambarys, apšildomas 
Pavieniui, ženotai porai arba hięr- 
ginai. 7130 S. Rdskweli. Antros lu
bos. Tel. Hemlock 6188.

RENDAI kambarys su ar be val
gio. šiltas vanduo, apšildomas. 
Chešta, 48’64 Archer Av'e., Virginia 
9834,

RENDAI geras kambarys, švie
sus, įhaža šeimyną, karšto vandens 
apšildyriias. 852 W. 33rd St.

RENDAI kambarys su visais pa- 
tbgumąiš yyrū'i sū vaiku1 arba md- 
terel su Vhikfr. 3831 Archbr Avė., 
antros lubos.

PARSIDUODA tavernas. Geras 
biznis, pigi rehda, užpakaly kam
bariai; pri’ežaštiš — viehai p'ei-sUh- 
ku. 3416 Wallace St.

pAHbAViMui tavern. Priežastį 
jatirsit imt vietos. .6234 S. Ashlarįd 
AVe. Pk-ospect 0822.

. PAhŠlDUODA tavernas greitu 
aikū ii* 4 kambarių fornišiai. Pi^i 
mina, ries važiuoju Į Lietuvą.

3111 S. Halsted St.

REAL ESfATfe FOfe SALE = 
NamaiTŽemči PirdaYimni

PARDAVIMUI prie 9326 Univer- 
sity avė. 2 flatų 4x5 kambarių na
mas, visas karštu vandeniu Šildo- 
i nąs, plytinis bei^mentąs,. šalimais 
oras. Nebrangiai. 927 W. 35, PI.

PARSIDUODA Real Estate Of- 
: ’ice. Pilnai įrengtas ir išdirbtas. 
Vieta' per keletą metų. Gera trans- 
portacija. 4708 S. Western Avė.
»••• • » . . ..........................- • • • •

PAKUaVIMUI Beatity Shop pil
nai, įrerigta. 8 m'etai. įsteigta. Savi
ninkas apleidžia miestą. Tel. Canal 
6467.

PARDAVIMUI Beauty Shop. 16 
metų biznyje. Priežastis—eina iš 
biznio. 6308 Š. Artesian Avė.

REAL ESTATE FOR BALE
- j.. Namai-žemė Pardavimui _
PARSIDUODA -25X125. lotas 3224 

So. L0we Avė. tik bž $300 ir pri
siimti taxes, beveik uždyką. Tel. 
Normai 6902.

PARDAVIMUI. AR MAINYMUI 
bižniavds 2 aukštų namas Rrightoh 
Parke., Savininkė 3427 So. Wallace, 
Bbul. 0922.

GRAŽUS namas su geru biznių, 
puiki žerhę Monee, III., prie 4£ 
vieškelio, 38 mylios nuo vidmies- 
čio. SaVinihkas Lorertzen. Telefonas 
Monee 2021.

PIGIAI didelis lotas skersai Liet. 
Tautiškų Kapinių, Šalę Forest Pre
serve. Tjnkama uždėti “refrešh- 
tnferit Siand”. Š3rd ir Kean Avė. 
Kreipkitės 2417 So. Rarlov Avė. 
Telefonas Lawndalb 9380.

NEBEMOKĖKITE rėhdos — įneš- 
kite pinigų ant namo po numeriu 
2134 W. 24 St. Įeigos $72.00 į rilė- 
lešį. I 10 metų namas bus jūsų. 
Matykite savininką 2617 S. Katlov 
Avė. Tel. Lawndalė 9380.

BARGENAI NETOLI MARQUETTE 
PARKO

Medinis namas, kairia $1900
Mūrinis bungalbw, kalba $3200.
2-flatis po 6 kambarius, mūrinis, 

kaina $6700.
Receivėriai parduoda didelius na

mus pusdykiai. Turime visokių 
mainų. Kreipkitės pas: .

C. P. ŠUROMSKlS, 
6816 So. Wesiėtn Avė.

Tel. Gtovehill 0306
Vakarais Prospect 0176.

PARDAVIMUI bargenas—2\aukš- 
tų plytinis, 2—6 kambarių įlatas, 
karšto vandens šildymas, 2 inkarų 
garažas. 7013 S. Wašhtenhw. Kaina 
$8500. Ateikite ir paduokite pasiū
lą. Pulaski Savipgs & Loan. Ass’n, 
3156 Š. Morgan St. Tel. Yards 3500. 
Priimsim 20% rarikpinigių, kitą 
kaip rendą po kontraktu.

RENDON tavern su 3 karų ga- 
ražii, 4 kambariai užpakaly ir 13 
kambarių' viršuje, pikniko daržas 
Ir šokių .salė; šokiai būna kąs penk- 
tadiehį ir šeštadienį vakarais. Chi
cagos priemiesty prie didelio high- 
wąy ir Chicagos gatvekariai eina 
pto Šalį, prie vandenio, su visais 
fiftčeriaiš ir barais. Dabartinis ren- 
daųninkas išbuvo 5 metus; galima 
į'eitii nuo JŪly Į, renda $100 mėne
siui, atsakančiam žmogui.

