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ANGLUOS ŽMONES VIENINGAI NUSISTA
TĘ PRIEŠ VOKIETIJĄ

Visos partijos remia vyriausybės nusistatymą 
priešintas nacių pasimojimui plėsti savo sienas

Naciai į Dancigą atgabenę 16 kanuolių. — Len
kų vyriausybė paskelbė oficialų kaltinimą

6

LONDONAS, birželio 30. — 
Anglijos žmonės pareiškė vie
ningumų dėl vyriausybės griež
to nusistatymo Vokietijos at
žvilgiu.

Įvairių pažiūrų laikraščiai ir 
įvairių partijų vadai nedvejo
dami pasisakė, jog jau atėjo 
laikas priimti nacių iššaukimą. 
Nepasotinamas nacių apetitas 
privertė visus griežčiau nusi
statyti. Juo labiau, kad visiems 
pasidarė aišku, jog su Hitle
riu susiprasti nėra jokios ga
limybės.

Parlamento rateliuose kalba
ma, jog vyriausybė esanti pa
siryžusi praplėsti konskripciją. 
Vadinasi, pašaukti į armiją 
daugiau vyrų. Kalbama taip 
pat, jog laivynas esąs pilnai 
paruoštas ir bet valandą galįs 
pradėti veikimą. Per paskuti
nius kelis mėnesius oro jėgas 
pasisekę išvystytą iki to laip
snio, apie kurį pirma ir didžiau
si optimistai nedrįsę svajoti.

Alarmingi pranešimai iš Var
šuvos, kad naciai slapta gabe
na į Dancigą reguliarę kariuo
menę ir ginklus, pagaliau pri
vertė anglus rimtai susirūpin
ti dėl galimo konflikto.

Pirmiausia Winston Church- 
ill įspėjo vokiečius susilaikyti 
nuo karo. Jis tiesiog adresavo

Rezignavo Olandijos 
kabinetas

AMSTERDAM, birž. 30. — 
Dr. Hendrikus Coli j n kabine
tas įteikė rezignaciją d(įl ne
sutikimo su katalikais minis
trais. Pastarieji reikalauja, kad 
butų užtraukta paskola apsi
gynimo ir viešųjų darbų finan
savimui.

Premjeras Coli j n bet kokiai 
paskolai yra priešingas. Jis 
stoja už tai, kad biudžetas, ne
žiūrint į nieką, turi būti su
balansuotas.

Dr. Colijn, kuris parlamente 
atstovauja nedidelei kalvinistų 
grupei, ir vėl liko pakviestas 
sudaryti kabinetą. Kol kas jis 
atsakymo dar nedavė.

Prisipažino nužudęs 
savo motiną

LOS ANGELES, birž. 30. — 
Campbell McDonald, 26 metų 
amžiaus spiritualizmo pasekė
jas, buvo policijos tardomas 
ryšium su jo motinos ir Šokė
jos Anya Sosoyevos nužudy
mu.

McDonald pagaliau prisipa
žino, jog jis kirviu nužudęs 
savo motiną Margaret Camp • 
heli, kuri buvo 56 metų am
žiaus. Savo laiku Campbell vai
dindavo krutamuose paveik
sluose.

Liepos Ir 
Rugpiučio Mėn.
Naujienų raštinė sekma
dieniais BUS UŽDARYTA 
Atidaryta kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro.

šeštadieniais nuo 8 ryto 
iki 4 vai. po pietų.

NAUJIENŲ ADM. 

į Hitlerį, kad tasai susilaikytų 
nuo tokių žygių, kurie gali iš
provokuoti pasaulinį karą. Tuo 
pačiu metu jis pabrėžė, jog 
Anglija daugiau nebetoleruos 
Vokiečių ekspansijos.

Tokį pat įspėjimą padarė 
lordas Halifax, Anglijos užsie
nio reikalų ministras. Gen. Sir 
Walter Kirke pabrėžė, kad šį 
kartą Anglija yra pasirengusi 
ir nebus užklupta taip, kaip 
ji buvo 1914 metais.

