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Prezidentas Siūlo 4-riu Bilionu Paskolų Planą
VOL XXVI

PATARIA DUOTI VALDŽIOS PASKOLAS 
GELEŽINKELIU INVENTORIUI, ŪKIAMS 

PIRKTI, LIGONINĖMS STATYTI, ETC.
Paskolos ilgainiui apsimokėtų

WASHINGTON, D. C., birž. 
22*. — Laiške rašytame sena
toriui Byrnes, Jungt. Valstijų 
senato nedarbo komiteto pirmi
ninkui, ir paskelbtame penk
tadieni prez. Rooseveltas siūlo 
plačią paskolų programų. Laiš
kas adresuotas senatoriui Byr
nes, tačiau taikomas jis viso 
kongreso dėmesiui.

ti darbininkai, kurie uždirba 
nuo $1,250 iki $2,000 per me
tus.

Prez. Rooseveltas siūlo pa
skolas padalinti septyniems me
tams. Pirmaisiais, būtent 1939- 
1940 fiskalaliais metais, jis pa
taria duoti paskolų $870,000,- 
000. Balansą numato padalin
ti tarp kitų šešerių metų.

Prezidentas pataria kongre
sui užgirti planą, pagal kurį 
Jungt. Valstijos duotų paskolų, 
suma $3,860,000,000, tokiems 
projektams vykdyti, kurie il
gainiui patys apsimokėtų.

Koki tie projektai butų? 
Prez. Rooseveltas nurodo, kad 
tai butų vandens parupinimo 
sistemos, tiltų statymas, ligo
ninių, etc. Kitoj grupėje nu-

šitie projektai — ar tai sta
tymas vandens pumpų, ar pa
skolos bkiams nusipirkti, ar 
geležinkeliams inventoriaus įsi
gyti, ar kiti — priklauso toms 
gyvenimo reikmenoms, kurių 
pastatymas ir įrengimas povai, 
laikui bėgant, yra išmokamas. <

Ir dar savo laiške preziden
tas nurodo, kad investuotiems lijos ir Francuzijos kvartalus šiame mieste. (Žiūrėk žinias pirmam puslapy j.)

Apkaltino 3 firmas 
už didelius nuošim

čius ant paskolą
NEW YORK, N. Y., birž. 22. 

— Grand Jury penktadienį ap
kaltino (indaitino) tris kompa
nijas, kurios skolina pinigus 
automobiliams pirkti. Tų kom
panijų byla tiriama ryšium su 
nusiskundimais, kad jos ėmu
sios perdaug didelius nuošim
čius už paskolas.

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Lietuvos Sava- 

norių-kurėjų suvažiavimas, įvy- 
tęs Kaune birželio 8 d., nutarė 
pasveikinti Respublikos Prezi
dentą, vyriausybes narius, savo 
garbės narius, užsienių lietu
vius, kariuomenės vadą ir. kt. 
Savanorių Sąjungos garbės na
riais išrinkti: buvęs resp. prez. 
K. Grinius ir kariuomenės va
das brig. gen. St. Raštikis.

matomas teisimas vieškelių; 
važiavimas kuriais yra apmo • 
karnas, etc. Trečioje — pasko
los geležinkelių inventoriui. 
Ketvirtoje — elektros išplėti
mas farmose. Penktoje — pa
skolos rendauninkąms fąrmas 
įsigyti, šeštoje —; paskolos sve
timoms šalims ir-’ septintoje — 
paskolos namams statyti, kad 
šituose namuose galėtų gyven-

fondams pradėjus grįžti, juos 
galima butų, reikalui esant, to
liau investuoti, vėl skolinti.

Didelė šalies gyventojų dau
guma, sako prezidentas, priėjo 
išvadą, kad valdžia tam tikru 
laiku turi stimuliuoti pagerini
mus, kurie šaliai yra reikalin
gi. Faktinai valdžia turi juos 
finansuoti, kai reikia padau
ginti samdą.

Naciai pradėjo vajų 
prieš Čekijos žydus

... ....—........... ■' '■*...... .

Jungt. Valstiją karo 
laivai atisako išpil
dyti japdnų reika

lavimą
. < > ... —■ ■

Prašo prezidento pa
galbos uniją vieny

bės reikalu
CHICAGO, birž. 22. — Max 

Zaritsky, skrybėlių dirbėjų uni
jos prezidentas, formaliai at
sišaukė į prez. Roose’veltą pra
šymu padaryti naujų pastan
gų Amerikos Darbo Federaci
jai ir Industrinių Unijų Kon
gresui sutaikyti. Zaritsky, ra
šytame prezidentui laiške aiš
kina, kad šiandien visai nebė
ra pateisinimo A.D.F. ir C.I.O. 
skirtumams ir kovai.

KAUNAS. — Birželio 7 d. 
prie Merkinės užsidegė vieno 
privataus savininko miškelis. 
Ugnis bematant persimetė į 
Bingelių valdžios mišką, kurio 
ligi .vakaro išdegė apie 300 ha. 
Tai didžiausias ligi šiol Lietu
voje buvęs miško gaisras. Nuo
stoliai siekia apie 300,000 Lt.

KAUNAS. — Birželio 6 d. 
staiga trijose vietose padegtas 
sudegė Užvenčio miestelis. Su
degė apie 40 pastatų, jų tarpe 
2 žydų sinagogos. Spėjama, 
kad padegimas buvo bepročio 
darbas.

Rusai įteikė atsaky 
mą į britų pasiū

lymus
MASKVA, Sovietų Rusija, 

birž. 22. — Sovietų Rusiją 
penktadienio vakare įteikė for
malų- atsakyma ir paskutinius 
britų ir francuzų pasiūlymus 
derybose britų-rusų-francuzų 
sąjungai sudaryti.

Atsakymo turinys viešai ne
paskelbtas. Tačiau ketvirtadie
nį Rusijos užsienių reikalų ko
misariato biuletenis pareiškė, 
kad paskutiniai britų-francuzų 
pasiūlymai nėra ne kiek ge
resni už pirmesnius pasiūly
mus.

PRAHA, Čekija, birž. %2. — 
Kopstantin /von Neurath, Vo- 
kietijos gufifetnatorius^čeki j oj e, 
išleido patvarkymus, kurie tai
ko žydus iš Bohemijos ir Mo
ravijos ekonominio ir sociali-

i i -■ *11 • inio gyvenimo išstumti.Goebbels reikalauja Patvarkymai uždraudžia žy- 
greitai išrišti Dan- dams, nuo liepos 31 dienos, Be 

Picrn f) 11 alma Neuratho rašyto leidimo pirk-
Ulgtl fklatlollIUJ realią vertybę, akcijas ir bo

nus arba atidaryti naujus biz- 
, ‘ nius. Be to, patvarkymai įsako Vokietijos propagandos žydamg painformuoti naciOna-

Goebbe s, a ė a- Į jjnjUs bankus apie savo kilno
jamą turtą — auksą, auksinius 
ir sidabrinius daiktus, apie pla
tinos gražnas, brangius akme
nis ir perlus, kuriuos turi.

Naciai apskaičiuoja, kad vi
sas žydų turtas Bohemijoj ir 
Moravijoj siekia $680,000,000.

Francuzija sugrą 
žins Ispanijai 

$31,800^000
birž.

BERLYNAS, Vokietija, birž 
22. 
ministeris Goebbels, kalbėda
mas 120,000 vokiečių susirin
kimui Olimpiniame stadijone 
trečiadienio vakare pareiškė, I 
jogei Britanija turi pasirūpin
ti, kad Dancigo ir Lenkijos 
koridoriaus klausimas butų iš
rištas greitai. Vokiečiai, pasa
kė Goebbels, žino ko jie nori 
ir gaus tai, ko nori. Esą ne
galima sulaikyti 80,000,000 
žmonių nuo jų paskirties.

Pasak Goebbleso, centralinė 
Europa yra Vokietijos domina
vimo sritis. Anglija tegul rūpina
si arabų šalimis ir savo inte
resais ‘tolimuose 'Hytuose. Ir 
jeigu Britanija, Francuzija ir 
Lenkija nepaklausys Vokietijos 
įspėjimų, tai tik sau blogo pa-Į 
darys.

Daug žmonių nori 
atvykti į Ameriką

TIENTSIN, Kinija, birž. 22. 
— Prieš porą dienų Japonija 
paėmė Swatow’ą, paskutinį di
delį kinų uostą. Paėmę Swato- 
wą, japonai paliepė Jungt. Val
stijų ir Britanijos karo laivaips 
išplaukti iš uosto.

Taip Jungt. Valstijų, kaip ir 
britų laivai atsisakė reikalavi
mą išpildyti. Ir ne tik tai —— i 
Swatową dar atplaukė kitas 
Jungt. Valstijų laivas — nai
kintuvas John D. Pope ir bri
tų naikintuvas H-51.

Be to, Jungti Valstijų laivy
no tolimuose rytuose koman- 
duotojas, admirolas Yarnell, 
įspėjo japonus, kad Amerika 
skaitys juos esant atsakingus, 
jeigu bus padaryta skriaudos 
amerikiečiams gyvenantiems 
Swatowe arba jų turtui.

Francuzija ir Turki
ja pasirašys sutartį

PARYŽIUS, Francuzija, birž. 
22. -—Francuzija ir Turkija 
ketina .pepktądienį pasirašyti 
kooperavimo sutartį. Pagal tą 
sutartį Turkija gaus Syrijos 
provinciją Hatay, gi savo ke
liu pasižadės kooperuoti su 
Francuzija ir Britanija'taikos 
palaikyme Balkanuose, o taip
gi gelbėti franeuzus ir jų tal
kininkus, jeigu kiltų karas su 
vokiečiais ir italais.

Reiškiama viltis, kad Tur- 
kijos-Francuzijos sutarties pa
sirašymas pagelbės Rusijos- 
Britanijos-Francuzijos sąjungą 
sudaryti, nes Turkijos ir Ru
sijos santykiai yra ypatingai 
draugingi.

kad Ispanija 
jeigu kiltų 
Francuzijos

PARYŽIUS, Francuzija, 
22. — Gavusi generolo Fran
co užtikrinimą, 
pasiliks neutrali, 
Europoje karas,
vyriausybė nutarė sugrąžinti 
Ispanijai 
auksą. Pinigus .Francuzijon at
gabeno Ispanijos respublikinė 
valdžia civilinio karo laikais.

Prasidėjo Townsen 
diečių konvencija

$31,800,000 vertės

Liepos Ir 
Rugpiučio Mėn

NEW YORK, N. Y., birž. 22. 
— Laikotarpiu nuo birželio 30 
dienos 1938 metų iki sausio 1 
dienos 1939 metų skaičius no
rinčiųjų iš Europos atvykti į 
J. Valstijas žmonių pašoko nuo 
139,163 iki 240,748. Tuo tarpu 
įstatymai leido į Jungt. Val
stijas įvažiuoti rik 27,370 imi
grantų. Daugiausia norinčių 
rasti prieglaudą Jungt. Valsti
jose yra Vokietijos gyventojų 
ir tų šalių, kurias Vokietija 
okupavo.

Rinks fondus bažn^ 
čiose Lenkijai ginti

Indian-

Naujienų raštine sekma
dieniais BUS UŽDARYTA 
Atidaryta kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro.

mokėti
60

rytošeštadieniais nuo 8 
iki 4 vai. po pietų.

NAUJIENŲ ADM.

INDIANAPOLIS, Ind., birž. 
22. — Penktadienį čia prasi
dėjo Dr-o Townsendo senatvės 
pensijų plano šalininkų kon
vencija. Ji dar pilnai neįsisiu- 
bavusi. Kai įpusės, manoma, 
jos proga suvažiuos' į
apolisą 15,000 plano šalinin- 
kų.

Townsend reikalauja 
asmenims, sulaukusiems 
metų ar senesniems, po porąl
šimtų dolerių pensijos kas mėJ 
nuo. Bėda tačiau yra ta, kad 
šiandien ir jaunesni, / sveiki, 
savo darbą Žiną žmonės, dirb-1 
darni negauna tokio atlygini
mo, kokių pensijų Townsend 
reikalauja seniams.

CHICAGO, III., birž. 22. — 
Chicagos kardinolas Mundelein 
užgyrė sumanymą rinkti fon
dus Chicagos bažnyčiose liepos 
9 dieną Lenkijos apgynimui.

“The New World”, Chicagos 
katalikų arkivyskupijos oficia
lus leidinys, patvirtino šitą ži
nią.

Dancigo vokiečius žinia apie 
rinkimą aukų katalikų bažny
čiose 

l.no.
Amerikoje labai sujaudi

Pasažierinis lėktų 
vas grįžta į Jungt.

Valstijas
birž.

22. — Pasažierinis lėktuvas 
Atlantic Clipper penktadienį 
Čia atlėkė iš Francuzijos pa
keliu į Jungt. Valstijas. Tas 
lėktuvas nuvežė į Francuziją 
18 spaudos ir radijo stęčių at
stovų. Dabar grįžta namo — 
į Ameriką. Birželio 28 d. pra
sidės reguliarus pasažierių ga
benimas lėktuvais per Atlan
tą.

LISBON, Portugalija, 
Pasažierinis

vėsiau; vidutinio

Ofl

Chicagai ir ąpielinkei fede- 
ralio oro biuras Šiai dienai pra
tašau ja:

Giedra;
stiprumo vakarų vėjai, pąsįkei- 
čią į šiaurės vėjus; saulė teka 
5:15 v. r., leidžiasi 8:29 v. v.

Long tapsiąs Louis- 
iana gubernatorium

BANTON ROUGE, La., birž. 
22’. — Louisiana gubernatorius 
Richard W. Leche trečiadienio 
vakare paskelbė, kad ateinan
čią savaitę jis rezignuosiąs iš 
gubernatoriaus vietos. Jo svei
kata esanti menka.

Gubernatoriaus vietą užims 
leitenantas gubernatorius Earl 
K. Long, brolis paskilbusio se
natoriaus Huey Long, kurį 
prieš keletą metų nušovė kerš
tininkas.

Nors rezignacijos priežastį 
Leche aiškina silpna sveikata, 
Račiau yra žinoma, kad pasku
tiniuoju laiku federalinės val
džios agentai tyrinėja WPA 
veiklą Louisiana valstijoje. 
Reiškiama nuomonė, kad ir 
šitas tyrinėjimas yra susijęs 
su rezignavimu.

Anglijos karalius ir 
karalienė sugrįžo 

namo
—. .........""......... "—I I*1 t

LONDONAS, Anglija, birž. 
22. — Ketvirtadienį Anglijos 
karalius Jurgis VI ir karalie
nė Elžbieta sugrįžo namo iš 
kelionės į Ameriką. Kelionėje 
jie išbuvo 47 dienas.

Kinijos bankai pa
liovė pinigus mokėję

SHANGHAI, Kinija, birž. 
22. — Penktadienį Kinijos ban
kai paliovė pinigų išmokėjimą. 
Moratoriumas išmokėjimams 
paskelbtas dėl kinų dolerio ver
tės kritimo.

Bankai duosią Kinijos biznie
riams po 500 dolerių kas sa
vaite naminėms tranzakcijoms, 
bet bus uždrausta už šituos 
pinigus svetimų šalių valiutą 
pirkti.

Tirs sveikatą norin- 
čiąją apsivesti

DENVER, Colo., birž. 22. — 
Colorado legislatura priėmė ir 
gubernatorius Ralph L. Carr 
pasirašė bilių, kuris yra taiko
mas poroms norinčioms apsi
vesti. Pagal tą įstatymą nuo 
spalio mėn. 1 dienos š. m. no
rinčiųjų apsivesti sveikata tu
rės būti patikrinta, pirm negu 
jie gaus leidimą apsivesti.

500,000,000 medžią 
pasodinta

■■ WASHINGTON, D. C„ birž. 
22. — Nuo 1935 metų iki šiam 
laikui paskirų valstijų, pavietų 
ir federalinės valdžios įvairios 
agentijos pasodino daugiau nei 
pusę biliono medžių. Ypatingo 
dėmesio kreipta į sodinimą me
džių tose šalies apygardose, 
kurios dažniausia ir skaudžiau
sia nukenčia dėl sausrų.

Penna. delegacija 
remsianti prez. Roo- 
sevelto kandidatūrą

WASHINGTON, D. C., birž. 
22. — Senatorius Joseph F. 
Guffey (demokratas iš Penn- 
sylvania) penktadienį pareiškė, 
kad tos valstijos delegacija de
mokratų konvencijoje remsian
ti prez. Roosevelto kandidatū
rą trečiam terminui, jeigu jis 

' kandidatuos.

KAUNAS. — Birželio 7 d. 
Kaune pasirašyta Lietuvos ir 
Turkijos prekybos ^sutartis ir 
atsiskaitymo susitarimas, vie- 
nerįems metams.

- KAUNAS. — Į laivininkys
čių bendrefrių skyrius Kaune 
nuo šio pavasario pradžios krei
pėsi daug Lietuvos piliečių, no- 
rničių išvažiuoti į Mandžiuką. 
Prašymų jau buvo paduota 
apie 100, bet dėl didelių kelio
nės sunkumų kol kas tegalėjo 
išvykti tik keli asmens.

KAUNAS. — Birželio 8 d. 
Kaišiadoryse įvykusioje aviaci
jos šventėje dalyvavo 5,000 
žmonių. Norinčių skraidyti už
sirašė per 150 žmonių.

Nori, kad prez. Roo
seveltas atlankytą 

Angliją
LONDONAS, Anglija, birž. 

22*. — Sveikindamas Anglijos 
karalių, sugrįžusį iš Kanados 
ir Jungt. Valstijų namo, Ar- 
thur Greenwood, Darbo parti
jos parlamento frakcijos narys, 
pareiškė, kad jis norėtų, jogei 
prez. Rooseveltas sulaužytų 
tradiciją ir padarytų vizitą An
glijai.

Kas diena. . .
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų Ir t. t. 

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

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

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.
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AR REAKCIONIERIUS ADOMAS JAKŠTAS 
BUVO IR MONARCHISTAS?