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

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

Natijas Vardas
Kartu šii naūjji antrašu gaus 

H* naujų vūrtlų. Buteht, buvu
si Weiskopf firma Uabar va
dinsis Cornell Distributing Co. 
Štai tkyš gebai žihoini lictu- 
viūi ūgeiitai, kurte kdšdierijį 
abįah'ko ii* ūptarnauja lietu- 
viŠikas tdv'erhaš: P. Martinkai- 
tiš (Sehas iDetihds); Stahley 
Slonkus ir John Kdrgab'e. 
šiandien telpa Aaiijos ir se- 
ūoš fibulų bėhdras praliėši- 
hiaš, kurtame rašitfe haujų ari- 
triašiį ir telefohų. — VĖA:

Chica^bš Lietuvių 
Draugijos Pikniko 
DaPbinirtkai

Chicagos Lietuvių Dtaūgijos 
pikhikaš Įvyks birželio 18 d. 
SUrišet darže. Fikriiko ’darbihiii- 
kaisjyra Iškirti žemiau išvar
dyti ašmenys. Jie visi yrū pi*a- 
Špiiii atvykti Į daržų 10 vai. Py
to.

P. Galskis
X. šeikus
Š. Stašaitis
J. Katilius
J. Pučkorius
A. Narbutas 
Matukonis 
Ramanauskas
P. Brazis
J. Gutnaiiskas
Žitkus
j. Tumosa 
Al. Mickevičius
K. Ryjpkevičienę 
iŠaČiuriienė 
Žičkus
B. Abraškaitė
F. Čereškiute

REbto'ON^k, 
ženotai porai. __ „
Įima Vartoti, virtuvę. Maudyriė.

1749 S? Halsted St.

'■Sj vaikinui\aV' 
be valgio. Ga-

PARbAVIKIUI tavernas, kreipiįs 
tarpe . Š ir 5 V. p. p. Saginaw 7308. 
7400 E. Exchange avė.

PARDAVIMUI taverinaš. Priežas
tis —4, busiu išdeportuotas. 10737 S. 
Miehigari 'AVe> •- -

INVEŠTORĮŲ DĖMESIUI!
TIKTAI $900 ĮMOKĖTI

Pirkite 3 ripartrhentus 3x6 kam
bariai, uždari porčįai, garo šildy
siąs, tiie sienos ir virtuvė bei mau
dynė. . Puikus namas ir investmen- 
tas. Veik gręitai,. tiktai $9,500.

NEPAPRASTAS
Už tiktai $300 įmokesnį
Jus galite pirkti Chicago Avenuė 

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

4752 Fullerton* Avenue.
Spaulding 1500

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

PLYTINIS namas, rakandai, 24 
kambariai, Stock Yardų distrikte. 
Kaina namo ir rakandų $5,000.00. 
Rašykite 1739 S. Halsted St. Box 
1007.

PARDUOSIU arba mainysiu me
dinį namą, 2 aukštų po 4 kamba
rius į didesnį namą — pilė apie- 
linkėj. 3656 S. Emerald Avė.

co

GERA ir pigi krautuvė ir 3 fin
tai po 5 kambarius, apšildomas, 
geroj vietoj, Marųuette Parke, št'o- 
ras tinkamas visokiam bizniui. At
sišaukite Box No. 1008, 1739 SoUth 
Halsted St.

PARDUODA 2 aukštų medinį na
mą netoli Šv. Jurgio bažnyčios. 3 
flatų ir štoras, labai pigiai.

Yards 1299

RfeNDAI mfe'gąmąšis kambarys 
ir virtuvė,, vėsus, šviesūs, sū mau
dynėm, nebrangiai,., 827 W. 34 PI.

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

. PARSIDUODA arba įsimaino 
bizniavas namas į lotą arba namą 
5321 S. K'edžie Avė. Savininkas 
6218 S. Artesian Avė., pirmos lu
bos.

Rfekl3Al. klfriltarys, geram vyrui 
labai, pigiai, su visais pat’dgumalš.

3028 W. 55th St.; 1 lubos
—-------- 4,--------
btiOŠIU kairibarį merginai, kuri 

pagelbėtų biskį prie namų arba 
kambarį renduosįu. .7658 S. Union 
Avė. Tel. Triabgle 7620.

PARDUOSIU. arba parenduosiu 
įgerai iš'ditbtą tavėrno biznį per 20 
metų. Prięžą^tig — liga.

13543 Indiana Avė.

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

830 W. 34 St. Tel. Yards 5530

FOR RENT—IN GENERAL
.-.-.....j

RENDON štoras su taverno fik
čeriais. Eindmas biznis. Pigi rendė 
su 5 kamb. Užpakaly. Arba parduo
siu viską pigiai

4213 S. Campbell

VALGIŲ krautuvė ir delikate
sai, bizhiąva vietą. Bąrgenas. Turi 
apleisti miestą. 3103 W. 63 St.

TAVfcRNAŠ ir nariias, 2 flatų 
plytinis, karštu vandeniu šildoriias. 
Parduoti ar mainyti. 739 E. 92nd 
Place.

bargenas prie 
__ __ čios. gatvės. Pradžio;

$30,000.00 — morgičius.
3649TŠ7 Halsted St.

DIDŽIAUSIAS
Halsted ir 33-či< 
kaindvo
Parduos už $7500.00.

PARSIDUODA gasolino stotis, 6 
pumpos, su budinkais ir žeme, jgra- 
žus^ampąs, gerą biznį daro, tik 

NAUJAS mūrinis namas, taver
nas su barais . ir kitais įrengimais, 
ir du flatai, Mafąuette Parke gra
žioj Vietoj. Kaina tik $13,000.00 iš- 
sirnokėjimais.

6 KAMBARIŲ madinis katedž, 2 
karų garažas, karstu vandeniu ap
šildomas,, platus, lotas,, geriausioj 
padėtyj. Kaina $3560.00. , .
CHARLES URNICH (URNIKAS) 

2500 W. 63 St., 2 lubos.
Teisingas patarnavimas.

Ręndon . 4 kambariai su arba bė 
rakandri. YVa maudynė, beišmohtė 
iš fronto. 703 W. 21 PI.

