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Japonu Įžeidimai Nepakenčiami Britams
REPRESIJOMS PRIEŠ JAPONUS LAIKAS 
DAR NEATĖJUS - SAKO CHAMBERLAIN
Britų ir francuzų karininkai. Azijoje tarė

si karo klausimais
LONDONAS, Anglija, birž. 

2’3. — Japonijos ambasadorius 
Britanijai, Mamoru Shigemit- 
su, prašomas užsienių reikalų 
sekretoriaus Halifaxo, penkta
dienį atlankė užsienių reikalų 
ministeriją. Halifax painfor
mavo jį, kad kratas, kurias da
ro japonai britams išeinan
tiems iš koncesijos Tientsine 
arba grįžtantiems į ją, kai ka
da nurodant krečiamuosius* 
Britanijos valdžia skaito nepa
kenčiamu britams įžeidimu.

Ryšium su blokada Tientsi
ne Chamberlain penktadienį 
buvo užklaustas atstovų rūmuo
se apie galimumus Britanijos

Stalinas ir Vorošilo- 
vas nepasitikį vie

nas kitu
LONDONAS, Anglija, birž.’ 

23. — Britanijos valdžia, tikė
damasi pasirašyti sutartį su 
Sovietų Rusija ir norėdama tą 
įvykį palankiai rusams atžy
mėti, nesenai pakvietė sovietų 
Rusijos karo komisarą Voro- 
šilovą atlankyti britų armijos 
didžiulius manevrus rugsėjo 
mėnesį. Vorošilov mandagiai 
britus painformavo, kad jis 
pakvietimo negalįs priimti, nes 
ir Rusija tuo pačiu laiku tu
rės manevrus, tad jam tenka 
pasilikti Rusijoj.

Anglijoje tačiau kalbama, 
kad tikroji atsisakymo priežas
tis esanti baimė palikti Stali
nui armiją, kai jis, Vorošilov, 
išvyks užsienin. Antrą vertus, 
ir Stalinas nepasitikįs savo 
maršalu, kuris užsieny gali ko
kį nors privatų sąmokslą iškep
ti arba net nebesugrįžti į Ru
siją.

Po generolų ir maršalų su
šaudymų panašių kalbų apie 
sovietų Rusijos viršilas netrūk
sta.

Japonai ruošia sąly
gas blokadai Tient

sine nuimti
TOKIO, Japonija, birž. 23. 

— Japonijos užsienių reikalų 
ministerija ir japonų armijų 
vadai Kinijoje penktadienį ta
rėsi dėl įteikimo memorandu
mo britams ryšium su Tient- 
sin koncesijos blokada. Japo
nai ketina įteikti britams są
lygas, kuriomis jie sutinka nu
imti blokadą.

keršto japonams. Chamberlain 
atsakė, jogei britų japonų gin
čas dar nepasiekęs tokio laips
nio, kad tektų svarstyti repre
sijų priemones.

Tuo laiku, kai Chamberlain 
davė paaiškinimų atstovų rū
mams Londone, iš Singapore, 
Azijoj, gauta žinių, kad 60 auk
štų britų ir francuzų karinin
kų, atstovavusių laivyną, ar
miją ir oro pajėgas, laikė kon
ferenciją.

Konferencija susitarusi vi
sais svarbesniaisiais klausi
mais. Tarimai lietę bendrą 
francuzų ir britų akciją, jeigu 
kiltų karas.

Dvidešimt žmonių 
žuvo dėl audros 

Čekijoj
BERLYNAS, Vokietija, birž. 

23. — Manoma, kad dvidešimt 
žmonių žuvo buvusioj Čekoslo
vakijoj dėl lietaus audrų, gu
rios užgavo centralinę Europą. 
Aštuoni vaikai .paskendo Vjso- 
vich apygardoj potvyny, Mora
vijoj.

Bavarijos kalnų srity, Leng- 
griess apygardoje, keletas til
tų nunešta. Padaryta taipgi 
žalos laukams ir vieškeliams.

Japonijos biznieriai 
priešingi blokadai
HANK0W, Kinija, birž. 23. 

— Iš patikimų šaltinių patirta, 
kad Japonijos Prekybos Rūmai 
Hankowe, Kinijoj, pasiuntė į 
Tokio telegramą, prašydami 
valdžią nebedaryti žygių pana
šių Tientsino žygiams, kur 
yra paskelbta britų ir francu
zų koncesijoms blokada. Japo
nijos biznieriai Kinijoj sako, 
kad jie turi ir be to nemažai 
vargo Hankowe.

Ryšium su šita biznierių te
legrama daromas išvadas, kad 
Japonijos karininkai planuoja 
paskelbti blokadą francuzų kon
cesijai Hankowe ir kad japo
nai biznieriai nenori blokados.

Pasirašė mainų 
susitarimą

LONDONAS, Anglija, birž. 
23. — Oliver Stanley, Britani
jos Prekybos Tarybos pirminin
kas, ir Jungt. Valstijų amba
sadorius Kennedy penktadienį 
pasirašė sutartį, pagal kurią 
abi šalys apsimainys medvilne 
ir guma, jei karas kiltų. Jungt. 
Valstijos gautų gumos, o Bri
tanija medvilnės.

Murphy nekandida
tuosiąs į prezidentus

WASHINGTON, D. C., birž. 
23. — Pasikalbėjime su spau- 

| dos atstovais generalinis pro- 
■kuroras Frank Murphy pareiš
kė, kad jis nemano kandida
tuoti j prezidentus, nė į vice
prezidentus 1940 metų rinki
muose. *

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
INDIANAPOLIS, IND. — Delegatai atvažiuoja į Tovvnsendo kliubų konvenciją, 

kuri užtruks keturias dienas, šis senelis ir kiti nori gauti iš valdžios $200 mėnesinės
pensijos.

Palaidojo 94 bilius 
Illinois valstijoje

SPRINGFIELD, III., birž. 23. 
— Illinois valstijos legislaturos 
sesija artinasi prie galo. Iki 
šiam laikui palaidota 94 biliai. 
Jų tarpe buvo bilius reikalau
jąs-uždrausti rodymą teatruo
se filmų, kurių aktoriai yra 
gavę du ar daugiau kartų ski- 
rybas. Kiti biliai reikalavo pa
dauginti valstijos policijos skai
čių, panaikinti minimum algų 
skalę ugniagesiams ir policinin
kams, uždrausti dirbimą gem- 
bleriavimo įrankių, etc.

Kongreso vadai tu
rės pasitarimą su 
prez. Rooseveltu

WASHINGTON, D. C., birž. 
23. — Prez. Rooseveltas ket
virtadienį pasiūlė planą, kad 
Jungt. Valstijos duotų paskolų 
suma $3,060,000,000, septyne- 
rių metų laikotarpiu, įvairiems 
projektams vykdyti. Senatoriai 
ir kongresmanai atsiliepė apie 
planą įvairiai. Tačiau abejų 
rūmų vadai, manoma, artimoj 
ateity turės pasitarimą su pre
zidentu dėl jo pasiūlymo.

Atlantic Clipper ati
dėjo lėkimą

LISBON, Portugalija, birž. 
23. — Penktadienį pranešta, 
kad Atlantic Clipper lėkimas į 
Jungt. Valstijas atidėtas 24-ms 
valandoms, nes vandenyne Azo
rų srity oras yra audringas.

Naciai juokiasi 
iš britų

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
23. — Dėl užtrukimo Britani
jos derybų su rusais, dėl blo
kados Tientsine ir dėl neramu
mų Palestinoje Vokietijos na
ciai turi didelio smagumo. Vie
ni jų laikraščiai pasityčiodami 
sako, kad britai klupoja prieš 
Maskvos vartus, kiti teigia, 
kad apsupimo politiką ištikusi 
depresija, treti — kad įvykiai 
Palestinoje ir Tientsine rodo 
britų silpnumą.

Prez. Rooseveltas 
pakvietė pasitarti

A.D.F. ir C.1.0.
atstovus

WASHINGTON, D. C., birž. 
23. —L čia kalbama, kad prezi
dentas Rooseveltas pakvietęs 
Amerikos Darbo Federacijos 
atstovą ir Industrinių Unijų 
Kongreso atstovą pasimatyti 
su juo ateinantį antradienį. 
Prezidento pasitarimas su tais 
atstovais liesiąs A.D.F. ir C.I.O. 
taikos derybas.

Čekai protestuoja 
žydų turto'kon

fiskavimą
LONDONAS, Anglija, birž. 

23. — Čia gautas pranešimas, 
kad čekų prezidentas, Dr. Emil 
Hacha, užprotestavęs Hitlerio 
atstovui Čekijoj, von Neura- 
thui, jo išleistą patvarkymą, 
kuris yra taikomas žydų tur
tui Čekijoj konfiskuoti. Mano
ma, Hacha protestą pareiškęs 
numatydamas, jogei po žydų 
turto konfiskavimo naciai ga
li pradėti ir čekų turtus kon
fiskuoti.

Mirties bausmė už 
pinigų išvežimą

ROMA, Italija, birž. 23. — 
Vyriausybės atstovai penkta
dienį paskelbė, kad yra ruošia
mas Italijai įstatymas, kuris 
paves specialiam teismui bylas 
iškeltas asmenims kaltina
miems išvežimu pinigų iš Ita
lijos šmugelio keliais. Rimčiau
siuose atvejuose už nelegalų 
išvežimą pinigų nusikalusiems 
grūmos net mirties bausmė.

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

Giedra; šilčiau; lengvi ir vi
dutinio stiprumo pietų vakarų 
vėjai; saulė teka 5:15 v,< r., 
leidžiasi 8:29 v. v. Sekmiadie- 
nį debesuota ir truputį vėsiau.

Japonai laimėję di
deles kautynes ore
TOKIO, Japonija, birž. 23. 

— Japonijos žinių agentūra 
Domei skelbia, kad pereitą ket
virtadienį įvyko didelės japo- 
nų-mongolų kautynės ore eže
ro Bor , apylinkėje,,. prie Išori
nės Mongolijos ir Mandžurijos 
rubežiaus. Pasak Domei, japo
nai numušę 50 mongolų lėktu
vų, o patys tepraradę tik pen
kis savo lėktuvus.

Mongolijos-Mandžurijos pa
sieniu per paskutines šešias sa
vaites dažnai įvyksta susirėmi 
mų.

Geležinė disciplina 
Slovakijos pra

monei
BRATISLAVA, Slovakija, 

birž. 23. — Penktadienį tapo 
paskelbti nuostatai įvedą aštrią 
discipliną Slovakijos įmonėms, 
panašią tai, kuri yra prakti
kuojama Vokietijos dirbtuvėse. 
Valdžios įgaliotiniai, turį dide
les teises, bus paskirti visoms 
įmonėms samdančioms daugiau 
nei po 50 darbininkų.

Amerikietė ieško sa
vo vyro Rusijoje

MASKVA, Sovietų Rusija, 
birž. 23. — Amerikietė Marie 
Rubens (Jungt. Valstijose bu
vusi komunistė) išsėdėjo kalė
jime Maskvoje 18 mėnesių dėl 
to, kad įvažiavo į Rusiją ne
teisingu pasportu. Nesenai pa
leista iš kalėjimo ji dabar no
ri sužinoti, kas atsitiko su jos 
vyru, kuris Maskvoje pražuvo 
iš viešbučio gruodžio mėnesį 
1937 m. Moteris žino, kad jis 
buvo areštuotas, bet abejoja 
ar jis tebėra gyvas.

Turkija - Prancūzi
ja pasirašė sutartį
PARYŽIUS, Francuzija, birž. 

23. — Turkija ir Francuzija 
penktadienį pasirašė sutartį, 
pagal kurią viena /kitą gelbės, 
jeigu kiltų karas Viduržemio 
juros srity.

TELEGRAMOS 
E LIETUVOS

PRADEDAMA STATYTI DAR- 
BĖNŲ-šVENTOSIOS UOSTO 

GELEŽINKELIO LINIJA.
KAUNAS, birželio 21 d. — 

Geležinkelių Valdyba ir Sava
norių Darbo Talka šiomis die
nomis pradeda Darbėnų-šven- 
to'sios Uosto geležinkelio linijos 
statybą.

GILINIMAS ŠVENTOSIOS 
UOSTAS.

KAUNAS, birželio 21 d. - 
Šventosios Uostas gilinimas ir 
ruošiamas, kad į jį galėtų 
įplaukti ir šiek tiek didesni lai
vai.

LIETUVOS ŠAULIAI NUSI
PIRKO DU LĖKTUVU.

KAUNAS, birželio 21 d. — 
Pastaruoju laiku Lietuvos šau
lių Sąjungos Aviacijos Skyrius 
nusipirko du lėktuvu.
1939/VI/21 d.

ŽINIOS Iš LIETUVOS
KAUNAS. — Birželio 11 d. 

įvyksta dar trijų šaulių rink
tinių — Zarasų, Kėdainių ir 
Panevėžio — 20 metų sukak
tuvių šventės. Zarasuose daly
vauja ministras pirmininkas 
gen. J. Černius, Kėdainiuose — 
krašto apsaugos ministras gen. 
Musteikis ir Panevėžyje — ka
riuomenės vadas brig. gen. 
Raštikis. — Zarasų rinktinė 
turi 3 nuosavus namus: Anta
zave, Salakuose ir Dusetose. 
Zarasuose statomi dideli rink
tinės namai. Chorų rinktinė tu
ri 4: Zarasuose, Dusetose, Sa
lake ir Stelmužės-Ąžuole. Rink
tinė turi 2 dūdų orkestrus, 9 
bibliotekas ir 8 rinktinės dali
niai turi vėliavas. — Kėdainių 
rinktine tuo tarpu turi tik vie
nus šaulių namus Baisogaloje, 
6 chorus: Grinkiškyje, šlapa- 
beržyje, Dotnuvoje, Ariogaloje, 
Baisogaloje ir Paliepiuose; or
kestrų turi 5, bibliotekų 7 ir 
20 rinktinės dalinių turi vėlia
vas. — Panevėžio šaulių rink
tinė turi 4 namus: Panevėžyje 
rinktines su teatru, be to Pay- 
stryje, Raguvoje ir Šeduvoje. 
Rinktinėje yra 6 šaulių chorai: 
Panevėžyje, Smilgiuose, Šedu
voje, Užuožeryje, Panevėžio 
“Maisto” kuopoje ir Subačiu
je. Turi 7 orkestrus, 23 biblio
tekas ir 27 rinktinės daliniai 
turi vėliavas.

KAUNAS. — Geologiniams 
tyrimams Lietuvoje daryti li
gi šiol veikė žemės turtams tir
ti komisija. Jos rūpesčiu ištir
ta kreida, tiriami kalkiniai ak
menys, gipsas, smėlis ir kt. 
statybinės medžiagos. Nuo jįiol 
komisija palaipsniui persiorga
nizuoja į atskirą geologinį iji- 
stitutą.

Japonai grūmoja, 
rusams

TOKIO, Japonija,, birž. 23. 
— Japonų armijos vadovybė 
penktadienį išleido komunikatą, 
kuris sako, kad Japonija imsis 
griežtų žygių, jei Rusija ne
sulaikys lėktuvų atakų Mongo
lijoj prieš Mandžuriją.

Kai kurios svetimša
lių koncesijos ketina 
užsidaryti parodoje

NEW YORK, N. Y., birž. 
23. — Kai kurios mažesnės 
svetimų šalių koncesijos New 
Yorko pasaulinėje parodoje ke
tina užsidaryti. Jos nusiskun
džia perbrangiomis rendomis 
ir perdideliais komisais, kuriuos 
turi mokėti. O ir už kitokius 
patarnavimus newyorkiečiai 
perdaug imą.

Pav. Armando D’Ans, Ar
gentinos paviljono arkitektas, 
sako, kad, iliuminuotas Argen
tinos žemėlapis Argentinoje 
padirbti kaštavo $800. Tuo tar
pu jo pataisymas ir įrengimas 
New Yorko parodoje kaštavo 
$8,807.

Jau dvi dienas lekio
ja nenusileisdami
SPRINGFIELD, III., birž. 23.

— Penktadienį jau baigėsi an
tra para, kai du lakūnai, Hun- 
ter Moody 25 m. ir Wilbur 
Parrish 26 m., abu iš Decatur, 
lekiojo virš Springfieldo aero
dromo,’ nenusileisdami žemėn 
ir norėdami sumušti pirmesni 
ore išsilaikymo ilgumo rekor
dą.

Rusai mobilizuojami 
Mongolijos pasieniu

TOKIO, Japonija, birž. 23.
— Japonijos žinių agentūra 
Domei sako gavusi pranešimą, 
kad sovietai mobilizuoja tan
kus, mekanizuotas armijos da
lis ir lėktuvus Išorinės Mon
golijos pasieniu. Mobilizacija 
daroma manevrams.

Pikietuoja pikietus

LOS ANGELES, Cal., birž. 
23. — Tūlo vietos malūno dar
bininkai sustreikavo. Jie pikie
tuoja įmonę. Penktadienį pikie- 
tudtojų tarpe pasirodė būrys 
moterų, nešinų plakatus su už
rašais: “Grįžkit į darbą, vaikš
tinėjimas nepenės vaikų”. Ma
noma, kompanija suorganizavu
si tas moteres.