A. Jakšto jumoristiškų straipsnių ir vertimų rinkinys 
’ “šyp-šyptr

Buvo dviem knygelėm išleis- bent kaimiečiui, ir tai tik pa- 
čįam kojuservatyškiaušiam su- 
rembejnne, tebūtų buvę raši
niai taikinti. Plataus, literatūri
nio jumoro požymių kaip ir 
nėra. Ir paties autoriaus asme
niški patyrimai beveik domi
nuoja. Tai, pavyzdžiui (žino
ma, čia teisingai!), pasmerkia,' 
pajuokia muitų rašalui, popie
riui h* knygoms, kai už likie- 
rius jo nebuvo, tai spaustuvių 
darbininkus piktai pašiepia už 
dideles algas (susiorganizavę 
streikuoja), tai net barasi kam 
panaikintas sekmadieniais paš
to pristatymas, — bet kai žinai 
tų senukų buvus šv. Kazimiero 

! draugijos knygyno veikėju, 
“Šviesos” spaustuvės (ten pat) 
artimu žmogum, kai žinai, kad 
veikėjas tikrai daug kuo visa
da domėjosi ir dirbo, tai su
pranti, kad jo asmeniški norai 
išėjo 
kam 
pašto 
kam
daug algos gauna, ir kam mui
tas už popietį!.. Vienoj vietoj 
senukas net gųsdina mus, -- 
negi tikrai monarchisto butą!?
— kur, rašiny “Prapuolė arti
mas” (skelbiama visų tarpusa- 
ve meilė...) yra: “ir pakeliui — 
šventųjų Žemaitijų su Lietuvą, 
pasivadinusias nūn nelabai jom 
tetinkamu Lietuvos Respubli
kos vardu”, (ten, mat, lankėsi, 
ieškodamas “artimo meilės”, 
šv. Paulius). Įdomus tame ra
šinyje socialių konfliktų išven
gimo receptas: 
žmonija 
Išgelbėti 
čia, jei 
“Darbo
kurios nariai turėtų eiti dirbti 
į kaimus ir į fabrikus ne dėl 
pelno, bet dėl Dievo garbės ir 
artimo meilės. Tuomet savaimę 
rastų savo išsprendimų darbi
ninkų klausimas ir pragaištin

tas 1931 m. ”Žimjos” b*vės, su 
obalsm “Rkteamus igihir Si- 
quid ėst ridendum”. Jakštas bu
vo žinomas rašytojų “ėdikas”, 
bet ir jį, kad ir šia proga, bu
tų galima “paėsti**, jeigu nebū
tų priimta apie mirusį žmogų 
savaip atsiliepti. Pirmiausia* 
nepergiliai kūrybiškai pats pa-* 
vadinimas atrodo. O iš visos 
knygutės (29 rašinėliai) tik 
vienas “Genijaus gyvenimas jo 
paties aprašytas” bene lygiau
sias, kad butų galima kalbėti 
kaip apie tikrų literatūros daly
kų. Autorius “žodyje** pasako^ 
kad medžiaga buvusi (Jakšto 
leistame) “Garnyje”. Tik kaip 
vieno asmens surinkti dalykė
liai ir tepateisintinas tas “šypt- 
Šypt!” Pirmojoj knygutėj raši
nėliai pavadinti “Juokais pasa
kytoji tiesa” vardu. Bet jumoro 
elemento toli gražu nevisuose 
rašiniuose ir nevisur yra. Jeigu

žemos kainos ir kokybės darbas

jiam visuomeniškais: ir 
sekmadienį nebenešios 
(ir tų sako kunigas!), ir 
spaustuvės darbininkai

sumanymu

NAUJIENŲ-ACME Telophoto

Piktadaris Georgę Bujrke, 
kuris šoko iš greitai važiuo
jančio traukinio VVyoming 
valstijoj ir pasislėpė. Jisai 
buvo vežamas Chicagon teis
mui už plėšimų.

apskundusių teismui norėjusį 
išskristi vyrų, kad ir ne nuo 
jos...). “Keturi aritmetikos 
Veikmai” — (išUeiuka: “Imsty- 
mu pas mus paremti ir kume
čių santykiai su dvarų savinin
kais”, — suprask, tas panašu, 
kaip ir “fmslymas yr užsilikęs 
net ir musų bažnyčioj kalėdos 
formoje”...). “Laikraščio jubi
liejus” — atrodo, “Garniui” bu
vo sukakę 100 numerių. “Atvi
ras laiškas musų žmogžudžiams 
ir plėšikams” (“atkalbinėjimas”
— ir tokia “užbaiga”: “Tiesa, 
pasauly dabar keliauta didelis 
triukšmas dėl dviejų žmogžu-l 
džių ir plėšikų Sakko ir Van- 
zettio, kad Amerika jų nežudy
tų. Bet už jus, Lietuvos plėši
kus, nė patys visų kraštų anar
chistai neužstos ir leis jums ne
garbingai dingti”...). “Žvėrys ir 
jų karalius” (kažin ką nori iš
vesti su seimu ir d-ru S., taip
gi, žinoma, liaudininkų 
gaičiu...).
— irgi “suveda” 
ninkus...
dvejetas gerų caro Rusijos ky
šininkavimo pavyzdžių: “Jūsų 
malonybė pametėt 100 rublių!
— Ne, aš pamečiau 200 rub
lių!” ir “Imkit 25,000 rublių ir 
mes niekam nesakysim... — 
Duokit 40,000 rublių ir galit 
visiems sakyti
knygutė, žinoma, kaip tas pa
prastai
tik todėl pasaulį išvydo, kad tai 
Jakšto darbas. Kito toks dar
bas butų daug priekabio “gim- 
nazistiškumu”, “nelogiškumu 
ir kitokiais “ūmais” turėjęs.

Ilaja Dungaitė.

Mrs. A. K. JARUSZ
, Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

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

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

LIETUVIAI

fantastiškes-

AKIU SPECIALISTAI

Geimak Construction Go.
NAUJŲ NAMŲ 
PERTAISYMAS 

MODERNINIMAS 
PAMATAI 

KARPENTERYSTE 
PLYTŲ DARBAI 

CEMENTO DARBAI 
PLUMBINGAS-šILDYMAS 

KRAUTUVIŲ FRONTAI 
PORČIAI 

UŽDARYMAI POROIŲ 
VIšaŲ 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 
Fa 6 V. V. ŠAUKTt 
VICtory 9526 "

Besižudydama, 
pati rengia sau galą, 

galėtų nebent Bažny- 
pavyktų įsteigti nauja 
žmonių vienuolija”,

NAMU STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

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

DB. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.

4712 South Ashland. Av.
Phone YARDS 1373.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Stau-
Trys kuklus norai” 

prieš liaudi- 
Kyšių mokslas” —

pasirodo, jis ve§ta lauk dėl to, 
kad buvo girtas, (Vęmė...). “Ku
nigų tauta” — yadįna lietuvius, 
nes visi, mat, norį mokyti ki
tus... “Aš” —- aprašo savimei
liško poniškumo ; augimų. “Ge
nijaus gyvenimas” — keista 
naujos Lietuvos tipo karjera. 
“Nuosavybė” — .‘‘klausimo iš
sprendimas” —, ųugi, pavyz
džiui, kų išradai,. gavai už tai 
milijonus (nepasakyta, kas ir 
iš kur davė...),, iję gali turėti 
milžiniškų nuosąyybę. “Aš ty
liu” — dienų smulkmenos, ne
gerovės. “Lakūnas ir moterys” 
— kam, girdi, skraidyti į toli
mas keliones (giria amerikietę,

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaisa

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

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

goji šių dienų darbo ir kapita
lo kova dingtų, virsuama ramiu 
durno n* Kapitalo nendradarnia- 
vimtt..." į tai sv. Petras taręs:

kuu, menes apaštale, uZ 
tieK Įuomių zimų. U jau tavu 
11UUJUA VlCKAUOUJOS
neguliu atsigereU, Jis yra tik
rai puikus.” lenką pridėti, kadį 
turim t, ir vienuohja nenorėtų 
visaua dirbu kam nors priva
čiai pelnus krauti (turbut, turi
ma gaivoje, kad ir Kapitalas tu* 
rėlų būti artimo meilės kupi
nų žmonių rankose, -— bet tas 

į •'socializmas” skirtųs tik pa- 
Imaidumu...). “Žmogus ir bež
džionė” — pasikalbėjimas, kad 
žmogus mažiau “laimės” pa? 
siekęs už beždžionę... “Bobutės 
pyragas” -— pasaka apie vals
tybės pyragų. “Elgetavimo 
mokslas” (sekta P. Rozegge- 
riu) — “Mėnulis ir Lietuva”— 
Lietuva duodanti Mėnuliui 
(jakštiškų) konstitucijų... “Oda 
Lietuvai” (bene užsimiršęs, au
torius taip mini katalikams in
deksuotųjų autorių: “Tavo nau
joji istorija duos puikiausių 
temų romanams šimtų kart 
įdomesniems ir
niems negu Dumasinis “Mon- 
tekristo”); čia įdomus punkte- 
lis — “Tavo kultūra sena kaip 
pasaulis, nes Tu nuog amžių 
mokiį kulti ir kultis”... “Lietu
vos istorija” — neigia seimų 
(brangus...), baigia: “Tai tie
sa, bet užtat visa musų naujau
sioji istorija buvo vienas ištisas 
didžiulis juokų darbas” (“Tai 
tiesa” — sakė — “kad tie ma
no žodžiai nejuokingi”...); argi 
tikrai Jakšto monarchisto bu
tą?!.. “Kauno išvaizdos keitė
jai” dažytojo monologas, 
kiek kartų iškabas yra keitęs. 
“Musės. Vasarinė meditacija” 
— kyšo nesugebėjimas jumore, 
dirbtina netiesa: “Savo plau
kuotomis kojelėmis, lyg šluo
telėmis aš šluoju nuo valgių, 
nuo stalo — nukritusius ten iš 
oro visokių ligų mikrobus ir 
juos gardžiai suėdu. Tuo budu 
aš tarnauju žmonėms kaipo sa- 

I nitarė”... o juk—visi- -žinome, 
kad muse savo platikuotdmis 
kojelėmis kaip tik atneša ligų 
mikrobus... bet, mat, autoriui 
reikėjo pulti “ministerį”, tai jis, 
žmogus, taip “pritaikė”: “O 
tu savo suktomis kalbomis, ne
vykusiais raštais bei įsakymais 
ne tik esi niekam nenaudingas, 
bet priešingai užkreti visų krašr 
tų šimtų kartų baisesniais anar
chijos, bedievybės ir pasileidi
mo mikrobais”... tąigi senuko 
rašytojų “ėdiko” kunigėlio “kū
rybinė galia” čia nepaprastai 
elgetiška: pasirodo tik savo rei
kalų piktu gynėju, o nė kiek 
ne literatu, ypač satyriku, ar
ba, bent komiku. “Jubiliejai”— 
valdininkų pramogos. “Stebūk’ 
lai” — baigia “stebuklingais” 

| Lietuvoje praturtėjimais... “Bi
lietas į mėnulį” — atpasakotas 
Lenkijos įvykis (sukčiai apga
vo kaimietį), “Gamyba ir pi
nigai” —- 
kai) neigia

tipo... Visa

tokiais atvejais būna,

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso, valandos: 

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

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

KITATAUČIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

•; ,?W • ’■ »

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
/ DIENĄ IR NAKTl

Visi Tėlėfonai Y ARpS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

1 \ I • koplyčios visose
1—z y JLŠZcEjLI Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų Antradienio ir šešta- 
’ dieniu vakarais 7 vaL vakaro iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

: —Pranešėjas P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 6597

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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

DR. ST. NAIKEL1S
l’hysician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

Tel. Yards 0334.
Antrad., Ketvirtad^ Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3650

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So.: Ashland Avė.
r ji-įTOS lubos , .. - ■. .

* CHICAGO, ILL. ' ' ‘ 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2886.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 į 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 1

Rez. Tclephone PLAZA 3200

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

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

Namų Tel.: Prospect 1936

8

Kiti Lietuviai Daktarai

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

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

Telefonas YARDS 6818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

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

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

šventadieniais: 11 iki 12
Dr. V. A. Šimkus 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

po$12.5 O
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47 Street
; Tel. Yards 2246

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutartį.PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ FLEITŲ

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

HEJNA BROS.
Lawndale tentai Laboratories

394a WEST 26TH ST. 1724 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Lawndale 2908-9 TeL Monroe 9251

Atdara iki 9 v. p. p.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 S o. Halsted St

LIETUVIŠKŲ RADIO |Af II I
PROGRAMŲ STOTIES

NUO 7:«0-t«» VALANDOS VAKARO " " ■■■■■■!
KAS VAKARĄ—1«# K.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted SL 

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6389 
Rez. Hyde Perk 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų lirų rydytojs
6900 So. Halsted St. 

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

Yards 1139
Yards 1138

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSI

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 $. California Avenue Phone TLafayette 3572

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HĘMLOCK 6111

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Caual 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tek Pullman 1279

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St 
Room 1230.

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

IMA*._______ __ _____________________________ ____

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

L J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė, 
1410 Soulh 49th Gourt

P.J.RIDIKAS
3354 So, Halsted Street YARDS 141»

" 'imu" ..............■ui jhi i............... .. ................. j ,,.w i . ................  Rl

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306
■ 11 "  I. ................................... ..  ■»

DANTIMS
PLEITOS
Pataisoma

UŽTIKRINTOS
FLEITOS «•*£,grąžinami

jei nepatenkinti

Gamyba ir 
(silpnai literaturiš- 

“Lietuvos Aido” 
žmogelis pagal 

pinigų, ūkį pa- 
ar nedirbti” 
bedarbių šalpos 

“Policininko

KLAUSYKIME
VAKARĄ ŠALTIMIERO

jį norėjo, be 
kelti... “Dirbti 
piktai neigia 
skiriamus darbus, 
monologas”. “Malonus ir links
mas gyvenimas”.— su Nekra- 
sovo parafraze “Komu žit liu* 
bQ> vėsėjo, volgotno na Lit- 
vie?!” rašo žydelio, lenko, ku
nigo, dvarininko, kiemsargio, 
spaustuvės darbininko, ir kitų 
nusikaltimus. “Patenkintas” —, 
visur prisitaikąs, tylus tipas. 
“Vedančiųjų vargai” — apra
šyta kaip kaime trukdų visokių 
kumečiai ir panašus vestuves 
(turbut, tiems, kuriuos vadina 
tam tikra litera turką buožė* 
mis), bet yra ir tikro chuliga-. 
nizmo buvimo tiesos (tik dėl 
politiškų sumetimą x galima bu« 
tų šį rašinį išpusti — “ama, ne
kenti kumečių ir panašių!” bet 
Čia tiktų ir STRS jumoristo 
Zoščeųkos rašinėlis “Darbo rū
bai’*, kur užsigaunama, ' kad 
darbininko neleidžiama j resto
ranų, bet baigiama tuo, kad,

NARIAI

Cicero 
Lietuvių 
Direktorių ’ 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

ALBERT V. PETKUS
4704-So. Western Avė, Phone Lafayette 8024

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
. Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI
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IS LIETUVOS
“LIETŪKIO” VEIKLA 1938 METAIS

Pereiti metai buvo palankus 
prekybinėms apyvartoms. Su
laukę gerų grudų, linų, javų ir, 
palyginti, neblogų šakniavaisių 
derlių, ūkininkai turėjo dau
giau pajamų. Tiek ūkininkų pa
jamos, tiek išlaidos didele dali
mi ėjo per kooperatyvus ir Liet
ūkio skyrius. Apyvartos pakilo 
nuo 73 milijonų litų per 1937 
metus iki 113,8 milijonų litų 
per 1938 metus. Pereitais me
tais grudų buvo supirkta 148,- 
898 tonos arba veik 3,000,000

valymo punktų. Neseniai “Liet
ūkio** pradėtas bulvių ekspor
tas pasirodė tiek ūkininkams, 
tiek krašto žvilgsniu naudingas. 
1938 m. bulvių išvežta 1,257,9 
tonų į Italiją, 305 t į Norvegiją, 
150 t j Švediją ir 17,616,7 t. į 
Vokietiją. Už bulves ūkinin
kams išmokėta apie 700,000 li
tų. Sėmenų, vikių, peliuškų, žir
nių, seradėlės, lęšiukų ir dobilų 
sėklos eksportas bei prekyba 
vidaus rinkoje kasmet gana 
žymiai svyruoja. 1938 metais

centnerių. Daugiausia supirkta 
rugių — 81,153 t, avižų — 24,- 
322 t, kviečių -— 21,864 t. ir 
miežių — 21,559 t. Ūkininkams 
už supirktus grūdus išmokėta 
1938 metais apie Lt 25,000,000. 
J užsienius išvežta 129,308 to-

sėklos eksportuotos į 12 kraštų: 
Angliją, Belgiją, Čekoslovakiją, 
Estiją, Prancūziją, Latviją, Nor
vegiją, Olandiją, Suomiją, Šve
diją, Vokietiją ir Italiją. Už su
pirktas sėklas ūkininkams su
mokėta per Lt 2,000,000.

NAUJIENŲ-.A CM E Telephoto
Patty Jane Wadley, kuri 

liko išrinkta Kansas univer
siteto karalaite.

uos grudų: kviečių — 14,087 t, 
rugių — 87,557 t, miežių — 17,- 
469 t. ir avižų — 10,195 t. Eks
portas buvo nukreiptas j šiuos 
kraštus: Belgija — 44,150 t, 
Šveicarija — 26.510 t, Čekoslo
vakija — 15,000 t, Vokietija — 
14,900 t, Danija — 7,669 t, Šve
dija, Estija ir Dancigas — ma
žesni kiekiai. Už eksportuotus j 
užsienį grūdus, kainas skaitant 
su pristatymu į užsienio uostus, 
gauta apie Lt 20,000,000 sveti
mos valiutos. Nuo šios sumos 
reikia atimti supirkimo ir važ
mos geležinkeliais ir laivais iš
laidas. Iš viso apie 35,000 t. gru
dų eksportuota savais laivais. 
1934/35 metais musų grudai 
užsienio rinkose buvo skaitomi 
beveik vienais iš blogiausių, gi 
dabar mes jau esame pralenkę 
net kai kuriuos savo kaimynus. 
Žemes Ūkio Bumams šelpiant, 
1938 metais veikė krašte 319

Pereitą pavasarį linų sėjos 
metu bloga pasaulinės linų rin
kos konjunktūra neigiamai at
siliepė į linų pasėlių plotus. 
“Lietūkis” eksportavo 1938 me
tais linų 4,470,962 kg arba 
23,8% viso krašto išvežimo. Už 
eksportuotus linus “Lietūkis” u- 
kininkams išmokėjo apie Lt 7,- 
000,000. Linų prekybai “Lietū
kis” ypatingo dėmesio kreipia 
nuo 1935 metų. Parengta apie 
20 agronomų linų specialistų. 
Specialiuose kursuose paruošta 
daug naujų linininkų, dirban
čių dabar supirkimo darbe ir 
eksporte. Pasistatydinti nauji 
patogus centriniai eksporto san
dėliai Gubernijoje ir 1938 m. 
pabaigoje jau buvo įpusėta linų 
apdirbimo fabriko statyba. Li
nai nepriklausomo gyvenimo 
metais yra suvaidinę savo užda
vinį ir nuo 1923 m. iki šiol už 
linus gauta per 700 milijonų Ii-

SAUGOKITĖS!
LIGOTŲ VABALŲ — AP
SAUGOKITE SVEIKATĄ SU

Allbert’s specialėmis skryni- 
nėmis durimis 
po ............................
Mes pristatome — pirkite ant 

kredito

ALBERT LUMBER & 
SUPPLY CO.

3800 SO. WESTERN AVĖ. 
Lafayette 2101

*1.95

tų, t. y. daugiau negu primokė- 
jimais remtas pieno, produktų, 
bekono ir grudų eksportas. Rei
kia tik prisiminti, kad linai te
sudaro vos 3% ariamos žemės. 
“Lietūkis” siūlo vyriausybei 
centralizuoti visą linų prekybą. 
Kadangi linus gamina ūkinin
kai, butų natūralu, kad linų 
prekyba butų tvarkoma ūkiškų 
organizacijų.

1937 metų pavasarį “Lietū
kis”, susitaręs su Žemės Ūkio 
Ministerija, ėmė vykdyti sėkli
ninkystės planą. Sėklininkystės 
tikslas — grynai kultūrinis, ne-

kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx%
H — M

►<

M
M

M

Boston Shoe Store
3435 So. Halsted St.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GARBINGAM
FOURTH OF JULY

ĮSIGYKITE

BOSTONO BALTUS
BATELIUS DABAR

1001 NAUJI PATERNAI
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M 
M

M

H
Balti
Juodi 
ir
Balti
Geltoni

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Comer Archer and 

Sacramento Avė.)