* ’*•'.* * I
RENDAI tąyerųas su fikčeriais

6 gyvenimui kambariai. Labai ne
brangiai. 501 W. 37 St.

FURNITŲRE-FIXTŲRE FOR-SALE 
jRakAriifai it Pa^^^^ 
PĄRšibUODA ar mainysiu 1< 

pėdų Liąuid Carbonic baras ir ma
šinos—yra 13 vietų dėl “pumps”— 
Užpakaly gražus stiklai.

4119 ŠL Francisco

PARSIDUODA kriau&abs prosi 
nimo mašiha; Gąurtt. Ilgiai, fcaxl 
kokia ąpielinkB. 18.30 Sb: R!___
avė. Nedėlioj uždaryta.

Holly^oodImi 
Parduoda

itirki; 
ūcinė

PARSIDUODA tavernas su na
mu arba mainysiu į gyvenimui na
ikią, 'gtera lajiielihkė prie dirbtuvių, 
kreipkitės adresu Mt. Joė Gricius, 
2034 S. Union avė.

PARSIDUODA puiki vieta — 
namas su tavernų, gasolino stotis 
it- 22 akeriai žemės, 5 naujos tro
bos. Parduosiu arba mainysiu į na
mą sd bįžniu arba be biznio.

D. Taujenis, Box 2, Carter, Wis.

BUILDING SERVICE & SUPPLIES 
Namų, Pa^j^yimasir Reikmenys

APLAMA .statyba, taisyriias, pein- 
tavimas ir dekoravimas. Dykai ap
skaičiavimas.. Walter Watkins, 5751 
S. Ashland Avė. Hemlock 735f dr 
Republic 1180.

TAVERNAS ir gėrimų krau
tuve. Viskas moderni, 24 pėdų 
baltas, virtuve, 6 kambarių 
Ūįjartmėritas, žema renda, duo
dama bahdyihui. Tel. H'emlock 
0499.

$5000 pinigais nupirksi kampinį 
apartmerit. 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.

BUILDING MATfeRlAL 
______ Statybai Materiolas______

TURIU pardaviiriui sėniį durų, 
langų ir stortn winddws. Parduosiu 
labai pigiai. Boulevard 4476.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI tavernas — gerds 
biznis, geroj vietoj, nebrangiai.

2853 W. 63rd St.

PARDAVIMUI prie 2543 North 
Spauldįng 3 apartmentų, plytinis, 
2 blokai vakaruos nuo Logan 
Squate. Kaina $8900. Termihai. 
Tęįefonuoti savininkui Haymarket 
7200.

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

3649 S. Halsted St;

PARSIDUODA FARMA Wisconsinė. 
60 akrų geros žemės su visais bu- 
dinkais ant upės kranto arba mai
nysiu į Chicagos prapertę. ‘634 W. 
35th St.PARDAVIMUI 2 aukštų friminis 

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

------------------------------ j—------------
PARDAVIMUI kampinis tavernas. 

Priežastis, dirbu kitur. Gera vieJ 
ta. Biznis ši'dirbtas. 11705 Sbūlh 
Michigan Avė., ROsėlahdė.

VALtriV, krautiivė, labai gyva 
vieta, gyvenimui kambariai, vie
nas savininkas išbuvo daug metų. 
Kai tik pertaisyta, elektrikinis šal- 
dytuVaš, didelis stekas, paprastai 
galima padaryti $500 ir daugidū 
savaitėj. $1500 ar geriausia greita 
pasiūlą, pirks, viską.

4308 Milwaukee Av'e.

20% NETO PAJAMŲ
3 flatų plytinis — 221 West 

59 gt. 6-6-6 kambar., pečiais šil
domi — garažas — platus lotas. 
K^ina $5,300, be skolų. Rendos

garažas — platus lotas.

REIKIA TIK $400.00, kad nupirk
ti puikią 80 akrų farmą pusę my
lios nuo Hdrt, Michigan, Oceaną 
kauntės sostinės, Fedėral Land 
Bank Mortgage sumoj 3314.00. Li
kusią pirkimo kainos drilį galimh 
prisiimti. Del smulkmenų geriau
siai apylinkėje farmai gauti rašyti 
Hanson-Osborn,; Hatt, Mich.
» no_____ »Ą 1 _____________________$906j00. Mr. ,Pierce Rosain ofisas 

5933 S. Halsted St. Tel. Normai 3676.
2 AUKŠTŲ FRĖIMINIS — $500 

įmokėti, 4525 S. Talman avė. — 5 
kambariai. 2-ras aukštas v (kamba
rys didėliam 4 kambarių Matui 
aukštam beismente), naujas cemen
tinis pamatas — užpakalinis por- 
čius glūziruotas — moderni plum- 
bingai — 2 karų garažas —■ be 
Skolų —, kaina $3,000. (Pierce) 
Bosain ofisas 5933 S. Halsted St. 
Tel. Normai 3676.

RESORT SERVICE
, . Kurortinis Patarnavimas .

VASAROS VAKACIJOS
Štaį jums ideale vieta per vasa

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

WHITE HOUSĖ HOTEL 
INDIANA tAKE

P. O. Box 95 . . . 
bOWAGIAC, MICHIGAN

VASAROTOJŲ ATYDAII
LABAI PATOGI VIETA vasaro

tojams. Turim gražius kambarius 
prie ežero it prie upės. Netoli mies
telio, gebąs privažiavimas su Autb- 
mobilium ir traukiniu, 62 mylibs 
nuo Chicagos, Kelias 83 ir 45.