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
te ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“CIassified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “CIass
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 žinot, kad jūsų dantys miršta badu?

LIETUVIAI
Iš Lietuvos

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas

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

tarp Tauragės ir Tilžės bus 
Lauksargių stotyje perduodami 
vokiečiams. Traukiniai iš Tilžės 
į Lietuvą taip pat Lauksargiuo
se bus perduodami lietuviams.

Sveikatos Skyrius
■......  gį Skyrių Tvarko ir Prižiūri •••••"«••••••••.... •••*•*•

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA
_ ____ -___

MORGIČIAI — PASKOLOS
Žemos Palūkanos

Visų Rusių Apdrauda. Rendų ir 
Nuosavybių Managementas

Gordon Realty Co. 
809 W. 35th STREET 

Chicago, III.
Tel. Yards 4329

Rašo Dr. A. J. Gussen, 
Cicero, III.

U
Dantų puvimu apščiai nau

dojasi įvairios firmos, kurios 
išdirba dantų pasius ir milte
lius. Jos savo produktus par
duoda žmonėms, kad šie nusi
valytų ir neva apsaugotų sa
vo dantis nuo puvimo* Bet ši
tokia priemone dantis mažai

........ ... ‘
Norėdami pigiai pirkti lumberį, 

kreipkitės į

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

Sibley Lumber Co.
30 East 147 Street

HARVEY, ILL

apsaugojama. Pavyzdžiui, 
bartinių mokyklų vaikai yra 
mokomi kaip vartoti dantų še
petuką ir raginami savo dan
tis valyti du kartus kasdien. 
Vien šiam reikalui kas metai 
yra suvalrtojama tonų tonai 
įvairių pastų ir miltelių. Bet 
ar tas apsaugoja dantis nuo 
puvimo? Ne. Surinktosios duo
menys rodo, kad dantų puvi
mas diena iš dienos eiha pla
tyn.

Yra, tačiau, žmonių* kurie 
nematė nei dantų šepetuko, nei 
pastų, nei miltelių, bet jų dan-Į 
tys — sveiki ir tvirti. Tai af
rikiečiai ir eskimosaii. Jų dan
tys sveiki todėl, kad jie vatrto-j 
ja daug natūralaus maisto, 
kuris teikia apsaugą ne vien 
nuo dantų, bet ir kitų kūno 
ligų. Duomenys taip jau rodo, 
kad ir pačių biedniausių Ru- 

į sijos kaimiečių,' kurie nieko 
nežino apie dantų higieną, 
dantys yra sveiki. Užklausti,

grcso. Kas tokios padėties kal
tininkas?

. Vienos mokyklos kafetefi- 
jos vedėjas, kuris superka ir 
prižiūri vaikų maistą* aiškino 
taip: Girdi, jo rekordai rodą 
keistą dalyką. Kafetetijoje per 
metus valgė apie 90,000 vaikų, 
bet tik 20% pirko pieno. 148 
vai'kai pirko baltą duoną, o 
tik vienas skeltų kviečių duo
ną. Saldainių kasdien buvo 
parduodama visas 100%.

(Pabaiga seka) ,

Mrs. A

TelephotoACMK-JNAUJlEbi U
Mayell, amerikietis fo-Erič

tografas, kurį japonai areš 
tavo Tientsin mieste, Kini 
joj.

AKIĮJ SPECIALISTAI

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

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

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

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugely! atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma,
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Geriausia Vieta 
Praleisti Atostogas 

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

MRS. CARRIE AMBROSE 
Peacock, Michigan 

BOX 15

KAUNAS, V/30 — Susisieki- 
mas tarp buv. Klaipėdos kr. ir 
Lietuvos geležinkelių bus nau
jai sutvarkytas. Lietuvos-ir Vo
kietijos geležinkelių valdybų at
stovai dėl šio reikalo jau susi
tarė, bet susitarimas turės būti 
dar abiejų vyriausybių patvir-Į 
įtintas. Geležinkelio susisiekimas 
tarp Klaipėdos ir KreG»»gns eis 
tokiu budu, kad šių traukinių 
aptarnavimą atliks iš dalies Lie
tuvos ir Vokietijos valdininkai, | 
Visi Lietuvos traukiniai, važiuo
ją iki Klaipėdos, bus aptarnau
jami Lietuvos valdininkų. Mui
tų bei pasų kontrolė bu^ atlie
kama Kretingos bei Bajorų sto
tyse, o prekių apmuitavimas 
vyks Klaipėdoje. Tranzito trau
kiniai, kurie važinės tarp Klai
pėdos uosto ir Lietuvos, 
grynai lietuviški ir grynai lietu
viškas personalas. Lietuvos 
traukinių tarnautojai per sieną 
keliaus su tam tikrais bady
mais. Pagal sutartį traukiniai

GYDYTOJAI IR DENTISTA1 
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. 

Tel. Kenwood 5107.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ISeredomis ir nedėl. pagal sutartį. 
I Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

kokį maistą jie vartoja, at
sakė, kad didžiumos jų kas
dieninė dieta yra ruginė juo
da duona ir ožJkos pienas.

Dr* C .Paulson, kulris per 
10 metų buvo užveizda vie
nos prieglaudos, štai ką sako 
apie vdikų dantų puvimą:

Prieglauda turi 200 akrų, 
dirbamos žemes. Augina kvie
čius, kukuruzus, bulves ir dar
žoves. Duoną kepa iš čielų 
kviečių miltų, kas reiškia, kad 
nesunaikinama vitaminai ir 
geležies fosforai. Daržoves va
sarą vartoja šviežias, o žiemą 
iš skardinių, bet prezervuotas 
be cheminių priemaišų. Pie
ną vartoja naturališką, nema- 
šinuotą. Prie šio maisto vai
kam kasdien duodama -mažas 
kiekis saldmynų. Vaikų iš viso 
buvo 300, daugiausia pačių I 
biedniausių tėvų palikti naš
laičiai.

Egzaminuojant šiuos vaikus 
surasta, kad didžiumos , dan
tys visai sveiki. Tik 25% vai
kų dantys buvo sugedę, kai 
kurie turėjo net po 14 kiaurų 
dahtų; . gC • '
' Kartą į viršminėtą prie
glaudą Dr. Paulson priėmė 20 
vai’kų, nuo šešių menesių iki 
keturių metų amžiaus. Šian- 

i dien tie vaikai turi 10-14 me
tų amžiaus. Visų jų sveiki dan
tys ir nei vienas vaikas nežino 
kas tai yra dantų skausmas. J

Išskyrus šias išimtis, apla
mai imant, ne tik miestuose 
gyvenantieji vaikai turi kiau-J 
rus bei išpuvusius dantis; tas 
pat yra ir su ūkininkų vai
kais. Mat, didžiuma ūkininkų 
savo ūkio produktus veža bei 
parduoda miestui, o iš čia per
ka baltą duoną ir įvairiausi 
skardinėse prezervuotą maistą. 
Tokiu budu didžiuma ūkinin
kų vaikų taipgi negauna už
tenkamai pieno ir kito natūra
laus maisto, kiuris suteiktų 
jiems reikalingų vitaminų ir 
mineralinių druskų.

Apsaugojimui dantų nuo 
puvimo rūpinamasi vos pra
dėjus vaikam lankyt pradinę 
mokyklą. Bet, kaip dabar da
lykai eina, tai daugiau kaip 
90% pradines mokyklas lan
kančių vaikų jau turi sugedu
sius dantis. Ir taip yra nepai
sant, kad viešosios mokyklos 
kasmet išleidžia tūkstančius 
dolerių samdymui instrukto
rių* kad išmokytų vaikus kaip, 
su pagelba šepetuko, apsaugo
ti dantis nuo puvimo.

Kad šis dantų saugojimo bū
das maža tegelbsti, pats skai
tytojas gali suprasti. Vieno 
didmiesčio Burnos Higienos 
Kliinikos direktorius sako, jog 
vailkai, tik įstoję į pirmą klasę, 
jau mokomi kaip apsaugoti 
dantis, aiškinama jiems bur
bos higiena. Tačiaus kas me
tai po vakacijų gryžta mokyk
lon vis daugiau vaikų, turin
čių didesnį skaičių kiaurų 
dantų. Iš to prašosi * išvadų, 

Į kad per pastaruosius 25 me
tus dantų higienos klausimu 
beveik nepadaryta jokio pro-

MICHIGAN AVĖ. 
KLINIKAS

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

sveikatos patarnavimą

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence TeLBEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
8939

KITATAUČIAI

DIDIS PASIRINKIMAS bus
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K ADVOKATAI
Laidotuvių Direktoriai
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SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.
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Klausykite musų Lietuvių radio programų Antradienio .ir Šešta
dienio vakarais 7 vai. vakaro iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

—Pranešėjas P. ŠALTIMIERAS.

Pelnas eina 
LIETUVOS AKRO KLIUBO 

NAUDAI.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

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

Telefonas YARDS 9818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki Le Van 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

MICHIGAN AVĖ 
KLINIKŲ

3254 SO. MICHIGAN AVĖ.
Tel. CALUMET 4178.

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

DR. ST. NA1KELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

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

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

A. A. SLAKIS
' ADVOKATAS

7 So. Dearborn St 
Room 1230.

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

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madisoh St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

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.ROOSEVELTFURNITURECO.
Į2310 ROOSEVELT ROAD ' SEELEY 8760

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St
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A. Montvid, M. D.
West Town State Bank Bldg.

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. STRIKOLTS
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 1931

OFISO VALANDOS:
Nuo 1U—12 vai. ryto; ^nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2889.Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

REFRIGERATORIU

9 |

i, ooov

|
Musą krautuvėje JI gfe £f| 

dabar rasite šimtus | ^ivU
Įvairių Refrigera- ■
torių po ................. ■ ’ ■

DABAR LAIKAS PIRKTI 
REFRIGERATORIU

DANTIMS 
PLEITOS
Pataisoma

UŽTIKRINTOS 
FLEITOS

jei nepatenkinti ,$12.50
PRASYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ

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

HEJNA BROS.

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

TeL Lawndale 2908-9 Tel. Monroe 9251
Atdara iki 9 v. p. p.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
I DIENA IR NAKTĮ u 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727
• I • . .

T~A• koplyčios visose 
J—x , yr JSl d. 1 Chicagos dalyse

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti_ Licrtuviai paktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentwortb 633* 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6f)00 So. Halsted St 

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI



šeštadienis, birželio 24, 1939 NAUJIENOS, Chicago, III.
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Jeruzalės požemiuose
Gyvenimas Požemių labirin
tuose. — Maldininkai ir Turis

tai. — Jeruzalės DuonaIr tikrai nuostabus miestas ta Jeruzalė. Nors ji ir neturėtų nei religinės, nei kitokios sentimentalės vertės, vistiek ji butų verta aplankyti.Tai vienintelis miestas pasaulyje, 'kuris, būdamas tokiose nenatūraliose sąlygose, tūkstančiais metų augo, klestėjo, sutraukė iš viso pasaulio turtus, žmones, ir čiulpdamas tos gyvybės sultis iš visų pasaulio užkampių, pasidarė įdomiausiu pasaulio miestu.

apsuptame plote nėra namų, nėra gatvių, bet kurmariausiai ir skruzdėlynai. Susisiekimas eina požeminiais urvais, lipi ant stogo, tai vėl nusileidi : požemį. Tos gatvelės rangosi, vingiuojąs!, lenda su pastatytais namais per šimtus arkų, baigiasi pre kokių namų durų ir vėl' prasideda ant tų namų stogo. Eini žmogus ir nežinai kur eini; čia, rodos, iš vienos gatvės nusileidai į požemį, o žiūrėk, dar išėjai į kitą gatvę su namais. Rodos, iš gatvės užlipai ant namų stogo, o čia vėl nauja gatvė tęsiasi tarp pastatytų ant kitų namų stogo namų.
N Al'JlEJN Ų-aCME TelephOlo

Miestas Be Namų ir Gatvių Žiuri ir negali suprasti. IšTame kaip dėžės sienomis
ŠIS BANKAS

Pasiūlo
MAŽŲ IŠLAIDŲ—ILGŲ TERM 

Nekilnojamo Turto 

PASKOLŲ
• Naujų Namų
• Refinansavlmo
• Pirkimų

PO

•ftj

Apdrausta Morgičių Sistema

Chicago City Bank 
and Trust Company 
HALSTED PRIE 63-čios GAT.

Tel. Wentworth 8800 
Federalės Depositų Apdraudos 

Korporacijos Narys.

gatvelių pusės nč|ra nei langų, nei durų. Taigi, išrodo, kad eini giliu išraustu groviu, kuriuo viršus dažnai sustiprintas arkomis lyg tam, kad krantai neužslinktų.
Keistas JudėjimasAišku, kad tokiomis gatvėmis tegali tik pėsti ir lengvai apkrauti asilai praeiti. O judėjimo jokio niekad netrūksta, tai tikiras skruzdėlynas. Čia, žiūrėk, skuba juodu apsiaustu nuo pakaušio iki kulnų apsidengusi arabė, čia grūdasi trys 1 keturi asilai su dviem persver- ' tais ant jų nugarų krepšiais, čia vėl slenka tingus arabas,

Mrs. Velnią West, 33 metų kalinė, kuri šiomis dienomis pabėgo iš kalėjimo Marysvillėj, Ohio. Ji nužudė savo vyrą su klijų. kai tasai atsisakė palydėti ją į vakarėlį.

• apsivyniojęs galvą turbanu, besišvaistydamas savo ilgo apsiausto skvernais. Čia vėl pra- skuba sumoddrnėjęs vietinis inteligentas su lakuotais batais, dryžuotu kaklaraščiu,

Home Federal Savings and Loan Association of Chi- 
cago yra viena iš didžiausių ir seniausių taupomoji įs
taiga Illinojuj. Veikia su Jungtinių Valstijų valdžios 
leid’mu, priežiūra ir kontrole. Nuo savo įsisteigimo, 
1886 metų įstaiga pergyveno visus krizius ir panikas. 
Niekad nesustojo veikus — įstaiga visuomet) buvo at
dara veikiamomis dienomis. VISUOMET IŠMOKĖJO 
be kliūčių, nemažiau kaip 3*6%. Kiekvienas taupyto
jas yra Jungt. Valst. agentūros apdraustas iki $5,000.

Turtas $5,000,000.00

HOME FEDERAL SAVINOS 
and Loan Association of Chicago 

ĮSTEIGTA 1886
18 gatvė prie Ashland Avė. Monroe 8100

CHAS. A. ZUNDALEK, prezidentas
Home Federal Savings & 
Loan Association.
1618 W. 18th St., Chicago. III.
Be prievolių prašau prisiųsti 
man jūsų vėliausios literatū
ros apie “Home Federal ap
saugą ir patogumą“.
Vardas .........................................
Antrašas ......................................

TARNAUJANT KARŲ SAVININKAMS VIRŠ 25 METŲ

“SERVICE UP FOR SUMMER
Pataisyk savo karą, kad jis plauktų vieškeliais visą vasarą. 

Musų pilna tarnyba yra taip patenkinanti, kaip musų kainos yra 
prieinamai žemos. Duokite savo karą šiai įstaigai atgaivinti. Ji 
gali iš jo vidaus išimti susidariusius gurnus ir purvus.