Sir Walter Layton, liberalų 
vadas ir vienas įžymiausių An
glijos ekonomistų, pareiškė, 
jog visa tauta pritaria lordo 
Halifax’o įspėjimui.

Tačiau daugiausia reikšmės 
priduodama Arthur Green- 
wood’o, darbiečių vado, kalbai. 
Pastarasis pasakė, jog einą 
gandai, kad karas prasidėsiąs 
rytoj. Jei taip įvyksią, tai dar
bininkai kovosią. Blogiausiu 
atveju demokratija laimėsian
ti. O tas laimėjimas turėsiąs 
būti patvarus.

Laikraščių tonas irgi toks 
pat: jie visi laikosi tos nuo
monės, kad pagaliau atėjo lai
kas pasakyti Hitleriui ‘"sustok!” 
Jei tatai negelbės, tai tuo at
veju karas pasidarys neišven
giamas.

Sukilėliai užpuolė 
Meksikos miestą

MAZATLAN, Meksika, birž. 
30. — Quemado miestelyje, 
kurį užpuolė būrys sukilėlių, 
įvyko susirėmimas su federa- 
le kariuomene. Susirėmimo me
tu liko nušauti keturi pašali
niai žmonės.

Sukilėliai, kurių buvo apie 
du šimtai, apiplėšė krautuves 
ir šiaip miestelio gyventojus. 
Bėgdami nuo kariuomenės, jie 
kelis trobesius padegė.

Pavojingai serga 
Jack Dempsey

NEW YORK, birž. 30. — 
Pavojingai serga Jack Demp
sey, buvęs pasaulio bokso čem
pionas. Jam buvo padaryta 
apendikso operacija. Kadangi 

i apendiksas jau buvo gangre
nos apimtas, tai prisimetė pe- 

(ritonitis. Gyvastei grūmoja 
rimtas pavojus.

Pritroško 20 ugnia
gesių

LEWISTON, Me., birž. 30. 
— Gaisro metu iš 'tankų čia 
pradėjo veržtis chloro dujos, 
kurios pritroškino 20 ugniage
sių. Trylika iš pritroškintųjų 
teko vežti į ligoninę.

Chloro dujos yra gana nuo
dingos. Jos buvo gana plačiai 
naudojamos karo metu.

Hitleris ir Mussolini 
tariasi

ROMA, birž. 30. — čia skel
biama, jog Mussolini nuolat pa
laikąs susisiekimą telefonu su 
Hitleriu, {tempta Europos pa
dėtis verčianti “ašies” partne
rius aptarti visokias galimy
bes.

Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chieago, III., 
under the Act of March 3, 1879

Chicago, UI., šeštadienis, Liepos-July 1 d., 1939

NAUJIEM U-ACME Telephoto
Barikados Tientsin anglų koncesijoje, kur pasislėpė keturi kiniečiai tero

ristai. Dėl tų teroristų išdavinio ir kilo nesusipratimai su Japonija.

TELEGRAMOS 
E LIETUVOS

PRISISTATĖ LIETUVOS PRE
ZIDENTUI JAPONIJOS 

PASIUNTINYS.

KAUNAS, birželio 26 d. — 
Valstybės Prezidentui prisista: 
te naujasis Japonijos Pasiun
tinys Ohtaka. Birželio 27 d. 
jis buvo priimtas Ministro Pir
mininko Černiaus.

ŠAULIŲ ŠVENTĖ — PATRI- 
JOTINIO PASIRYŽIMO DE

MONSTRACIJA.

KAUNAS, birželio 25; d. — 
Šaulių šventė virto milžiniška 
patrijotinio pasiryžimo demon
stracija. > Kaunas tris dienas 
skendėjo uniformose ir tauti
niuose rūbuose. Visuomenė 
šauliams paaukojo 2000 šautu
vų ir 50 kulkosvydžių ir du 
naujus lėktuvus, šauliai prisie
kė garbingai laikyti Tautos 
vardu Prezidento jiems įteik
tą vėliavą.