PETER BERNOTAS,
Box 77, Silver Lake, Wis.

-—J
kolly^vbbd ihh šVbtahiėš 

vihirikas jdriūš Yūska, 2417- 
241^-24^1 W. Bbd Si, iiusi- 
pirko vasūrhūhiį įibį'e bbuce 
Lakė, Iii., kūr jis žūda pūsto- 
viai apsigyventi.

dabar proga nu
pirkti jo vietų at-ba išihainyti 
į pbiVatiškų hūiiių. Kas tįirile: 
fc'ėram stovy registebį, Jonas 
Yriška hbplbkš. TefeČonas
Virgihia ^780.’, tŠk'ėlb.)

sa-

. PARDUOSIU seniai išdirbtą biz
nį, susidedantį iš Taverno, Tur- 
fciškoš elfektbikinėš maudynės, ir 
25 kambarių ruimfrighauzė, labai 
pigiąi. Atsišriukite 4501 S. Paulina 
Street.

----- ;r„

PARSIDUODA tavernos—labai 
pigiaį—Gera proga įeiti į bi?nį. 
Svarbi pąrdavimo priežastis—atsi
šaukite greitai. 6818 S. Ashland.

* 1 . L ’ r

PARDAVIMUI tavernas lietuviš
koj kolonijoj. Kampinis riariias, 4 
kambariai, pagyvenimui, gęrąi biz
nis išdirbtas, arti Šaptį.. Pardavimo 

‘ 1 at-

r

Remkite tuos, kurie

M

priežastis . esu hašlė’ negaliu 
laikyti. 2301 S. Leavitt St

PARDAVIMUI North Sidėj ge
riausia vieta dėl sveikatos -gyven
ti— 10 riietų plytinis bungalovV, ga
ražas. Kairia $5300. 2541 N. Mont 
Clare Avė. Šaukti Berkshire Ž209.

• Vakar paaiškėjo, štai koks 
įvykis. 5:45 užvakar Fytų chL 
cagiėtė Mrs. Dorothy SUllivah 
pagimdė sūnų lyittle Company 
of Mary ligoninėj. Už devynių 
valandų toj pačioj ligoninėj kū
dikį pagimdė jos sesuo, 
Lorfet’ta Schibz. . “NAUJU

■ 4

ČIA ką jus norėjote — mažas 
gros’ernes biznis. 5 kambarių fla- 
tas, beismontas, garadžius. Už visą 
teteikia įnešti tik mažą sumą. 2311 
So. Leavitt St. Savininkas Tel. 
Lawndale 9380.
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Pakėlė Alinių, 
Naktinių Klubų 
Laisnių Kainas
Prailgino Jų Biznio Valandas

Miesto taryba vakar priėmė 
eilę naujų įstatymų, likviduo
dama ilgą ginčą, kuris sukosi 
apie alinių ir naktinių kliubų 
biznio valandas. Aludininkai 
didžiumoj sutiko naujuosius 
patvarkymus su smarkiais pro
testais, bet prie jų visgi turės 
prisitaikinti.

Taryba, pirmiausia, pakėlė 
alinių laisnių kainą iki $800. 
Prie dabartinių $600 pridėjo 
$200, ir tuo pačiu sykiu leido 
alinėms operuoti iki 2-tros ry
to paprastomis dienomis, o sek
madieniais iki 3-čios.

Naktinių kliubų laisnių kai
nos buvo pakeltos septyniais 
šimtais dolerių iki $1,500. Kliu
bų valandos buvo prailgintos 
nuo 3-čios ryto iki 4-tos pa
prastomis dienomis ir nuo 4 
iki 5 tos sekmadieniais.

Taryba taipgi priėmė vieną 
aludininkams palankų įstaty
mą, uždrausdama departamen- 
tinėms krautuvėms, vaistinėms, 
maisto krautuvėms pardavinė
ti degtinę, etc. gėrimui ant vie
tos.

Serga Mikas 
Šileikis

Mikas Šileikis, “Naujienų*' 
spaustuvės formanas, šiomis 
dienomis sunkiai susirgo. Ji
sai yra po gydytojų priežiūra 
ir guli namie, 1516 N. Kedzie 
avenue. “Naujienų” spaustuvės 
darbininkai ir redakcija linki 
jam kuogreičiausia pasveikti ir 
grįžti į darbą.

Laimėjo Stipendiją 
Northwestern 
Universitete

NORTII SIDE. — Jaunas 
northsidietis lietuvis, Stanley 
J. Skaistis, nuo 3856 North 
Kilpatrick avenue, laimėjo sti
pendiją Northwestern univer
sitete. Jisai studijuos naujai 
atidaromam universiteto Tech
nologijos Institute. Skaistis šį 
mėnesį baigė high school mok
slus.

Visi Kalba Ir 
Rengiasi Vykti į. 
Sun Sėt Daržą Sekm.

F
Ten Bus Chicagos Lietuvių 

Draugijos Piknikas!
Seni žmonės sako, kad kai 

esti vadinama “delčia” tai lie
taus nereikia bijoti. Nes lietaus 
nebus. Bus gražus oras, saulė
ta, neperšilta ir neperšalta die
na. Nupiautas šienas skaniai 
kvepės ir žmonės susėdę prie 
stalų, medžių pavėsyj, gėrėsis 
gamtos gražumu ir tėmys įvai
raus programo įdomybes.

Tai taip bus šį sekmadienį, 
Sun Sėt Park Darže, pas p. Ku
bai tį. Tenai suvažiuos minios 
žmonių iš arti ir toli. Visi bus 
svečiuose Chicagos Lietuvių 
Draugijos piknike.