INSPEKCIJOS CERT1FIKATAS GARANTUOTAS 
VARTOKIT VĖLIAUSIĄ LANE ĮRENGIMĄ 

AMBROZ 
r

Super Service Station
50th and Western Avenue

PLOVIMAS — ALIEJAVIMAS — BREKIŲ TARNYBA 
IGNITION — LIGHTING AND OVERHAULING

kažkokio sporlklubo melsvu žakietuku ir raudonu tarbušiu ant galvos. Jis, norėdamas parodyti savo išauklėjimą, tik šaukia ant jam po kojų pasi- pynusių moterų, asilų, šunų ir vaikų. Čia vėl atidega blizgančiomis sagomis kelionių biuro oficialus vadovo vedami juodais akiniais, baltais drabužiais iir didelėmis baltomis kumštinėmis kaskėmis amerikiečių ar šiaip Europos dykaduonių turistų būrys, besiekus tose smirdančiose landynėse egzotiškumo. Kartais šmėkštelėja su aukštai juoda apvaila į viršų platėjančia kepure graikų apeigų kunigas, pamaldžiai rožančių vartydamas praslenka dulkėtomis san- dalėmis barškindamas gelsva jarzdele pranciškonas, skuba moterys, zuja šunes ir smarve dėšte plėšia nosį, žadindama vėmimo jausmą.
Gyvenimas UrvuoseĮlindus į tamsų urvą, prasideda iš abiejų pusių įdubimai. Tuose įdubimuose ant paaukštinimų tupi arabai, apsikrovę savo įvairiausiomis prekėmis. Pro skylėtas baza- ros stogo uždangas įeinančioje šviesoje blizga metalo apvytų siūlų audiniai, žėri nargilės kandikliai, sumaniai išmintos žarnelės, mirguliuoja gausybės ąsočių, nargilių, puodukų ir kitokių molinių /žaislelių krūvos. Kantais aitriai dvokiantis kvapas išduoda maisto produktų krautuvę. Ten pripilti maišai džiovintų datulių, prikabintos eilės suvarstytų ant plaušų figų, apkrautos krautuvės priešakis melonais, pamidorais, arbūzais ir kitokiomis sodų bei dalržų gėrybėmis. Matyti ir mūsiškių daržovių: salotų, paprastų ir žiedinių kopūstų, arkliarukščių agurkų. Bet aitrusis kvapas veržiasi iš toliau esančių produktų. Ten rūgsta ožių kailiuose sujris, mirksta sūdytos asilų kailiuose alyvos ir galybės kitokių Palestinos skanėstų.
Pragariškas Triukšmas,Dar toliau urvas šakojasi. Iš vienos pusės kyla tikrai pragariškas triukšmas. Ten visa eilė įdubimų, kuriuose kūrenasi ugnys, žėri anglys ir kalami žalvariniai puodai. Susėdę sau ant sukryžiuotų kojų murzini, su dideliais turbanai kalviai barškina plodami ant priekalo puodų šonus. Kiti jau iškaltus šveičia, brūžina prisidėdami prie to baisaus orkestro savotiškais spiegimais ir čerškimais. Čia pat tie puodai ir parduodami. Kaip matyti, jų paskirtis nėra virti, bet papuošti. Jų šonai iškali- nėti dailiais pagražinimais ir taip žėrinčiai kaip veidrodžiai nušviesti. Daugumas tų puodų turi iškaltus gėlių, paukš

čių vaizdus. Kiti turi įvairiausiomis pasaulio kalbomis iškaltas šventraščio, talmudo, ar korano citatas, kalbančias apie tų puodų garbingą kilmę iš šventojo miesto. Beveik visi tie puodai ir mažesni dalykėliai turi būtinai “Souvenir of Jerusalem” parašą. Ir tuos puodus išperka turistai merkti gėlėms ar šiaip sugrįžus savo kambarį papuošti ir atsilankiusiems svečiams parodyti, kad, štai, šis puodas yra atvežtas iš Jeruzalės.
Požemiai Be GaloProtarpiais prieini tokių urvų susikirtimą. Tas susikirtimas erdvesnis. Jo viršų kaip kokios bažnyčios stogą puo- ia ruiminga kupolą su spalvotais iš šonų stiklais. Ir vėl aini ištisus kilometrus tarp tokių urvų nerasdamas galo. Kai įsižiūri, matai, kad iš tų pagrindinių urvų dalr eina Šimai mažesnių urvęlių, kurie vėla kažkur gilyn.Kartais užeini vėl visą naują kvartalą, kuriuose barška plaktukų garsai, čia daromi dešimtimis milijonų po pasaulį pasklidusių Jeruzalės medali'kėlių, kryželių, retežėlių, liejami patys medaliai, tekinami iš kaulo, iš aukso, iš brangiųjų akmenų, iš Jeruzalės uolų gabalų rožančių karoliukai, derinami į masyvius aukso žiedus margieji brangakmeniai, žvanga ir žvilga gausingi rytiečių motelrų papuošalai ir vartosi čia pat prie auksakalio kojų milijoniniai jų dirbiniai. Prieš auksakalius yra viena kita kavinė, -kuriose atsisėdę arabai traukia ramiausiai iš nalrgilčs durnus, kliurkindami vandenį ir ištisomis valandomis neprasižioja, tartum bijodami išsiimti iš burnos kandiklį, iTame tautų kaleidoskope, tame kalbų Babelyje pirmą kartą atsidūręs apstulbsti. Aplinkui Jeruzalę dykumos ir akmenys, o Čia z tokia, kamšatis, kiek turto!

Iš Ko Visi Tie Žmonės GyvenaVisi Jeruzalės gyventojai verčiasi vien iš turistų ir maldininkų, kurie kasmet apsilanko čia milijonais. Jeigu nors vienam mėnesiui sustotų plaukią maldininkai ir turistai, aštuoniasdešimtis nuošimtis miesto gyventojų turėtų^ išmirti badu. »’•Jeruzalėje maistas atgabenamas iš derlingųjų Palestinos slėnių asilų ir kuprių vilkstinėmis. Net ir vandenį šventajam miestui pristato iš slėniu- se esančių šulinių nešėjai ožkų kailiuose. Taigi, jeigu visa ši sistema sutruktų, Jeruzalei butų galas...
A. Poška

Viena Iš Seniausių 
Taupomųjų ĮstaigųViena iš seniausių ir tvirčiausių taupomųjų įstaigų yra Home Federal Savings and Loan Assdciation, 18th St., ir Ashland avenue. Jos turtas šie kia $5,000,000. Visų indėliai čia valdžios agentūros apdrausti iki $5,000.Paminėtina, kad ši įstaiga yra įsteigta 1886 metais. Nuo to laiko gyvenime perėjo daug visokių audrų. Buvo biržos panikos, depresijos recesijos ir visokį kitokį ekonominiai nega- liavimai, o ši visas tas audras pergyveno ir niekur nesuklupo. Įstaiga visuomet buvo veikiamomis dienomis atdara ir pareikalavus indėlius išmokėjo su nuošimčiais. Dabar už indėlius moka 31/2%.Dėl smulkesnių informacijų pareikalaukite literatūros arba paskambinkit telefonu MONroe 8100. (Skelb.)

Bemkite Tuos, Bizhierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

AMŽIAUS PROGA
MUSŲ DIDIS PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS SUSIDEDĄS IŠ 
VIRŠ 300 ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ DABAR JAU PILNAM ĮSI
SIŪBAVIME. KAINOS NUMUŠTOS. NIEKUR KITUR JUNGTI
NĖSE VALSTIJOSE NEGALI PIRKTI TAIP GRAŽIŲ, PILNAI 

UŽTIKRINTŲ AUTOMOBILIŲ UŽ TIEK MAŽAI PINIGŲ.
Pirm Negu Pirksi Ateik Atsilankyk į musų didį parodos kambarį 
ir palygink musų kainas. Jus maloniai nusistebėsite. Kiekvienos 

Gamybos ir Modelio čia rasi.
UŽ KAINĄ KOKIĄ IŠGALI MOKĖTI

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

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

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

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

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

sedan ir 5 1936 sedans. Pigiai kaip $325
PLYMOUTH 1938 Sedan už 50 centų ant dolerio. Taipgi 1936 

sedans. Mažai vartoti. Pigiai kaip $295
STUDEBAKER 1938 sedan naujutėlis. Tiktai $465 ir 3 1936 se

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

dirbtuvės. Taipgi 2 1936 sedans. Pigiai kaip $295
CHRYSLER 1937 Sedan, trys ir 5 ’35 sedans. Pigiai kaip $285 
DE SOTO Sedan 1938 kaip naujas $485
LA SALLE naujausis 1936 sedan, radio, šildytuvas tikrai gra

žus. $495
NASH 1936 sedan kaip naujas, tiktai $295
FORD 1938 sedan Sutaupys pusę. Taipgi 1936 sedan už tik $265 
CADILLAC 1937 sedan naujutėlis iš visų pusių $495

Turime taipgi 1935-34 karų virš 200 ir 33 modcUų už pigiai kaip $45 
Kiekvienas karas turi 3 menesiu garant'ia ir deš’mt dienų va

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

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

Cook CountyFinance Co.
1340 W. 63rd STREET. (Prie Loomis)
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ĮSIGYKITE NAUJA GENERAL MOTORS

FRIGIDAIRE

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Comer Archer and

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

$5,000.00

Išmokėjom 
už padėtus 

pinigus 4%
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių
Safety Drposlt Dėžutės Galimą 

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

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

STANDARD FEDERAL SAV- 
. INGS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

UŽEIKIT PAS
PETE YOUNG 

— narys — k 

271 AM. LEGION POST 
CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS

Schiitz Alus 
82nd ir KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus) 
WILLOW SPRINGS, ILL.

IŠ ADVANCE FURNITURE
Sutaupysit Maistą, Sveikatą ir Daug Pinigų

ADVANCE FURNITUBE COMPANY patarnaus geriau, duos ilgesnę garanciją, mažiau kaštuos.Matykite naują Frigidaire šiandie ir sustokite gaišinę maistą be šaldytuvo.Naujų Frigidaires kaina labai žema.PASIRINKIMAS NUO
$119.50

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI
NUOLAIDA UZ SENĄ LEDAUNĘ

AIIIDWN C HE
A<FURNITURECSč.

2536-40 West 63rd Street
' PRIE MAPLEW00D AVENUE
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KLAUSYKIME
VAKARĄ SALTIMIERO:w.h.i.pLIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲ STOTIES

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

DYKAI!
šiandien ir sekmadienį ver

tingos dovanos su kiekvienu 
pirkiniu Albert’s Specialių 
produktų.

Malevos, skrynos ir visų 
rusių lentos. Kviečiame kiek
vieną.

ALBERT LUMBER & 
SUPPLY CO.

. 3800 SO. WESTERN AVĖ.
Lafayette 2101

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APPRAUDĄ 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- 
lities.

NAUJIENŲ
Raštinėje per '

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St
•

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

po pietų.

Garsinkitės “N-nose”



NAUJIENOS
Publiahed Daily Kxcept Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephona CANal 8505.

Subscription Ratas:
55.00 per year ta Canada
55.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Chicagoje—paštu:
Metams ................... .........
Pusei metų ................
Trims mėnesiams--------
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui --------

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija -------------
Savaitei _____________
Mėnesiui ..................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

. .75

3c 
18c 
75c

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

$5.00
2.75
1.50
1.00

. .75

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St, 
Chicago, 111. Telefonas Canal 8500.

Metams________
Pusei metų____
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams ..... ...................... — $8.00
Pusei metų -------- ----------- 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 
rderįu kartu su užsakymu.

Melas turi striukas kojas

NAuraaros, cucagi, m.

Kovos Lietuvoje dėl Europos 
krepšinio meistro vardo

Vokietija ir Italija ryžosi įsitvirtinti Pietų Amerikos 
valstybėse. Tuo atžvilgiu ypač pasižymėjo naciai. Prieš 
kokius metus laiko jie pradėjo varyti nepaprastai smar
kių propagandų: siuntė agentus, finansavo ir steigė to- 
talėms valstybėms palankių spaudų ir transliavo per ra
dijų specialiai pritaikytas programas.

Iš Berlyno kas dienų buvo ir tebėra transliuojami 
trumposiomis bangomis pranešimai ir muzikos progra
mos. Jie skiriami Pietų Amerikos žmonėms.

Tų transliuojamų radijo programų tikslas yra vie
nas: palankiai nustatyti Pietų Amerikos valstybių pilie
čius Vokietijos atžvilgiu.

Ta įkyri ir nepaliaujama nacių propaganda buvo 
pradėjusi kelti nerimų kai kurių amerikiečių tarpe. Į vy
riausybę buvo daromas spaudimas, kad ji darytų žygių 
tai propagandai atremti. Kai tuo reikalu buvo kreiptasi 
į vienų aukštų pareigūnų, tai tasai atsakė, jog Jungtinės 
Valstijos nenori atsistoti ant tokio žemo moralio lyg
mens, ant kokio stovi diktatūrinės valstybės. Jei tos vals
tybės diena iš dienos nesidrovi skelbti melus, tai Jung
tinės Valstijos jokiu budu to negali daryti. Pagaliau laz
da turi du galus: anksčiau ar vėliau melas išeina į aikš
tę, ir tada visa melu paremta propaganda atneša daugiau 
žalos, negu naudos.

Ta nuomonė visai teisinga. Jei dar prieš metus su 
viršum nacių propaganda turėjo neblogų pasisekimų 
Pietų Amerikos valstybėse, tai šiandien jos įtaka jau vi
sai baigia smukti. Nacių agentų akiplėšiškumas privedė 
prie to, kad Brazilijoje, Argentinoje ir kitur visuome
nės opinija tiek pasidarė priešinga vokiečiams, kad jų 
veikimas (dažnai Bęrįyno diriguojamas) liko labai ap
rėžtas. Vokiečių veikimų suvaržė kalbamų valstybių val
džios. - 1

Taigi, ir šiuo atveju pasitvirtino posakis, kad melas 
turi striukas kojas: su savo melaginga propaganda na
ciai netoli tegalėjo nueiti Pietų Amerikoje.

Kas veją sėja

SĄLYGOS SUSIVIENIJI-1 
MUI AUGTI

“Tėvynė” rašo apie tas sąlyJ 
gas, kurios yra būtinos, kad 
$LA galėtų augti ir klestėti. 
Štai kokios tos sąlygos:

“Kad Susivienijimas ne
mažėtų bet augtų nariais, 
mums reikia dabar kasmet 
prirašyti prie Susivienijimo 
maždaug 1500 naujų narių. 
Ir su tiek naujai prirašomų 
narių Susivienijimo augimas 
dar nebūtų greitas. Nes kas
met iš dabartinio narių skai
čiaus numiršta apie 230 na
rių, o išsibraukia tarp 600 ir 
1000. Seniau išsibraukdavo 
po 1500 po 2000 ir buvo me
tai kada išsibraukė' arti 3000^ 
Išsibraukiinai per keletą pas-Į 
kutinių metų ėjo mažyn, bet 
visvien dar ir dabar į metus 
laiko išsibraukia apie 600, 
kas su numirštančiais sudaro 
daugiau kaip 800. 1937 me
tais mirusių ir išsibraukusių 
buvo 885, o naujai prirašy
tų ir priimtų atgal skaičius 
siekė tik 601, taigi tais me
tais Susivienijimo narių skai
čius sumažėjo 284. Prirašanti 
mažiau jkaip po tūkstantį 
naujų narių kasmet, mes vi
sai mažai dar teauginsim Su
sivienijimą, o gal ir visai ne- 
auginsim. žinoma, gal butų 
galima sumažinti išsibrauki- 
mus, bet jeigu iš keturiolikos 
su viršum tūkstančių narių 
išsibraukia tik 600, tai tokia 
išsibraukusių skaitlinė nėra 
perdidelė, ir vargiai ar ją ga
lima dąr labiau sumažinti. Iš
sibraukime priežastim retai 
esti visiškas narių apsileidi
mas, bet dažniausia bedarbė 
ir kitos panašios priežastys, 
kurių pakeisti mes negalime. 
Taigi naujų nąęįų .prirašine- 

•’ jimaą palieka svarbiausias jei 
ne viehutinis Budas Susivie
nijimui auginti.”
Toliau kalbama apie tai, jog 

be vajų naujiems nariams įra
šinėti jokiu budu nebus galima 
apsieiti. Pažangos Vajus pra
mynęs kelią busimiems vajams. 
Tame vajuje buvę įvesta page
rinimų ir pamasinimų, kad or
ganizatoriams nereikėtų be at
lyginimo dirbti. Tačiau vis dėl
to pasilikusi spraga, kurią ren
giant ateityje kontestus, teksią 
užkimšti. Būtent, reikėsią pa
lengvinti sąlygas naujiems nat
riams įstoti į Susivienijimą.

Būtent, birželio 3 d. 1839 m.
Kinijos vyriausybė patvarkė iš 
Anglijos pirklių atimti opiumą 
ir sudeginti. Tai atsitiko Boka- 
tirgis uoste.

Anglija dėlei to labai įsižeidė 
ir pareikalavo, kad kiniečių vy- 
Įriausybe nekliudytų anglų pir- 
Ikliams opiumą pardavinėti. Ma
ža to, kadangi atimtas opiumas 
buvo sudegintas, tai anglai rei
kalavo, kad už “sunaikintą tur
tą” butų atlyginta.

Kalbamas susikirtimas paga
liau privedė prie vadinamojo 
“opiumo karo”. Vadinasi, ang
lai ginklo pagalba privertė ki
niečius nesipriešinti tam, kad 
butų opiumas pardavinėjamas. 

Visai kitoks ‘reikalas yra 
šiandien: patys anglai visais bu
dais kovoja prieš opiumo par
davinėjimą.

Kiti laikai, kitokios ir dainos. I tas čia taip staiga prigijo ir vi-Įsilieti ir kitose srityse, kurios Į 
------ si jį pamėgo. įgalina ir įturtina tautos loby- 

BAŽNYČIA VĖL ŠEIMI- Ir štai net ir šiose krepšiui o ną ir teikia visai žmonijai daug 
NINKAUJA [pirmenybėse Š. Amerikos jam naudos ir palaimos, štai aviaci-

nimas pryšakyje dabar su po- jos trityje juk jau turime di- 
puliariausių Lietuvoje žmogų- džiulius nuopelnus, kurie avia- 
mi Lubinu skina Lietuvai kelią ei jos istorijoje paliks neišdildo- 
į Europos meistrus. Lietuvai mus pėdsakus!
krepšinio meistro Europos var- Sporte krepšinio žaidimuose 
das jau užtikrintas, nors dar jau neabejotinai Lietuva turi 
šiandien, tai yra gegužės mėn. gražų Europoje vardą! Visi 
28 dieną, Lietuvos komanda kąip vienas tvirtina, kad Lie- 
turi susitikti su Italija, bet ląi- tuvos krepšinio žaidėjai vieni iš 
mėjimas užtikrintas, nes Lietu- džentelmeniškiausių žaidėjų, tai 
va jokio pralaimėjimo neturi ir ne profesionalų, bet tikrai mė- 
neabejotinai italus nugalės. gėjų, mėgėjų džentelmenų dar- 

Vadinasi Lietuvai vėl tenka kas- Žaidimas apgalvotas, tak-

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)
Kelias į garbę visuomet erš

kėčiais išklotas. O gąrbe, dau
geliu atvejų, labai sąlyginis ir 
pereinamas daiktas. Tik garbė 
tenai pastovi, kai kuriamos am- 
Žjno3 vertės vertybės, kurios vL 
sai žmonijai tarnauja. Sportas, 
tai jau daugtau vienos kurios 
nors valstybės, ar tautos ambi
cijos reikalas. Bet kaipo mėgė
jų darbas sportas neturįs azar
to užmaščių tarnauja žmonių 
sveikatinimui, organizmo už- 
grudinimui. Neabejotina, krep
šinis yra vienas iš to sporto 
rųšių, kuris visais atvejais tar-| kurie lietuvių tautą išves į gar- 
nauja tik kūno mankštai. Jis ly- bes kelius.
gus veik tenisui ir todėl vienas Bendravimas sporte abiejų 
iš inteligentiškiausių sporto rų- kontinentų jaunimą tikrai bro- 
šių, kuris taip sėkmingai bro- liškai ir nuoširdžiai artina ir at- 
lių amerikiečių į Lietuvą atneš- eityje tasai bendravimas gali iš-

jūsųtį yra būtinai reikalingas 
Žukas, tasai miklus ir šimpa-1 
tingas vyras. O gal jisai ir at
vyks busimose teniso varžybo
se dalyvauti.