HAVANA, Kuba, birželio 26 
d. — Lietuvos Vyriausybė, 
Gen. Kons. New Yorke pra
šant, išdavė nemokamai laiva
kortę iš Havanos į Kauną liet, 
pil. Juozui Putnai, kuris ir grį
žo į Lietuvą. J. Putna yra ko
vų už Lietuvos Nepriklausomy
bę dalyvis-savanoris, ieškojęs 
laimės Kuboje, bet po šešių 
metų vargo, atsidūrė visiškai 
be lėšų ir sveikatos.

NEW YORK, birželio 27 d. 
— Lietuves Paviljonas Pas. 
Parodoje po senovei kasdien 
susilaukia gausybes lankytojų. 
Jų nei kiek nemažėja. Svečiai 
kitataučiai ir lietuviai lankyto
jų knygoje nesigaili pagyrimų 
įvairiomis kalbomis. “Grįžtu 
šeštą kartą — taip patinka” 
rašo vienas; “Tapau sugrau
dintas”; “Gražiai ir vaizdžiai 
perstatyta Lietuva.” Tokių pa
stabų daugybe. Bet vienos apy
senės lietuvės Paviljono vado
vybei buvo pasakyta:

— Viskas gražu, labai net 
gražu, bet kam Jus tas mer
gužėles į tokius drabužius įvil- 
(cotė.

Ar jau buvote kitose Pa
viljonuose ir ten mergužėlės 
dėvi tautinius rubus.

— Ką jau kalbi; tokius dra
bužius kai aš dar jauna buvau 
ir tai kaime dėvėdavo — se
niai jau iš mados išėjo.

NEW YORK. — Nuo birže
lio 24 d. Lietuvos Paviljone 
prasidėjo pardavt&as gintaro, 
medžio, keramikos išdirbinių, leidžiasi

lininių staltiesių, sarvetėlių iri 
rankšluosčių, bei tautiškos vil
nonės medžiagos žiurkstams ir 
sijonams ir Lietuviškų knygų 
bei atvirukų, žmonės mielai 
perka.
1939/VI/28 d.

Kulturoš švietimo , ■ v
Draugija Auga

ŠIAULIAI — šiomis dieno
mis Šiauliuose įvyko visuoti
nis Kultūros švietimo draugi
jos narių susirinkimas, kuria
me dalyvavo ir iš Kauno bei 
provincijos iniestų atvykę na
riai. Apie (triiugijos, valdybos, 
knygyno ir bibliotekos veiklą 
išsamius pranešimus padarė 
pirmininkas J., Sondeckis ir 
valdybos niūriai V. Knyva ir 
A. Ulpis, o/'“Kulturos” žurnalo 
reikalus nušvietė redaktorius 
prof. A. Purenąs ir redakcijos 
sekretorius K. Karsokas. Iš pra
nešimų paaiškėjo, kad per pa
skutiniuosius 2-3 metus drau
gija žymiai sustiprėjo, jos na
rių skaičius padidėjo , kuone 
dvigubai, tačiau kultūrinį švie
timo darbą dirbti tinkamų są
lygų neturima, kadangi pagal 
dabartinius draugijos įstatus 
draugija provincijoje tegali 
steigti atskiriejns uždaviniams 
vykdyti sekcijas, o ne pilnatei
sius skyrius. Todėl susirinki
mas įgaliojo valdybą paruošti 
artimiausiu laiku naujus drau- 
iijos įstatus ir patiekti juos 
susirinkimui apsvarstyti. Iš re
dakcijos pranešimų paaiškėjo, 
kad “Kultūros” žurnalui dau
gelyje švietimo įstaigų daro
ma kliūčių, kas ^nesiderina su 
pasaulėžiuriųii tolerancija, už
akcentuota naujosios vyriausy
bės. Tuo reikalu susirinkimas 
priėmė atitinkamo turinio rezo
liuciją, kurią valdyba įteiks ati
tinkamiems organams. (Patvir
tinus praėjusių metų apyskai
tą ir šių metų sąmatą, į naują 
valdybą balsų dauguma iš
rinkti šie asmenys: P. Bugai- 
liškis, V. Knyva, J. Sondeckis, 
V. Dievaitis, A. Gudas, A. Ul
pis ir K. Paulauskas, o į revi
zijos lęomisiją—J. Miliauskas, 
M. Gedvilą ir H. Kildišius.