Bus ristynės, kumštynės ir 
du lošimai minkštosios bolės 
ekspertų. Juozo Bočiuno tymas 
iš Cicero yra vienas pačių ge
riausių Chicagoje, bet Draugi
jos tymas žada jiems parodyti 
naujų triksų bolės mėtyme. Na, 
nereikia pamiršti ir Birutės eks
pertus, kurie loš prieš Univer
siteto Studentų, tymą.

John Mason jau turi visus 
drutuolius ir kumštininkus, ku
rie nemažai šposų parodys pu
blikai. Taipgi mažas žmogutis, 
tai bus tikro įdomybė visiems. 
Frank Speecher žada visus pa
vaišinti su skaniu Allweiden 
alučiu. Nepamirškit, kad įžan
gos nebus. Važiuokite kas gy
vas. —VBA.

Dvi Sesutės Ir Broliukas Baigė Mokslus

DARGIAI
Stella Dargis pradinę ir vidu

rinę (High School) mokyklą 
baigė šv. Kazimiero Akademi
joj. Baigusi vidurinę mokyklą, 
apie porą metų dirbo brolių 
Dargių vaistinėje. - Vaistinėje 
dirbdama, gavo pašaukimą būti 
slauge ir 1936 metais įstojo į 
St. Anne’s ligoninę mokytis 
slaugės profesijos, šią mokslo 
šaką sėkmingai baigė birželio 
14.1939 Loyolo universitete.

Josephine Dargis, baigusi pa
rapijos mokyklą Marąuette Par
ke, įstojo į Lindblom* High 
School ir 1936 metais baigė 4 
mehj kursą. Tais pačiais metais 
įstojo į St. Francis ligoninę, E- 
vanston, III. irgi mokytis slau
gės profesijos. Josephine prak
tiką gavo šioj ligoninėj, o mok
slą Loyola universitete. Jose
phine kartu su sesute Stella bir
želio 14, 1939 m. gavo slaugės 
diplomus iš Loyolo universite
to. Josephine už punktualį lan
kymą ir gabumą gavo medalį. 
Ji gal būt, tarnaus už stew- 
ardess lėktuvų linijose. Daug 
laimės Josephine, padangėmis 
lakioti.

Francis Arthur Dargis pradi
nius mokslus irgi baigė lietuvių 
parapijos mokykloj. 1935 me
tais pradėjo lankyti Harper 

■ High School ir šį mėnesį ketu
rių metų kursą baigė. Jis gaus 
diplomą birželio 21, 1939 me
tais. Girdėjau, kad Francis lan
kys universitetą Chicagoj.

Tėvai Dargiai, Alex ir Morta, 
išauklėjo gražią šeimyną: 3 sū
nūs ir 3 dukteris ir visus į 
mokslus išleido.

Alex Dargis yra daug pasi
darbavęs lietuvių tarpe, organi
zavimui draugijų ir bendrai 
daug dirba Marąuette Parko lie
tuvių veikloj. Vienas jo didelių 
nuopelnų yra suorganizavimas 
Marąuette Parko spulkos, ku
rios valdyboų jis buvo per ke
lis metus.

Tokiems tėvams yra garbe. 
Garbė ir vaikams, kad turėjo 
pašaukimą, gabumą ir ištver
mę pasiekti profesijų. »

Dabar Dargių šeimynoj yra 
3 vaistininkai, 2 slaugės ir turi 
modernišką vaistinę, 2425 W. 
Marąuette Rd. Chicago, III.

Kaimynas

Iškilmingai Dainų Ir Stambus Biznio 
Sporto Dienai Centras Ir Nemaža
Artėjant Lietuvių Kolonija
Dalyvaus Visi Geriausi Chica

gos Chorai
Tai jau beliko tik truputis 

daugiau nei sąvaitė laiko iki di
džiausios Chicagos lietuvių Dai
nų ir Sporto dienos.

Šio mėnesio 25 d., tai yra ki
tą sekmadienį, Chicagoj, jos ap
linkiniuos miestuos ir kaimuos 
neliks namie nei viekas lietuvis, 
kuris myli dainas ir sportą.

Tai bus pirmas tokis suvažia
vimas Chicagos lietuvių dainos 
ir sporto istorijoj.
Keturios Baseball Komandos

Čia dalyvaus ne tik visi ge
riausi chorai kokius Chicagos 
lietuviai pajėgė išauklėti (o jie 
yra geriausi chorai Amerikos 
lietuvių tarpe), bet taip pat bus 
net keturios bolės lošėjų ko
mandos ir daugelis kitokio spor
to numerių, apie kuriuos gal ki
ti parašys.

Šis mižiniškas dainų ir spor
to piknikas yra rengiamas Chi
cagos Lietuvių Vyrų ir “Pir
myn” chorų, kuriems vadovau- 
je vienas iš gabiausių chorve
džių Amerikos lietuvių tarpe, 
tai p. K. Steponavičius.

Vyrams ir “Pirmyn” į talką 
ateina “Naujos Gadynės” cho
ras, vadovaujamas taip pat ga
baus ir energingo chorvedžio p. 
G. Steponavičiaus. Taip pat yra 
užkviestas vienas iš garsiausių 
chorų, Amerikos lietuvių tarpe, 
ir nėra abejonės kad jis daly
vaus, tai “Birutės” choras, po 
vadovyste nepaprastai gabaus 
pianisto inžinieriaus p. Byans- 
ko.