Tajgi S. Amerikos lietuvių 
jaunimas sporto srityje padeda 
Lietuvos jaunimui kopti į aukš
tybes 1

O kas žino, gal tasai š. Ame
rikos lietuvių jaunimas užside
gęs dideliu lietuvių tautos pa
triotizmu mokslo, meno srityse 
taip pat padės Lietuvos jauni
mui atsiekti didelių laimėjimų,

žešt^dieftis, birželio 24, 1939 
| stipriais, atspariais ir kartu sa
varankiais.

Sunešė milijonus litų ginklų 
fondui, įknibo pasistatyti šven
tojoje savo uostą, prekybos uos
tą, kad per jį pasauliui galėtų 

Į svetur gabenti medžiagines gė
rybes, savo darbo vaisius.

(Bus daugiau)

f*

NĖRA JUDOMŲ DA
LIŲ ŠALDYMO SIS
TEMOJ NUSIDĖVĖTI 
IR TRIUKŠMUI DA
RYTI.

Paryžiuje leidžiamas biulete
nis rašo apie tai, kad Ispanijo
je vėl pradedama grąžinti kata
likų bažnyčiai visos privilegijos, 
kokiomis ji naudojosi karaliaus 
Alfonso laikais. Obskurantiz- 
mui liko plačią4 atidaryti var
tai.

Biuletenis paduoda keletą vė
liausių pa tvarkymų, kuriuos iš
leido dabartinė fašistinė vyriau
sybė. Civilinė metrikacija pa
skelbiama negaliojanti. Teisėto-. —_____ . .
mis vedybomis bus pripažintos Europos meistro vardas! tiskas ir tikrai meniskas, 
tik tos, kurias palaimins “šven- Atvykusieji svečiai iš kitų Lietuvių žaidime nesą jokio 
ta bažnyčia”, valstybių tvirtai įtikinėja, kad azarto. Jie žaidžia ne vien tik

Mokyklos faktiškai vėl pave- jei butų suruoštos pasaulio kad priešą nugalėti, bet, kad su- 
damos bažnyčios globai. Pavyzr krepšinio pirmenybes, tai nea- žaisti gražiai, meniškai ir džen- 
džiui, Kątalonijoje liko išleistas bejotinąi tąs pirmenybes laimė- telmeniškai!
patvarkymas, kad visose moky- tų Lietuva. Taip įtikinėjo tos Tai visų tokia bendra nuo- 
klose butų iškabinti visokių sporto šakos dideli žinovai. monė.
šventųjų paveikslai. Maldos pri- Sekančiais metais juk vyksta Kaip pąskiras asmuo, patyręs 
valomos. SJąęĮinasi, mokslo die- Suomijoje viso pasaulio sporto gyvenime kurias nors nuoskau- 
na mokykloje turi būti pradėta olimpiada, joje dalyvaus ir das, ar nepasisekimus ieško ką- 
su malda. ■ Lietuva, ir kaš dabar žino, gal

Taigi', nelaimingi Isphhijos Lietuva ir nusipelnys pasaulio 
|žmonės ddbar turės vilkti dvi-1krepšinio meistro vardą!

Mažutė lietuvių tauta gali į- 
veikti viso pasaulio geriausius 
sportininkus, žinoma, susidūrus 
su kitais krepšinio sporto mė
gėjais Lietuvoje, išskyrus teni
są, kitos sporto šakos nėra taip 
tvirtai prigiję. Bet tenisą laimė-

rpYLA ir laisvė nuo nusidėvė
jimo... ar tai ne tas ko JUS 

norit pirkdami šaldytuvą. Vien 
tik Servel tegali tai pasiūlyti 
jums, plūs visa kita nauda. Atei
kite čia sau pasirinkti.

• Be judomų dalių šaldymo 
sistemoj.

• Nuolatinė tyla.
• Visuomet žemos operacijos 

išlaidos.
• Daugiau patikimos tarnybos 

metų.
• Santaupos, kurios jį apmoka.

n j.

TEBEŽADA

Kas vėją sėja, tas audrą piauna.
Atrodo, kad vokiečiams jau tenka audrą piauti.
Laikraščiai praneša, jog buvusioje Čeko-Slovakijos 

teritorijoje labai neramu. Apstulbinti prieš tris mėnesius 
nepriklausomos valstybės sunaikinimu ir “protektorato” 
įsteigimu, čekai ir slovakai pradeda atsipeikėti ir ruoš
tis rimtam žygiui: iš naujo kovoti už savo valstybės at- 
steigimą. Net iki šiol labai buvęs klusnus ir naciams pa
slaugus prezidentas Hacha “protektoriui” von Neurath 
įteikė protestą prieš nacių pasimojimą “arijonizupti” žy
dų nuosavybes.

Brutali nacių jėga gali laikinai pavergti čekus ir slo
vakus. Bet tik laikinai. Per šimtmečius čekų tauta ken
tėjo svetimų jungą; per šimtmečius ji buvo bandoma su
naikinti. Bet vis dėlto ji išliko gyva, nors ir gerokai su
žalota. . ■ iii į

Naciai tikėjosi greit čekus suvirškinti arba bent tiekltis iš vienos vietos į kitą, 
apstulbinti, kad jie greit neatsipeikėtų. Bet atrodo, kad Pastaruoju laiku ir vėl liko 
tos pastangos eina niekais: pas čekus pradeda gimti ryž- išleisti nauji įstatymai, kurie 
tingumas nepasiduoti. draudžia valstiečiams krausly-

Atrodo, jog naciams netrukus teks patirti, jog kas h,s 1 P™1“ centrus u-1 nne- 
sėja vėją, tas audrą piauna. Galingoji Anglija juk savo Liekia 25 000 ar daugiau. Nusi. 
laiku bandė sunaikinti Airijos nepriklausomybę, bet jai lkonę tam patvarkymui busią 
tatai nepavyko. O tuo tarpu tos kovos pasėkos jai ir da- policijos grąžinami atgal į kai- 
bar atsirūgsta. ' i ; i

Visai galimas daiktas, jog tokio pat likimo anksčiau Prieš kiek laiko vienas italų 
nr vpliaii susilauks ir Vokietija laikraštis padarė palyginimąar vėliau SUSISUKS ir VOKietlja._____________  darbininku atlyginimo Italijoje,

’ Prancūzijoje ir Anglijoje. PafcL
Karno, prezidento Sa'di Kar- rodo, kad italo darbininko, ap- 
do anūkas, įkėlė į bokštą Pran- lamai imant, atlyginimas yra 
euzijos vėliavą, kurią 1889 m. mažesnis 50 nuošimčių nei angr 
įkėlė pats bokšto statytojas |i0 arba prancūzo darbininko, 
inžinierius Eifelis, dalyvaujant 
tuometiniam prezidentui Sadi 
Karno. Eifelio bokštą statant, 
buvo daug pranašavimų, kad 
tas bokštas negalės išlaikyti, 
kad jis grius ir pridarys i daug 
nelaimių. Bet Eifelio bokštas 
grabai išlaikė 50 metų 
bėra viena didžiausių 
žiaus įžymybių.

Margumynai
Eifelio Bokštui 50 Metų

Kovo 29 d. sukako 50 metų, 
kaip pastatytas garsusis Pary- 
žiaus Eifelio bokštas, turįs 300 
metrų ir ilgai buvęs aukščiau' 
siu pasauly pastatu. Sukaktu
ves buvo pažymėtos iškilmingu 
aktu, kuris įvyko Eifelio bok
što pirmoj aikštelėj. Fransua

BĖGA Į MIESTUS

Europos laikraščiai rašo, jog 
Italijoje prasidėjęs tie'siog ma
sinis valstiečių bėgimas į mies
tus. Fašistinei vyriausybei tai 
sudarę nemažai rūpesčio.

Kaimiečių gyvenimo lygis taip 
žemai nusmukęs, kad jie bėga 
į miestus, nežiūrint to, kad įsta-1 ? " nv/.iuiiiil tu, ivcivi pta-

i! i'\)KiO&Efl.1 tymai jiems draudžia kraus ly-

PAMINĖJO

ir te- 
Pįary-

Šio mėnesio 3 d. kai kuriose 
Kinijos vietose buvo paminėta 
šimto metų sukaktis nuo to lai
ko, kaip prasidėjo rimta kova 
prieš opiumo rūkymų.

Tas judėjimas yra susijęs šM 
labai budingu istoriniu faktu.

Su civiline metrikacija Lietu
voje vis dar nė iš vietos. Klin
čių, rodosi, nebėra, bet vis dėl
to delsiama. “Mintis” apie tai 
rašo:

me nors Įeitame paguodos, mf- 
siraminimo, taip ir tauta, ar 
valstybė susidurusi su kokiais 
nors nepasisekimais, ar pralai
mėjimais ieško kame nors atsi
griebti, dvasios lygsvarą išlai
kyti, taip ir lietuvių tauta štai 

tų turėjusi veik tik vien

SERVEL

“Civilinės metrikacijos 
projektas Valstybės Tarybos 
seniai jau paruoštas. Aname- 
tinė valdinė spauda tam tik
rais santykių su katalikais 
momentais išvilkdavo civili- 

, nės metrikacijos reikalų į 
viešumų ir pradėdavo jį nag
rinėti. Bažnyčiose ir katalikių 
nej spaudoj atitinkamai kil
davo arši kampanija prieš šį 

- ‘bedieviškų, šeimos ir valsty
bės pamatus griaunantį’, su
manymų.

šiuo metu minė tasai įsta
tymo projektas, sako, esųs iš 
Valstybės Tarybos atkeltas į 
Mjnisterių Tarybų. Bažnyčios 
tyli, katalikiškas ‘XX amžius’ 
nėra priešingas, o kun. M. 
Krupavičius laimina civilinę 
metrikacijų. Tautininkų ‘Vai
ras’ (Nr. 18) taip pat sutin
ka su ja, tik, girdi, kuriais 
pagrindais jų reikia sutvar
kyti”.

SUĘGO ĘANALAS
Sueco kanalas yra vienas ir 

svarbesnių ginčo objektų tarp 
Prancūzijos ir Italijos. Beveik 
kiekvienoj ę savo kalboje Mus- 
solini reikalauja, kad italams 
butų suteiktos tokios pat teisės 
kanalą kontroliuoti, kokiomis 
naudojasi prancūzai.

Kodėl dėl to kanalo kontro
lės eina tokios smarkios varžy
bos? Ir iš viso, kokią reikšmę 
turi tas kanalas?

Štai ką apie tai rašo Jonas 
Laima “Mintyje”:

1869 m. lapkričio 17 d.

prancųzų pastangomis ir lė
šomis, vadovaujant inž. Fer
dinandui dė Lesepsui, buvo 
baigta^ kasti Sueco kanalas. 
Anglija iš pradžių trukdė ka
nalo statybą, bet, įsitikinusi 
jo naudingumu, * 1875 m- iš 
Egipto chedyvo nupirko ak
cijų už 100 mil. f r. ir turėjo 
3 direktorius administracijo
je, o 1883 m. dar setpynis. 
1884 m. olandai gavo vieną 
direktoriaus vietą, 1937 m, į 

' tarybą įėjo du Egipto direk
toriai, Anglija turi 45% visų 
akcijų, bet dauguma akcijų 
priklauso ‘200 Prancūzijos 
šeimų.’ Prancūzija taryboje 
turi 19 direktorių. Italija ųo- 
rčlų Sueco kanalo taryboje 
turėti net daugiau už Pran
cūziją direktorių. Italams ka
riaujant su Etiopija vien ka- 

L riuomenės ir karo medžiagos 
pervežimas Sueco kanalu la
bai daug kaštavo. Sukųrus 
imperiją, Italijai Sueco kana
las tapo dar svarbesnis susi
siekimo reikalams, šiandien 
tonažo atžvilgių Italija stovi 
po Britaųijos, Italijos laivai 
1937 m. sudarė 16%, 1938 m. 
-—14% Sueco transporto, 
olandų — 7.5%, prancūzų r-r 
5%. Už tonos pervežimą ima-r 
ma 9 šil. ir 9 pensai. Akęfc 
ninkame kanalas neša milži
nišką pelną, tai Pietų Afri
kos aukso kasyklos, Klondab 
ka, nes, pav., 1938 m. akcL 
pinkams buvo išmokėta 
208.8% dividendo. Todėl ak*' 
ęijų laikytojai visokiais bu
dais priešinosi kanalą užda^ 
ryti italų-etiopų karo metu.”

por 
didžiulius pi 
ieško naujo sa dvasios būse
nai atramos taško, tai pereitais 
metais lietuvių tautai Lenkijos 
ultimatumas suteikė skaudų 
smūgį, Klaipėdos pralaimėjimas 
giliai sukrėtė visą Lietuvą. Bet 
gyva tauta galvos dėl tų pralai
mėjimų neprarado. Visi subruz
do, visi sukruto ir ieško kitų' 
gyvenimo kelių, kad tas pasi
rodžiusias spragas kuo /ors ki
tu užkišti, kad išlik

ąimėjimus, dabar

sveikais,

1868 1939

4LEX ALESAUSKAS
& SONS

Asmeninio Patarnavimo Rakandų 
Namai.

6343 So. Western Avė.
Tel. REI’VBLIC 6051

v

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE’

UŽTIKRINTA
APSAUGA 

VERTYBĖMS

Svarbus laiškai, nuosavybės raštai, 
apdraudos polisai—visų rušii\ ver- 
tybės popieriai, ir brangenybės turė- 
tų būti saugomi nedegamoje ir už
tikrintoj saugioj The LIVE STOCK 
NATIONAL BANK CHICAGO de
pozitų dėžėje. Užtikrinkite savo ver
tybėms saugumą, įsigydami depozitų 
apsaugos dėžę.

THE LIVE STOCK 
NATIONAL BANKč/CHICAGO

Narys FEDERAL RESERVE SYSTEMOS ir 
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

4150 SO. HALSTED ST.
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AR ŠOKOTE KADA NORS “ŽEMAITIŠKI 
KADRILIŲ” - “JONKELĮ”

Jei Ne — Tai Ateikit Rytoj Išmokti
Kuomet pagonybe visai iš

nyks, kuomet paskutinis aidas 
tų laikų nuskambės, ir pasi
liks tiktai pasakos ir legendos, 
kurias bus galima rasti tiktai 
rašte, senovės papročiai dar vis 
pasiliks ir tebeklestės. Dauge
lis tų papročių yra be vertės, 
bet vistiek rasis žmonių, kurie 
jais tikės, ypatingai tais papro
čiais, suglaustais su žmogaus 
gimimu, vestuvėmis ir mirti
mi. i

PERSIKRAUSTĖ
Boston Dental 

X-Ray Lab. 
Buvusi prie 

4658 S. Ashland Avė. 
DABĄJk. PRIE 

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

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

Bažnyčią.
Atdara kaip paprastai—

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

ir draugams.

Jeigu čia Amerikoj, tarp ki
tų tautų, visokie papročiai, se
novės pagoniškos apeigos yra 
praktikuojamos, tai kiek dau
giau tai yra įsigyvenę tarp lie
tuvių, kuriuose pasakos, tau
tosaka dar ir dabar turi gi
lias šaknis. Tikrai, tarp lietu
vių yra užsilikę labai daug se
novės papročių. Vienas mėgia
miausių papročių, gal būt, yra 
baliavoti, valgyti, šokti, dainuo
ti, žodžiu, puotas kelti dėl bi- 
le kokios priežasties, ar tai bu
tų varduvės, ar gimtadienis, 
vestuvės. Net ir mirties atsi
tikime neapsieina be dainų ir 
valgių. Jeigu mokslą baigia, 
naujų namų perka, arba biznį 
atidaro, o gal tik naujų karų 
perka — musų paprotys yra 
baliavoti.
Vyrų Choro šaunus Piknikas

Del to, rodos, ir Joninės tu
ri tokią didelę reikšmę. Visi per 
Jonines kur nors baliavoja. Tų 
liudija faktas, kad per šias ke
lias dienas bus neapsakomai 
daug visokių lietuviškų paren-

Iš Lietuvos Grįžta 
Budrunas ir 
Jurgėla
Dalyvaus Sportininkų Bunkietę

JŲSŲ PATOGUMUI

TeL Vlctory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAL 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus- Leng* 
vus išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St

NAUJIENŲ-ACME Telephoto

MILWAUKEE, Wis/ — At
vaizdas Augusto Frederick 
Buelo — Raymond Olson, 
kuris Haywarde nužudė du 
šerifo pagelbininkps.