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

Giedra ir šilčiau. Saulė teka 
5:18, leidžiasi 8:29. Menulis 

5:28 ryto.

TRUMPOS ŽINIOS] 
IŠ VISUR k-------- __—_--------—J

• LONDONAS, birž. 30. — 
Dvidešimt ir dvidešimt pirmus 
metus einą vyrai, kurie liko 
pašaukti karinei prievolei at
likti, pasirodė visai neblogai. 
Iš jų 93 nuošimčiai su viršum 
tinka armijai. Tokių, kurie vi
siškai netinka armijai, surasta 
tik apie pusantro nuošimčio.

• * - • •

• ROMA, birž. 30. — Iki 
šiol važiuoją į užsienius italai 
galėdavo išsivežti 2,300 lirų 
svetima valiuta. Dabar ta su
ma liko “ sumažinta ' iki 1,100* 
Tai reiškia, jog italams fakį 
tiškai liko užkirstas kelias va
žinėtis po svetimus kraštus.

• • ■ • •

• MASKVA, birž. 30. — 
Bedievių organas “Bezbožnik” 
bandė prikišti komunistų par
tijos nariams, kad jie mažai 
remia antireliginę propagandą. 
Į tai “Pravda” atsako, jog be
dievių sąjunga nesistengia at
likti jai pavestų pareigų. Esą, 
Osetinų respublikai buvę pa
skirta 75,000 rublių antireligi
niam muziejui įsteigti. Tačiau 
tais pinigais buvusi pataisyta 
sena močetė (mosulmanų baž
nyčia), o apie muziejų visiš
kai pamiršta.

e BERLYNAS, birž. 30. — 
Liko išleistas naujas patvarky
mas, kuris griežtai draudžia 
automobilių vairuotojams va
žiuojant rūkyti.

• BERLYNAS, birž. 30. — 
Bulgarai, taip sakant, vis dar 
tebeflirtuoja su naciais, šį pir
madienį Bulgarijos premjeras 
atvyksta į Berlyną tartis svar
biais reikalais.

• GENEVA, birž. 30. — 
Tautų Sąjungos komisija pri
ėmė Kinijos delegato pasiūly
tą rezoliuciją, kuri griežtai 
smerkia japonus už tai, kad jie 
ęelno sumetimais platina opiu
mą Kinijoje.

• •
• LONDONAS, birž. 30. — 

Buvęs aviacijos ministras 
Swinton pareiškė, jog žmonės 
per daug bijosi • bombonešių. 
Jie mano, kad miestai iš oro 
gali būti visiškai nugriauti. 
Tačiau dabartinių laiku bom
bonešiai vargu galėtų pasiek
ti didesnius miestus. O tai dė
ka apsaugos priemonių, kurias 
išrado neseniai miręs fizikas 
Rutherford.

• • • • •
• ST. HUROK (škotlandi-

LONDONAS, birželio 30. — 
Čia iš Varšuvos gautomis ži
niomis, iš Gumbinnen vokie
čiai atgabeno į Dancigą 16 ka
nuolių. Spėjama, kad tai bu
siančios antilėktuvinės kanuo- 
lės. Kai jos buvusios gabena
mos, tai sargybą sudarę Gesta
po (slaptosios policijos) agen
tai.