Ir Tai Dar Ne Viskas
Ir kas čia suminėta, tai tik 

branduolys apie kurį suksis vi
si kiti žaidimai, kuriuos cho
rų komitetai yra paruošę ir ku
riuose galės dalyvauti visi kas 
tik panorės; — leidės, vyrai, 
jauni ir suaugę.

Visos šitos iškilmės įvyksta 
pį J. Pilkio darže “Liberty Gro- 
ve” (buvusioj p. Dambrausko 
farmoj).

Taigi, kitą sekmadienį, birže-

— Englewood —

ENGLEW00D—- ši graži, tur
tinga didelio biznio miesto da
lis ir jos centras randasi prie 
kertės S. Halsted St. ir 63-čios 
gatvės. Čia randasi didelės de- 
partamentinės krautuvės k. t. 
Wiebo!dt, Sears, Roebuck ir 
daugelis kitų gražių ir puošnių 
krautuvių. Randasi daugelis ju
damų paveikslų teatrų, kurie 
vakaro laiku sutraukia daug pu
blikos, kas sudaro didelį judėji
mą, kartais net tirštesnį negu 
vidumi iestyje.

Lietuvių Visur Sutiksi
Čia randasi didelis puošnus 

Chicago City Bankas, kuris kai 
kada garsinasi “Naujienose”. 
Tariamas bankas visuomet ku
pinas klijentų ir teikia gerą, 
mandagų patarnavimą. Aną, 
dieną priėjus man prie langelio 
su biznio reikalu, gaunu paklau
simą ar aš esu lietuvis? Taip, 
sakau, lietuvis, o kas tamsta be- 
esmi ?

Gaunu atsakymą, kad jis irgi 
yra lietuvis, Chas Jacubs-Jaku- 
bauskas. Apsimainę lietuviškai 
keliais žodžiais abu palikom 
džiugus, kaip geri tautiečiai, ir 
dabar kai sueinam, tai sakom 
“gerą dieną” ir “kaip einasi?”

Nauja Lietuvių Rakandų 
Krautuvė

Apie trys blokai į pietus nuo 
didžiojo biznio centro randasi 
lietuvių rakandų krautuvė ACE 
FURNITURE CO., 6810 S. Hals
ted St., kurią neseniai įsteigė 
K. Liutkus ir D. Kisielius, čia 
jie parduoda įvairius namų ra
kandus, bet daugiausia tai per
dirba “uphoalstering” — sekly
čios baldus ir taip pat dirba 
naujus seklyčios setus. Krautu
vė geroj biznio vietoj, gerai at
rodo ir sako, kad daro gerą biz
nį. Čia jau randasi keletas pro
fesionalų, tarp kurių yra Dr.

lio 25 dieną visos ir visi pasi
matysim gražiam “Liberty Gro- 
ve” darže. J. L. A.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Amerikos Lietuvių ...PIKNIKAI... PIKNIKAI... PIKNIKAI...
Olimpinių Sportinin
kų Diena

Suvažiavimas Birželio 25 d.
Amerikos Lietuvių Olimpinis 

Klubas turės savo, paskutinį su 
sirinkimą pirm suvažiavimo 
mtradienio vakarė; teisėjo Zu- 
rio namuose. Iš visų valstybių 
suvažiuos sportininkai ir jų 
draugai dalyvauti bankiete Sy- 
rena valgykloj, sekmadienį, bir
želio 25-tą dieną, pirmą valan
dą po pietų. Apar( klubo narių, 
dalyvaus ir sporto rašytojai, 
profesionalai sporto žaidimą, ir 
žinomi universitetų sportinin
kai. A

į ■ . • z

Tą patį vakarą sportininkai 
turės savo šokiįs M. J. Flynn 
salėj. Muziką šokiams gros E- 
in ii Flindt orkėjtęa, ir dainuos 
garsus radio aftlsfeš Bob Cros- 
by. Kiekvienas narys jau parda
vė virš dvidešimts bilietų šo
kiams, tad salė bus pilna jau
nimo, nors šokiams jau oras 
nebus palankus. Jei norite pa
sikalbėti ir paklausti sporto my
linčio jaunimo kaip jiems sekė
si Lietuvoj pereitą vasarą, pra
šom dalyvauti kartu šokiuose 
arba ir bankietę. Jiems publi
ka padėjo pamatyti savo tėvy
nę, ir jie nori už tai atsilyginti 
padėdami naujiems sportinin
kams prasimušti į viršų.

Dėdė Kastukas

Šiandien Laidos 
Oną Karbauskienę

.1 ----------------------------------

BRIDGEPORT. — šiandien, 
10 yal. ryto, bus iškilmingai 
palaidota Ona Karbauskienė. Iš 
p. Antano PĮiįUips... koplyčios 
bus nulydėta į Lietuvių Tautiš
kas kapines. <r

Velionė staiga, mirė širdies 
liga. Gedulo kalbą pasakys V. 
B. Ambrose. . 1('t

— Kaimynas.

• Apie 12’ mylių nuo Wauke- 
gano užsidegė 3,200 tonų pre
kinis laivas “Daiwarnic”, plau
kiantis iš Mihvaukee, į Chica
go. Laivas kelionės nenutrau
kė, bet plaukė ęhieagon, ir tik
tai čia ugniagesiams pasisekė 
liepsnas užgesinti. Gaisras pa
darė apie $100,000 nuostolių, 
sunaikindamas krovinius, bet 
įgulos nariai ir. <pats laivas iš
liko sveiki.