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

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

MOKAME 4% už TAUPOMUS PINIGUS
TAUPYK saugioje Įstaigoje. Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra 
apdrausti iki 15,000 per FEDERAL SAVINOS and LOAN INSUR
ANCE CORPORATION, WASHINGTON, D. C.
SKOLINAM PINIGUS ANT 1-mų MORGIČIŲ nuo 3 metų iki 20 
metų mažais mėnesiniais atmokejimais.

Ofiso Vai, nuo 9 ryto iki 6 vakare.
Trečiadieniais ir šeštadieniais nuo 9 ryto iki 9 vakare.

Gediminas Building & Loan Association
4425 S. FAIRFIELD AVĖ. LAFAYETTE 8248
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SKAITLINGA EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
Moderniškam M, S. “G tiP.sk alm” Laive

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

Kiti Išplaukimai Iš Nevv Yorko
V. Mučinska# DROTTN1NOHOLM birielio 12 ir liepos 13, GRIPSHOLM liepos i

Krtlpkltl* ) vietini agentą, arba 
SWEDĮSH AMERICAN LINE, 

181 NORTH MICHIGĄN AVENUE, CHICAGO, ILLINOIS

SKOLINA IKI $300.00
ANT 

RAKANDŲ, ALGOS, NOTOS, ar KARO
Galite skolintis pinigų kiek reikią iš “CĮTIZENS” be apsun

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

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

ŠIANDIEN ar ŠĮVAKAR.

CITIZENSLOANASSOCIATION
(Valdžios priežiūroj)

7 S. Deąrborn St. State 5000
811 W. 63rd St Normai 5700
1604 E. 79th S|t. Regent 5600
6240 Cottąge Grove Avė. • F»irfąx 0600
5967 W. Madison St. Austin 7300
3736 N., Kimball Avė. Spaulding 4300
1608 Beliųont Avė. Lakę Vięw 7300

SKYRIŲ OFISAI ATDARI IKI 8 V AL, KAS VAKARĄ

COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORT3MOUTH 9022

POCAHONTĄS Mine Run $7.00
(Screened) Tonas .............................. *■ ’
PETROLEUM CARBON COKE $7.25 
Perkant 5 tonus ar daųgį&ų Tonas I 

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

===gx=..................... =

girnų. Bet vienas iš gražiausių 
tų parengimų tai bus Vyrų 
Choro rengiamas piknikas Lu 
berty Grove (buvusiam Dam
brausko Darže) prie Willo,vv 
Springs Road, rytoj, birželio 
25tą. Kiek ten linksmybės bus, 
tai negalima nei apsakyti. Net 
keturi chorai dalyvaus, būtent 
Pirmyn, Birutės, Naujos Ga
dynės ir Vyrų, kurie dainuos 
arba • “baseball” loš ir virvę 
trauks, ir. šoks.

Baseball ir Kumštynės
“Baseball’’ rungtynės bus 

tarp Raudonos Rožės Klubo ir 
North Sidės “tymo”. Rodos, 
Birutės ir Pirmyn chorai taip
gi loš, nes Pirmyn choras no
ri atgauti savo gerą vardų kai
po lošėjai, kuri jie prarado 
Birutės chorui neperseniai. 
Bus ir “Boxing mateh” tarp 
gerai žinomo ir patyrusio bok
sininko Frank (Punchy) Alis 
ir Naujuno, kuris atvažiuos 
net iš Philadelphijos. Abu šie 
gabus boksininkai buvo Lietu
voj pereitą vasarų, ir bus Chi- 
cagoje atletų pagerbimo proga. 
Vlat, lietuviai atletai iš visur 
jus čia Chicagoje, kur jiems 
jus paruoštas didelis bankie- 
tas Syreną. restaurante, apie 
pirmą valandų dienų. Po to vi
si atvažiuos į chorų pikniką, 
o vakare bus balius jų pager
bimui Michael Flynn salėje.

šoksim ir Kalvelį
Jau rodos ir tiek užtektų 

patraukti žmogų į šį pikniką, 
bet, pasirodo, kad tai dar ne 
viskas. Galbūt vienas iš įdot- 
miausių įvykių tai bus šokiai, 
ne paprastas foxtrotas ar suk
tinis, bet senas, gražus kadri- 
ius vadinamas JONKELIU ar

ba ŽEMAIČIŲ KADRILIUM, 
ir kitas senas lietuviškas šo- 
<is, pavadintas KALVELIS. 
Vargiai kas atsimins kaip tie 
seni šokiai yra šokami, bet 
sekmadienį juos bus galima pa
matyti, nes juos šoks Pirmyn 
choras. Per dvi sąvaiteg ger
biama viešnia iš Lietuvos, ku
kli Mariona Baronaitė mokino 
šiuos šokius Pirmyn choro dai
nininkams su tokiomis geromis 
pasekmėmis, kad jie nusispren- 
dė piknike pasirodyti, ir dar 
prikalbino panelę Marioną ten 
dalyvauti ir jos ^pamuštravo- 
ti”.

Mariona Baronaite meiliai 
apsiėmė ir dalyvaus choro pik
nike; ir dėvės Vilniaus krašto 
kostiumą. Ji žiūrės, kad Pir- 
myniečiai jos išmokintus, šo
kius taisyklingai pašoktų.

Na, ar nemanote, kad bus 
žįngcidu pamatyti jauną mer
gelę, Lietuvoj gimusią, augu
sių, vedant Amerikos lietuvių 
jaunimą šokiuose, kuriuos šo
ko musų protėviai šimtą me
tų atgal? Dalyvaukite, nesigai
lėsite. Bus ir skanių valgių ir 
gėrimų ir šokių visiems, kurie 
tik panorės. Bus tikrai lietu
viška. gegužinė, suderinta su 
amerikonišku pikniku. Kas 
nors kiekvienam patiks. Prasi
dės anksti rytą ir trauksis iki 
vėlaus vakaro. Bukite, — bu
siu ir aš.

Agata Plepienė.

Rytoj, antrą valandą po pie
tų, Amerikos Lietuvių Sporti
ninkai turės savo masinj su
važiavimą ir bankietą Syrena 
valgykloj. Tie, kurie .atvyks iš 
rytinių valstybių, bus užlaiko
mi Gladst’one viešbutyje

Ką tik gautas laiškas iš 
tuvos, kad iš ten atvyks Bud^ 
runas ir Jurgėla dalyvauti pa* 
rengimuose. Svečiai bus kom 
sulas Daužvąrdis, profesionalai 
sporte, rašytojai ir kiti sporto 
pasaulio žvaigždės.

Programa baigsis rytoj •• va
kare su šokiais M. 
svetainėje, kur Emil 
jo 15 vyrų orkestrą 
ziką,

Publika kviečiama
su Amerikos Lietuvių sportį 
ninkais,

ORIU IMC

GERAS VALGIS
IŽKatfi MUSŲ gerą VARDĄ

J, Flynn 
Flindt ir 
gros mu-

dalyvauti

Dėdė Kastuvas,

Suėmė Geležies
Firmos Viršininką

Brighton Parko nuovadoj 
vakar buvo uždarytas Jacob J. 
Price, viršininkas Midvale 
and Supply Co., firmos, 
yra kaltinamas išgavimu 
500 iš Terminai National 
ko melagingais budais, 
yra 50 metų amžiaus ir 
na adresu 5052 
avenue.

Iron 
Jisai 
$28,- 
Ban- 
Price 
gyve-

Woodlawn

M'MNlMlNBlff'NNIĮ
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laiku, busChicagos
Budriko Rakandų ir

Krautuvės 
muzikos, dainų ir pra-.
iš stoties WCFL., 970

programas

Budriko Radio 
Programai i >i

Sekmadienio , vakare, kaip 9 
valandą 
gražus 
Radio 
lietuvių 
nešimų,
kil., užimantis pilnai 45 minu
tes laiko, ir dalyvaujant sve
čiams, artistams, žiūrono gru
pei ir didžiulei simfonijos or
kestrai.1

Per 'visą Vasarą šitie Budri
ko Krautuvės programai bus 
transliuojami sekmadienio va
karais šituo laiku — 9 vai. va
kare. — Klausytojas.

pa-
Jo- 
stL

Dainuos Ona Skeverju- 
tė, Jonas Romanas

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

Naujų ir gražių dainų 
dainuos Ona Skeveriutė ir 
pas Romanas, kurie pilnai
žavės radio klausytojus. Prie 
to graži muzika ir Adv. K. Cu- 
gio naudingi patarimai bei 
svarbus pranešimai duos daug 
malonumo smagiai ir ^įdomiai 
praleisti valandėlę.

Ypač namų užlaiky tojams 
bus įdomu išgirsti geras žinias 
iš Progress Furniture Compa- 
ny birželio mėnesio didelio iš
pardavimo, kame yra siūloma 
labai dideles vertybes. Nepa
mirškite pasiklausyti.

Rep. J. J.
«... I ■■■■■ ^,11 , i ,

Garantuota Pasiūla

$1.00 PILĖS
Specialistas 20 metų patyrimų 

įrodo ofiso 
už $10.00 ofiso 
peilio ir ląiko sugąi 
atvejuos. DYKĄI e! 
parpų gydymas $1.00. Veik dąbar, 
venk komplikacijų.

Dr

S patyrimų 
$2.00 ąr 6 

iso bųdų be operacijos, 
peilio ir laiko sugaišties švelniuos 
atvejuos. DYKĄI ekęąminaciją iy

1869

Įėjimas

P. B. SchymaR
Specialistas.

N. DAMEN AVENUĘ
CHICAGO, ILL. 4 

iš krautuvės, N. 39

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

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

PERE MARQUETTE
63rd STREET and WESTERH AVENUE 

PHONE PROSPECT 5327

NAMŲ STATYMO 
KONTR AKTORIUS

REAL ESTATE
Insurance and Loans

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

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306
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ELEKTRIKINĖS LEDAUNĖS
1939 metų eina labai tykiai, kaip laikrodis, 
nereikia nei tepti, hermetiškai uždarytas unil, 
sutaupo ant elektros, garantuojamas 5 metams

T 19.50
IR AUKŠČIAUS

Lengvi Išmokėjimai—po 19 centų į dieną 
DIDELĖ NUOLAIDA UŽ SENĄ LEDAUNĘ

WEST1NGH0USE
Budrike didžiuliame išpardavime

ELEKTRINIŲ LEDAUNIŲ

Jos. F. Budrik, -
340941 SO. HALSTED STREET

Tel. Yards 3088
atrki.tt t

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų Įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Chicagoje. kuri karus 
pardavinėja puolikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 83rd Street 

prie Loomis

f--------------------------------------
VIENINTĖLIS LIETUVIŲ

MEDŽIO SANDĖLIS
Įvairių rūšių medžiaga staty

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

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

Duodame išmokėjimais.
- - _____________

/-...........................   Ą
Nepamirškite Užeiti Pas

JOSEPH LEPPA
.Visados turi skanių sandvičių ir 

vištienos.
Pabst Blue Ribbon Alus.

Daržas mažiems Piknikams.
82 ir KEAN AVĖ.

Tel. Willow Springs 45. .

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnaotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

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

dieną Ligoninėje .... $ 15-oo
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama....
VISAS LIGAS GYDOMA $ | .00 

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

TeL Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-3840

Yra leidžiamas žymus prograihas WCFL—970 k. nedėlios !
' vakare 9 valanda. *

xĮoan3axxxxxxxxixrxxxYxxxxxxxxxxxxxYYxxYxxxxxrrxxxE

I



NAUJIENOS, Chicago, III Šeštadienis, birželio 24, 1939

SPECIALIS

IŠPARDAVIMAS p
REFRIGERATORIŲ | 

^Drabužiams Plovyklų, 
Gesinių Pečių

S Radios ir t. t.

9

c

5

PROGRESS
KRAUTUVĖJE

$ 
aujausios Mados Gesimaig 

Virtuvių Pečiai

$28.50
po

v

1939
PMetų Mados General || 

Motors Frigidaire

$119.50
Po

Maytag Plovyklos Kaip

$39.75
i.

Iloover Kaurų Valytojai 
—Kaip Nauji—po

$16.95

1939 Metų Mados Midget 
Radios po

$6.50

^Lengvus Išmokėjimai

Diena Iš Dienos
8 Mėty Mirties 
Minėjimas

šį sekmadienį, birželio 25 
dieną, sukanka lygiai 8 metai 
kai pasimirė Pranas Skamara- 
kas, (Laisvės Mylėtojas).

Žmogus buvo laisvas, mylė
jo pažangą ir buvo griežtas ko 
votojas su prietarais.

Daug darbavosi darbininkų 
judėjime. Nors buvo dar ne
senas žmogus ir galėjo dar 
dau ką gero nuveikti darbi- 
ninkų\ gerovei, bet žiauri ir ne • 

 

gailesinga mirtis atskyrė jį iš 

 

ūsų tarpo — musų mylimą

ir brangų vyrą ir 
kurio mes liūdim 
širdies skausmu.

Ilsėkis, brangus
tėve. Tegul tau būna lengva 
šios šalies žemė, o mes puoši
me tavo kapą pakol busim gy
vi. Liekame nubudę, moteris 
ir vaikai.
Ona Skamarakienė-Kond’rotienė.

vaikų tėvą, 
su dideliu

drauge ir

Jonai, Jonai, 
Jonai...

Jonistų Pasveikinimas
Vardadienio proga širdingai 

sveikinu Jonistus: Romanauską, 
Sutkų, Nakrošą, Davgin, Vir
bicką, Jušką, Magricką, Karve- 
į, Karalių, Endžiulį, Judeikį, 
^etravičią, Poniušką, Albert, 
Umkų, Vilką, Saudargą, Petkų, 
Aurora, — ir šeštoką, Clearing, 
etc. Visiems linkiu ilgiausių 
metų, gausos ir sėkmingumo.

Su visais jonistais aš turiu 
viltį susitikti, birželio 25 d., Jo
ninių piknike, Krauss grove dar
že, 6600 W. lllth St. Wortli, 
III. Čia galėsime smagiai pra- 
eisti laiką: šokti, žaisti, dainuo
ti, prie aukuro susišildyti, 
parčio žiedą laimėti ir su 
vu Bachus’u susipažinti, 
bus Jonai ne tik vietiniai,
ir iš apylinkės miestų ir mies
telių, tat ir jus Onos neatsili
kit. Kviečiu visus.

—Ona Dovgin

pa
die
gia 
bet

Dr. W. Pas Praneši
mas Apie Akinių 
Žemąsias Kainas

Joninių Šventės Minėjimas ir Piknikas

. . ■ t ■ •

Geo. Tatorow,o Ukrainą Stygij Quartetas

Sekmadienį, BIRŽELIO (June) 25, 1939 įvyks KRAUSS 
PIKNIKO DARŽE, 6600 W. 111 St., Worth, III. Arti Ridge- 
land Avcnue. Pradžia 10 vai. ryto. Bus įdomi programa.

Ir kiti geri draugai nepamir
šo Jono šeštoko, nuo 5654 W. 
64th Place, kuris ten užlaiko 
alinę ir urmo gėrimų biznį. Su 
linkėjimais jį aplankė pp. He- 
len Sapolskis, duktė ir žentas 
Raymond. J. šeštokas yra senas 
ir geras naujienietis.

Netrūksta Jonų ir Northsidėj. 
Ten beveik kiekvienoj lietuviš- 
kuoj šeimynoj yra jei ne vienas, 
tai keli Jonai. Štai, Sudeikių šei
mynoj yra net du, tėvas Jonas 
ir sūnūs Jonas. Šįvakar jų biz
nio vietoj įvyks vaišės, kuriose 
bus gera muzika šokiams, vai
kės ir, žinoma, kai ko daugiau. 
Visi draugai ir pažįstami kvie
čiami atsilankyti. Adresas 2700 
N. Western avenue. Jonas

ROSELANDO LIETUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJA RENGIA

METINĮ PIKNIKĄ
SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 25 d., 1939 

ROSSIES GROVE, E. 130111 Str. ir Stony Island Avė. 
Piknikas bus su išlaimėjimais kaip pinigais, taip ir kitomis dova

noms. Tarp kitų J. Budrikas aukoja elektrikinį skustuvą. Todėl 
^tsilankykit ir išbandykit savo laimikį. Kviečia R. L. K. Drg. 
PRADŽIA 11 VAL. RYTO. S. DILIS, 226 W. UOth PI.