žymėjimus. mūšiuose buvo ga
vęs sidabrinį medalį “Za Chra 
brostj”, dabar šį medalį paau
kojo Ginklų Fondui. Be to, šio
mis dienomis gauta 17 jungtu
vinių žiedų, kuriuos aukoja pa
prastai neturtingesnieji vedusie
ji, kurie negali aukoti pinigais. 
Pažymėtina tokia auka iš Mari
jampolės, kur du seniukai Ma
tulevičiai paaukojo savo jung
tuvinius žiedus, kuriuose yra iš
graviruota 1889 metų data. 
Taip pat gaunama labai daug 
įvairių vertybinių popierių, ku
rių Vyr. Vajaus komitetas turi 
visas krūvas.

Apskritai, “Lietūkio** visų 
prekių 1938 m. bendroji apy
varta sudaro Lt 113,863.19. 
“Lietūkio” bendra prekių apy
varta 1938 m., palyginus ją su 
1937 m., pakilo net 56,4%. 
“Lietūkis”, užbaigdamas 1938 
metus, sustatė balansą Lt 43,- 
61'5,984.90 sumos su Lt 957,- 
541.59 gryno pelno. Palyginus 
šį balansą su 1937 m. balansu, 
jis yra padidėjęs net Lt-17,405,- 
207.64.

tyti Klaipėdos sandėlys — ele
vatorius ir pastatyti sandeliai: 
Joniškyje, Joniškėlyje, Kėdai
niuose, Marijampolėje, Pagė
giuose, gyv. namas ir Guber
nijoje 2 linų sandėliai. Sandė
liai Joniškyje, Joniškėlyje, Kė
dainiuose ir Marijampolėje ir
gi perduoti vietos kooperaty
vams. 1938 m. pastatytas 2,000 
t talpos sandėlis Panevėžyje. 
Toks pat sandėlis pradėtas sta
tyti Šiauliuose, taip pat pradė
tas statyti Šiaulių elevatoriaus 
priestatas 5,000 t. talpos, Šiau
liuose linų fabrikas ir Kaune 
auto garažas. Dabar baigiamas 
Kalvarijos malūno pertvarky
mas, pastatyta nauja turbina, 
pastatytas priestatas ir sandėlis, 
sutvarkytas kanalas. Pagal nu
matytą planą, šiais, 1939 m., tu
rėjo būti statomi sandėliai: Ku
piškyje, Gelgaudiškyje, Biržuo
se, Dusetuose, Tryškiuose, Kal
varijoje, Baisiogaloje, Pakruo- 
juje, Pandėlyje ir Kauno ele
vatoriaus priestatas. Tačiau, ry
šium su Klaipėdos netekimu, 
pasunkėjo sandėliams statyti 
specialus kreditas ir todėl šių 
sandelių statyba turės būti nu
kelta. Tą patį reikia pasakyti ir 
dėl sandėlių, numatytų stalyti 
1940 m. Alytuje, Simne, Tytu
vėnuose, Rietave, Laukuvoje 
Kaišiadoryse, Viduklėje, Pilviš
kiuose, Jurbarke ir Vilkijoje. 
1937 m. nupirkta keletas dide
lių sandėlių krašto viduje ir 
6,060 ma talpumo Klaipėdoje; 
dabar pastatyti ir statomi dide
li sandėliai Gubernijoje, Radvi- 
iškyje, Kėdainiuose ir Panevė

žyje. Pastatyta visuose reikalin
guose punktuose mažesni san
dėliai prie kooperatyvų ir “Lie
tūkio” skyrių, be to, benzinui 
pardavinėti 40 kolonkų.

KAUNAS, V/30 — Ginklų 
Fondui aukos vis tebeplaukia. 
Provincijos Ginklų Vajaus ko
mitetai dabar prisiunčia aukų 
lapus ir* įvairius daiktus, auko
jamus tėvynei ginti. Kretingos 
vienas senas lietuvis, buvęs ru
sų armijos karys, kuris už pasi

Skelbimai Naujienose 
oda naudą dėlto, 

ad pačios Naujienos 
rH hm udliim

Phone LAFAYETTE 0461
United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00

4%Išmokė jom 
už padėtus 

pinigus
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

Pasirendnotl
O'fiso Valandos: nuo 9 ryto iki
6 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die

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

STANDARD FEDE8AL SAV-
INGS & LOAN ASSOCIAtlON

of CHICAGO
JVSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

SAUGOKIT
SAVO 

SVEIKATĄ 
IR CENTUS

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

pagrįstas pelnu. To plano pa
grindas — kuo pigiausiai pa
teikti ūkininkams veislinę sėk- 
lą

sta tybos medžiagų sunaudo
jimas ir įvežimas krašte kasmet 
didėja. 1937 m. cemento buvo 
įvežta 95,000 t už Lt 4,265,000, 
o 1938 m. jam 124,000 t už Lt 
6,200,000. — “Lietūkis” cemen
to prekyboje užima gana stam
bią vietą, nes 1938 metais turė
jo 59 5% viso į kraštą įvežimo. 
Geležies “Lietūkis” pardavė 
1938 m. 3,728 t už Lt 1,015,000. 
Kraštas per metus įveža 30-35,- 
000 t geležies, tad kooperatyvai 
šios prekės pardavime tedaly
vauja apie 12%. Stiklo “Lietū
kis” įvežė 4,500 dėžių už Lt 
245,000, arba 22% viso krašto 
importo. Skardos įvežta — cin
kuotos už Lt 860,815, juodos — 
už Lt 153,945, vinių už Lt 1,- 
065,004 ir kitų geležies dirbinių 
už apie Lt 500,000. Vandentie
kio ir kanalizacijos reikmenų 
parduota už per Lt 1,350,000. 
Anglies 1938 metais ‘^Lietūkis” 
vežė iš Anglijos apie 22,000 to
nų, apie 3,500 t kokso ir apie 
3,000 t antracito. Anglimis pa
daryta payvarta siekė Lt 1,175,- 
000. Cukraus 1938 metais “Liet
ūkis” pardavė 227,558 maišus 
po 100 kg. Gabalinio cukraus 
.938 m. per “Lietūkį” buvo 

parduota 7,749 dėžės. Apyvar
ta cukrumi siekė per Lt 20,000,- 
000. “Lietūkis” 1938 metais į- 
vežė maltos druskos 20,860 t, 
gabalinės — 5,377 t ir stalinės 
— 3,636 t, viso — 29,873 t. 
Druska padaryta apyvarta sie
kė Lt 2,369,000. Silkių “Lietū
kis” 1938 metais įvežė ir par
davė, daugiausia per koopera
tyvus, apie 18,000 statinių. Iš 
viso į Lietuvą silkių įvežama 
<asmet apie 70,000 statinių už 
apie 3,800,000 litų. Tokiu budu 
“Lietūkis** 1938 metais įvežė 
26% visų importuotųjų į Lie
tuvą silkių. Parduotų silkių ver- 
ė siekė Lt 1,220,000. Gana 

stambias pozicijas “Lietūkio” 
apyvartose 1938 m. užėmė taba
kas ir jo dirbiniai — Lt 2,563,- 
000. Trąšų: zuperio, tomamil
čių ir kt. “Lietūkis” 1938 m. 
pardavė 144,788 tonas, žemės 
ūkio mašinų ir įrankių apyvar
ta 1937 metais siekė Lt 3,643,- 
000, o 1938 m. —. Lt 5,920,000. 
Ūkininkai per “Lietūkį” ir koo
peratyvus pasirūpina apie 80% 
visų jiems reikalingų ž. u. ma
šinų. 1938 metais “Lietūkis” 
pardavė: žibalo, gazolino, ben
zino, motorino, įvairių alyvų ir 
kitų naftos produktų 20,513 to
nų už 7,5 milijonų litų. Alyvai 
ir specialieji benzinai vežami iš 
Jungtinių Amerikos Valstijų. 
1935 m. pastatyti 2 mediniai 
sandėliai — Šiauliuose ir Plun
gėje. 1936 m. pastatyta 13 san
dėlių: Mažeikiuose, Tauragėje, 
Telšiuose, Ukmergėje, Pasvaly
je, Pagėgiuose, Papilėje, Šedu
voje, Linkuvoje, Gudžiūnuose, 
Skuode, Anykščiuose, Žeimely
je. Visi suminėti sandėliai, iš
skyrus Mažeikių, Telšių ir 
Skuodo, perduoti vietos koope
ratyvams. 1937 m. baigtas sta

Auto Savininkams 
Pranešimas

Waggoner’s Greasing Palace, 
4406 S. Kedzie praneša, kad 
per iškilmingą/ ^darymą, ku
ris eis per penktadienį, šešta
dienį ir sekmadienį, su kiek
vienų 7 galionų gasolino pir
kiniu duos dykai 4 kvortas 
aliejaus.

Jei kam šiuo sykiu nereika
lingas aliejus, galės gauti ti- 
kietą, kuri galės išnaudoti vė
liau, arba 64 centų vertės kre
ditą norimam aliejui pirkti. 
Taigi, galima pasielgti taip kaip 
patinka ir patogiau.

(Skelb.)

VVestinghouse 
REFRIGERATOR

Musų krautuvė yra elektros inžinierių lietuvių 
krautuvė. Mes kaipo elektros ekspertai patariam pirk
ti VVestinghouse pas mus dėl geresnio patarnavimo. 
Atvažiuokit, pamatyki't, pirkit. Mokestis $500 į mėnesį 
— kaip renda. Kainos teisingos ir žemos. Patarnavi
mas geriausias ir sąžiningas.

General Radio Store
3856 Archer Avenue, Chicago, III.

. h Telephone Lafayette 6105
............ NlO '• I ■ I 'H . ........................................       ■ ...................................

Užpirkom daug elektrikinių refrigeratorių 
' ir nupiginom kainas

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

GENERAL RADIO STORE 
Lietuvių Krautuvė Per 12 Metų 

3856 Archer Avė., Chicago

Iškilmingas Vasarinis Atidarymas
Penktadienį, Šeštadienį ir Sekmadienį—Birželio 23, 24 ir 25 d.d.

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

DEARBORN HEALTH AND 
PHYSIO-THERAPY SERVICE

Formerly DR. ROSS’ 
Health Servise and Laboratories 

35 SO. DEARBORN STREET 
x Phone Central 4641 4

kampai! Monroe St., Chicago III. Itnkita el»- 
rotorių’ iki 6-to aukoto. Priėmimo kamb. 606 
dėl vyrų ir 508 dėl moterų. Valandos: 10 
a. m. iki 5 p. m. Nedėllomla 10 a. m: iki 
12 v. Paned., Sered. ir Subatomia nuo 10 
a. m. iki 8 p. m.

UŽEIKIT PAS
PĘTE YOUNG

' \ > — narys —
, . t 271 AM. LEGION POST 
CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS

Schlitz Alus 
82nd ir KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus) 
WILLOW SPRINGS, ILL.

OI L4 KVORTOS

METRO
MOTOR

TAI SOCONY VACUUM PRODUKTAS
(Arba tikieta's, kur j galėsite panaudoti vėliau)

AR 64c KREDITO JŪSŲ MĖGIAMAM ALIEJUI 
SU KIEKVIENU

7 GALIONŲ MOBILGAS REGULIARIO AR ETHYL PIRKINIU
JŪSŲ APSAUGAI —Mes Nelaikome 3-čios Rųšies Gasolino

M 
M 
M

ir Balti
ODOS PADAI IR JUMBO CREPE PADAI 

NAUJI PATERNAI

Nauji sandaliai
Nauji Oxfords 
Nauji Sporto 
Oxfords
Juodi
Pasirinkite dabar

NAUJI BALTI VYRAMS
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« Star Brand and Poli Parrot Bateliai
j Didelis pasirinkimas iš vaikų styliaus
« xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx
m Įsigykite porą Red Cross batelių moterims
« Ekspertiškai pritaikinti Florsheimi Vyrams
įxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5

IKARUS
NUPLAUNAME 50C

ŠEŠT„ SEKM. IR ŠVENTADIENIAIS 69c v

WAGGONER’S GREASING PALACE "4
4406 SOUTH KEDZIE AVENUE

ATDARA VISĄ NAKTĮ

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
Uties.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vaL Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vaL 

po pietų.
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Si*bwi0ion Rittt;

$8.00 per year in Chicago 
3c pey copy.

Metams _____
Pusei pietų .

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

. .75

APŽVALGA
NAUJIENOS, Chįcągg, UI. ■ - -

------- ----------------------“11 GMŠKIS, bei ne
GLOSTYK

Pęnkjtąd., Birželio 23, 1939
t ai..

3c 
18c 
75c

DUONOS KAINOS

Entered ąs Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Ilk uųder the act of 
March 3rd 1879.

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

Vienam mėnesiui --------
Chicagoj per išnešiotojus:

Viena kopija-------------
Savaitei ....................... ..
Mėnesiui -------------------

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metam?------------------------ - $5.00
Pusei metų------- ------------ 2.75
Trims mėnesiams ■■ ......... — 1.50
Dviem mėnesiams ----------- 1.00
Vienam mėnesiui -------------   .75
Lietuvoje Ir kitur užsieniuose

$8.00 
4.00 
2.50

Metams-----------
Pusei metų -----
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

prderiu kartu su užsakymu.

Karaliaus misija
Laikraščiai praneša, kad Anglijoje eina nepaprastas 

prisirengimas su didžiausiomis iškilmėmis pasitikti grįž
tantį karalių Jurgį VI ir karalienę Elžbietą.

Kaip žinia, jie grįžta iš naujojo pasaulio, kur ap-l 
lankė Kanadą ir Jungtines Valstijas.

Tai buvo pirmas toks atsitikimas istorijoje, kad Bri
tų imperijos galva aplankė dominiją., Aišku, kad tai bu
vo padaryta “ne taip tik sau”. Ne sveikatos ir kelionės 
malonumais vadovavosi karalius vykdamas į Kanadą: jis 
turėjo tam-tf&ą misiją atlikti. Ir ta misija buvo pagrįs
ta imperijos interesais.

Kanada yra Anglijos imperijos dalis, kuri naudojasi 
dominijos teisėmis. Ji turi savo parlamentą, leidžia savo 
įstatymus, nepriklausomai tvarko savo krašto ekonominį 
gyvenimą. ,

Ekonominiu atžvilgiu Kanada yra daug glaudžiau 
susirišusi su Jungtinėmis Valstijomis, negu su Anglija. 
Pavyzdžiui, 1936 metų gale Kanadoje buvo investuota ke
turi bilijonai dolerių Amerikos, kapitalo. Tuo pačiu metu 
anglai ten turėjo investavę $2,725,000,000.

Kanadiečiai turėjo investavę Amerikoje vieną bili
joną dolerių, o Anglijoje — tik nedidelę to dali, būtent, 
50 milijonų dolerių. v

Prekyba tarp Kanados ir Amerikos yra labai gyva: 
1937 m. Kanada eksportavo į Ameriką už 425 milijonus 
dolerių prekių, o importavo, — už 400 milijonų. Tais pat 
metais iš Anglijos ji importavo prekių už 100 milijonų. I

Taigi tie keli skaičiai aiškiai rodo, jog Kanados eko
nominiai ryšiai su Amerika yra daug glaudesni, negu su 
Anglija. ... t & , *’ > n

O kadangi paprastai- ekonominis bendradarbiavimas 
valstybių santykiavime vaidina labai svarbų vaidmenį, 
tai daugelis reiškia tą nuomonę, jog Kanada iš viso yra 
artimesnė Amerikai, negu Anglijai.

Tenka pasakyti, jog ne be pagrindo taip tvirtinama. 
Tradiciniai ryšiai tarp Anglijos ir Kanados nėra labai 
tvirti. Maždaug 51 nuošimtį Kanados gyventojų sudąr.o 
anglo-saksai. Vadinasi, išeiviai iš Anglijos. T.ačjau jie yra 
linkę greičiau save vadinti kanadiečiais, negu anglais.

Apie 33 nuošimčius kanadiečių sudaro prancūzai. 
Britų imperijai tas elementas yrą visai nepalankus. Ka
da tarp Anglijos ir Italijos kilo nesusipratimas, tai Ka
nados prancūzai visai nedvejodami savo simpatijas reiš
kė fašistams. Ir iš viso pastaruoju laiku Kanados pran
cūzuose fašistinis judėjimas pradeda pusėtinai įsigalėti.

Kad Kanados prancūzai nėra Britų imperijai palan
kus, tai apie tai galima spręsti iš to, jog pasaulinio karo 
metu Quebec provincijoje teko nutraukti kpnskripciją. 
Tai buvo padaryta todėl, kad bijotasi atviro sukilimo.

Karaliaus misija tad buvo sustiprinti tarp Anglijos 
ir Kanados ryšius. Paskutinieji Europos įvykiai lyg sa
kyte sako, jog visai netolimoje ateityje Britų imperijai 
teks žūtbūtinę kovą vesti. Tai kovai ji stengiasi iš anks
to pasiruošti, Jai rupi patirti, kokios paramos tokiu at
veju ji gali tikėtis iš savo dominijų, p ypač iš Kanados.

Karaliaus misija tad ir buvo, kaip anglai sako, savo 
rųšies “feeler”: buvo bandoma patirti, kaip žiuri Kana
da į Britų imperijos reikalus, ir ar ji yra pasirengusi 
stoti į pagalbą, jei imperijai susidarytų pavojus.

Lietuvos socialdemokratų lei
džiama “Mintis” paduoda duo
nos kainas, kurięs vyravo per
nai kaį kuriose Europos? valsty
bėse. Vįenas kilogramas duo
nos (kilogramas sudaro trupu
tį daugiau nei du svarus), skai
čiuojant amerikoniškais pini
gais, kaštavo maždaug taip:

Prancūzijoje ...... . 8 centai
•Anglijoje ..............  8^
Vengrijoje ........... 8^4
Rumunijoje ....... . 8 1/5
Jugoslavijoje ........ 8Į/2 
Vokietijoje ....... 13^
Italijoje ..............  16i/2

Tai labai budingi skaičiai. Jie 
rodo, kad diktatūrų kraštuose 
duona yra dvigubai brangesnė 
nei demokratinėse šalyse.

LENKIJOS VOKIEČIŲ 
SOCIALISTŲ ATSI

ŠAUKIMAS

Geriausias agentas

Į/. Pruseika sumanę “pajuo- 
_______ kauti”; girdi, kas čia pasidarė, 
mis valandomis veiks ben-|^?^ Naujienos jau kelinta 

‘dięną neberodo sovietų Rusijai 
liežuvio.. i

■ f

drai.
Gegužes Pirmąją mes de

monstruojame už nepriklau
somą, laisvą Lenkiją!”

Mažo žmogaus nepapras 
tas garbinimas

Hitlerio per radiją pasakyta kalba. — Versalio sutartis. 
•— Jei ne toji sutartis, tai Hitleris ir šiandien Vieno
je sienas dažytą 
šauliui grūmoja. — Hitleris turėtų būti dėkingas 
UakĮjąi,

Neišprusintas chamas, kuris pa-kylą, pagal Jurgį ir kepu
re.

Kelia kartus apsivertęs rągor 
žium, Prusrika paaMarę dj-; 
džiauaias Stajiup garbiutojas. 
Jh negali atsidžiaugti to diktą-. 
toriaus kruvinai dm’bais, j 

Žinoma, laisvam laiavėc bepi
gu Pruąeįkaį garbinti BHiną 
įgyvenant laisvoje Amerikoje, 
Vįisai kitokią damą jįs butų ūžt 
traukęs, jei sklokųiinkavimo 
laikais kviečiamas butų į Mas
kvą nuvykęs pasiaiškinti.