VARŠUVA, birželio 30. — 
Lenkija oficialiai pareiškė, jog 
Dancige yra organizuojami

PRANCŪZAI RENGIASI KARUI
Užtikrina lenkus, jog j’ie tuoj’ susilauks iš pran

cūzų ir anglų pagalbos, jei bus užpulti
PARYŽIUS, birželio 30. — 

Prancūzija rimtai rengiasi vi
sokioms staigmenoms. Gen. 
Maurice Gustave Gamelin, vy
riausias karo jėgų vadas, iš
vyko apžiūrėti sienas Alpų sri
tyje.

Gen. Joseph Vuillemin, avia
cijos viršininkas, išvyko į Kor
siką, kur atvyks ir gen. Gaine- 
lin.

Pranešimai, jog naciai siun
čia į Danzigą kareivius ir gin
klus, paskatino užsienio reika
lų ministrą Bonnet’ą ir vėl už

ja) J birž. 30. — Netoli nuo Čia 
įvyko avarija su pasažieriniu 
traukiniu. Liko sužeista apie 
200 žmonių.

• • 1 • •
• VARŠUVA, birž. 30. — 

Šio miesto kavinių ir restora
nų savininkai nutarė daugiau 
nebelaikyti italų laikraščių. O 
tai dėl to, kad pastaruoju lat- 
ku tie laikraščiai pradėjo labai 
nepalankiai apie Lenkiją rašyti 
ir remti Hitlerio reikalavimus.

/
• • __  • •• • 1 • •

• NEW YORKAS, birž. 30.
— Muitinės valdininkai vieno
je japonų firmoje padarė kra
tą. Surado prekių už tūkstan
čius dolerių. Tos prekės be 
muito buvo įšmugeliuotes į šią 
šalį.

Tokios pat ^kratos žadama 
daryti ir kitose japonų firmo
se.

• • 1 • •
o KOPENHAGA, birž. 30.

— Tarptautiniame prekybos 
buto kongrese Louis Marlio, 
Pfancuzijos cheminės pramo
nės atstovas, pareiškė, kad 
1938 metais penkios valstybės 
(Vokietija, Anglija, Prancūzi
ja, Italija ir Japonija) karo 
reikalams išleidusios 12 bilijo
nų dolerių.

Jei tie pinigai, pareiškė jis, 
butų buvę sunaudoti produk
tyviems dalykams, tai šiandien 
žmonių būklė butų daug leng
vesnė. Nurodė jis ir ką su tais 
pinigais butų buvę galima pa
daryti žmonijos gerovei.

• • - • •• • ■ • •

• VARŠUVA, birž. 30. — 
Apie 140 žydų, kurie liko iš
vyti iš Vokietijos, pasiekė Len
kiją Jie atsigabeno su savim 
ir kelis nušautus tautiečius. 
Kol kas dar nėra tikrai išaiš
kinta, ar į žydus šaudė vokie
čiai, ar lenkų sargyba.

“laisvi korpusai” iš įšmugeliuo- 
tų iš Vokietijos nacių. Pareiš
kime taip pat sakoma, jog pas
kutinėmis dienomis naciai pra
dėję gabenti antilėktuvinės ka- 
nuoles.

Diplomatiniuose rateliuose 
tas griežtas pareiškimas sukė
lė savotišką sensaciją. Ypač 
dar ir dėl to, jog pareiškime 
tvirtinte tvirtinama, jog tie 
dalykai Dancige tikrai dedasi, 
nežiūrint visų vokiečių užsigi- 
jiimų.

tikrinti Lenkijos ambasadorių 
Julius Lukosiewicz, kad Angli
ja ir Prancūzija yra pasiren' 
gusios automatiškai teikti mi- 
litarinę pagalbą Lenkijai, jei 
toji bus užpulta.