PIKNIKAS
SU IŠLAIMEJIMAIS

Rengia JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJ TAUTIŠKAS KLIUBAS

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 25 d., 1939 m.
J. J. SPA1ČIO DARŽE, Prieš O*Henry parką 

Archer Avė., Willow Springs, III. (2 blokai nuo Kean Avenue)
Grieš gerą muzika šokiams, bus gero alaus ir užkandžių. Pradžia 
11 v. ryto. Kviečiame visus narius ir pašaliečius dalyvauti.

RENGIMO KOMISIJA
P. S. Prašo neišparduotus laimėjimų tikietiis grąžinti.

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliubo

Žemos kainos ir kokybės darbas ►

S

A

CermakCoustruchonCo.
NAUJŲ NAMŲ 
PERTAISYMAS 

MODERNINIMAS 
PAMATAI 

KARPENTERYSTĖ
• plytų darbai

CEMENTO DARBAI 
PLUMBINGAS-šlLD YMAS

KRAUTUVIŲ FRONTAI 
PORČIAI 

UŽDARYMAI PORČIŲ 
VišnŲ PLATAI 
VASARNAMIAI 
REZIDENCIJOS 

GARAŽAI — GASO STOTYS 
dtkAI APSKAIČIAVIMAS

PINIGAIS AR IŠMOKĖJIMAIS 
MES FINANSUOJAME NUO

1 IKI 15_METŲ 
2207 Archer Avenue 
KAMPAS ARCHER AVĖ. IR 

CERMAK RD.
Tel. CALumet 2967

PO 6 V. V. ŠAUKTI
VICtory 9526

o

J

$ Didelė nuolaida už senus $ 
V dalvkus mainant ant nau-b 
X jų. Patogiausia Krautuvė* 
$ Pirkti Visokius Namu S 

Reikmenis

3222-26 S. Halsted St.|

Ar žinote, kad galvos skau
dėjimas, nervingumas, ašaroji
mas, šviesos bijojimas, neaiš
kus matymas paeina nuo blo
gai pritaikintų akinių. Akių 
reikalais ateikite pas Optomet- 
j-ik Eye specialistą Dr. W. Pas. 
Čia gausite tokius akinius, ko
kiais galėsite matyti iš arti 
ir toli.

Dr. W. Pas turi savo dirb
tuvę, kur padaro naujus ir tai- 
30 senus. Todėl čia gausite pi
giau negu kitur. Akinius, ver
tės $10.00 parduoda už $7.00, 
paskui, $5.00 vertės — už $3.00. 
Didžiausias kreditas duodamas 
norintiems
naujus. Du ofisai atdari kas
dien nuo 9 v. r. iki 9 v. vaka- 

!-po. Antrašas 8519 Commercial 
$ WGES. 1360 ’kilocycles. avenue ir 1747 W. Chicago 

v'. < A ve. (Skelb.)

Vedybos 
Roselande

ROSELAND — Rytoj, birže- 
io 25 d., vestuvių varpai su

skambės Roselande. Povilo ir 
Uršulės Gilių, 105th ir Wabash 
avė., duktė Eufrozija žengia į 
šeimyninį gyvenimą su Walte- 
riu Daračka, burnsidiečiu. šliu- 
bas įvyks Visų šv. parapijoj, 
prie 108th ir Wabash kaip 2:30 
vai. po pietų. Vestuvių vaišės 
vyks Roselando Darbininkų 

svetainėj, adresu 10413 S. Mi- 
chigan avenue. Jaunavedžiai ap
sigyvens Burnsidė skolonijoj.

Kaimynas

Šiandien Mažeikiutės 
Sutuoktuvės

BRIDGEPORTAS. — šian- 
dien, birželio 24 d. 4tą vai. po 
piet, šv. Jurgio bažnyčioj pri
ims amžinus prižadus du jau
nuoliai, Albina Mažeikiute, 
duktė p. Mike ir Onos Mažei
kių, nuo 3151 So. Union Avė., 
ir Albertas šliakis.

$ Pasiklausykit Musų Radio įj
X (Programų Nedėliomis 11-tą ę*

senus įmainyti į

NELAUKITE

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Michael Matis, 32, Olga Fe- 

riancik, 24
Irving Guzas, 25, su Angelą

Salatino, 25
Anthony Adams, 34, su Ka-

therine Rinkus, 28
Eugene Wurst, 25, su Marie

Gregg, 25
Sam Tower, 34, su Ann Bak-

sky, 24
Charles

Jamavich,
Thomas

Molis, 27
Tillie Jakaitis, 57, su Mary

Valentine, 48
William Waters, 23, su Jane

Budrick, 24
George Supp, 28, su Jose-

phine Molis, 18

Gavo
Perskiras

Helen
Stone

Rae, 39, su Bernice 
25
Sabota, 44, su Rose

Vestuvių puota įvyks Lietu
vių Auditorijoje, 3133 So. Hal
sted St. Jų draugai ir gimi
nės, linki Albinytei ir Alber
tėliui, laimės, džiaugsmo ir 
meilės. Taipgi ir aš linkiu Mr. 
ir Mrs. šliakiams ilgiausių įlie
tų. A. Kuzmik.

Stone < nuo Arthur

DIDŽIULIS PIKNIKAS
ĮVYKSTA

Sekmadieni, Birž. (June) 25 d., 1939 m

79 IR ARCHER AVĖ.

Bus gražus programas pildys Lietuvos Benas ir LKM 
Choras. Bus daug brangių daiktų laimėjimui. Atvažiuo
kite visi, turėsime good time. Pradžia 10 vai. ryte.

Kviečia Komisija

Garantuotų Vartotų Karų

BARGENAI
Visokių Išdirbysčių ir Modelių—Visi Bargenai 

Atdara dieną ir vakarais.

Bridgeport Motor Sales
3040 S. Halsted St. Victory 6992

Pirkite Dovanelę 
MOKSLĄ BAIGU
SIAM VAIKUI AR 

MERGAITEI
Didžiausis pasirinkimas tinkamų 

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

kitokių prekių.

Pilnas patenkinimas užtikrina
mas arba grąžinsime pinigus.

BERK’S JEWELRY 
STORE

3505 So. Halsted St.
Tet. YARDS 3565.

Peter Kacer
Beverly Shores, Ind.

Telefonas — 2863-2

SUTAUPYSITE!

JUMS APSIMOKĖS

PULASKI COAL CO
PASKAMBINTI MUSŲ RAŠTINEI, KAD SUŽINOTI 

KAINAS — NES ŠIUO LAIKU, 
YRA ŽEMIAUSIOS

ŽEMOS VASARINES
RUNOS DABAR

Puhski Coa'
82,0

DABAR PIRKDAMI!
• ANGLIS — kokių tik reikia rūšių
® KOKSUS -- geriausius
• STOKERIAMS ANGLIS - visų dydžių
• PETROLEUM CARBON -

KACtRAUSKAS
ARTISTE
PAINTER

4

ALIEJAI
PEČIAMS

PAČIOMIS ŽE
MIAUSIOMIS 

KAINOMIS

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

žinomų 
Aldona, 
birželio 

aukštais

O’MALLEY & McKAY, Ine.
GENERALINĖ AGENTŪRA

Bankers Indemnity Ins. Co.
Columbia Fire Ins. Co.
Michigan Fire & Marine Ins. Co. Telefonas CENTRAL 5208
Sentinel Fire Ins. Co. Telefonas CENTRAL 5209

CHICAGO.

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

“PRIKLAUSOME PRIE PIRMAKLASINĖS 
CHICAGO BOARD OF UNDERWRITERS”

Baigė Vidurinę 
Mokyklų

BRIDGEPORT. — 
biznierių Malelų duktė 
3336 So. Halsted St., 
22 rą dieną baigė su
atsižymėjimais Englevvood vi
durinę mokyklą. O ateinantį 
sezoną įstos į „ Illinois univer
sitetą. ~ r

Studentė Aldona lietuvių 
tarpe yra pagarsėjusi kaipo 
žymi baletninkė. O jos tėvai 
Petras ir Ona yra sąmoningi, 
pažangios krypties žmonės. 
Kaipo tokie, yra daug pasidar
bavę lietuvybės interesams.

Juos žinąs.

kurortas yra arti 
Michigąn ežero 
graži-tinkama vieta

Del aiškumo ar vietos 
rašyk arba vazi|*ek’ 

Peter Kacer 
Lake 5hore 
County Road 
Beverly Shores, 

Indiana

3025 West 26 gatve Tel. Rockwell 8200
KAZIMIERZ PAZDAN, Prezidentas vedėjas

Skelbimai Naujienose 
I luoda naudų dėlto, 
I kad pačios Naujienos 
’■ yra naudingos.
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PIKNIKAI PIKNIKAI PIKNIKAI
Marąuette Lietuvių 

. Demokratų Piknikas 
Rytoj, Birželio 25 d.

Rytoj Dainų ir 
Sporto Šventė

remia įvairių kitų draugijų 
parengimus, tad dabar kitos i 
draugijos turi paremti šv. An
tano ' draugijos išvažiavimą 
šeštadienį, birželio 24 d.

' Komisija

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS

13-to Wardo Lietuvių De
mokratų Klubo piknikas, ku
ris buvo atidėtas nuo pereito 
sekmadienio, įvyks rytoj, bir
želio 25 d., tam pačiam darže, 
kuris pirmiau puvo skelbtas, 
Justice Pabk Grove, 82nd ir 
Kean Avė.

Bilietai, kurie buvo išduoti 
birželio 18 dieną, bus priima
mi prizams taip kaip ir nauji 
bilietai. Komisija turi suda
liusi gražų programą. Bus ge
ra orkestrą, kuri gros 
kus ir amerikoniškus 

šeimininkės, kurios 
užkandžius, bus pp.
kus, N. Moskelunas ir U. Mi- 
laknis. 'Pikniko komisija susi
daro iš J. Stankowicz, J. Len- 
kart, Ed. Kareivos ir pagelbi- 
ninkų J. Vilkiškio, F, Druktai- 
nio, D r. J. Poshkos ir P. Wolf.

Daržas randasi truputį į 
pietus nuo Archer Avenue. Va
žiuojant su automobiliu gali
ma važiuoti 79th gatve arba 
Archer Avė. iki Kean Avė., pa
sukti į kairę iki 82nd gatvės. 
Visi kviečiami dalyvauti.

Liberty Grove, Willow 
Springs (buvusis Dambrausko 
daržas)

PROGRAMAS
12 vai. — Baseball lošimas 

tarp 1. tpirmyn ir Birutės cho
ro. 2. Cicero Red Rose su 
North Side Club.

3 vai. — Panelė M. Baronai
tė (šokių mokytoja iš Lietu
vos) ves tautinius šokius “Jon
kelį”, “Kalvelį” ir 'kitus.

Ir Bridgeporto 
Bučeriai Piknikuos

lietuviš- 
šokius.
tvarkys

S. Vait-

4 vai. — Lenktynės moterų 
ir vyrų, $5 prizą aukavo Wal- 
ter Neffas.

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

p & veikslu 
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

5 vai. — Boksininkai: Frank 
Ališauskas, C. Y. O. čampio- 
nas ir Lietuvių Olimpiados na
rys. J. Naujunas University of 
Villanova, kapitonas ir Lietu
vių Olimpiados narys.

5:30 vai. — Virvės trauki
mas tarp vedusių ir nevedu
sių.

6 vai. — Dainos — Naujos 
Gadynės choras, Chicagos Lie
tuvių Vyrų choras ir Pirmyn.

8 vai. — Visi Jonai (kadan
gi tai Joninės) geria alų — 
“fundija” Vyrų ^Choras.

Šauni orchestra gros polkas, 
valsus ir džiazą nuo antros iki 
9 vai. vakaro. Kviečia

Chorų Komisija.

ATIDENGIMAS PAMINKLO

PETRUI J
“Moonlight 
Picnic”

E. CHICAGO, IND.

vasario mė-

kilęs iš Ro- 
Panemunėlio

h Šį^’Sekftadienp* 25
d., 2 vai. po plot Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse bus iš
kilmingai atidengtas pa
minklas atminčiai Petro J. 
Sako, kuris po trumpos ligos 
pasimirė pereito 
nesį 26 d.

Velionis buvo 
kiškių Apskr.
Parap., Meteliškių Kaimo. Pa
liko liūdinčią moterį Teklę, 
po tėvais Mikalajunaitę ir dvi 
dukteris: Aldoną, Mildą ir 
kitas gimines.

Visi giminės, draugai ir pa
žįstami esate kviečiami daly
vauti Petro J. Sako pamink
lo atidengimo iškilmėse 2 vai. 
po piet Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse.

MOTERIS ir DUKTERYS

i * k ■ i į • . Siunčiam GėlesLOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted JStreet
Tel. YARDS 7398 .

11 H R A Gėlės Mylintiems
H K fl Vestuvėms, Ban- 

U 11 kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši- 

GELININKAS mams-
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

BRIDGEPORT. — Bučerių 
ir groserninkų sąjunga Bridge- 
porte rengiasi prie draugiško 
išvažiavimo ateinantį sekma
dienį, birželio 25 d., p-no Dai- 
nelio miške, kurį galima pa
siekti važiuojant 87-ta į vaka
rus nuo Kean Avė. iki kelias 
baigiasi. Tenai bus galima da
lyvauti ir ne s-gos nariams. 
Kas atvažiuos, tas galės links
mintis prie gražios muzikos 
ir kitų gardumynų.

Reng. Kom.

CICERO. — Draugija šv. 
Antano rengia “moonlight 
Picnic” šeštadienį, birželio 24 
d., Liberty Grove (buvusiame 
Dambrausko darže), Willow 
Springs, III.

Pikniko daržas yra labai 
moderniškai pertaisytas, pri
važiavimas irgi labai patogus. 
Galima paimti Rd. No. 66 iki 
Willow Springs kelio, 
Archer
Willow Springs kelio, o pas
kui 4 blokus į šiaurę.

Ši draugija yra viena iš di
džiausių draugijų Ciceroje ir 
turi apie 200 narių. Ji visados

arba
Avė. į vakarus iki

4 Metų Mirties Sukaktuvės

ROSE JUČUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

25 d. birželio mėn. 1935 m. 
sulaukus 17 metų amžiaus. 
Tik ką baigus 4 metų kursą 
Englewood High School.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Pauliną ir sesutę Mar- 
tha.

Mes tavęs, musų brangioji 
dukrele ir sesute, pasiilgsta
me kasdien ir niekuomet ne
užmiršime. Lai saulė šviečia 
tavo tyliam kapui, kur ilsiesi 
ramiai. Ilsėkis ir lauk, mes 
vėliau ar ankščiau pas Tave 
ateisime.

Nuliūdę liekame,
Motina ir Sesutė.

Rytoj ir Jaunų 
Lietuvių Kl. Piknikas

■■■■ III........................................(I.............. .. ................ n

BUSINESS SERVICE 
Bizhig Patarnavimai

IEŠKAU darbo už handy man. I HERMAN WASTE PAPER CO. 
Moku visokį darbą prie namų pa- 942 N. Washtenaw Avė. 
taisymo. Reikiant, galiu dirbti ir Belmont 2684
už baro taverne. Rašyti 1739 So. Laikraščiai ....................  $4.00 tonas
Halsted, BbX 1010. | žurnalų ........................ $6.00 tonas

Skudurų .... $1.00 už šimtą svarų 
Gelžies ........ .-............... $5.00 tonas

šaukite, Atvyksitne Bet Kur
= PARTNERS WANTEb 

Reikia Partnerių
PAJIEšKAU pusininko į tavern 

biznį. 7 metai išdirbtas biznis. Sa
vininkas 2507 W. 69th St., antros 
lubos užpakaly.

situation vvanted
Ieško Darbo

> i —
BUSINESS CHANCES 

Biznio Progos
PARDAVIMUI labai geras taver

nas. Geroj vietoj. Meldžiu atva
žiuoti ir persitikrinti. 936 E. 75 St. 
Ingleside Inn.

HELP VVANTED—FEMALfe 
Darbininkių Reikia

PARSIDUODA grosernė. Yra gy
venimui kambariai.

2454 W. 47 St.
REIKALINGA VIRĖJA taver

nų!—Patyrusi Geras mokestis—
Atsišaukit greitai. 5305 W. Lake Št.

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

REIKIA specialių operatorių, vie
na adata siuvančių prie plaunamų 
suknelių. Turi, būt patyrusios. Nuo
latinis darbas visą metą. Smoler 
Brothers, 2300 VVabash Avenue.

.................■ - - • . P.............. i r------------/--i

PARSIDUODA tavernas geroj 
vietoj. Geras biznis.

5759 S. Ashland Avė.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

fe'bRNISHfeD ROOMS —TO RENt 
GyvenimuiKambariai

RENDAI 3 kambariai, apšildomi, 
su visais patogumais. Renda $20.00. 
1808 S. 50 Avė., Cicero. Tel. Cicero 
2633.

TAVERNAS parsiduoda greitai 
ir pigiai, geras kampinis biznis. 
Savininkas turi gerą darbą šapoj.

944 W. 35th Place

RĖNDON kambarys, vaikinui ar 
merginai—Su ar be valgiu. Prie 
mažos šeimynos. 7132 S. Talman.