Viename Rusijos zoologijos 
darže prie tigro iiarvo buvo 
toks užrašas: “Liubujsia, no ne 
glad” (atseit, “gėrėkis, bet ne* 
glostyk”).

Matyti, to išmintingo patari
mo laikosi ir Pruseika: iš tolo 

tos, o jų turtai išvežti į kitas Rs labai gėrisi Stalinu, tačiau 
pasaulio dalis. Kadangi tuo bu- "glostyti” jo nenori. Tur būt, 
du yra laužomas pusiausvyros nujaučia, kad toks glostymas 
dėsnis, tai šiandien mes turime Uam i sveikatą neišeitų. Juk jei- 
išplovimus, potvynius, dulkių gu <HS savo laiku butų susigup- 
audras ir kitokias negeroves, (lęs ir nuvykęs į Maskvą, tai 
kurios sudaro žmonijai rimtą greičiausiai Stalinas šiandien 
problemą. nebūtų turėjęs vieno garbinto-

Charakteringiausias musų ko- po: su Pruseika butų atsitikę 
mercinio amžiaus pažymys yra las Pab l<as atsitiko su tukstan- 
nebojimas, nesirūpinimas atei- šiais khų “paklydėlių”, kurie li- 
timi. Stengiamasi tuoj viską su- p° likviduoti, 
grobti, kas tik galima, o kas - ---------------
bus rytoj — tai nesvarbu. Va- X4T . F
dįpasi, po musų — tegul hunai iviargumynar 
nors potvynis, kaip pasakė sa-  
VO laiku prhncuzų karalius. - t ______ __ Karalius, kuris ture-

“LĘBĘNSRAUM” | j0 320 ŽlUOIUĮ

Atrodo, kad turėti daug 
žmonų yra jau visiškos pra
eities dalykas, kad musų lai
kais tokių išdaigų nebegali be
pasitaikyti. Tačiau jei kas 
taip galvotų, stipriai apsiriktų: 
dar ir mpsų Jaikąis esama 
kraštų, kuriuose' vyrai turi po 
keletą, kelioliką ir kartais net 
keletą šimtų žmęnų. Mahome
tas savo tikintiesiems papra
stai lęidžja (urėti keturias 
zmęjtas. Tačiau turtingesnieji 
arabai žmonų turėdavo tiek, 
kiek kam patikdavo ir kiek 
kas įstengdavo išlaikyti. Jr mu
sų dienomis ne vienas arabas 
klajoklis ir net sėslys tebeturi 
haremus, kuriuose laiko užr 
darę buriąs žmonų.

Bet gal būt rekordą žmonų 
[skaičiumi sumuša Prancūzijos 
valdomos Kaųibodžės valsty
bėlės karaliukas 
Manisonga. Visus 
iš gyventojų renka Prancūzi
jos pastatyti valdininkai, o ka
raliukui Prancųzija moka tam 
(ikrą algą, iš kurios jis ir iš
laiko sąv.p dvarą ir žmonas. 
Algą karalipikui Prancūzija tu
rėjo mokėti gąjpa nemažą, nes, 
mat, karaliukas turėjo net... 
3:20 žmonų, O yi?os žmonos 
gyveno gana prabangįngai, ka- 
rąliuka? pirkę joms brangių 
dovanų ir J. t,

Pasirodo, kąd jaunos mer
ginos ne tik nesibijodavo tapti 
karaliuko žmonomis, bet ne 
viena to tik ir trokšdavo, nes 
čia, karaliuko rumuosę, buvo, 
puikiausias gyvenimas, Savo 
žmonų tėvus karaliukas taip 
pat nepamiršdavo — jioms 
taip pat paskirdavo brangių 
dovanų. Ųž tai tęvąi net trokš
davo savp dukteris atiduoti į 
Siruvathos Ma.nisopgos hare
mą. ir

Kad s.uma&nti per dideles 
įšlaidąs, prąnęųzai pašildė ką- 
ralmkui sumažini! žmonų skaL 
,čių, Tok? pasiūlymas karaliu
kui buvę didęjis smūgis. Ta
čiau ką padąrysi—klausyti 
reikęjp. Jis ęme dęrėtis ir jam 
pąyyko* išsiderėti $ąų dar 
žmonų, p J50 turėję būti 
leista”,

Pas mus vyrai dažnai 
juoją yįeną žm°.Uą turędąpii» 
o čja tprejo net 320, ir tai 
džiaugęsi. ,

NESIRŪPINIMAS 
ATEITIMI

Mihvaukee mieste vyksja 
mokslininkų konferencija (A- 
merican Association for Advan- 
cement of Science), kurioj e la
bai įdomų pranešimą padarė 
plačiai žinomas ekonomistas ir 
Wisconsin universiteto profeso
rius, Dr, George S. Wehrwein.

Pranešėjas nurodė, jog dėl 
,dabartinių pasaulio bėdų tenka 
kaltinti žmonių godumą ir ieš
kojimą pelnų. Senjau pasaulyje 
buvo palaikoma pusiausvyra. 
Bet su industrinio kapitalizmo 
besivys tymu didelės erdvės li
ko tiesiog dykumomis pavers-

Gegužės Pirmosios proga 
Lenkijos vokiečių socialistų 
darbo partija išleido atsišauki
mą, kuriame yra išdėstoma vo
kiečių socialistų pažiūra į Len
kijos respubliką. Tasai atsišau
kimas, kurio vertimą paduoda 
“Mintis”, skamba taip:

“Vargiai ra$į šiandien tau
tą ar šalį, kuriai negrėstų pa
vojus būtį diktatūrinių vals
tybių smurto politikos auka. 
Lenkiją tenka priskirti prie 
tų valstybių. Lenkijai šian
dien grasinama ir ji, kad ap
sisaugoti nuo pavojaus, daro 
dideles pastangas. (t

Lenkija beveik 150 niČJų 
kentė svetimų viešpataviiįią. 
Jos politinis įr kųlturipis'^vys
tymasis perdaug gentkarčių 
svetinių jėgų buvo Slopina
mas. i

JeigUį šj^yeiv;lenkų tauta 
pasirengusi bet kokią kaina 
ginti savo krašto nepriklau
somybę, tai nėra vien tik sa
vo krašto gynimas. Tai yra 
taip pat stambesnis indėlis 
paskutiniame baudyme: pri- 
'yej’sti diktatūrines valstybes 
laikytis taikos, arba, jei tąs 
nepasiseks, diktatūrų žygia
vimui pirmyn pastatyti už
tvanką, į kurią turi sudužti 
jų smurto politika.

Vokiečiai darbininkai, šio-! 
je Lenkijos nepriklausomy
bės kovoje musų vieta aiš
ki. Mes šioje kovoje su lenkų 
darbininkais įr kitais šalies^ 
darbo žmonėmis stovėsime 
vienose gretose. Mums šven
ta kiek vieno krašto įr kiek-, 
vienos tautos laisvė įr nepri
klausomybė; musų gimtinės, 
Lenkijos respublikos, nepri
klausomybė, kurios piliečiai 
mes esame, dar šventesnė!

Bet šioje kovoje nęĘeiJiią' 
užmiršti, kad musų neatme
tamų reikalą vimų įgyvendi
nimas krą$Je yra net daugiau, 
negu būtinumas. Krašto de^ 
mokratizącija yra piįvn.inė 
sąlyga, kad suteikti kraštui- 
ginti visas jėgas, o taip pat 
paskatinti kūrybą kitopę srir 
tysę. Mes bu tipai reikaląują- 
rije krašte įgyvnndįnti Jobų- 
Ją .demokratmę sąntvarką.

Taip neturi įvykti, kad sun
kiose valandose be teisių ar?, 

j ba aprėžtomis teisėtais ma
sės nuošaliai stovėtų. Taip: 
pat ir Lenkijos tautinės ma-* 
žumos, turėdamos lygias įei-Į 
sės ir savo kultūrinių teisių- 
apsaugą, neturės priežastie 

I bųjti abejingos kRftšįo lilritaUi.l 
Lenkijos laisva liaudis kieku

Nacių vadai savo kalbose 
nuolat pabrėžia, kad vokiečiams 
trūksta “Lębensraum’o”. Vadi
nasi, “erdves gyventi”.

Erdvės praplėtimo sumeti
mais naciai ‘pasigrobė Austriją. 
Vėliau Sudėtų teritoriją, Čeko
slovakiją 'iarp pagaliau, Klaipė
dos kraštą. ;l

Tokiu budu naujų “erdvių” 
Hitleris įsigijo pusėtinai daug, 
bet pasirodo, kad vokiečiams 
vis dar tebėra ankšta ir jie sa
vo naujose . sienose negali išsi
tekti. Jie dabar jau taikosi prie 
Dancigo ir lenkų koridoriaus.

Maža to, vien tik “naujomis 
erdvėmis” naciai nebenori pasi
tenkinti: jie jau pradeda reika
lauti sau ir turtų, gamtos ištek
lių. Girdi, Vokiečiai tol nenu
rims, kol jie tais turtais galės 
naudotis. į ’

Propagąhd6!š ministras* Paul 
GoebbeJs jau' keliais atvejais pa
brėžė, jog vokiečiams turi būti 
atidary tas kelias į pasaulio gam
tos ištelU-ius,. Esą, į tuos ištek
lius jję tokią pat teisę turi, kaip 
ir Anglija bei Prancūzija.

Žinoma, naciai viską nori iš 
kitų iiųtį b$ duoti niekam nie
ko nežada. Vadinasi, jie laikosi 
to nusistalyfno, kad “kas tavo 
— tai mano, o kas mano — tai 
jnano”.

Sirovatha 
mokesčius

TUOJ

(Musą specialaus korespondento Lietuvoje)
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Amerikos lėktuvų ir ginklų įmonės turėtu Hitleriui 
•mokėti komisą; niekas kitas neprisidėjo tiek prie jų biz
nio pugerininjo, kaip Vokietijos fiureris. \

Kiekvieną mėnesį ginklų, amunicijos ir lėktuvų dirb
tuvės gauna užsakymų už $10,000,000. Apskaičiuojama, 
kad per šiuos metus ginklų, lėktuvų įr kitokių kąrt> pa
būklų Amerika parduos kitoms valstybėms ju? $į^07000,- 

r r i4 i tirui
Už tokio milžiniško biznio gavimą tos firmos sįavP 

agentams turėtų išmokėti gal kelis milijonus dolerių. Ta
čiau šiuo atveju jų geriausias agentas komiso, tur būt, 
negaus. V ‘

Kalba čia eina apie Hitlerį, kuris iš tiesų yra ge
riausias ginklų ir amunicijos fabrikų agentas. Kadangi 
jis nuolat ginkluojasi ir vis rengiasi naujas teritorijas 
grobti, tai jo artimi ir tolimi kaimynai irgi priversti yrą f to Bfenio agentas*

&inių savaitraštis “Time” su 
pašaipa pastebi, jog tarp Angli
jos ir spvietų Rusijos neįvyksta 
susi tarimo dėl žodžio “seičas”, 
kurį rusai labai mėgsta vąrtotį.

žodį “seičas” rusai vartoja bei 
paliovos. Tačiau, kai rusas sa
ko yseičąs”, tai Jas ‘‘seičas” to
li grąžu naviišada reiškią “tuoj”: 
jis gali reikšti kelias valandas, 
kelias dienas, kelis mėnesius ar 
net kelis melus.

Taigi, dabar, esą, niekas ne
galį pasakyti, ka<a bolševikai 
priejs prie susitarimo su aug
iais, kadangi’ jų “seičas” neturi

(Tęsinys)
Veik tik Lenkijos dėka šian

dien Hitleris turi pakrikdytą ir 
užkariautą Čekoslovakiją ir o- 
kupuotą Klaipėdos kraštą, o 
mes visi trokšte trokštame, kad 
Hitleris kaip galima greičiau į- 
gytų tai, ką jis prieš karą tu
rėjo ir apie ką svajojo, iš ko 
duoną valgė, — tai viedrą su 
dažais ir teptuką. Tikrai tuo
met Europoje butų visai ramų.

Taigi, Hitleris ir Lenkijai ne
parodė savo reikiamo dėkingu
mo! O juk Lenkija daugiausia 
yra padėjusi pastangų Hitleris 
garbę sustiprinti.

Lenkija nutiesė kelius į Miun
cheną. Lenkija pažibino tą nak
tį, kai Hitlerio vedama kariuo
menė žygiavo į Čekoslovakiją!

Lenkija Versalio daromos tai
kos metu dėjo visas pastangas, 
kad Lietuvai netektų jos istori
nės žemės į vakarus anapus Ne
muno. Lenkija darė visa, kas 
tik galima daryti, kad Lietuva 
Klaipėdoje pilnu šeimininku ne
įsigalėtų!

Ir štai Hitleris, tasai storžie
vis, neįšprusintas vyras dabar 
puola Lenkiją! Negražu, ponas 

'| Hitlerį!
Hitleris pasisakė, kad esąs lai

mingas, kad su Lietuva taip 
gražiai atsiskaitė dėl Klaipėdos 
krašto. Esą visos sąskaitos čia 
baigtos!

Ir vėl ne tuo adresu tarti žo
džiai !

Tark juos Prancūzijai, Angli
jai, Italijai, Japonijai, tieittš 
Klaipėdos krašto garantams, ku
rie neleido Lietuvai kaip tinka
mai tame krašte įsigalėti!

Mąžutė į/ietųvų tokio didelio 
vyro kaip Hitleris laimingu ne
guli padaryti. Dideliems vy- 
rams dideliuose vandenyse mil
žiniškais laivais plaukioti, bet 
ne Klaipėdos mažučiukiame uo
ste laivelyje plaukioti!

Iš seno yra žinoma, kad ma
žesni vandens žymiai yra pa
vojingesni! Bet Hitleris yra sau
sumos vaikas, Austrijoje gimęs, 
tai šios jurininkų gyvenimo tai
syklės nežino!

Labai pravartu tai, ponas 
Hitlerį, įsidėmėti!

O kaip sausumos vaikui dera 
žinoti dar kita gyvenimo išmin
tis, kad mažas kupstas didelius 
vežimus verčia!

Taigi, Lietuva per maža to
kiam vyrui laimę nešti! Lietu
vos jurų vandens per šiaurį to? 
kieųrs dįdęlįęms vyrams plau
kioti! Bet Hitleris gyvendamas 
tik iš kitų malonės, hetuyišlmi 
tariant, elgėtęs krepšio išaugin
tas elgetiškai elgiasi.

Puola lups, kurie jam įld šiol 
buvo duosnįųųsi! Puola klastin
gai, ne atymaį nes jiems grū
moti neišdrįsta! Tai ar ne per
daug Hitleriui teikiama garbės 
jo pranešimais taip domėjantis, 
nes jais ji$ęį nieko naujo J|epa-

IU l f
džja karo orkestru užimti sve
timas žemos ir stebisi to vyro 
neva drąsa, o.tasai vyras sako
si laimingas, kad turėjęs pro
gos lietuvių rankomis pastaty
tame mažutėliame uoste pavie
šėti!

Susmulkėjo pasaulis!
Pasaulis leidžia iš jo tyčiotis 

labai mažam vyrui, labai ribo
tų galėjimų, kuris laimės ieško 
lik mažutėliame uoste!

Tai išpaikintas šių laikų vai
kas !

Tai Versalio taikos produk
tas!

Ir tasai žlibis vyras dar iš 
tos Versalio taikos tyčiojasi! 
Tik Versalio taika Hitlerį pa
gimdė ir tenka manyti, kad tik 
antroji Versalio taika Hitlerį 
grąžins prieškariuiems laikams. 
Bet šioji antroji Versalio taika 
greičiausiai bus padaryta jau 
nebe Versalyje, bet Maskvoje, 
todėl Hitleris dabar savo kal
boje apie SSSR visai nutylėjo, 
nes to širšių lizdo nenori pa
liesti.

Su SSSR kalba gali būti la
bai prasta, nes čia vietoje graž- 
bilystės prabils gausios patran
kos ir stiprios bombos iš pa
dangės !

Štai
laimingas 
uostą, čia 
džia!

Čia tai 
lai, ką prieš karą turėjo — 
viedrą su dažais ir teptuką sie- 
noms% Rąžyti! t
-<Munu lik’lenką, palinkėti vi

sa tai kaip galima greičiau įsi
gyti, kitaip butų negražu 
Vilhelmo II pėdomis eiti — 
slaptai per žalią sieną be užsie
nio paso pasprukti!

Taip, Hitleris turi sveiką nu
jautimą, todėl ir SSSR jis sa
vo kalboje nepalietė. Nepalietė 
todėl, kad dar tame mažame 
Klaipėdos uoste galutinai ne
įrengta karo laivų įsistiprini- 
mai.

Dar Baltoskandijos valstybės 
nėra galutinai palenktos Hitle
rio malonei, todėl geriau SSSR 
nepaliesti. Atsarga giedos neda
ro!

Viena tik galima pasakyti, 
kad Hitleris šiuo atsitikimu tu
ri visai sveiką nujautimą, Taip 
lygiai, kaip jisai gerai nujautė 
tikrąjį kelią į Miuncheną.

O vistiek, pasaulis perdaug 
djde.lės garbės sudaro tam jiš 
esmės mažam vyrui! Visai be
reikalinga reklama.

Šiaurės Amerika reklamos 
kraštas ir tasai kraštas garbin
go prezidento lupomis neišken
tė Hitlerio nepa reklamavęs!

Para ReMpm-
(GALĄS)

delko Hitleris jaučiasi 
užsukęs į Klaipėdos 
lai ir bus galo pra-

Hitleris laimės visa

yjępu ląiku ir ypač .sunkio- Jfelips prasmes.

spaliai fciegaiėdMii w»ie gfcifc-
ly įr lėktuvu pąsjgajnintj, jię duoda milžiniškus ųg^.ky- 
mvs Amerikai ir Kwka‘‘fiasįi”

Taigi, ir išeina, kad Hitleris yra geriausias tos sri-

■170
“ab

de-

Tarytum pasaulis jau neturį 
kuo geresniu, didesnių, kilnes
ni# dom^Jis, o kaip tik šituo 
vyr#, kuris iki ^pl išimtinai ki
tų įgįpėjimaįs gyvnųa ir sako
si esąs kad galėjęs
užsukti į Kląį^dps njąžįtį uo
stą!

Kaip maža tfliu yyrul 
o pasaulis mąųo
Hitleris tenkinasi tik dideliais: 
karo žygįąisį 

o Jo iki šiol tariamieji karo 
žygiai, tai tik vaikų žaidimas į 
karą! Nuostabus tasai pasaulis, 
kad vyrais, kaip Hitle
ris taip domįtų! Pasaulio galiū
nai Hitleriui leidžia žaisti, lei- Lietuvoje.

ir tiki, kad

Iš Lietuvos
S4.U.NAS, VŽ3O'— Subačiaus 

valsčiuje mirė buvęs .teisingu
mo ininistrąs įr buvęs ilgame
tį? valstybės kontrolierius Vj.n- 

ftariblis. V.27. pęlajdotęs
SutaĮiąiis kapinėse. ~

— o —
JAUNAS, V/30 — Vilniaus 

Vidvęda leido vėl veikįį lietuvių 
?pmr|9 klubui, kurio veikiųją 

ęustabdę valdžios .orgai^i. 
Klubo konfiskuotas turtas bus 
grąžintas.