Visuomenėje irgi mažiau 
svyravimo. Jau ir tie, kurie 
pirma sakydavo, jog prancū
zams nėra jokio išrokavimo 
lieti savo kraują dėl kažkokio 
Dancigo, pradeda įsitikinti, jog 
Hitleris elgiasi kaip apsigink
lavęs plėšikas, ir todėl susi
pratimas su juo yra neįmano
mas.

Hitleris rengiasi ap
lankyti Dancigą

BERLYNAS,"birželio 30. — 
Gerai informotuose rateliuose 
kalbama, kad tarp liepos 20 ir 
30 d. Hitleris aplankysiąs Dan
cigą.

Japonai sunaikino 
Amerikos mokyklą
ŠANCHAJUS,! birž. 30. — 

Japonų lėktuvail Foochovv’e su
naikino aiškiai pažymėtą ame
rikonų mokyklą; Nuostolių pa
daryta už $50,000. Šiaip iš 
žmonių niekas nenukentėjo.

Jeruzalėje eksplio- 
davusi bomba su
žeidė 15 žmonių

JERUZALĖ, birž. 30. — Pa
čiame biznio distrikte eksplio- 
davo bomba. Kiek žinoma, dėl 
ekspliozijos nukentėjo 15 ara
bų: jie liko lengviau ar sun
kiau sužeisti.

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

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

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

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, UI.



NAUJIENOS,' Chicagn, UI.
t

Šeštadienis, liepos 1, 1939

Ar Žinot, Kad Jūsų Dantys Miršta Badu?

Skyrių Tvarko ir Prižiūri ••»•»•»«»•••»•»•»•....
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

THE

SERVEL ELECTROLUX

GAS REFR1GERATOR

YRA VISUOMET
TYLUS

įSTAI kodėl jis neturi judomų 
dalių savo žaidomojoj sistemoj 

. . . o tai reiškia ypatingą naudą. 
Scrvel Electrolux sutaupo dau
giau metams ... valgių santaupoj 
ir išlaikymo išlaidų.

• Be judomų dalių šaldymo 
sistemoj.

• Nuolatinė tyla.
• Visuomet žemos operacijos 

išlaidos.
• Daugiau patikimos tarnybos 

metų.
• Santaupos, kurios jį apmoka.

Rašo Dr. Gussen, — Cicero, 111.
(Pabaiga)

Dr. Weston Price, kuris pa
šventė labai daug laiko tyrimui 
pamatinių priežasčių dantų pu
vimo, lankėsi Pietų Afrikoje, 
Pietų Jūsų Salyne, Alaskoj ir 
kituose kraštuose. Svarbiausias 
jo kelionės tikslas buvo — iš
tirti, ar visur taip apščiai yra 
pasklydus dantų puvimo liga, 
kaip Amerikoje.

Pasirodo, kad ne visur. Dr. 
Price tyrimai patikrino faktų, 
kad dantų sveikata vyriausiai 
priklauso nuo maisto. Jis pami
nėtuose kraštuose tyrinėjo įvai
rius žmones, įvairaus amžiaus, 
kreipdamas didžiausių domę y- 
pač į tuos, kurie vartoja baltų 
duonų, skardinėse preservuotų 
maistų, uogų tyrę, cukrų ir sal
dainius.

Egzaminuojant šitokiu mais
tu mintančius žmones pasirodė, 
kad nuo 45% iki 50% jų turi 
kiaurus dantis. Bet gi tų žmo
nių, kurie gyvena labiau primi
tyviu gyvenimu, ir vartoja na
tūralų maistų, iš tūkstančio dan
tų buvo kiauri tik šeši. O Ško
tijos Hebridų salų gyventojai 
nei vienas neturėjo kiaurų dan
tų, bet užtai jie maitinasi žu
vimis, avižiniais miltais, kiau
šiniais ir daržovėmis.