PARDAVIMUI tavern. Priežastį 
patirsit ant vietos. 6234 S. Ashland 
Avė. Prospect 0822.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

REAL ESTA1E FOk SALĖ 
Namai-ŽemėPardavimui

DIDELIS BARGENAS
Tavernas ir 2 flatų mūrinis na

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

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

Vakarais Prospect 0176

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

PARDAVIMUI nuosavybė pigiai. 
Savininkas 1726 N. Wood St. Kreip
tis pirmam aukšte arba telefonuoti 
Brunsvvick 1866.

$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.

Tautiškas Kliubas ruošiasi ry
toj prie savo Išvažiavimo'. Ko
misija, W. Jankauskas ir P. 
Paužolis prižada visokių ge
rybių, kas tik atvažiuos į J. J. 
Spaičio daržą. Prie gardžių 
užkandžių ir gėrimų dar bus 
ir dovanų laimėjimas. Bus pa
rūpinti ir trokai, kurie išeis 
nuo Lietuvių Auditorijos prieš 
12 vai. dieną. Važiuos taip 
greitai, kaip trokai prisipildys.

Vasarai atėjus, visos organi
zacijos rengia išvažiavimus, 
bet kurių nesupuola kartu su 
musų, tuos kviečiame praleis
ti laiką su mumis.

Iki pasimatymo Spaičio dar
že Willow Springs kalneliuo
se. —Paul J. Petraitis.

O Čia Sveikiris
Jonus

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

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

PARSIDUODA tavern geroj vie
toj, prie didelio kelio. Biznis išdirb
tas per 14 metų. Pardavimo prie
žastį patirsit vietoj.

12217 S. Halsted St.

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

Yards 1299

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

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

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.

PARDAVIMUI avalynės taisymo 
šapa. Biznis išdirbtas. 115^ E. Main 
St., St. Charles, III.

ANiMALS—-DOGS—BIRDS—PETS

PARDUOSIU St. Bernard mažus 
šuniukus 6 cavaičių senumo. 2033 
S. Halsted St. Tel. Canal 4621

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

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

SUSIRINKIMAI

PARDAVIMUI kampinis tavernas. 
Priežastis, dirbu kitur. Gera ‘ vie
ta. Biznis šidirbtas. 11705 South 
Michigan Avė., Roselande.

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

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

JOSEPH VILLIMAS, 
6800 S. Maplewood avė. 

Tel. Hemlock 2323

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkimų Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi NaujieMMu

*

)

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.

01

1

NAUJAUSI m GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

-THK HOME OF FINE FUBNITUBE- BINCE 1904
* 1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

ROSELAND. — Visi Rose- 
lando Jonai ir jų draugai šį
vakar susirinks v Rossis’ darže, 
prie, 130-los i rx Stony įsi and 
avenue. Kodėl? ’Todėl, kad ten 
šįvakar įvyks SLA 139 kuopos 
rengiamos Jonines ir naktinis 
piknikas.

Visi Jonai bus ir vaišinami, 
ir girdomi ir “vinčiavojami”. 
Ten bus atvaizduojama ii’ Lie
tuvos Joninių Naktis. Kas ga
lit, o svarbiausia visi Jonai, 
bukit šiame naktiniame išva
žiavime. Prasidės šiandien nuo 
pietų ir tęsis iki rytojaus 
to. —Antanas.

Visiems
Indrioniškieciams

ry-

Šįvakar Susirinkimas
% S

Kadangi Indrionišky ruošia
masi statyti džiovininkų sana
toriją, yra šaukiamas visų in- 
drioniškiečių susirinkimas atei
nančio šeštadienio vakare, birž. 
24 d. pas K. Baroną, 8605 S. 
Marshfield Avė. pasitarti dėl 
tos sanatorijos.

Visi kilę iš' Indrioniškio ar jo 
apylinkių, kviečiami atsilankyti. 
Kadangi indrioniškiečių adresų 
neturiu, tai atskirų pakvietimų 
nebus siuntinėjama. Atvažiuoki
te ir priimkite šį pakvietimą.

-—K. Baronas

Šįvakar Svarbus
Kupiškėnų 
Susirinkimas

Būtinai Atsilankykit!

Kupiškėnų Kultūros Draugi
jos mėnesi n'iis susirinkimas 
įvyks West Side mažojoj sve
tainėje, 2244 West 23rd Place.

Nariai prašomi atsilankyti į 
susirinkimą skaitlingai, užsi
mokėti duokles ir išklausyti 
valdybos raportų, nes pisų(?) 
Visų pareiga se*kti draugijos 
darbų eigą.

Susirinkimas bus svarbus* 
nes musų gerbiamas pirihi-

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

* .v. , . v. ... . 16467.Žaganecių Khubo pnešmetims 
susirinkimas 'Įfryks 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 atsiyesti, naujų narių 
prirašyti.

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

P. B., sekretorius.
< J* •/, f.rLtt * .

i PARENGIMAI
<_______i____________ >

Chicagos Liet. Vyrų choro ir 
Pirmyn chorą piknikas įvyks ne- 
dėlioj, birželio1 25 d., Liberty Grove 
buvusiame Chernausko darže. Da
lyvauja 4 chorai ir du baseball ty
mai. Bus labai įdomus programas.

Morning Star Klubo išvažiavi
mas įvyks sekmadienį, birželio 25 
dieną; Jeffęjjsąjį.; miškuose.

GARY, INDIANA. — Lietuvių 
Politinis ir PaŠalpinis Klubas ren
gia pikniką birželio 25 d. 1939 m. 
Black Oak Springs darže. Kviečia
me kuoskaitlingiausia visus lietu
vius atsilankyti.

Rengimų Komitetas.

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

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

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.

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

PARSIDUODA KAMPINIS ta
vernas su ar be namu. 3001 So. 
Halsted St.

PAJIEŠKO pusininko arba par
duosiu taverną. Biznis senai iš
dirbtas. 5339 So. Halsted St.

BIZNIERIŲ ATYDA! — Gražiau- 
sis Marąuette Parke mūrinis na
mas su tavernos bizniu, turi būti 
parduotas arba išmainytas iki 
July lst—taipogi turime visokios 
rūšies namų ir biznių pardavimui. 
JOHN P. STANKOWICZ & CO.

6912 So. Western Avė.
Prospect 1156

PARDAVIMUI rodauzė labai pi
giai — arti 111 gt. 112th & Kean 
Avė., Palos Park, III.

BUSINESS—TO RENT

RENDAI tavernas su fikčeriais.
6 gyvenimui kambariai. Labai ne
brangiai, 501 W. 37 St.

PARSIDUODA lotas 30x125 Ft. 
Labai pigiai Brighton Parko apy
linkėj, No, 4517 S. Springfield 
Avė. Gatvė ištaisyta ir apmokėta. 
Yra vanduo ir gasas. Parduosiu už 
$300. Kas manytumėte pirkti, tai 
pašaukite telefonu Republic 5494. 
Klauskite R. Urmons.

įlinkas F. Stanionis turi paga
minęs labai žvarbų sumanymų, 
kuris bus naudihgas visiems 
Dariams. Tad, lai tamstų nesu
laiko nei ikarštas oras, nei ki
tos kliūtys, nes tik atėję į įsu-

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

mininko nailjus planus ir visi 
sykiu aptarsim jų svarbą 
mums nariams. —P. B.

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

Atidengs Paminklą 
Petrui Sakui

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI bargenas—2 aukš
tų plytinis, 2—6 kambarių flatas, 
karšto vandens šildymas, 2 karų 
garažas. 7013 S. Washtenaw. Kaina 
$8500. Ateikite ir. paduokitgĖ<jasiu- 
lą. Pulaski Savinas & Loan Ass’n, 
3156 S. Morgan St. Tel. Yards 3500. 
Priimsim 20% rankpinigių, kitą 
kaip rendą po kontraktu.

PARDAVIMUI 3 naujos krautu
vės. $17,500. šiaurės vakarų kam
pas prie 69-tos ir Rockwell gatvių. 
National Tea Company prie kam
po. Svarstys mainus. Silverman. 
Dorchester 0700.

MEDINIS namas 5 ir 6 kamba
riai, gražus cementuotas beismen- 
tas, pirmas flatas apšildomas, be
veik naujas garažas. Kaina $3000. 
Turime gerų mainų lengvais išmo
kėjimais.

CHARLES URNICH (URNIKAS) 
2500 W. 63rd St.

INVESTORIŲ DĖMESIUI!
$5000 pinigais nupirks, 13 apart- 

mentų, garo šilumą, elektrinį šal
dytuvą. Rendos $7422 metams. Tik
tai $23,500. 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

PASITIKRINKITE!
12 apartmentų, kampinis namas 

6x4, 6x5, metinė renda $5320. Grei
tam pardavimui $20,000. Reikia 
$5,000. 6 apartmentai garo šildy
mas, 3x5, 3x4 kambarių, rendos 
metams $1860, greitam pardavimui 
$7800. $2000 reikalaujama.
MIDDLE STATE MORTGAGE

3943 Irving Park Blvd. 
Keystone 8700.

CO

PARSIDUODA Marąuette Parke 
7 kambarių medinis katedž, gražus 
cementuotas beismentas, apšildo
mas, platus lotas, arti gatvekarių. 
Parduosiu pigiai.
CHARLES URNICH (URNIKAS) 

2500 W. 63rd St.

BUILDING SERVICE & SUPPLIES 
Namų Patarnavimas ir Reikmenys

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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI farma ' Kenosha, 
Wis. 183 akrai. Šaukti Fairfax 
5772.

Šį sekmadienį, birelio 25 
d., įvyks iškilmingas atidengi
mas paminklo atminimui Petro 
Sako iš E. Čhicago, Ind., kuris 
tapo palaidotas pereitą kovo 
mėnesį, Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse.

Iškilmėse ) dalyvaus St. Rim
kus su saVo'ėhsambliu, ir V. B. 
Ambrose, Luris pasakys atiden
gimo kalbą. ?

Ceremonijos prasidės lygiai 
2 vai. po piet.

Kaimynas^
■ ............. UmU. ■■ ■!■<■■<

< Hazel Mottinger, 4 me
tų mergaitė ^uVo pi) ratais tto- 
ko, su ku^įua į ielą važiavo jos 
dėdė. Nelaimi -įvyko ties mer
gytės namais, 72 East 137th 
Street. Automobilį valdė 50 
metų amžiaus Emil Pieguss, 
nuo 212 East 136th Street.

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 pat 
dirbtuvių. Biznis gerai išdirbtas. 
Parduosiu labai pigiai. Atsišaukite 
2301 So. Western AVe. Leo Ranks.

INVESTORIAI IDOMAUKIT
24 apartmentai, kampinis namas, 

garo šildymas, elektrinis šaldytu
vas, metinės rendos $9,000, kaina 
tik $27,000. Duos terminais.

8 apartmentai, kampinis namas, 
metinės rendos $3760, greitam par
davimui $16,500. Reikalaujama 
$2500.

2 apartmentai, garu šildomi, 2x6 
kambariai, tiktai $4,500. Reikalau
jama $500.
FIRST STATE MORTGAGE

4752 Fullerton Avenue.
Spaulding 1500

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

SAVININKAS parduoda 105 ak
rų pieninkystės ūkį. 75 mylios va
karuos nuo Chicagos De Kalb kaun- 
tėj. Nauja barnė, silas, mašinos, 
šandė, kiaulydė, bėgantis vanduo. 
Gera žemė, kietas kelias, elektriką. 
Kaina $10,000. Fred Youssi, 217 E. 
Wilsbon St., Batavia, Illinois.

FARMS—TO EXCHANGE 
Ūkiai Mainais

CO
MAINUI 100 akrų farma 50 my

lių nuo Chicagos. Geri budinkai. 
Farma pilnai įrengta ir pilnas sta- 
kas. Bogusievvicz, 2845 Palmer St. 
Armitage 7949.

RESORT SERVICE 
Kurortinis Patarnavimas

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.
—........... . ....... . , , „„ , , ......  i

PARSIDUČDA 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 Mihvaukee Avė.

REtyDON tavernas arba priimsiu 
į pusifiihkus vyrą ar moterį. EsU 
pavienė moteris, vienai persunku.

815 W. 51 St.

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

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.

VASAROTOJŲ ATYDAI!
LABAI PATOGI VIETA vasaro

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

,.PETER BERNOTAS, 
Box 77, Silver Lake, Wis.

PARDAVIMUI namas — 2 flatai 
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 Št.

VASAROS V AKACIJOS
štai jums ideale vieta per vasa

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

WHITE HOUSE HOTEL 
INDIANA LAKE

P. O. Box 95
DOWAGIAC, MICHIGAN y

r
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Sustreikavo 700 
Revere Co. 
Darbininkų

Reikalauja Algų Pakėlimo
Vakar 11 valandų ryto 700 

darbininkų Revere Copper and 
Brass Co., dirbtuvėj paskelbė 
streikų. Dirbtuvė randasi adre
su 2200 Natchez avenue.

Streikui vadovauja Automo
bilių unijos (C.I.O.) lokalus 
477, kuris turi suorganizavęs 
visus dirbtuvės darbininkus.

Streikas kilo, kai firmos vir
šininkai atmetė darbininkų rei
kalavimų pakelti algas.

Armour Prašalino 17 Dar
bininkų

Streiko pavojus gręsia Ar
mour and Company dirbtuvei 
prie 31-mos, netoli Archer ave
nue.

Firma prašalino 17 darbinin
kų, paaiškindama, kad nėra 
darbo. Bet skerdyklų darbinin
kų unija skelbia, kad visi pra
šalintieji buvo veiklus unijos 
nariai, trys iš jų — viršininkai, 
ir kad jie buvo prašalinti už 
darbuotę unijai. Dirbtuvė turi 
apie 1,000 darbininkų, kurių 
900 priklauso prie unijos.

Herbert Mareli, unijos virši
ninkas, sako, kad kils streikas, 
jeigu prašalintieji nebus priim
ti atgal.

Ginčas Tarp Išmatų Vežėjų
Išmatos vakar nebuvo surink

tos 33-čiam ir 41-mam warduo- 
se. Tarp trokų šoferių, kurie 
tarnauja gatvių departamentų 
kilo ginčas dėl unijų pripažini
mo. Vienų grupę atstovauja A. 
F.L. Unija International Bro- 
therhood of Teamsters, o kitų, 
nauja šoferių unija, Chicago 
Teamsters, Chaurffeurs and 
Helpers unija. Abi pusės krei* 
pėsi į miesto tarybų ginčų lik
viduoti.

Ali, Bet Šiandien, 
Sako, Bus Giedra 
Ir Gražu

Nereikės Semti Vandenf 
Iš Skiepų

Chicagos oro pranašas sako, 
kad šiandien Chicagoj bus gie
dra ir gražu.

Tai maloni naujiena po už 
vakarykščios audros ir vaka
rykščios nepastovaus oro Chi
cagoj ir apylinkėse.

Užvakarykštė audra prikrė
tę visokių šposų. Lijo labai 
tirštai ir tokiais stambiais la
šais, jog atrodė kad vandens 
siena krenta iš dangaus ant 
Chicagos. Kartu putė smarkus 
yėjas ir graudė perkūnija.

Prie Niles Center žaibas už
degė eleveiterių traukinio va
gonų, prie 3435 N. Western 
avenue nuvertė kaminų ir pa 
degė medinį namų, o visose 
miesto dalyse, labiausia North- 
sidėj, patvindė visas patiltes ir 
užliejo skiepus. Vienas žmogus 
skiepe vos neprigėrė.

Prie Jolfeto audra išvartė 
daug medžių ir telefono stulpų 
ir nunešė nuo pamatų kelis me
dinius garažus.

Laike audros Chicagoj keli 
žmonės buvo sunkiai sužeisti 
automobilių nelaimėse.

Bet šiandien, sako oro pra
našas, bus giedra ir gražu...

Atsisakė Gyventi 
Su Motina

1936 metais pakriko šeimy
ninis gyvenimas chicagiečių 
Marie ir Joseph Raczykowskių 
nuo 1236 Edgewood avenue. Jų 
dvi dukterys-dvynukės nuėjo 
gyventi pas motutę.

Užvakar, motina pareikalavo

Tyliai Sėdėjo Kėdėj 
Nejudėdamas, 
Nekalbėdamas...
Netikėtai Mirė William Patchis

CICERO — Ketvirtadienį, a- 
pie 5 vak po pietų pastebėjo, 
kad Wm. Patchis, 67 metų am
žiaus, sėdi kėdėj savo miega
mam kambaryje, bet kaip tai 
keistai išrodė. Jis gyveno pas 
pp. Augaičius, 1231 S. 48 Ct. 
Cicero, Lll. Augaitis tik buvo 
sugrįžęs iš darbo.

Wm. Patchis sėdėjo tykiai, 
nieko nekalbėdamas. Paprastai 
mažai kalbėjo, bet šį kartų net 
nepasijudino. Tik gerai pažiū
rėjęs, Augaitis suprato, kad ji
sai negyvas. Davė žinių grabo- 
riui Syrenicziui, kuris pranešė 
policijai, o policija pašaukė dak
tarų. Daktaras surado, kad ve
lionis mirė širdies liga.

Ar Patchis giminių turėjo, — 
nežinia. Jisai buvo nevedęs ir 
gyveno iš pensijos, kurių jam 
mokėjo Illinojaus valstija.