KAUNAS, V/26 “Vyriau
sybės Žinių*’ geg. 21 d. numery
je 645 paskelbtos mėgėjų radi
jo stotims įrengti ir naudotis 
taisyklės, kurios prisidės pyle 
mėgėjų radijo tdn.čių plitimo

'r.
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Geriausia Vieta 
Praleisti Atostogas

Viena iš geriausių vietų dėl atos
togų, tai yra Wolf Lake, Michi- 
gan. Geriausią dėl maudymo? 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, Michigan

BOX 15

PILIPAVIČIUS TIKRAI NEABEJOJA, KAD 
JU DARBAS PAVOJINGAS

Paliko Gyvrfs Todėl, Kad Buvo Greitesnis 
Už Kitus
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VIENINTELIS LIETUVIŲ 
MEDŽIO SANDELI

Įvairių rūšių medžiaga staty
mui ir taisymui namų. PorČių įx 
garažų. Durių ląngų jy kjtąkių 
medžių, popiera stogams ir poy.- 
čiams. Apskaičiavimas dyktf.

Zolp Milwork & Lupfrejr 
3554 S. Halsted St, Yąrds 
Atdara vakarais ir nedaliomis. ' 

Duodame išmokėjimais,.

Norėdami pigiai pjrktį lumhęrį, 
kreipkitės į

Sibley Lumber Co.
2x4 naujos 2c pėda 
2x6 naujos 33 per Bo. IT. 
Čia taip viskas pigiai.
Kreipkitės po antrašu

Sibley Lijjnber Co.
30 Kast 147 Street 

HARVET, JLL

■ 1 I ...1,1 "

Lietuvis Humbens
— Laisaartąą

GAS FITTINGS and S£WEĘAGE 
also BEĘR GOJLS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOJĮEĘIŲS

JOHN YERKES
Tel. Hemlock 2867
Rez. Repųblic 5688

Liepos Į, 2 ir 9 dd,, Chicą-^rika “Čia HoĮd-ųp”. Bet jisai 
gos Coipiskey; ir Wrigley Par
kuose įvyks septynioliktos pie
tinės policijos depą ramento 
ha&eball rupgtypėą, fiyį ko
mandos, l^orthsidės ir South- 
sidės, knvos ųž departamento 
čampipnątą, tuo pačiu sykiu 
pasida^buodgjnį labai gražiam 
tikslų}.

Visų tyijų lošųnų pelnas yra 
skiriarųąs fopdųi, iš kurio yra 
mokamą pašalpa šeimynoms 
tų policjstų, kMkię paguldė gal
vas, eidąmi pamgas. Tokių1 
nelaimingu poljcistų ijr šeimy- 

Įnų, kurios prarado savo duon
davius, yra labai daug.

Policistų darbas yra skaito
mas taip pavojingų, kad pa
šalpos draugijos įr apdrauįos 
bendrovės nenori jų apdraus- 
ti. Tad policistąi turi atsidėti 
ant specialių pašalpos fon- 
4ų, kuriuos palaiko duoklė
mis—ir aukomis bei patrengi- 
inų įplaukomis.

Trys Prieš Vieną
Kad policisto darbas yra pa- 

VojiBgas parodo patyrimai, 
kuriuos neseniai pergyveno 
jaunąs lietuvis policistas Wil- 
įįam PJiillipsJP’ilipavičius iš 
Hydę P.aflk nuovados. Jisai gy- 
yieną S.u šeimyna adresu 1122 
Wi6Sjt 69th Street. Jisai tebėra 
gyyas ir jo šeimyna tebeturi 
tėyų tiktai todėl, kad Vincas 
buvo greitesnis su (revolveriu 
4iegu jo trys užpuolikai.

Kaip daugelis skaitytojų at
simena, tai įvyko balandžio 
18, apie pusę po dešimtos va
kare. Gavęs kelių dienų atęs-

nenusigando. Atstuipė piktada
rį ilr išsitraukė revolverį, nors 
tai darydamas jisai rizikavo 
gyvybę, nes pjjkta^ąri.ąj. buvo 
.apsifinklavę ir revolverius jau 
turėjo rankose.

Pastebėjęs, kad ir (Pilipavi
čiaus rankose atsirado revol
veris, antras piktadalris, stovė
jęs arčiau durų, pradėjo į jį 
šaudyti. Jį lengvai sužeidė, ir 
pašovė vienų klijentų buvusį 
prie baro.

bandė bėgti per duris, bet Pi
lipavičiaus revolveris jau bu
vo prabilęs, iir piktadaris išsir 
tiesė ant grindų mirtinai su
žeistas. Kai ambulansas atva
žiavo, jisai jau buvo negyvas. 
Nušautasis buvo Joe Meųghini. 
Pasirodė, kad jo ir kolegų bų- 
,ta ,tikrų “meisterių”, nes vė
liau Pilipavičius nustatė, kad 
jie trys papildė apie 20 plėši
mų gasoliųo stotyse, gatyeįka- 
riuose, tavernose ir tam pana
šiai.

Kiti du piktadariai buvo 
nušautojo brolis John, o kitas 
—Wal,ter O. Ceddrgren. Gegu
žės 23-čią jie buvo nuteisti ka
lėti nuo vienų lųetų iki gyvos 
galyos.

Qavo $100 Dovaną

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius. piaųus ir 
visokius rankandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus {mies
tus. žema kaina. Musų Darbas ga- 
rantv otąs. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. TAROS 34Q8

ėjo savo pažįstamo, W. Bal
sio aįinėn, adresu 1124 West 
69th Street (gretimam name). 
Kaip tik tuo laiku ten vyko 
apiplėšimas. Buvo pačiam kar
štyje.

Vos spėjo jisai įeiti per du
ris, tuoj prie Pilipavičiaus pri
šoko vienas piktadaris ir su-

lipavičius parodė šitam susi
kirtime -su piktadariais, vienas 
prieš tris, dienraštis “Tribūne” 
jam įteikė $100 piniginę do

vanų ir medalių.
Ką jus būtumėte darę, su

sitikę su 3 ginkluotais pikta
dariais? xts^R, •

Lavina Skenduolių 
Gelbėtojus

KVIEČIAME VISUS DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS ATSILANKYTI 
I JONO IR BRIGITOS KARALIŲ

35 METU VEDYBŲ SUKAKTUVIŲ 
VARDADIENIO PARTY 
Subatoj, Birželio 24 d.
\ 535 WEST 32 WET

Prašome visus atsilankyti. Smagiai JRrąteisim (Laiką.
m, m Brigų$

pradėjo lavinti 233 
skenduoliams geibo-

lavinami iki atsida-

Papludymiai (“By.čiąi”) Ęys 
Atidaryti Liepos 1

Parkų distriktas Washington 
Parke jau 
jaunuolius 
ti.

Jie bus
rys papludymiai liepos 1 d., 
kurie bus atdari iki Darbo die
nos. Papludymiai yra Loyola 
Įftarke, Avė., Montrose
Ąye., 'FiUU^to.n Parkway, North 
Avė., $ąk, $ihio, 12, 31, 49, 

67 įr 98 gt, L-oyola ir 
lEoSiter pą^Mymiai nors Pri“ 
klUMSO pąiiku distriktui, bet 

.opę^ųjauii miesto.

NAUJIENOS, CJiįcMS, UI,

Naujasis Cunaid 
TOte Star
Laiva# Mauritaiiiir
Skiriasi savo patogumais, tre

moj; klasė ypątjflgąi pągeyU- 
ta. Išvyko pirmai kelionei j 
vakarus.
Naudasis Cunard Whitę Star 

laivas Maurįtania pirjųaj kalio
pėj į y&JUms išplaukė iš Liysp-. 
poolio birželio 17 d. — New 
Yorkp uoste bus 23 d- b, y, ry
toj. Pab.ąr šiuo laiyp 
b.ų§ tikrai smagi, maltoj ir &F£j- 
tą, nęs laivas turi visjis j>ųįą- 
siųs $ąvyhęą, Ypač tremoj j kla
se susilaukė tfaug pagerį^^.

Tgrpe visų pagerini^ yp^ 
tingų vietą užima sportų ą^ą, 
paskui uždengimas denio., £gfč 
verandoje — laiv(\viršuje. Pa
prastai trečiosios klaSūs—sporto 
aikštes yra laiyo galuose, bet 
Mauritanijoj — viduryj.

Trečiosios klasės kambariai
Kitas pagerinimas, tai trečio

sios klasės susisiekiamieji kam
bariai, kuriuose šeimos gali ke
liauti drauge.

Kaip ir Queen Mary, Muurj- 
tanijos trečiosios klases kamba-' 
riai yra laivo priešakyje. Turi 
61 išlaukinį kambarį, >kųiduQse 
gali sutilpti 160 keleivių. Visuo
se kainbariuose yra šiltas ir šal
tas bčgamasvvauduo. Viši kam
bariai ant ,Ę?C,D, denių t. y. 
virš vandens lygmens. KąjįiKą- 
rių ventiliacija pačių keleivių 
kontroliuojama. Iš viso trecio
joj klasėje gali patilpti 412 ke
leivių. ,

Jie to, prie trečiosios .klasės 
priklauso penki viešieji kamba-. 
riai: valgomasis, vaikams žais
li, rūkomasis ir du dideli poil
siui kambariui. Iš šiųjų vieąas 
skiriamas filmų tedtrui. Į de
nius pereiti patarnauju keltu
vas.

Paminėtina, kad Mauritanija 
yra djdžiauqią$, Anglijoj staty
tas laivas. -Turi 772 pėdų ilgu
mų, 89>/2 platumo ir turi 101 
denių. Gross įtalpa — 34,000 
tonų, o su patalpomis — 36,000 
t.

Maųri lupia (pirmai kelionėj į 
rytus išeis Liepos 1 d. (Skelb.)

21,491 Baigė 
Pradines Mokyklas

21,491 Chicagos vaikas vakar 
baigė pradines mokyklas. Viso
se mokyklose įvyko atatinka
mos “baigtUjYįų’z ceremonijos ir 
jaunieji moksleiviai gavo net 
po diplomų.

TAUPYK PINIGUS!
PIRK “MIDWEST

Specialus Išpardavimas Penki, ir šeštad., Birž. 23 ir 24
“MIDWEST” Puikiausios Kokybės Gryno Smetono

SVIESTAS — sv, 241/zC
“W1LSON’S” Laurel-Leaf ar ‘*aRMGUR’61’ Star
GRYNI TAURAI sv. kartons

whips” ?_____ _
______aukš. ken.._______3 už Į 7^

PLAKĘS did. 13 unc. pak. g1^
ęv. ken. 19c 3 sv. ken. 48£ j

. SRIUBA ■reg. ken. 5^ |

PURK and BĘANS reg. ken. 5*
■"EmLE SPOKT” • •
SIJOTI ŽIRNIAI No. 1 ken. 5ę ,
BLIpBV’fiv '4 RųSių ~
Giliai Rudi Pupos 2 ken. 19£ 1
<TIBBY,S>y~Tbmatų"Si(nka 3 už 19c j
“GERBER’S” Kūdikių 'Maistas ~ .......... kep/ 25c
Čokoiado ar Paprasto Skonio
0 V ALTINĘ $14, 5.9c mažas 33^
“PAUL SCgULŽE* Vąnilla Wafąps 9 unc. pak. 14c |
CALIFOĘ^JA ~ ~ |
GANTAįX)DPĘ Jumbo dydžio u?
caufqjwa
O«AMlXAf 288 dydžio 15^
IjIAŲH KOPŪSTAI ............. :.................... 7 ------------- sv. 2e
$ vieži jįąli i is 2c

VYŠNIOS Ekstra didelės

“MAGIU WASHER»
BORAXO fįląąkų Valytojas 
WOQDBIJ$Y>Š Prausimosi Muilas
OCTAGON Muilo Trupiniai
VLITT^E Rpy BJLUE” Lazurka

sv. 17£
didi. pak. 1 g č

2 ken. 29c
3 ųž 25c

2 už 9c
2 už 17c

‘.‘LITTLE BO PEEP” Ammonia 8 unc. 2 už 17c kvorta 23c
IŠPARDAVIMAS ŠWEETHEAJtT MUIŲO

3 už 18c ir Ekstra šmotas už ........

GREAT NORTHERN Bathroom Tissue
IŠPARDAVIMAS. 4 VOLELIAI UŽ ĮR -f 

T EKSTRA VOLELIS UŽ .... . •

visi 5 už 23*
.... .......... 1 1 . —.............. ........  , _ - ■

$100 UŽDYKA Kiekvieną Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

PIRK NUO |

MIDWEST
NES

STORES
■otįuriiij

COOK COUNTY 
PASIŪLO

APIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, k6K< CHI- 

GAGA ILGAI MINAS
JJ^Hęrfname, kad Sutaupysite 

Išimtus Dolerių
300 garantuotų karų. 

Yrą vįąų išdirbyseių nąųįiA- 
<ėlių fcąrų tokion^is kAinomi^, 
kęikjų negalime nįekur kitur 
$a$t)i.

Pąbar kaip tik laiką? 
ti. Nelaukite. Musų įstaiga 
yra ^žiaufiia lin.ansinė beja-

Chicagoje, kw karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tamąu^ dąVjg -metų ųž 
tokią kainą, koKią išgalite 
mokėti. Mes juosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI PER

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien iki 
10 yąl. vakaro ir visą dieną 
sekmądienj.

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
..........■■■■■■■■ TO" |pi,|;t||||.r|HĮy !J I.I . Į

/ 1 'I " ' 1 ■V™.... .. '
Nepamirškite Užeiti Pas

JOSEPH LEPPA
Visados turi skanių sandvičių ir 

vištienos.
Pabst Blue Ribbon Alus. 

Daržas mažiems Piknikams* 
82 ir KEAN AVĖ!

Tel. Willow Spriegs 45. v..—... . I I , z

3ESZ 4■ ..mm1.1 'IBMj put '1 'vmfftt'insrc' "ną? 
GRANE 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 Tąx ekstra.

< LIGONINĖ- 
JEIOSPITAL8 

SVEIKATOS KLINIKAS 
tonsjlai išimami už $ j 3*50 
GYDYMAS LIGONINĖJ $gA.OO 

RĄUDQNQYSLES IŠ.........
dieną ligoninėje .... >15.00

REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama....
VISAS LIGAS GYDOMA $*j.00 

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

Tel. Lawndale 5727.

viena

9 FOTOGRAFAS

GAKSINKITCS“NAUJIENOSE”

C0NRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir- 
i mos rųšies su mo

derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a s 
garantuotas.

i 63rd St.
yąl. WG. 5883-^0

VMV

Joninių Šventės Minėjimas ir Piknikas
PROGRAMA SUSIDEDA Iš LIAUDIES, KLASIŠKŲ IR AKROBATIŠKŲ ŠOKIŲ, GOLFO IR ŠAKMATŲ TURNAMENTU. PĄVEI^^Ų FO1 AVIMO, ŽAISMIŲ, LENKTYNIŲ, STYGŲ IR ŠQKIŲ MUZIKOS.

I 11........  > ipi'u i ii,wwwiiiir     »■   

SEKMADIENI 
Birželio-June 25,1939

T

ĮVYKS

Krauss Pikniko Darže
6600 W. 111 St., Worth, III.

Arti Ridgeland Avė. Pradžia 10 vai. ryto

ĮŽANGA NEMOKAMA

Į Pikniką Galima Važiuoti “Southwęst Bus Co.” Bu
šais, Kuriuos Kas Pusvalandį Galima Gauti Prie 63rd 
PI. jir Halsted St., 95 ir Racind Avė., įr 95 ir Western.

,t----

GENOVAITĖ 
SAKALAUSKAS

▼T

GEO. TATQROW’O UKRAINŲ STYGŲ QUARTETAS

' T,*

T T

aensstessEr

.................-Hm

PROGRAMAS
J. jE, Steponas A. ^ųaniotis kalbės apie

T-r

■M

T-r-
T-----

A. ANDREJEVO GRUPĖ

pelųvjškų Šokių Orkestrą

A. Andrejevo Baleto Grupė

A. Zabukienės Brighlon Parko 
Jaunuolių Grupė

Pna Dovgin Talka

ftąjsejjyy iy Tejšių Pliumpis

aptarnaus skaniu maistu ir gardžiais 
geimais, širdingai kviečia visus

Joninių Rengimo Komitetas
T



NAUJIENOS, Chicago, UI.
------------------- --  . -------- L— ■ J"- •- - •_____ •

Penktad., birželio 23, 1939

“NAUJIENŲ” JUBILIEJINIS KONTESTASB

' UITOM® V ■ • msnHnn*. KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI

LAIPSNIS KETVIRTAS
REIKIA 40,000 BALSŲ—DOVANA $100.00

J. A. SINKUS S. NARKIS 
4353 S. Talman Av.

Chicago, ,111.
Tel. Laf. 3974

3

10029 S. Princeton 
Avė., Chicago, III. 
TeL Comm. 2073
Turi 65867 balsų Turi 47011 balsų

LAIPSNIS ANTRAS
(ANTRO LAIPSNIO TĘSINYS)

2 3

P.

2640

Avė

St

Turi 25997 balsų

ONA DAVGIN
6108 S. State St., 

Chicago, III.
Tel. Englewood 6530

Turi 34667 balsų

LAIPSNIS TRECIAS
REIKIA 21,000 BALSŲ—$50.00 DOVANA

J- ŽUKAS
1739 S. Halsted 

Chicago, III.
Turi '31873 balsų

E. NORGAILIENE
2914 W. 45th St. 

Chicago. III.
Tel. Lafayette 5647

5 6

AMBROZEVIČIUS

1739 S. Halsted St 
Chicago, III.

Mrs. V. FAIZA

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

MAČIULIS

906 Prescott St-, 
Waukegan, III.

■juokiu įGv .11

LAIPSNIS ANTRAS
REIKIA 10,000 BALSŲ—$22.00 DOVANA

3

A. NARBUTAS
GALSKIS

N. St. Louis

Chicago, III.

STANIONIS

1033 W. 103 St 
Chicago, III.

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

tel. Haym. 5890 
Turi 14125 balsų

ART
3950 W. Gladys 

Avė.. Chicago,
Turi 16180 balsų

III.Turi 17903 balsų
Turi 12561 balsų

MRS. K.MANKUS EDWARD JUSAS

4027 S. Maplewood

Avė., Chicago, III.

F. BULAWA. L. SKIRMONTJOS- ASCILLA

2131 W. 24th st. 
Chicago, III.

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5,000 BALSŲ—$10.00 DOVANA

Turi 10136 balsųTuri 11200 balsų Turi 10250 balsųTuri 12018 balsų

10

DUNDULIENE

FRENZELIS
86 Bellwood Avė. 
Toronto, Canada.

12

C. K. BRAZE
7437—14 Avė., 
Kenosha, Wis.

Turi 9622 balsų

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

Tel. Vinewood 
1—0789 

Turi 8890 balsų

2122 W. 24 St.

umcago, III.
Turi 8808 balsų

1833 
Avė.,

Turi

13 14 15

ALBIN SMALELIS M. (’KULESUS

Evergreen 
Chicago, III.

8510 balsų

16

15723 LaThropAv.
Harvey, III.

Turi 8250 balsų

17

.Turi 8100 balsų
FRANCES
DAUGINT

359 Jefferson St- 
Aurora, III.

Turi 6875 balsų

806 W. 31st St.. 
Chicago, III.

Turi 6572 balsų

18 19 20

PETRONĖLE 
ŽUKAS 

'člicago, 'III.N- Kostner1943 41,08 Elizabeth Av;615 Cortland St.
Chicago,IIIAvė

Hart, Mich.