Keitimai Naujienose 
e oda .atidą dėlto, 

kad pačios Naujienos 
■••• naudintros

Sušauna šlakis, 6900 S. Halsted 
S t. Visoj Englewood kolonijoj 
gyvena daugelis .lietuvių, kurie 
tačiau yra gana išsimėtę ir to
dėl nesudaro žymios lietuvių 
kolonijos. Bet reikia pasakyti, 
kad čia gyvuoja SLA jaunuolių 
kuopa ir Lietuvių Demokratų
Klubas. r Rep. X. kitę pasiklausyti. Rep. J. J.

NAUJIENU-ACMĖ Telephoto
16 metų lakūnas Diek James, kuris beveik be susto

jimo atskrido iš Denver, Colo., į Chicago> aplankyti savo 
motulę. ’ < •

Baigė Teisių 
Skyrių

BRIDGEPORT — Plačiai ži- 
nomo Boston Shoe savininko 
Harry Poticha sūnūs, Paul Po
ticha, baigė Loyola Teisių U- 
niversitetą ir gavo advokatū
ros lapsnį, LLB.

Tėvas per eilę metų užlaiko 
avalinės krautuvę antrašu 
3435 So. Halsted S t. —VBA

..........  t.........

Budriko Radio 
Programas

Ateinantį septintadienį vaka
re, 9 valandą Chicagos laiku, 
bus gražus Budriko radio pro
gramas dainų ir muzikos iš ga
lingos ir toli girdimos stoties 
WCFL., 970 kilocycles.
- Programe dalyvaus Budriko 
simfonijos orkestrą ir gerai 
žinomi profesionalai daininin
kai, Ona Juozaitienė ir Kazys 
Požarskis. Jiedu dainuos solo 
ir dueto. Repertuaras žada būti 
įdomus ir bus ko pasiklausy
ti.

Taigi, nepamirškite atsisuk
ti savo radijas minėtu laiku.

— Pranešėjas.

Dainuos Naujosios Ga
dynės Choras

Progress Krautuvės Bendro
vė rengia gražų ir įdomų pro
gramą, kuris įvyks reguliariu 
laiku, rytoj, sekmadienį, litą 
valandą prieš piet, iš Stoties 
W.G.E.S.

Daug naujų ir gražių dainų 
padainuos Naujosios Gadynės 
Choro nariai, kurie, vadovau
jant Jurgiui Steponavičiui, pil
nai sužavės radio klausytojus.

Prie to bus graži muzika ir 
Adv. K. Gugio naudingi pata
rimai bei svarbus pranešimai 
duos daug malonumo smagiai 
ir įdomiai praleisti valandėlę. 
Ypač namų užlaikytojams bus 
įdomu išgirsti geras žinias iš 
Progrses Furniture Company 
birželio mėnesio didelio išpar
davimo, kame yra siūloma la
bai didelės vertybės. Nepamirš-

Ne Birželio 18, 
Bet Birželio 25

Ketvirtadienio “N ose” tilpo 
pranešimas, kad Birž. 18, Ku
biliaus.. darže įvyks Marąuette 
Parko Demokratų piknikas. 
Bet dabar pasirodo, kad pik
nikas įvyks ne birž. 18, bet 
birželio 25.

Buvo padaryta klaida ir per 
neapsižiūrėjimą du kliubai ren
gė tą pačią dieną ir toj pačioj 
vietoj.

Pakartojam, kad Demokratų 
piknikas įvyks birželio 25, (Ku
biliaus darže), o rytoj, birže
lio 18 d., tame darže įvyks Si 
mano Daukanto Draugijos pik
nikas.

Už klaidą atsiprašom.
J. L. J.

RYTOJ - ~
Chicagos Lįetuvių Draugi
jos Piknikas SUNSET PAR
KE, 135th ir Archer Avė. 
— Ristynės ir Kumštynės, 
Keturios “Soft Bali” koman
dos. Pirmą kartą pasirodys 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
komanda. Loš prieš garsųjį 
Cicero General Food Market 
komandą. Geras orkestras 
šokiams. Įžanga nemokatna.

/ Narys.
IŠVAŽIUOJA Į 
BEVERLY SHORES

Brighton Parko Moterų Kliu- 
bo ir B. P. Jaunuolių nariai 
18 dieną birž., 7 vai. rytą iš
važiuoja busu į Beverly Shores, 
Ind. pas Zabukus.

Kas nori linksmai laiką pra
leisti tyrame ore, kliubietės 
kviečia kartu važiuoti. Bus 
įvairių žaislų, jei bus peršalta 
maudytis. A. Z., narė.

Jonas Juška Ir i
Šeimyna Apleidžia 
Chicago
Įsigyjo Gražų Vasarnamį Prie 

Druce Lake, UI.
Praeitą sekmadienį, birželio 

litą d., Jonas Barskietis su 
šeimyna ir aš aplankėme Jo
no Yuškos vasarnamį DVuce 
Lake, III.

Reikia stebėtis šios vietos 
puošnumu. Vasarnamis pasta
tytas ant kranto ežero. Ant an
tro aukšto yra kambariai sve
čiams. Nuo ežero pusės yra 
prieangiai, kur svečiai gali pa
silsėti ir pasigerėti gamtos 
grožybėmis. Žemai yra mau
dyklės ir laiveliai pasivažinė
jimui bei žuvavimui.

Iš priekio' randasi moder
niška alinė, bučernė, groseir- 
nė, “ice cream parlor” ir ga- 
solino stotis. Skersai gatvės 
yra pačių pp. Yuškų reziden
cija.

Apžiūrėjus rezidencija, man 
metėsi į akį vėliausios mados 
įrengimai. Įrengimų medžiaga 
beveik visa importuota iš mek
sikos ir Italijos. Aplinlk rezi
denciją yra miškas, kuriame 
matosi keli šimtmetiniai ąžuo
lai.