Bekeliaudamas Dr.'Price pa
darė vienų štai kokį eksperi-

menių. Jis surinko 17 jaunų vai
dilų, kurie visi kartu turėjo 
net 237 gendančius dantis. Ši
tiem vaikinam jis nustatė dietų 
ir 'maitino juos per trejis mc 
lūs. Po trijų metų padarė eg
zaminų ir surado, kad visoj 
grupėj jau randasi tik du dan
tys, turį pradinius puvimo žen
klus. Visi kiti pradėję gesti dan
tys bir o išgydyti vien natūra
liniu maistu, be jokių vaistų!

Ar negalima tokias vaikų 
grupes suformuoti pradinėse 
mokyklose ir, priežiūroje den- 
tisto, nustatyti jiems dietų? Ži
noma, kad galima. Vaikus rei
kėtų ne vien reikiamai maitinti, 
bet sykiu juos ir instruktuoti, 
kad jie turi vartoti tam tikrų 
dietų, nes ji reikalinga apsau
gojimui jų dantų. Tokie maisto 
eksperimentai pradinėse moky
klose suteiktų didžių nauda 
jaunuoliams, nes jie patys pa
tirtų, koks maistas yra blogas 
ir koks geras palaikymui svei
kame

Bet 
vien

JUOKAI
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KARALIUS IR ELGETA
Karalių Rudolfų Habsburgie- 

į kartų Nuernberge, beeinant 
bažnyčių, prakalbino elgeta: 
— Broli Rudolfai, pasidalyk 

su manim savo turtų! ■
Karalius stabtelėjo ir malo

niai paklausė:
— Sakai, aš tavo brolis? Nuo 

kada mes esame broliai?
r— Nuo Adomo laikų. Visi 

žmonės yra Adomo vaikai, tai
gi, visi mes esame broliai ir 
sesers.

— Neblogai, — šypsojos ka
ralius. — Na, atsinešk maišų, 
kai aš grįšiu iš bažnyčios, tai 
tavo dalį atiduosiu.

Nudžiugęs elį'eta atsinešė 
maišų ir laukia. Karalius, iš
ėjęs iš bažnyčios, ištraukė vie
nų varinį helerį ir įmetė mai
šam

—- Kaip? — nustebęs paklau
sė elgeta. — Tai, vadinas, yra 
broliškas karališkojo turto pa
dalinimas?

— Kadangi visi mes esame 
broliai, — atsakė šypsodama
sis karalius, — 'tai savo turto 
dalį aš turėsiu ir kitiems duo
ti, todėl tau daugiau nepri
klauso, Kreipkis į kitus bro
lius pasaulyje, ir jei tau kiek
vienas duos po vienų helerį, 
tai tu busi turtingesnis ir už 
savo karalių.

CHICAGO
SAVINGS 

AND LOAN 
ASSOCIATION

liiitiiiiiiniiiiinHii
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TAUPYMAI APDRAUSTI 
MOKAME

GERUS NUOŠIMČIUS 
ANT PADĖTŲ PINIGŲ 

DUODAME
PASKOLAS

ANT PIRMŲ MORTGIČIŲ 
Ateikite pasikalbėti 

6816 S. Western Av 
GROvehill 0306

V

MICHIGAN A VE. 
KLINIKAS

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

sveikatos patarnavimą

SERVEL
. ELE,CTROL'UX

ALEX ALESAUSKAS
& SONS

Asmeninio Patarnavimo Rakandų 
Namai.

6343 So. VVestcrn Avė.
Tel. REPUBLIC 6051

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

stovyje jų kūno.
neužmirškime, kad ne 

jaunuoliams reikalingas 
maistas; jis reikalingas

ir suaugusiems. Juk iš maisto 
žmogaus kūnas gauna įvairius 
vitaminus ir mineralines drus
kas, kurios akstiną kimų har
moningam darbui.;- Be gero 
maisto jokio žmogaus kūnas 
negali normaliai gyvuoti. Bet 
kaip dabar yra, tai ne vien žmo
gaus kūnas, bet ir jo dantys ma
rinami badu.