Turi 5275 balsų Turi 5140 balsųTuri 5800 balsųTuri 6550 balsų 5750 balsųTuri 6500 balsų Turi
B

121063

M. ŠEŠTOKASST. MOCKUSNAUDŽIUS

Calumet City, III. 24

Turi 2978 balsų
Turi 4275 balsų Turi 4000 balsų Turi 3500 balsų

241715 1814 1613

J. MARTINAITIS J. SEKYS
M. ROVAITIENE J. KRUKONISZ, GAPSISN. TRUMPICKAS

4405 Valley View Route 1,
Av., Baltimore.Md.

Free Soil, Mich.

Turi 775 balsų

Turi 1000 balsųTuri 1500 balsų

30272625

J. JURKSATHS

308 E. Markei St
Wilkes Barre, Pa.

Turi balsų 275
Turi balsų 300

St. 
ui.

2230 Alpine St., 
Grand Rapids, Mich

185 Silver St.
S. Boston, Mass.

1224 Harrick Avė.
Racine, Wis.

904 Broad St 
Hartford, Conn.

773 Bisson Avė.
Akron, Ohio

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė.

Rockford, I1L

1323 N. 35th Avė.
Melrose Park, III.

Rodney. Oont
CANADA

TIŠKEVIČIUS 
27 Norwood avė. 
Brooklyn. N. Y. 
Turi 1500 balsų

Box 318
E. Millinorket 

Maine.

F. RUSINS KAS

ŠEŠKAUSKAS 
GEO.

Grand Rapids, 
Mich.

JOS. AUGAITIS
1608 S. 50 Avė.

* Cicero, III.
Tel. Cicero 2633
Turi 5075 balsų

700 S. 9th St.
Herrin, III.

ALBER1 
UŽDRAVAITIS

4031 S. Talman 
Avė., Chicago, IUL.

Turi 6070 balsų

B.
9424

SUGDINIS 
212 E. Clark 

W. Frankfort, 
Turi 1000 balsų

NON

3628 29

BARNIŠKIS
Burnside Av.

Chicago, I1L
Turi 3600 balsų

ONA VILIENE
1646 N. Bell Avė. 

Chicago, III.
Turi 4908 balsų

NOVO- 
GRODSKAS

386 Manitoba Av, 
Winnipeg, Man-, 

Canada.
Turi 4680 balsų

J. ALIKONIS
324 S. Sacramento 
Blvd., Chicago, III.
Turi 1400 balsų

LIDŽIUS
Deodor St3727

Indiana Harbor,Ind.

Turi 275 balsų

J. MAKSVITIS

7 8
' /

T. MATULI AUS-

KIĘNE

1519 W. Lombard 
St., Baltimore.Md.

J. BULOTH,

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

Turi 3145 balsų Turi 3000 balsų

19 20

J. ŽIČKUS ST. ŽUKAUSKAS

3432 S. Morgan St
42 Keith St., 

Lee Park,
Chicago, III.

t

Wilkes Barre, Pa.

Turi balsų 650

i

Turi 650 alsų

31
»

32

■ v. '■ ’ , ■' ' į '
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J
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Turi 500 balsų

J. SHOLTEMAN
3237 W. Le Moyne 
St-, Chicago, III.
Turi balsų 2200

PAKARKLIS
St John Avė., 

Norwood. Mass- 
Turi 1775 balsų

F. SWEETRA 
135 Newberry St 
Lawrence, Mass. 
Turi 1500 balsų

Turi 500 balsų Turi 500 balsų Turi* 500 balsų

33 34 35



Penktacl., birželio 23, 1939

Šią savaitę didelė didžiuma 
kontestantų prisiuntė po dide* 
lį pluoštą naujų skaitytojų ir 
pakilo gana ankštai balsais.

J. Sinkus, S. Narkis, Ona 
Dovginienė, kaip ir kiekvieną 
savaitę, stengiasi siektis aukš* 
čiaus ir retai kada atsitinka, 
kad jie butų sustoję vietoj. Iš 
visų geriausį progresą padarė 
Frances Daugint iš Auroįros, 
Iš Non Gradus skyriaus persi* 
kėlė į pirmą laipsnį su 6875 
balsais ir pralenkė net 11 kon* 
testantų. Taipgi J. Mačiulis iŠ 
pirmo laipsnio persikėlė į ant* 
rą laipsnį. Mrs. Mankus irgi 
pasiekė antrą laipsnį, pralenk* 
dama net 5 kontestantus. J. 
Augaitis iš Non Gradus sky-» 
riaus įlipo į pirmą laipsnį.

Butų labai malonu, kad ir 
kiti kontestantai paimtų pa
vyzdį iš šios savaitės veikėjų 
ir sekančią savaitę pasirodytų 
su gerais rezultatais.

T. Rypkevičia,
, Kontesto vedėjas.

madienį, birželio 25 d. Krauss 
Picnic Grove, 6600 W. lllth 
St., Worth, III. Kiekvienam 
Jonui bus įteiktas specialus 
ženklelis, tat nepamirškit ma
ne susitikti. 

® ® ®
Antanas ir Veronika Kasiu

liai, tavern savininkai, 3800 
S. Emerald Avė., prenumeravo 
“Naujienas” visiems metams. 
Jie yra širdingi ir mandagus 
žmones, ti 
savo 'kXH4htus, tat ir lankyto

 

jai jų aptarnavimą vertina. 
Norinti smagiai laiką praleisti, 
visienąs širdingai patariu susi
pažinti su pp. Kasiuliais. P-ia 
Kasiulienė yra mjano talkinin- 

_____inga prenu-

Naujienas”, prašau

Mano
Talka

Jonas Ramanauskas, resto
rano ir tavern savininkas, 
3659 S. Wentworth Avė., turi 
nuosavą 
“stoiko” ir 
jo gamintą 
si jį giria.

receptą ruošimui 
“čiken pajų”. Kas 
maistą išbando, vi- 
ip-as Ramanauskas

yra veikėjas, “Naujienų” skai
tytojas, musų talkininkas ir 
jonistų rėmėjas. Jis ruošiasi 
vykti į joninių pikniką sek-

ANTANAS MIKAŠAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 20 dieną 11:30 vai. 
ryto 1939 m., sulaukęs pus- 
amžiaus; gimęs Lietuvoj, Tau
ragės apskr., Skaudvilės par., 
Veluikių kaime. Amerikoj iš
gyveno 24 metus. Paliko; di
deliame nuliudime brolį Mo- 
tėjų, brolio sūnų Antaną, se
serį Marijoną ir jos šeimyną 
Radvilius, pusbrolį Izidorių 
ir jo šeimyną Mikalauskus, 
pusseserę Agnešką ir jos šei
myną Ličkus, Lietuvoj seną 
tėvelį, brolį Kazimierą ir jo 
šeimyną ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų. Pri
klausė American Legion Da
rius ir Girėnas Post 27 L Kū
nas pašarvotas randasi 4052 
S. Campbell Avė.

Laidotuvės įvyks* šeštadienį, 
birželio 24 d. 8:30 vai. ryto 
iš namų į Nekalto Prasidėji
mo Panelės švenčiausios pa
rapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a., Antano Mikašau- 
sko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį •pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Brolis, Sesuo ir kitos 

giminės.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius J. Liuie- 
vičius, tel. Lafayette 3572.

I Atl Siunčiam GėlesLOVEIKISS=a
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7388

I
I IA A Gėlės Mylintiems K K A Vestuvėms, Ban- U 11 U r4 kietams, La i d o- 

tuvėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams. I

4180 Archer AvenuePhone LAFAYETTE S8M

Naujiem) Mesto Eiga
na u jie PERSONAL

NAUJIENOS, OhicagŲ, UI
i < il> .■ M«!n. » "t'l'"11 ‘■

lai se-
nuosa-

Diena Iš Dienos
■ ...................... i.'

amai aptarnauja

uliene yra me 
kė ir kam reikali 
meruoji
jai pranešti, o ji man paskam
bins ir mudvi suteiksiva tinka
mą patarnavimą.-

Ona Dovgin, 
6108 S. State St.
Tel. Englcvvood 6530.

John A. Sinkaus 
Pasekmės

Kai praeitos savaitės 
testininkų kopėčiose 
balsų skaičius buvo nupuolęs 
iki 30 tūkstančių, tai S. Nar
kis jau mane buvo pralenkęs 
skaitline.

kon- 
mano

Tikiuosi, kad pasiseks “at
sigriebti” ir nepoilgo persikel
ti į aukštesnį laipsnį, o gal ir 
laimėti Buick, nes dar daug 
yra pasižadėjusių mane pa
remti prieš pabaigą kontesto.

« ® ®
Praeitą šeštadienį Mr. ir 

Mrs. Stanley Uksas, 841 W. 3Z 
PI., 'iižsiprenumdravo dienraš
tį, norėdami padauginti mano 
balsus.

Pp. Uksai jau nuo seniai yra 
“Naujienų” skaitytojai ir jų 
sumanymų rėmėjai.

« a ®
Mr. ir Mrs. John Melas, sa

vininkai gražaus ir patogiai 
įtaisyto namo, 2943 S. Emerald 
avė., irgi davė man progos pa
kilti balsais su prenumerata ir 
pažadėjo metinę baigianlies

Krank Uksas, 1425 10th St., 
Waukegan, 111., nors yra šioj 
šalyj gimęs ir augęs, bet mėg
sta “Naujienas” skaityti, taip
gi jo žmona yra gera 
nietė.

Tarnas Baronas, 818 
coln St., Waukegan, 
niausiąs nejudinamos
vybės bei nelaimės ir ugnies 
apdraudos pardavėjas. Wau- 
kegane jisai gerai yra visiems 
žinomas, nes jas apie 40 me- 
tų gyvena šiame mieste ir yra 
su visais gerai susipažinęs.

Antanas .Stiksas, 906 South 
Victory St., yrd geras lietuvis 
jaunikaitis i|r senas “Naujie
nų” skaitytojas. Jis labai mėg
sta dienraštį “Naujienas”.

Wm. Gabris, 730 McAlistor 
avė., Wad'kegan, Ilk, tai- vie
nintelis* šiame mieste drapanų 
krautuvės užlaikytojas ir savi
ninkas. Jis vienintėlis Wauke- 
gano lietuvis tokiame biznyje 
ir jam gerai sekasi, nes turi 
gerą ir gražią krautuvę netoli 
lietuviškos kolonijos. Gabrių 
šeimynos natriai yra veiklus 
draugijų darbuotojai. Taigi 
visi apylinkės lietuviai turėtų 
juos remti.' Reikiant kokių 
drapanų, visuomet eikite pas 
Wm. Gabris, 8th Street and 
McAlistor avė., Waukegan, III.

Mykolas Kernagis, 720 Vine 
PI., Waukcgan, III., yra senas 
vietos gyventojas, tautiško nu
sistatymo, laisvų pažiūrų žmo
gus. Užsitarnavęs sau pagyri
mo už ramaus i|r gražaus gy
venimo vedimą.

J. Mačiulis, x 
906 Prcscott 
Waukegan, III.

kon testui.. ,
0 O ®

Mike Slavinskas irgi “Nau
jienų” mėgėjas. Gyvena 827 
W. 34th PI. Jis turi gerą dar
bą International Harvester 
kompanijoj ir važinėjasi gra
žiu Dodge automobiliu.

Praeitą žiemą jo darbas bu
vęs “lėtas”, bet dabar vėl gerai 
dirba, todėl neatsisakė parem
ti mane konjeste.

Labai ačiū visiems, už para
mą. —John A. Sinkus.

Kontesto Eiga 
Waukegane

Simonas Gintaras, 820 
Viętory St., Waukegan, 
yra pasiturintis vietos gyven
tojas, turintis 4 namus, iš ku
rių jau galėtų be darbo gy
venti, bet dar vis dirba. Veda 
gražų gyvenimą.

m,

2-ra IR PASKUTINĖ SAVAITĖ 
Chicagos censorius atšaukė drau
dimą rodyti Lion Feuchwanger’io 

paveikslu 
OPPENHEIMŲ ŠEIMĄ

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

Tarpe Michigan ir VVabash 
Vėdinamas — vėsu ir patogu 

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

Nuo Kontestantės 
K. Mankienės -

P

Tai Rytoj Reikės 
Jonus Sveikinti

Daug vardui yra pašlovintų, 
bet Jonai save skaito, lygiai 
svarbiais, kaip ir kiti v didvy
riai.

31 METŲ AMŽIAUS vaikinas, 
nevedęs, paieško darbo kaipo bar- 
tenderis. Pilnai patyręs. Arba dirb
siu bile kitokį darbą. Gali draivy- 
ti troką. Box 1002, 1739 So. Halsted 
St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos_____

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė, biznis išdirbtas per devynis me
tus. Parduosiu su namu ar be na
mo, gera vieta Bridgeporto kolo
nijoj. Rašykit arba klauskit Naujie
nos Box 1009.

Ir atrodo, kad tek# aplanky
ti musų visus Jonus šį šešta
dienį,, nes sekmadienį yra “Jo
ninės”.

štai keletas Jonų, kuriuos 
aš noriu pasveikinti jų varda
dienio proga. Jonas Yuška, sav. 
Hollywood Inn, 43rd ir Western 
Ąve.; Jonas Karalius, 3200 S. 
Parnell Avė.; Jonas Pocius, 
,3313. S. Halsted St., ir Joną# 
Andrįšiunas, 700 W. 31st St.

Pas Joną Andrišiuną pasiža
dėjo ateiti ir kitas Jonas, bū
tent Jonas Sveiges, kuris kar
tu atsives ir^savo muzikantus. 
Pasirodo, kad yra žmonių, kur 
rie mėgsta tinkamai atminti 
Jonines. Bukit sveiki, visi Jo- 
nai. —VBA.

Dėkoju mano rėmėjams
A. Dainius atnaujino “Naujie
nas” pusei metų; jo antrašas 
2957 W. Pershing Rd.

J. Mankus atnaujino prenu
meratą metams. Gyvena adire- 
su 5915 S„ Spaulding; avė. a

P. Butchas atnaujino “Nau
jienas” metams. Turi labai 
gražų ūkį. Jei kas manote 
rengti pikniką ar draugišką iš
važiavimą, patartina važiuoti 
pas P. Butchą, prie 83 St., po
rą blokų į vakarus nuo Willow 
Springs Road, šalo Dambraus
ko daržo.

Butelio naujas daržas vadi
nasi “Willow West”. Pamaty
site pirie įvažiavimo didelę iš
kabą su cįaržo vardu. Visai 
nauja didelė šokių salė, nauji 
barai ir stalai po obelėmis 
vyšnių medžiais.

K. Mankienė,

ir

Rašo Kontestantė 
Frances Daugint

- .r 1 ;■ ■■■ ■

Štai geraširdžiai žmonės, 
Balchunai, gyveną 753 Supę* 
rior St., užrašė “Naujienas” 
savo broliui ' Juozapui pusei

Taipgi malonus žmonės, po 
nai Mikeloniai 
niems metams, 
kauskai 
vaišino, 
užsirašė 
metų.

Tariu
mano rėmėjams. /

Frances Daugent.

užsirašė vie* 
O ponai Žu* 

atsinaujino, dar ir pa* 
Gi Pctor Grušauskis 

“Naujienas” pusei

širdingą ačiū visiems

C. K. Braze’o 
Patyrimai

siTuation wanted

PAIEŠKAU darbo už bartenderį, 
garantuotas teisingumas, patyrimas 
•16.metų. Kam reikalinga — nesi- 
gailėsit. Pašaukit Canal 0243 8 A. 
M. Stip.

HELP VVANTED—FEMALE

RĘIKALINGA mergina kūdikiui 
prižiūrėti. Bogusiewicz, 2845 Palmer 
St. Tel. Armitage 7949.

PARDAVIMUI tavernas, geras 
biznis, gera vieta — nebrangiai. 
4624 S. Western Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemėPardavimui

PARDAVIMUI bargenas—2 aukš
tų plytinis, 2—6 kambarių flatas, 
karšto vandens šildymas, 2 karų 
garažas. 7013 S. Washtenaw. Kaina 
18500. Ateikite ir paduokite pasiu- 
ą. Pulaski Savings & Loan Ass’n, 

<156 S. Morgan St. Tel. Yards 3500.
Priimsim 20% rankpinigių, kitą 
kaip rendą po kontraktų.

PARDAVIMUI tavernas Mar
ąuette Parke už pasiūlymo kainą. 
Dan’s Tavern, 2449 W. 69 St.

PARDAVIMUI Beauty Shop pil
nai įrengta, 8 metai įsteigta. Savi
ninkas apleidžia miestą. Tel. Canal 
6467.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)'
Steve Siską, 25, su Bernice 

Chepas, 20
James Siri&lįs, 38, su Bertha

HELP VVANJLED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA gėrimų pardavi
nėtojų su trokais. Alga ir komi
sija. Proga pasidaryti pinigo. Gerai 
žinomi gėrimai. Chicagoj ir arti- 
mosiuos miesteliuos. C. Jarkson, 
1502 S. Michigan Avė.

REIKALINGAS vyras ukyj dirb- 
ti. Rašyti H. Koplewski. R. F. D. 4, 
Dovvagiac, Michigan.

REIKALINGAS troko draiveris 
dirbti 2 dienas savaitėj. Praneškite 
amžių atsišaukdami per laišką.

1739. So. Halsted St. Box 1011

PARDAVIMUI ar mainymui ta
verna su namu, daranti gerą biz
nį. Štoras ir 3 flatai muro namas, 
tinkamas ir ofisams, Marąuette 
Park kolonijoj, apie 10 metų senu
mo, apšildomas. Pigiai už cash ar
ba maino ant mažo namo, farmos 
netoli Chicagos arba gerų lotų ar 
ką kitą. Kas norite laimėti gerą 
bargeną, atsišaukite greitai.

JOSEPH VILLIMAS, 
6800 S. Maplewood avė. 

Tel. Hemlock 2323

INVESTORIŲ DĖMESIUI!
TIKTAI $900 ĮMOKĖTI

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

NEPAPRASTAS
Už tiktai $300 įmokesnį
Jus galite pirkti Chicago Avenue 

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

4752 Fullerton Avenue.
Spaulding 1500

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

EUR KENT—1N GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDON štoras su taverno fik- 
čeriais. Pigi renda. Lafayette 3525.

LOST AND FOUND 
Rasta—-Pamesta

PARDAVIMUI tavern su visais 
įrengimais. Pigi renda. Biznis iš
dirbtas per daug metų. 1337 S. 49 
Avė., Cicero.

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

4213 S. Campbell

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

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

3943 Irving Park Blvd. 
Keystone 8700.

Alex Olszewški, 25, 
Nevara, 24

Clifford Missall, 28, 
lia Trilik, 28

Reikalauja 
Perskirų

Julie Zeneckis nuo 
neckis

Ruth
terš

Helen
G renda

su Ann

su Erne-

O'.

Johii ,Ze-

Peters nuo Steve Pe-

Grenda nuo Joseph
• •Ji’

Tai Jję Išėję 
Pasivaikščioti

Vakar 4-tą valandą 
berniukai,1 16 metų 
Rudolpli ir 15 metų

duryto
Clarence

George 
Duffy, išėjo .pasivaikščioti. „Jie
sugrįš namo rugsėjo mėnesį.