“Hollyivood Inn” Parduoda
Tarp šių sužymėtų grožybių 

Jonas Yuška su savo šeimyna 
apsigyvens pastoviai. Savo se
nąją gyvenimo ir biznio vietą, 
Hollyvvood Inn, 2417 W. 43rd 
Street, Jonas Yuška parduos.

Gaila, kad chicagiečiams 
reiks persiskirti su Jonu ir jo 
mandagiąja šeimyna. Buvo 
pavyzdingi žmones. Turėjo 
šimtus draugų. Well, draugai 
jų neužmirš ir’ tankiai juos 
aplankys. O ypač vasaros lai
ku praleis čia atostogas. Jo
nas Yuška yra “N-nų” skai
tytojas ir jų rėmėjas.

Druce Lake randasi už 45 
mylių nuo Chicagos. Važiuotti 
reikia Road 45. Visai netoli 
nuo Libartyville, III.

Jonas Yuška lankėsi Lietu
voj 1930 m. su žmona. 1935 

šeštadienis, birželio 17, 1989

VAKAR
CHICAGOJ

e Vakar rytą Cook apskričio 
kalėjimo elektros kėdėj mirė 
18 metų negras, Robert Nixon. 
Jisai buvo nuteistas miriop už 
moteriškės nužudymą. Bausmė 
buvo atidėta dviems kitiems 
kaliniams, kurie vakar taipgi 
turėjo mirti. Jie yra Steve Cy- 
gan ir Charles Price, kuris nu
žudė apdraudos agentą. Cygan 
nušovė policistą.
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Mokslo
Užbaigtuvės

CICERO. — ... Graduation 
Parties. Yra paprotys džiaug
tis su vaikais, kai jie pasiekia 
ką nors kilnesnio, kaip tai už
baigia mokyklas arba dasiekia 
kokio laipsnio moksle. Tą prak
tikuoja ne vien lietuviai, bet 
ir kitos tautos.

Kaip mes visi žinome, perei
tą savaitę daug jaunuolių bai
gė mokyklas; vieni pradines, 
kiti augštesnes, ir t.t. Pas mus 
taipgi yra nemažas Skaičius 
jaunuolių, kurie baigė augštes
nes mokyklas. Dabar jų ato
stogos. Visi ilsisi po sunkaus 
darbo, daro planus ateičiai. Be
niaus mokyklą baigę gaudavo 
darbus ir gelbėdavo tėvams ir 
patys pradėdavo gyventi savi
stoviai. Bet dabar kas kita. 
Apie darbą nėra ko nei sva
joti. Tai kągi tie jaunuoliai tu
ri veikti? Juk jiems reikia pa
valgyti, apsirengti, ir dar 
“cash” turėti. Tiems laimė, ku
rie to viso turi, bet daug yra 
tokių, kurių patys tėvai ken
čia skurdą. Už tai ir atsitin
ka visokių prasikaltimų.

P.p. Laudanckų sūnūs Frau.- 
kis pareiškė: “Aš laiko eikvo
ti veltui nenoriu. Eisiu vasa- 
rinėn mokyklon.” Ar daug to
kių yra? Ne! Kaipo geram mo
kiniui ir sunui, tėvai suruošė 
iškilmingą “graduation party” 
pereitą šeštadienį. Dalyvavo tik 
namiškiai ir artimieji: Girijo- 
tų šeimyna—inžinierius ir du 
daktarai, vaistininkas Ugen- 
skis, ir keletas kitų.

Po skanios vakarienės vyrai 
susirinko į žemutinį gyvenimą 
p. Girijoto name. Ten yra san
dėlis W. Girijoto “fishing and 
hunting outfit”. Iš to viso rei
kia stebėtis; keletą šimtų do
lerių vertės medžiagos, ir tai 
žmogaus mėgiamam sportui. 
Nors tėvas, motina Girijotai 
vargo, skurdo, bet dabar turi 
kuomi pasididžiuoti. Vaikai 
profesijonalai, inžinierius ir du 
daktarai. Sunai vedę, turi sa
vo šeimynas. Jaunesnė duktė 
Emilija daktarė, vienok su tė
vais gyvena. Kiek išgali, jiems 
tarnauja. Tai padėka tėvams 
už išauklėjimą. Tėvai nuo vai
kų daugiau tikėtis negali.

P.p. Girijotai seni vietos gy
ventojai, yra daug veikę lietu
viškai dirvai. Dar ir dabar tė
vas žvalus, nors jo laikų vei
kėjų mažai yra likę. P s Gin
iotas su malonumu apie pra
eitį kalba. Tiesa, turi kuom pa
sididžiuoti; savo gyvenimo die
nas ne veltui praleido. Augęs 
Bygoj, išmoko sliesoriaus ama
to. Jaunas būdamas, vedė, ti
kėjosi pastoviai apsigyventi, 
bet buvo priverstas bėgti nuo 
Rusijos carizmo, šion šalin at
važiavęs, taipgi nesnaudė. Su
tvarkęs šeimynos reikalus, ėmė
si veikti lietuvių tarpe, iki sa
vo žilos senatvės. Garbė vai
kams turėti tokį tėvą; garbė 
.butų eiti tėvo pėdoms. D.

buvo išvažiavęs į Lietuvą su 
sportininkais. Šįmet, gegužės 
24-tą d., Jonui Yuškai Lietuvos 
valdžia įtdikč 3-Čio laipsnio 
Gedimino Ordeną.

—Steponas Narkis