Praeivis

Nelaimės Kankina 
Leo. Shvegždų 
Šeimyną

Kitos žinios iš Cicero

CICERO. — Patarlė sako, 
“Viena bėda tai ne bėda, bet 
kelios tai žmogų suėda”. Visi 
jau žinome apie Leo Shvegž- 
dos nelaimę. Jis vėl ligoninėj 
ir negali vaikščioti. Su koja 
labai blogai, sudėta gipsan už
sinuodijo i|r turi kentėti didelį 
skausmų. Bet štai šiomis die
nomis jauniausias sūnūs Bob- 
by staigiai susirgo. Buvo iš
vežtas ligoninėn ir tuojau pa
darė apendicito operacijų. Mo
tina, P. Shvegždipnė, tikrai 
turi kuo rūpintis. Gaila, kad 
jų užklupo antra nelaimė, bet 
panašios nelaimės kaip tik per 
žmones ir eina. Tokiuose atsi
tikimuos^ vieni kitiems turi 
atjausti ir padėti. Aš nuo sa
vęs reiškiu pp. Shvegždams 
gilių užuojautų.

Artinasi R. R. piknikas
Ajrtinasi, artinasi ir jau greit 

ateis ilgai lauktas piknikas. 
Tai bus Raudonos Rožės pik
nikas liepos 9 d. Liberty dar
že. Šio išvažiavimo visi laukė 
per ilgų laikų, nes kas bus lai
mingas, tas laimės naujausios 
mados automobilį. Galės važi
nėti per visų savo gyvenimų. 
Vienas sako, kad aš laimėsiu, 
kitas sako, kad aš laimėsiu. 
Nagi, neužilgo pamatysime.

Nepamirškite visi dalyvau
ti. Vieta labai graži ir patogi. 
Visiems bus smagu praleisti 
dienų šviežiam ore su draugais 
pažįstamais. Visi važiuosime į 
Raudonos Rožės piknikų lie
pos 9 d., Liberty darže, kur 
šoksime, dainuosime tol, kol 
tik galėsime. —D.

Ragina Atostogi- 
ninkus Čiepyti

Chicagos Sveikatos Departa
mentas vakar išleido perspėji
mų visiems atostogininkams ap
sisaugoti nuo šiltinės (typhoid 
fever), kuria galima užsikrėsti 
geriant sugedusį vandenį. Pro
vincijoj vanduo nevisuomet bū
na tinkamas gerti.

Geriausias būdas apsisaugoti 
nuo šiltinės, sako Departamen
tas, yra čiepytis. Yra išrastas 
tam tikras serumas, kuris susir
gimo pavojų prašalina.

apskričio teismo teisėjo Desort 
dukteris jai grąžinti, bet mer
gaitės atsisakė su motina gy
venti. Motinos nenori matyti, 
motutė joms daug geresnė.

Viešnia Iš Lietuvos

P-lė Marė Baronaitė, kuri dabar vieši Chicagoj, neseniai 
atvykusi iš Lietuvos supažindinti amerikiečius su lietuviškais 
liaudies šokiais. Rytoj ji dalyvaus Chicagos Vyrų ir Pirmyn 
Choro Dainų — Sporto šventėj ir vadovaus grupei šokėjų, 
kuriuos ji išmokino šokli “Žemaitiškų Kadrilių” — Jonkelį ir 
Kalvelį. P-lė Baronaitė paveiksle dėvi typiškų Vilniaus krašto 
tautiškų rūbų.

Paskutinė Proga 
Pirkti Bilietus 
Ekskursijai
D. & G. Legionas Važiuoja 

Laivu į Milwaukee
Šiandien paskutinė proga įsi

gyti bilietus ekskursijai į Mil- 
waukee, Wis., kurių rengia Da
riaus-Girėno Postas 271 ant 
laivo “City of Grand Rapids”. 
Bilietai į abi pusi yra $2.00, 
pusė kainos vaikams.

Laivas išplauks rytoj 9:30 
valandų ryto iš Navy Pler prie
plaukos. Sugrįš rytoj vakare.

Visi legionieriai, kurie turi 
uniformas, yra prašomi vilkė
ti pilnas uniformas arba bent 
kepures.

Kur Bilietai Parsiduoda
Dėl bilietų ir informacijų 

šaukite William J. Kareivų, 
YARds 5350. Bilietus taipgi 
galima gauti sekamose vieto • 
se:

J. Kibort, 6436 So. Black- 
stone; T. Maženis, 3857 South 
Kedzie Avė.; B. R'. Pietkiewicz, 
2608 W. 47th St; J. A. Micke- 
liunas, 6747 S. Artesian Avė.; 
Wm. Sebastian, 4104 Archer 
Avė.; J. Juška, 2417 W. 43rd 
St.; M. Narvid, 2424 W. 69th 
St.; Ad'vance Furniture Co., 
2536-38-40 W. 63rd St.; Peo- 
plės Furniture Co., 4183 Ar
cher Avė.; “Naujienos”, 1739 
S. Halsted St., ir kitų laikraš
čių redakcijose. W. J. K.

Frank Marcinkevič- 
Martin, County
Ligoninėj

Iš namų į County ligoninę 
buvo išvežtas birželio 4-tų d., 
ir dabar jau bus 3-čia savaitė, 
kaip jis ten guli. Giminės, drau
gai ir pažįstami jį gali rasti 
63 warde ir 32 lovoj.

Jis dabar jaučiasi kiek ge- 
riaus, tat ir lankytojai jam 
priduos daug smagumo.

— Jūsų Ona.

[ACME-NAUJIENŲ Foto J

Keturių metų filmų žvaigž
dė Carolyn Lee Copp. Ji ne
trukus pasirodys filme sii 
Madeleine Cairroll ir Fred 
McMurray.

NAUJIEM V-ACME Telepnoto
12 metų ūkininkaitė, ku

rių nežinomi piktadariai pa
smaugė. Jos kūnas buvo at
rastas griovyj netoli Nash- 
ville, Tenai., kur ji gyveno. ,

Kas Geresni — 
Profesionalai Ar 
Biznieriai? v
Klausimą Bandys Išrišti Birž.

28 — Golfo Lauke

Lietuvių Golfininkų Sujun
gęs valdybos susirinkimas įvy
ko 15 d. birželio Dr. S. Jakubs 
ofise.

šiame susirinkime buvo pa 
daryti keli svarbus nutarimai.

Pirmiausia, liko priimti į 
L. Gį S. garbės narius aukštai 
atsižymėję golfininkai Billy 
Burke ir Johnny Goodman.

Toliaus sekė nustatymas die
nų kitiems trims turnyrams. 
Artimiausias įvyks 28 d. bir
želio, West Gate aikštėj, 131
5 t. ir Ridgeland Rd. Pradžia 
lygiai 1 vai. po pietų.

Šis turnyras yra rengiamas 
išrišti didįjį ginčų, kuris tę
siasi per labai ilgų laikų, štai 
pamatas ginčo: Profesionalai 
sako, kad jie moka geriausiai 
golfų lošti, o biznieriai sako, 
kad be kovos nepasiduosim ir 
niekas neturi teisės čampiona- 
nato vainiko nešioti be persi
tikrinimo. 28 d. birželio bus 
linksmybių diena vieniems, o 
antriems tik dantų griežimas 
teliks.

Korespondentas pataria, kad 
a J) i puses nenustotumėte vil
ties, tiktai įsigykite tikietus iš 
anksto. Be čampiono titulo, dar 
laike vakarienės bus įteiktos 
trys puikios trofejos abiejoms 
pusėms ir moterims.

šis kovos laukas bus “real 
show” svečiams, kurie per va
karienę turės progos su lai
mėtojais uždainuoti čampio- 
nato himnų.

Kili Turnyrai
Kitas turnyras įvyks 6 d. 

rugpiučio. Tai bus' visų lie
tuvių diena. O paskutinis—10 
d. rugpiučio su didžiuoju ban- 
’kietu. Platesnių žinių patir
sime vėliaus per laikraščius.

—J. S. V.

6 Auto Mirtys 
Roselande
Automobilių Nelaimės Pagal 

Wardus

Mero Kelly Keep Chicago 
Safe Committee apskaito, kad
9 warde,i Roselande, automobi
liai užmušė šiemet 6 žmones.

Tik vienas wardas, 49, iš
laikė tyrų rekordų ir jam au
tomobilių mirčių visai nebuvo. 
Antrų ir trečių vietų užėmė 7 
ir 15 wardai, turėję po 11^ 
mirties. Dalis sudarė mirtys 
ant wardų rybų.

Po dvi mirtis turėjo 4, 39, 
46 ir 48 vvardai.

Daugiausia mirčių turėjo 2 
wards—11 5/6, po jo sekė 10 
wardas su 101/> mirtimis. Tre
čias aukščiausias 19 (Bever- 
ly) wardas turėjo 1014 mir
čių, 20 ir 38 wardai turėjo po
10 mirčių. 11 wardas turėjo' 6V& 
mirčių. Tiek pat mirčių buvo 
ir 27 warde, 15 ir 16 warduosc.

Ark. Steponas
A. Geniotis
Rastas Nekaltu

Birželio 23 d., teisėjo Eu
gene L. McCfarry teisme prieš 
Ark. Steponų A. Geniotį suda
rytas skundas buvo iš naujo 
nagrinėjamas. Kaltinamasis Ii • 
ko išteisintas, o skundas buvo 
panaikintas.

Ark. Geniotis, pasitaręs su 
savo advokatais, žada nepama
tuoto skundo autorius traukti 
atsakomybėn.

— Teisybės žinovas.

Įvairios Žinutės Iš 
Cicero Lietuvių 
Gyvenimo

Biznių Atidarymai, Etc.

Kavaliauskai Melrose Parke
CICERO — šiandien ir sek

madienį švęsim Jonines labai 
šauniai, štai, buvę Ciceros biz
nieriai, plačiai žinomi Joe ir 
Mary Kavalauskai persikėlė 
adresu 1610 W. North Avė., 
Melrose Park, ir atidarė biznį, 
White Bungalow. Dabar ren
gia atidarymų ir kviečia savo 
senuosius draugus bei pažįs
tamus. Turės skanių užkan
džių ir gerų muzikų.

P-a Kavaliauskienė mandagi 
moteris, patyrusi biznyj, moka 
svečius priimti. Kas atsilan
kys, tikrai jausis kaip namuo
se. Linkiu p. Kavaliauskams 
gero pasisekimo naujoj vietoj. 
Melrose iPark lietuviai žinokite 
kad ciceriečiai pp. Kavaliaus
kai “fine” žmones.

Brazio Biznio Atidarymas
O kas čia nežino Brazio? 

Per daug metų rūbų meistras, 
Liberty Tailor. Jo krautuvė 
visuomet pilna prekių-rubų, 
kaip vyrų taip ir moterų. Ne 
taip seniai jaunasis Al Brazis 
su A. Norbutu perėmė kam
pų, lai svarbiausia vieta vi
same name, Liberty Tavern.

Po kiek laiko liko vienas 
Al Brazis. Pasisamdė pagel- 
bininkų, ir biznis eina kaip iš 
pypkes.

Joninių proga p. Brazis tu
rės atidarymų. Užėmė didžių
jų Liuosybės svetainę, paėmė 
gerų muzikų, pripirko daug 
vi^ko naujo, kaip gėrimo, taip 
ir valgio. Nėra abejonės, jog 
atsilankys keletas šimtų *'C- 
čių. Al Brazis turi galybes 
draugų pažįstamų. Geras radio 
dainininkas—artistas. Linkiu 
gero pasisekimo naujame biz
nyje.

Pagerbė Mirusią Narę
Ciceros Lietuvių Kultūros 

Draugija turėjo savo pusmeti
nį susirinkimų 16 d. šio mė
nesio, Liuosybės svetainėj. 
Narių atsilankė gražus skai
čius, nežiūrint karšto^ troški
nančio oro. Visi reikalai aptar
ti nuosekliai ir greitai. Ligonė 
P. E. Kaminskienė atsiėmė pa
šalpų, jau atrodo pilnai svei
ka. F. Tutinas taipgi jau svei
kas. Iš naujų ligonių yra Ona 
Augaitienė. Pirmininkas pa
prašė v!isų atsistoti ir atiduoti 
garbę mirusiai gerai narei A. 
Kasparienei Augaitienei, kuri 
neseniai buvo palaidota. Gaila, 
velionė buvo nuoširdi draugi
jos narė.

J. Katilius ir J. Balaka ra
portavo, kad pereitas išvažia
vimas davė pelno $18.95. Su 
šiuo išvažiavimu visi paten
kinti ir vietoj nutarta turėti 
kitų rudeninį išvažiavimų. 
Tam išrinkta komisija, K. 
Stankus, F. Tutinas, J. Kamin
skas. Tai gabus energingi vy 
rai, ir su moterų pagalba, jie 
surengs šaunų parengimų.

Cirero Gerai Pasirodė
Kaip paprastai, po susirin

kimo buvo programas ir šį 
kartų buvo padaryta sutartis 
su (P. Overlingu, bet jis nepa
sirodė. Reikalus užbaigus, visi 
buvo paprašyti prie vaišių 
Centro atstovo Aleks Ambroze. 
Tai tiek tuom kartu. Lankvki- 
te susirinkimus, tėmykite visų 
veikimų, ypač rudenini išva
žiavimų.

Beje visi pritarė važiuoti į 
Centro rengiamų piknikų 18 d. 
birželio ir, tiesa, prižadų iš
pildė. Buvo daug matyti su 
Ciceros ženklais. Tai vienintė- 
lė kolonija, kuri turėjo ženk
lus, už tat jiems ir sekėsi bo- 
lės lošimas. Laimėjo du kar
tus, ir iš 3 dovanų—dvi teko 
Cideron. P. Jakubka laimėjo 
paršų—pirmų dovanų. 3-čią,

VAKAR 
CHICAGOJ

K

• Sprogimas vakar anksti ry
tą. sunaikino fejerverkų dirbtu- e 
vę Acme Fireworks Company,
prie First ir North kvenue,.
Proviso valščiuj. Pei; valandą 
laiko dangus buvo pilnas spro
ginėjančių fejerverkų, kuriuos 
sprogimas išnešiojo iš dirbtu
vės triobesio. Nuostoliai siekia 
$50,000. Dirbtuvės sargas, 
Frank Folici sako, kad trys 
vyrai atvažiavo prie dirbtuvės, 
jį supančiojo ir dirbtuvę pa- 
degė. 

» » »
• Pereitą mėnesį 48 metų 
Wilmette gyventojas Gottlieb 
Holbick apsivedė su 40 metų 
Josephine Pellikan. Už dviejų 
dienų ji dingo su Gottlieb’o 
$775 ir laikrodėliu. Vakar mo
teriškė buvo suimta Grand 
Rapidse, Michigane.

» » »
• Sears, Roebuck and Com- <• 
pany firma skelbia, kad per 
keturias savaites, pasibaigus 
birželio 18, darė milžinišką biz
nį, didžiausį bendrovės istori-—
joj. Firmos biznis sparčiai ki
lo per penkis praėjusius mėne
sius.

» » »
• American Committee for 
German Christian Refugees - 
skelbia, kad Chicagoj dabarti
niu laiku gyvena keturi tuk- 
stančiai politinių pabėgėlių iŠ 
Vokietijos. 32 tų pabėgėlių yrą 
žinomi tiktai vardais arba nu
meriais, pav. ponas A., arba 
ponas No. 15. Ta grupė pabė- 
gelių vadinama “Klajoju Krikš
čionys”. Jie laiko pavardes 
slaptybėj norėdami apsaugoti 
nuo persekiojimų savo gimines 
Vokietijoj. Tarp tų “krikščio
nių” yra 2 profesoriai, penki 
mokytojai, aktorius, trys advo
katai ir du muzikai. Juos glo
bojantis koinitetas susideda iš 
Chicagos universiteto profeso
riaus R. M. Hutchins, teisėjo 
McGoorty, E. L. Ryersono, gar
saus rašytojo ir pabėgėlio iš 
Vokietijos Thomas Mann ir 
kelių kitų žymių chicagiečių.

» « »
• Pienininkas Ernest Berry, 
nuo 245 East 151st St., Harvey, 
užtiko naujagimę mergytę 
tarpdury j prie 106 West 147th 
Street. Jisai kūdikį rado išve
žiodamas pieną vakar anksti 
rytų.

» » » 

Operacijos Regėjimo 
Negražino

Prieš keletu dienų šioje vie
toje rašėm, kad apskričio ligo
ninės gydytojas, Dr. William 
Moncrieff padarė akių operaci
jas trims žmonėms, bandyda
mas grųžinti jiems regėjimų. Į 
jų akis daktaras įdėjo tam tik
ras dalis, išimtas iš negyvų nau
jagimių kūdikių akių.

Vakar daktaras paskelbė, kad 
operacijos šiek-tiek pataisė a- 
kis, ir ligonys mato šviesų, bet 
regėjimo neatgavo ir, tur būt, 
neatgaus.

butelį Old Taylor—P. Sapet, 
P. Bočiunicnės sesuo. Vadinasi 
Cicero nusinešė viskų. Rock- 
fordo P. Petrauskas nusimi
nęs pareiškė, Cicero tai Cice
ro. Bandėm organizuoti cho
rų, bet V. Ascila ankstokai iš
važiavo, tai ir likom nedaina
vę. —D.
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