Jaunuoliai žada išvaikščioti 
apie du tūkstančius mylių, pek- 
Sti nueis į New Yorko parodą, 
Washingtoną, Niagara Falls ir 
istorines vietas rytuose. Norį 
savomis akimis pamatyti vietas, 
apie kurias mokinasi mokykloj. 
Clarence laukio Waller mokyk* 
lą ir gyveną adresu 1110 Ful- 
lerlon avenue, o George—La ne 
mokyklą. Jisai gyvena adresu 
640 Webster,avenue.

ro sau neblogą pragyvenimą.
Būdami netoli, nuėjome ap* 

lankyti naujienietį p. Joe Bar- 
tąsių, 2427 52nd St. Jis užlai
ko gražų taverną. Nors buvo 
tiktai 9 vai. ryto, bet kostu- 
merių jau buvo nemažai.

P s Bartašius vos gali paei
ti. Sako, buvau A. Krenčių far-< 
moj. Norėjau pamelžti karvę, 
o čia — jautis, ir, brolyti, kad 
spyrė man į koją, tai laime, 
kad dar neužmušė.

YUŠKOS salėje, 2417 W. 43rd St. 
Albinos Putris vestuvių pokyly kas 
tai per klaidą sumainė šiaudinę 
skrybėlę 7VŠ, mieros, atsiimkite. 
4730 So. Springfield avė., Chicago, 
III.

PARSIDUODA tavernas, aukštai 
8 kambariai. Turi būti parduotas 
greitai, nes savininkas verčiamas 
apleisti šitą šalį. Renda pigi. 10737 
S. Michigan Avė., Roselande.

PARSIDUODA tavernas su geru 
bizniu. Savininkas turi kitą biznį. 
4816 S. Wentworth avė.

INVESTORIŲ DĖMESIUI!
$5000 pinigais nupirks 13 apart- 

mentų, garo šilumą, elektrinį šal
dytuvą. Rendos $7422 metams. Tik
tai $2.3,500. Veik greitai.

$3,300 pinigais nupirksi 6 apart- 
mentus, garo šilumą, elektrinį šal
dytuvą, 6 karų garažą plytinį. Ren
dos $3,516 metams. Negalima suby- 
tinti, tik $13,300.
FIRST STATE MORTGAGE CO.

4754 W. Fullerton Avenue 
Spaulding 1500

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI taverno biznis su 
namu, biznis geras ir gera ateitis; 
parduosiu už labai prieinamą kai
ną. Turiu apleisti šį biznį, nes tu
riu kitą biznį.

3116 W. lllth St.

PARSIDUODA taverna viena iš 
dviejų — 673 W. Madison St. Su 
namu ar be namo.

i

SUSIRINKIMAI
*1' MIIHIII ■! Ii

Žagariečių Kliubo priešmetinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, bir
želio 25 d., Hollywood svet., 2417 
W. 43 St., 1 vai. po pietų. Malonė
kite atsilankyti, nes išgirsite rapor
tą iš praeito pikniko ir atsiveskit 
naujų narių prirašyti.

J. Keturakis, rast.
Kupiškėnų Kultūros Draugijos 

mėnesinis susirinkimas įvyks šešta
dienį, birželio 24 d. 8 v. v. West 
Sidės mažojoj svetainėje,.. 2244 W. 
23rd Place. Nariai prašomi atsilan
kyti laiku ir atsivesti naujų narių 
prirašyti.

P. B., sekretorius.

PARENGIMAI
Chicagos Liet. Vyrų choro ir 

Pirmyn choro piknikas įvyks ne- 
dėlioj, birželio 25, d., Liberty Grove 
buvusiame Chernausko darže. Da
lyvauja 4 chorai ir du basebaU ty
mai. Bus labaį įdomus programas.

Morning S.tar Klubo išvažiavi
mas įvyks sekmadienį, birželio 25 
dieną, Jefferson miškuose.

Bandė
Nusižudyti
Bet Jonui Aushraį Nepasisekė

PARDAVIMUI tavernas 2003 S. 
Jefferson st. kartu su sale. Biznis 
gerai išdirbtas nuo 1904.

PARSIDUODA tavernas geritu 
laiku ir 4 kambarių fornišiai. Pigi 
kaina, nes važiuoju į Lietuvą.

3111 S. Halsted St.

TURI PASIŪLYTI pardavimui 2 
flatų namą ir pilnai įrengtą deli
katesų krautuvę, katedžį užpakaly. 
$4500. Lafayette 4466.

PARSIDUODA čeverykų krau
tuvės lentynos su stalčiais apačioj, 
kaip naujos, 27 pėdų ilgumo. Par
duosiu pigiai. 1836 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 lotai 50x125 
prie 71-os ir Artesian gat. Šiaurės 
rytų kampo. Man kainavo $21,000. 
Turiu parduoti už $5,000, privačiam 
asmeniui. Alex Alesauskas, 6343 S. 
Western avė.

koj kolonijoj. Kampinis namas, 4 
kambariai pagyvenimui, gerai biz
nis išdirbtas, arti šapų. Pardavimo 
priežastis — esu našlė, negaliu at
laikyti. 2301 S. Leavitt St.

PARSIDUODA tavernas prie 2 
karų linijų, šalę teatro. Pigi ren
da, apšildomas. 6844 S. Racine avė.

PARSIDUODA minkštų gėrimų 
rautas, išdirbtas per daug metų, su 
troku ar be troko. Atsišaukite po 
6 valandos vakare. John šeštokas, 
5654 W. 64th PI.

PARDAVIMUI kepykla su namu 
ar be namo. Biznis įsteigtas 25 me
tai. Pardavimo priežastį patirsite 
vietoje. J. Cherbauskis, 918 Olover 
avenue, Aurora, III.

PARSIDUODA Lunch Room Ta
vernas, pilnai įrengtas, prie pa; 
dirbtuvių. Biznis gerai išdirbtas. 
Parduosiu labai pigiai. Atsišaukite 
2301 So. Western Avė. Leo Ranks.

PARSIDUODA tavernas, labai 
geras biznis, su 5 kambariais, 3538 
S. Halsted. Taipgi tavernas 2113 S. 
Halsted St. Mainysiu ant roadhouse 
ar summer resort. Kreipkitės 3538 
So. Halsted) St.

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

PARDAVIMUI pirmos klasės 
groserių, vaisių ir delikatesų krau
tuvė. Žema renda — gyvenimui 
kambariai užpakaly. Tikra auka. 
4412 Milwaukęe Avė.

po 5 kambarius, karšto vandens 
apšildymas, stokeris. 1918 — 48th 
Ct., Cicero.

PARDAVIMUI, kad likviduoti 
turtą, krautuvė ir 3 flatai. Visi už
imti. Nebrangiai. Kreiptis 3228 S. 
Halsted St.

DIDELIS BARGENAS
Tavernas ir 2 flatų mūrinis na

mas. Steamu šildomas. Kaina $8800. 
Mainys į privatišką namą. Randasi 
ant 63rd netoli We$tern Avė.

Turiu tavern ant rendos su fik- 
čeriais. C. P. SUROMSKIS, 6816 
S. Western Avė. Grovehill 0306.

Vakarais Prospect 0176

4 KAMBARIŲ plytinis bungalow 
— visas modernas — $4250.00. 5 
kambarių bungalow prie 65-tos gt. 
arti Cicero — visas 
$4600. Atsišaukite 
2608 W. 47th St.

modernas — 
į Petkevičius,

PARDAVIMUI nuosavybė pigiai. 
Savininkas 1726 N. Wood St. Kreip
tis pirmam aukšte arba telefonuos 
Brunswick 1866.
•yry ....... ... ■ r r i j n r . < i i —

$2600 nupirks prie 1983 Canal- 
port avė. kampinę krautuvę^ 3 fla
tų namą, viškum ir beismentu, 8 
karų garažą, 2 lotu. Tai tikras bar- 
genas. Janata. 4257 Cermak Rd.

BUILDING SERVICE & SUPPLIES 
Namų Patarimyima ;̂ ir J^ikmenys

APLAMA statyba, taisymas, pein- 
tavimas ir dekoravimas. Dykai ap- 
.skaičiavimas. Walter Watkins, 5751 
S. Ashland Avė. Hemlock 7351 ar 
Republic J189.

Jonas Aushra, 37 metų mar- 
ąuetteparkietis, vakar aiškino, 
miesto teisėjui Mason Sullivan,. 
kad jisai norėjo nusižudyti, nes 
kenčia finansinius sunkumus ir 
buvo šiek-tiek išgėręs.

Aushra buvo suimtas užvakar 
vakare. Išgirdusi, kad jis nori 
nusižudyti, Aushros žmona, Ci
ną nubėgo pas kaimynus ir pa
šaukė policiją. Jie atvyko, bet 
apsiginklavęs didžiuliu 'šautuvu, 
Aushra atsisakė juos' įleisti į 
savo butą. Per tris valandas gy
nėsi, grąsindamas šauti, bet pa
galiau pasidavė.

Teisėjas Aushros nenubaudė, 
bet įsakė policijai ištirti jo fi
nansines sąlygas ir šeimyninio 
^gyvenimo santykiui

Aųshrai gyvena adresu 
S. Campbell

BŲILDING MATERIAL 
statybai MateriolasRENDON tavernas arba priimsiu 

į pusinįnkus vyrą ar moterį. Esu 
pavienė moteris, vienai persunku.

815 W. 51 St.

žinoma, mes tam nenorėjo
me tikėti, bet Juozas tvirtina, 
kad taip buvo ir gana. Svečiai 
gerokai prisijuokė.

Daug kas pasižadėjo per ma
ne atsinaujinti arba užsirašy
ti “Naujienas”. Tarpe jų yra 
pp. P. šaltemeriai, kurie užlai
ko bučernę ir grosernę vardu 
“Service Market”, 4800 25th 
Avė. Yra seni naujieniečiai. Pp. 
Zagdonai, kurie taipgi ateina 
man į pagalbą, gyvena adre
su 4819 26th Ąve., ir turi sa
vo gražų namą.

Ačiū visiems mano geriems 
draugams, kurie1 mane parė
mėte, ir 
rię man

PARDAVIMUI labai geras taver
nas. Geroj vietoj. Meldžiu atva
žiuoti ir persitikrintu 936 E. 75 St. 
Ingleside Inn.

PARDAVIMUI vartotos durys 
visokių mierų, taipgi apie 20 žie
minių langų ir apyie 20 paprastų 
langų. Kam reikalinga, kreipkitės, 
o pirksite pigiau, kaip manote. K- 
Poška, 5345 S. Emerald avė. Tel. 
Ęoulevard 4476.

■ ....... fH’RMS VdR SALE ===
Ūkiai PardavimuiKENOSHA, WIS.

212 kuopos susirinkime p. Ta
das Bagdonas priėjęs prie ma
nęs, sako, “ ‘Naujienos’ pasi
baigė, ateikite, užsimokėsiu. 
Sekmadienio rytą telefonuoju.' 
Radęs namie, tuoj nuvažiavau, 
šaukėniškai pasisveikinom ir 
pasikalbėjom apie viską. Paty
riau, jog Vincent McCall Co., 
gerai dirba, kiekvieną dieną, 
net po 7-ias valanda#.. P-ų Bag
donų sūnūs yra Cąlifornijoj, 
uždarbiauja su troku ir pada-

SLA

7
T

geroj

7220
avenue

MAINUI 100 akrų farma 50 my- 
ių nuo Chicagos. Geri budinkai. 
?arma pilnai įrengta ir pilnas sta- 
kas. Bogusievvicz, 2845 Palmer St. 
Armitąge 7949.

FARMS—TO EKCHANGE 
Ūkiai Mainais

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine

M

11748-50 West 47th St Phone Yards 5069

tiems draugams, ku- 
gelbėjoteK .Ačiu-

C, K. Brąze,
Kenosha, Wis,

PARSIDUODA grosernė. Yra gy
venimui kambariai.

2454 W._ 47 St.
* .................................. ... ■« .. ................. .. .M '-I

PARDAVIMUI tavernas, 49 me
tai kai bizny, kampinis štoras, pi
giai. 5159 S. Princeton Avė.

PARSIDUODA • tavernas 
vietoj. Geras biznis.

5759 S. Ashland Avė.
• * — '»!■!' ■ ....... 1 'fyK—-T"

TAVERNAS parsiduoda greitai 
ir pigiai, geras kąmpipis biznis. 
Savininkas turi gerą darbą šapo j.

944 W, 35th Place

PARSIDUODA farma 80 akerių 
už morgičių $3,000, arbą 40 už 
$2000. Viena mylia nuo miesto, ge
roj apylinkėj, gera žemė, maišyta 
prie molio su juodžemiu; nauji bu
dinkai. Tikrai norinti atsiliepkite. 
Mrs. B. Misevich, Scotville, Mįclv
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MIRĖ AUTOMOBILIO SUVAŽINĖTAS LIE
TUVIS STASYS BUNDLAUSKAS

Žuvo Trys Kiti Žmonės
' • s •

— AUTOMOBILIŲ NELAIMES CHICAGOJ —

Naktį iš trečiadienio į ket
virtadienį apskričio ligoninėj 
pasimirė 59 metų lietuvis Stan
ley Bundlauskas.

Pereitą sekmadienį velionis 
buvo sunkiai sužeistas automo
bilio nelaimėj. Mašina jį par
mušė ir suvažinėjo ties 6735 
South Western avenue. Prie 
automobilio vairo buvo chica- 
gietis John Kelly nuo 7509 
South Sangamon avenue.

Velionis Stasys Bundlauskas 
gyveno adresu 2449 West 69th 
Street.

Kitos Nelaimės
• Berwyne, prie 38-tos ir 

Winona avenue, automobilių 
nelaimėj žuvo 35 metų berwy- 
nietis Joseph Redine, nuo 3201 
Harlem avenue. šoferiai abie
jų automobilių buvo suimti už 
neatsargų važiavimą. Urich 
Brake, nuo 385 Herrick Road, 
su kuriuo Redine važiavo, ir 
Charles Vich, 831 Wenonah 
avenue.

» « »
• Birželio 6 d’., prie Stony 

Island ir 74 tos automobilis siv 
važinėjo 62 metų chicagietę, 
Mrs. Clara L. Klein, ntio 10511 
Avenue L. Vakar ji pasimirė.

8 » »
• Oak Parke, prie Euclid 

avenue ir Randolph St., auto
mobilis užmušė 46 metų oak- 
parkietį John Gapk, nuo 1516

Oak Park avenue. Automobilio 
vairuotojas, 19 metų Thomas 
L. Bray, 629 Kenilworth avė., 
buvo apkaltintas antros kate
gorijos žmogžudyste.

B » »
• Koronerio džiury apkaltino 

antros kategorijos žmogžudy
ste ir 33 metų negrą James 
Brown, nuo 4930 South Park- 
way. Brown, važiuodamas su 
automobįliu, užvažiavo ant ša
ligatvio prie 45th ir Emerald 
ir užmušė 56 metų chicagietį 
James Dunningham, nuo 4430 
South Union avenue.-

8 » 3
• 15 metų berniukas Max 

Durachta, nuo 5833 Cornelia 
avenue, kritiškai susižeidė, su 
dviračiu įvažiavęs į stovintį 
troką prie 8000 Belmont ąve. 
Nelaimė įvyko laike užvaka- 
rykščios audros. Jaunuolis va
žiavo veidą užsidengęs nuo lie
taus, ir troko nepamatė. Jisai 
persiskėlė galvą.

B B B
• Bėgdamas nuo lietaus, už- 

vakarvakare po automobiliu pa
lindo 46 metų Otto Ellison, nuo 
5723 N. Clark Street. Jam bu
vo sulaužyti veido kaulai. Ne
laimė įvyko prie Ashland ir 
Catalpa gatvių.

B B B
(Važiuokite Atsargiai ir Ei

kit Atsargiai, Jeigu Nenorite 
Patekti Į Šį Sąrašą!)

Lietuva Džiaugiasi 
Aukomis

■ ■ I

Lietuva maloniai sutinką 
gaunamas iš įvairių pasaulio 
dalių aukas apsigynimui, šau
liams ir klaipėdiečiams. /

Chicagiečių pasižadėjimą pa
aukoti 10,000 dolerių, Kaunas 
entuziastingai sutinka — visi 
laikraščiai tuo reikalu rašo, iš
eivijos patrijotiškumą karštai 
vertina.

Diplomai Už Aukas
Lietuvai Gelbėti Fondas pa

gamino ir siuntinėja visiems 
aukotojams vaizdžius ir patri- 
jotingus liudymus. Liudymai 
duodami visiems tiems, kurie 
yra aukoję nemažiau vieno do
lerio. .

Lietuvos Ginklų Fondo Va
dovybė išduoda labai gražius ir 
reikšmingus diplomus visiems 
tiems, kurie aukoja nemažiau 
dešimties dolerių ($10).

Kiekviena Lietuvai parama 
yra reikšminga ir Lietuvos 
žmonių jautriai įvertinama.

Visus gyvuosius Lietuvos 
reikalus remkime ir visi už 
ietuvių tautos savistovumą ir 
progresą kovokime.

— Liet.Gel.Fo. K-tas.

Lietuviai jaunuoliai 
Šįvakar Atvaizduos 
“Jonines”

Iškilmės Įvyks Mark White 
Sųuare Parke

R.

PIKNIKAI... PIKNIKAI... PIKNIKAI..
Nepaprasta Dainų, 
Šokių ir Sporto > 
Švente . > .

Chicagos Lietuvių Vyrų cho
ras praeitą sekmadienį, birželio 
18 d., laikė savo paskutinį prak
tiką šį sezoną. Taigi buvo at
laikyta ir sezoninis susirinki
mas, kuriame buvo perrinkta 
valdyba ateinančiam sezonui. 
Buvo išduoti ir valdybos bei ko
misijų raportai iš praeito sezo
no darbuotės.

Pasirodė, kad Chicagos Lie
tuvių Vyrų Choras laikosi la
bai gerai kaip finansiškai, taip 
ir dvasiniai. Tarpe choristų pa
laikoma didelis draugiškumas 
ir vienybė.

Nauja Choro Valdyba
Valdyba sekančiam sezonui 

liko išrinkta iš sekančių choro 
narių: pirmininkas — V. Ascil- 
la, vice-pirmininkas F. >J»žola, 
sekretorius — D. Miller, iždi
ninkas — P. Skurkis, ir kores
pondentas — A. Vilis. Mokyto
jas K. Steponavičius sutiko mo
kytojauti ir toliau. Buvo nutar
ta pamokas pradėti tuojau po 
darbo dienos šventės.

Toliau buvo svarstyta pikni
ko reikalai. Mat, Chicagos Lie
tuvių Vyrų ir “Pirmyn” chorai 
rengia pikniką, kuris įvyks šį 
sekmadienį, birželio 25 d., Li
berty Grove, buvusiam Dam
brausko darže, Willow Springs, 
III. Tą daržą nauji savininkai į- 
rengė labai gražiai, ir dabar jis 
yra vienas iš gražiausių pikni
kams daržų Chicagos apylinkėj. 
Komisija pranešė, kad bus gra
žus programas dainuos net ke
turi chorai, kaip tai Vyrų, “Pir
myn”, “Birutės” ir “Naujos Ga
dynės”. f

Įvairios Sporto Rungtynės
Be to bus įvairios žaismės 

kaip tai baseboll lošimas, kum
štynės, ristynės, virvės trauki
mas ir t.t.

Už įvairius pasižymėjimus 
bus dalinami geri prizai.

Dalyvaus Marė Baronaitė
Kas bene svarbiausia, tai pik

nike dalyvaus garsi lietuviškų 
šokių ekspertė Marė Baronaitė, 
kuri neseniai atvyko iš Lietu
vos priruošti šokius Lietuvių 
Dienai New Yorko pasaulinėje 
parodoje.

P-lė Baronaitė vadovaus tau
tiškiems šokiams, kuriuos su
šoks “Pirmyn” choro nariai. 
Tai bus nauji šokiai, kuriuos p. 
Baronaitė “atvežė” iš Lietuvos. 
Ji ves ir kitus šokius, o jeigu 
publika norės išmokti taip šok
ti, kaip dabar Lietuvoj šokama, 
tai ji ir pamokins.

P-lė Baronaitė dėvės nepa
prastai gražų ir tikrą dzūkų 
tautišką kostiumą.

Visi Bukim!
Taigi, Chicagos Lietuvių Vy

rų Choras ir Chicagos Lietuvių 
Choras “Pirmyn” kviečia ir 
prašo publiką skaitlingai atsi
lankyti, ne tik chicagiečius, bet 
ir apylinkės miestelių lietuvius 
į tikrai gražų ir įvairų dainų, 
šokių ir sporto šventę.

Skaitlingu atsilankymu pri- 
duosim daugiau energijos ir iš
tvermės tiems dainos ir dailės 
mylėtojams darbuotis musų vi
sų lietuvių labui. A. V—s

13 Wardo Demokratų' 
Piknikas Sekmadienį

13-to Wardo Lietuvių Demo
kratų piknikas įvyks ateinantį 
sekmadienį, birželio 25 d. Kubi
liaus darže, 82nd ir Kean Ave
nue. šitas piknikas buvo atidė
tas nuo pereito sekmadienio. 
Visi kviečiami dalyvauti.

Bus dovanos, žaidimai ir vi
sokie margumynai ir užtikri- 
nam, kad atsilankiusieji tikrai 
galės pasilinksminti. J. J.

Ir Mt. Greenwoodiečiai 
Piknikuos

SLA 178 kp. piknikas, kuris 
buvo rengtas birželio 11 d. dėl 
lietaus ir šalto * oro neįvyko. Į- 
vyks birželio 25 d., Ryans ąžuo
lyne, prie Western Avė. ir 87- 
tos.

Tikietai puikių dovanų laimė
jimui birželio 11-tai d., bus ge-

šį vakarą, Mark White 
Sųuare, prie 30-tos ir Halsted 
gatvių, bus atvaizduotos “Joni
nės” ir šienapiutė.

Joninėse dalyvaus skaitlin
gas būrys jaunuolių, tarp jų 
ir būrys įžymių daininii&ų. 
šaltimiero Kvartetas, kuriš ži
no didelį rinkinį tautiškų dai
nų, sudainuos tam tikras dai
nas, kuriose yra surištos su 
Joninėmis ir laukų darbais. 
Kvartetas susideda iš šių as
menų, p-lės Kristina Kriščiū
nas ir Florence Balsis su Al
girdu Braziu ir Jonu Rukštala. 
Kiekvienas turi išlavintą balsą 
ir, yra gerai žinomi. Jie dai
nuoja per šaltimiero radio pro 
gramos.

Be to, neseniai atvykusi iš 
Lietuvos panelė Bronė Lauęai- 
tytė, sudainuos keletą senų ir 
retai girdėtų tautiškų dainų, 
kaip “Po Močiutės Vartais” ir 
daugel kitų.

šoks Keletą Naujų šokių
Tarp šokių Chicagos lietu

viams pirmą kartą teks ma
tyt šie tautiški šokiai — Suk
čius, Mikita, kurį vien tik vai
kinai šoka, ir Blezdingėlė, ru
dens šokis, kuris atvaizduoja 
paukščių skridimą į pietus, kai 
darbininkai atsisveikina su sa
vo laukais ir juos apleidžia iki 
ateinančio pavasario. Tarp kitų 
pamatysit “Prienų Suktutę”, 
“Pamylėjau Vakar”, “Aguonė
lė”, “Vestuvių šokį” ir “Noriu 
Miego”.

Visokie papročiai, surišti su 
Joninėmis ir tikra šienapiutė, 
taipgi bus atvaizduoti svečiams, 
gi parkas bus specialiai papuo
štas. Vaikinai turės tikrus dal
gius, o mergaitės grėblius. Bus 
arklių ir vežimas. Bus degina
mas laužas. Bendrai, visi kas 
atsilankys, praleis labai smai
gų vakarą. Įžanga veltui, o pra
džia aštuntą vakare. Atsilan
kykite ir pergyvenkit saldžius 
atsiminimus iš savo gimtinės.

Z-

ri birželio 25. Piknike bus vi
sokių pamarginimų, puikių lai
mėjimų, skanių valgių ir gėri
mų.

Visi kviečiami atsilankyti bir
želio 25 d., Ryans ąžuolyne, 87 
ir Western Avė. —B.

VAKAR
ČH1ČAG0J

• Du ginkluoti piktadariai įsi
brovė į namus adresu 3.230 Wa- 
shington boulevard, ir skaud
žiai sumušę du žmones, pabė
go su $500 pinigais ir brange
nybėmis, Sumuštieji buvo Dr. 
Thomas Hardy, Lutheran Me- 
morial chirurgas ir jo 66 me
tų motina, Mrs. Margarėt Kug- 
ler.
• Vakar Chicagos parkų po 
licija prisidėjo prie “oblavos” 
prieš automobilistus, kurie va
žinėja neinspektuotais automo
biliais. Ikišiol areštus darė tik
tai miesto policija. Visi auto- 
mobliai turi bųti inspektuoti 
prieš liepos 1-mą. Klauskite 
savo apylinkės,. policisto -kur 
yra artimiausia stotis. (Nein
spektuotų automobilių Chica- 
goj dar yra apie 100,000).
• Chicagos universitetai skel
bia, kad šįmet ąuvirš 5% nuo
šimčiais paaugo skaičius stu
dentų, užsiregistravusių vasa
ros kursams. Vien Chicagos 
Universitete bus suvirš 3,000 
studentų. (Vasaros kursai kai 
kur jau prasidėjo’ pirmadieni, 
o kituose prasidės ateinantį 
pirmadienį. ' ’ *
• Tarpdury j East
35th St., nežinomas, negras at
ėmė $60 nikeliais nuo telefo
nų bendrovės agento Eugene 
Helmuth, nuo 1732 N. Kedzie 
avenue.

v . • , »

• ^ežinomi piktadariai 15 mi
nulių bėgyj apiplėšė tris ga- 
solįno stotis Northsidej, surin
ko $28 grobio. Apiplėštosios 
stotys buvo Lotos Wotrzyla 
stotis, 2319 Southport avenue, 
Chester Frederickson stotis,. 
2800 Addison Street ir stotis 
ties 2400 MontrOšė avenue. , 
X :C i/..

• Chicagos, ųpįyęrsitetąs skel
bia, kad rugpįų$° 5 uni
versiteto patalpose prasidės 
Amerikos Kodpėriicijos institu
to konferencija. (Dalyvaus apie 
2,000 delegatų iš visų valsti
ją. f r
'-'Cv ,

• , Metropolitan Community 
Clpi£ch Centre, , 4100 South 
Pąrkway, birželio 28 prasidės 
įdonų, W.P.A. bedarbių suruo
šta rankdarbių paroda. Eksper
tai, kurie bus parodoj^ nemo
kamai pamokins suinteresuotus 
asmenis rankdarbius gaminti.
• Chicagietis Ęarney Connett 
vakar po pietų baudė perplauk
ti Michigan ežerą iš Chicagos į 
Michigan City, mažyčiam, na
mų darbo “submdrine”. Kelio
nė nepasisekė. Susitikęs su di
džiulėmis vilnimis, Connett ap
sisuko ir grįžo Navy Pier prie- 
plaukon.
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• Vakar federalės valdžios 
maršalas Chicagęj suėmė Law- 
rence C. O’Brieną, buvusį Illi
nois valstijos legislaturos narį. 
O’Briėn yra kaltinamas income 
taksų nesumokėjbnu.
• (Gaisras skerdyklose vakar 

sunaikino šieno sandėlį, padary
damas apie $5,000 nuostolių. 
Kadangi gaisrai skerdyklose pa
prastai yra labai pavojingi, tai 
suvažiavo net 18 ugniagesių ko
mandų.
• Federalis teisėjas vakar pri
pažino National Republic Com- 
pany subankrotavusia. Firma 
priklausė garsiam chičagiečiui 
ir buvusiam vice-prezidentui 
Charles G. Dawes, ir buvo sky
rius užsidariusio Central Repu
blic Trust banko. Dawes buvo 
ir banko viršininku.
• Vakar pranyko 43 motų chi
cagietis ir Postgraduatef ligoni
nės knygvedis Francis M. John- 
stop. Kartu pranyko ligoninės 
$2,000. Johnstono ieško federa- 
liai agentai, nes minima ligoni
nė yra po f ©detalės valdžios 
priežiūra. Ji randasi adresu 
2400 S. Dearbom.

Emilija Viktorija Krokas, Sėkmingai 
Baigė Medicinos Mokslą

EMILIJA V. KRUKAS
Baigiantis mokslo metams, 

tarpe lietuvių studentų baigusių 
aukštus mokslus, yra Emilijos 
V. Krukas vardas, kuri sėkmin
gai baigė medicinos mokslą ir 
praeitą šeštadienį, 17 dieną bir
želio, Goodman Teatre buvo ap- 
dovanota šios profesijos diplo-

nes reikėjo auklėti šeimyną, rei
kėjo rūpintis ir namų ruoša. 
Dr. E. V. Krukas sako, kad lyg 
tyčia, kuomet reikėdavo prisi
rengti prie svarbių kvotimų, tai 
vienas ar kitas iš vaikų susirg
davo. Labai daug naktų reikė
davo praleisti belaikant kūdiki

mu.
Kaip minėtam teatre, taip ir 

Krukų namuose atsilankė daug 
pp. Krukų draugų pasveikinti ir 
palinkėti D-rei E. V. Krukas 
sėkmingai darbuotis šioje pro
fesijoje. Žinoma, Dr. Emilija 
Krukas ir jos vyras Juozas bu
vo labai linksmi ir kuo geriau
sia priėmė ir pavaišino atsilan
kiusius draugus ir svečius.

Baigimas medicinos mokslo 
šiais laikais nėra naujienyhė, 
bet Emilijos Krukas tapimas 
daktaru yra retenybe ir yra 
svarbu nors trumpai tai pami
nėti.

Suvienytų Valstijų medicinos 
mokyklas lanko ir baigia tik 
4-ri nuošimčiai moterų studen
čių, o. 96% vyrų. Mat, šios pro
fesijos mokslas yra sunkiausias 
ir reikalauja nepaprasto gabu
mo ir pastangų. Bet gal tik vie
na iš tūkstančio medicinos stu
denčių yra vedusi moteris, mo
tina dviejų vaikų ir pavyzdinga 
šeimininkė. Tokia yra Emilija 
V. Krukas. Ištesėjo jos sveikata 
ir energija pasiekti šią aukštą 
profesiją, ir ji dar kartą patik
rino, kad ir moteris gali pasiek
ti aukštus mokslus lygiai su vy
rais. Skaitytojams gal bus žin
geidi! žinoti apie Dr. Emilijos 
Krukas praeitį. Čia nors trum
pai apie ją pakalbėsiu.

Mokslo Pradžia
Dr. E. V. Krukas, žmona Juo

zo Kruko (Peoples Krautuvių 
sekretoriaus, pirkimų ir skelbi
mų vedėjo) yra gimus Mihvau- 
kee mieste, ir dar maža būda
ma su savo tėveliais, šaulins- 
kais, atvyko į Chicagos miestą. 
Kuomet Emilija baigė pradinę 
mokyklą ir porą metų lankė 
aukštesnę. Tuo laiku vyko pa
saulinis karas. Karui pasibaigus 
ji rado šeimyninę laimę su Juo
zu Kruku, karo veteranu, ir 
kuriam laikui jos mokslas bu
vo pertrauktas. Emilija nepasi
tenkindama tuom, nusprendė 
lankyti Slaugių ir Akušerijos 
mokyklas. Jas baigusi, ji nuta
rė pradėjus eiti dar toliau ir 
darbuotis šioje profesijoje už 
metų ar kitų pasirodo, kad ji
nai susitinka su daug problemų 
kaipo slaugei ar akušerei per
sunktos atlikti, pradėjo mokin
tis medicinos ir chirurgijos. 
Lankė De Paul Universitetą, 
paskiau Lewis Institutą, vėliau 
įstojo į Loyola universitetą ir 
galiau, Chicągds Medicinos mo
kyklą, ' kame ir baigė daktaro 
mokslą.
Mokinosi ir Auklėjo šeimyną 

r
Tas laikotarpis nebuvo leng

vas, pilnas vargų ir rūpesčių,

vienoj rankoj, o knygą kitoj. Ji 
turėjo apleisti įvairius visuome
ninius darbus ir retai kada tu
rėdavo progos pasimatyti net 
su artimais draugais. Emilijos 
tvirtas nusistatymas nugalėjo 
visas kliūtis, ir su pagalba savo 
vyro sėkmingai atsiekė tikslą. 
Pasidarbavusi vienus metus li
goninėse ji taps pilna gydytoja 
ir chirurge.

Darbuosis Visuomenei
Užbaigus medicinos mokslą, 

Dr. E. V. Krukas sako, kad jai 
bus labai malonu grįžti prie vi
suomeniško veikimo, nes bus 
praktikuojant daugiau laiko, 
negu, kad turėjo, būdama stu
dente. Dr. Krukas ir jos vyras 
yra labai draugiški žmonės ir 
turi plačią pažintį tarp Chica
gos lietuvių. Kaip viena, taip ir 
kitas priklauso įvairiose lietu
vių organizacijose.

Pp. Krukai auklėja sūnų ir 
dukterį. Simus Algirdas lanko 
aukštesnę mokyklą ir pasižymė
jo moksle bei sporte ir muziko
je. Duktė Emilija lanko pradi
nę mokyklą ir myli muziką mo
kintis. Krukų šeimyna gyvena 
adresu 4120 So. Richmond St.

Gero pasisekimo naujai pro
fesijos narei Dr. E. V. Krukas 
sėkmingai praktikuoti mediciną 
ir gelbėti ligų varginamus žmo
nes. Draugas

įsteigė Draugiją 
Prez. Roosevelto
Kandidatūrai Remti

“Trečiakarčiai”
Chicagos pažangieji demokra

tai nori palikti prezidentą Roo- 
seveltą Baltąjam Name trečiam 
terminui.

Vakar jie pasiuntė Springfiei- 
dan prašymą inkorporuoti jų 
organizaciją ir jau pradėjo va
ryti agitaciją už Roosevelto 
kandidatūrą.

Organizacijos obalsis yra 
“Rooseveltas arba reakcija”, o 
jos vardas “Third Termers” ar
ba “Trečiakarčiai”.

“Trečiakarčįų” prezidentu bu
vo išrinktas miesto teisėjas 
John Gutknecht, kuris užvakar 
išvažiavo atostogoms Europon, 
bet kelyj sustojo Washingtone 
pasikalbėti su naujadalybinin- 
kais apie Roosevelto kandida
tūros prospektus.

Tarp organizacijos steigėjų y- 
ra prof. Douglas, Dr. John 
Meade ir James G. McConaug- 
hy.

Ragina Ciceros 
Lietuvius Dalyvauti 
Gėlių Parodoj
Kai kurie lietuviai turi labai 

gražius daržus
CICERO. — Daugumas atsi

mena, kad praeitų metų rug
sėjo mėnesį Ciceros Stadione, 
18 ir 52 Avė. įvyko čekoslova- 
kų gėlių kliubo paroda. Tas 
pats bus ir šįmet rugsėjo mė
nesį.

Ta proga aš noriu atkreipti 
atydą vietos gyventojų darže
lių mylėtojų. Talrpe tokių lie
tuvių yra nemažai, beveik prie 
kiekvieno' namo yra šiokių to
kių gėlių-žolypų. Bet visų šau
niausias daržas tai P. A. švai- 
kausko, 1333 S. 50 Avė. Jisai 
tikrai turėtų gauti dovanų.

šiomis dienomis teko kalbė
tis su pačiu gėlių prezidentu 
p. John Stauber. Jisai pareiš
kė: “Ragink savo tautiečius 
dalyvauti gėlių parodoj. Šime- 
tinė paroda vaizduos ką tai 
naujo, nepaprasto. Mano pa
ties išradimas. Gėlės auga vi
sur: ta(rp akmenų, čindrų ir 
tarp anglių.” O visi žinome, 
kad anglis neturi jokios gyvy
bės, vienok su pagalba moks
lo žolynai auga.

J. Sauber dar pridūrė, kad 
galimas daiktas, jog netrukus
kiekvienas gyventojas namuo
se turės įvairių augmenų, gė
lių ir jos augs ne lauke, žemėj, 
o viduj, pavyzdžiui, šaldytu
vuose ( tik ne ant ledo).

Kelioliką metų kas buvo ste
buklas, tai šiandien paprastas 
dalykas. Taip progresuojami 
ačiū kai kurių žmonių pasi
šventimui mokslui. —D.

Dariaus-Girėno 
Posto 271 
Ekskursija

Išvyks Sekmadienio Rytą 
“City of Grand Rapids” 

Laivu
Šį sekmadienį Dariaus-Girė

no Postas 271 rengia šaunią 
ekskursiją į Milwaukee. Iš 
Chicagos išvyks 9:30 vai. ryto 
ir keliaus Michigan ežeru “City 
of Grand Rapids” laivu. Lai
vas išeis iš Navy Pier.

Tikimasi, kad Ji ekskursija 
bus smagi ir linksma, nes prie 
to rengėjai yra ypatingai pa
siruošę. Bus muzika ir kito
kios linksmybes, dalyvaujant 
Dariaus-Girėno Drum ir Bugle 
korpusui, kuris susideda iš 50 
jaunuolių. Paskui, bus “Floor 
Show”, šokėjos p-lės J. Kas- 
mauskaitė, L. Cinskaitė ir ki
tos.

Bet tai dar neviskas. Visų 
linksmybių paviršius bus Mil- 
waukee mieste, kur iš laivo 
išlipus, ekskursiją pasitiks su 
muzika ir daina. Paskui, bu- 
sais visus nugabens į Blatz 
bravernę ir gausiai pavaišins, 
čia, iškilmėms pasibaigus, grįž 
vėl laivu į Chicagą.

Tad, kam leidžia aplinkybės 
ir norite linksmai dieną prsu- 
leisti, nepraleiskite šios progos. 
Dėl smulkesnių informacijų ir 
tikietų pašaukite telefonu Yards 
5350.

Atyda!
Ekskursijos rengimo komisi

jai pasisekė gauti daugiau bu- 
sų ekskursantų pa vežiojimui 
(sight-seeing) po Milwaukee 
miestą. Už autobusus ekskur
santams nieko nereikės mokėti. 
Kas turi $2.00 bilietą, tas galės 
busu važiuoti nemokamai. To
kiu budu visi keleiviai, kurie 
sumokėjo po 75c extra už auto
busą, savo pinigus atgaus.
(Skelb.) Wm. J. Kareiva

TIK KĄ GAVOME 
NAUJA NUMERĮ 

KULTŪROS No. 5
Kaina 45 centai. Galima gauti 

NAUJIENOSE
• >