Margumynai 
-- —— G i • • ’ Z’V \ 

Vorų, prekyba

UŽSITIKRINK
priedinę
apsaugą

IHVItIMCNT

INSURED
_____________J

Hooa

savo

HELIAMSfj)

Visi indėliai padėti pas mus, yra APDRAUSTI iki $5000. 
už ka musų organizacija imasi pilnos atsa'k-cmybes.

Patirkite kaip galite investuoti savo dolerius, 
gauti geras pasėkas ir tuo pačiu laiku turėkite juos 
nai—DVIGUBAI APSAUGOTUS, o tai yra pastovaus 
budžiu. Neatidėliokite, bet veikite—DABAR.

Buvo ir bus teisingas pasa
kymas, kad vargas daug gali. 
Varga dažnai būna ir visokių 
išradimų tėvas.

Pasaulyje bedarbių yra mi
lijonai, o gyventi jiems rei
kia, tai ir ateina visokių min
čių į galvų,

Vienas Paryžiaus gyvento
jas, Petras Granteras, iš metų 
| metus gaudavo miesto val
dybos pašalpų, bet ji jam atsi
bodo imti, o kita vertus iš jos 
vos pusbadžiai galėjo gyventi.

Jis sugalvojo naujų dalykų 
pinigų sau užsidirbti: ėmė au
ginti vorus. Tai tie patys su
tvėrimėliai kurie ir pas mus 
pripina kambariuose ir palė
pėse sau tinklų muselėms gau
dyti.

Šiandienų pas jį jau didelis 
ūkis yra. Pasirodo, kad jis su
sirado jiems parduoti tokių 
rinkų.

kad

po-

Indėliai apdrausti iki $5,000

I FederalSavings
E0 AND LOAN ASSOCIATIONAND LOAN ASSOCIATION 

or CICERO

AUGUST F. SOBOTRA, Sekretorius, 
2441 South 52nd Avenue.

SOBOTKA-JAROŠ’
2444 South 52nd Avenue

APSAUGOS DĖŽUTĖS—galite renduoti iš musų apsaugos 
dėžulę už tik 28 centus per mėnesį. Apsaugokite savo 
vertybes.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

bania, daug jo išgeriama, o 
kas nežino, kad juo senesnis, 
juo geresnis. Vyno dirbtuvės, 
norėdamos, kad vynas išrody- 
tų senai į butelius supiltas, su
tepa butelius purvu, laiko dul
kinose vietose, bet tokie daly
kai vyno mėgėjų seniai žinomi 
ir sunku prigauti pirkėjų, ne
bent tik naujokų ar kurį sve
timšalį. Visai kitas dalykas, kai 
butelius, ilgai bestovint, vorai 
voratinkliais apipina; tai jau 
nepadrbtas dalykas — mano ir 
gudriausias vyno pirkėjas. Del 
to toks voratinkliais apaugęs 
butelis žymiai brangiau par
duodamas.

Čia Petras Granteras ir pa
siūlė savo patarnavimų — 
pirkti iš jo vorus, kad jie api
pintų voratinkliais vyno sandė
liuose butelius.

Daug vynininkų tuo jo pa
siūlymu -pasinaudojo, ir šian
dienų jis nebesiskundžia savo 
dalia, nes pareikalavimas di
delis, o jis už 100 vorų lupa po 
50 auks,

Skelbimai Naujienose 
močia naudą dėlto, 
■<ad pačios Naujienos 

f a naudingos.

KLINIKŲ 
3254 SO. MICHIGAN AVĖ. 

Tel. CALUMET 4178.

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midvvife
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

&

r

LIETUVIAI

Remkite Tuos Biznierius, ku- 
i-ie Garsinasi "NAUJIENOSE”

AKIŲ SPECIALISTAI

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.
Phone CANAL6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOSIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
1 DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

4 koplyčios visoseJ—J -LsZ 1 Chicagos dalyse
•< . -
Klausykite musų Lietuvių radio programų Antradienio ir šešta

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

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI i 
Chicagos. 
Cicero 
Lietuvių
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSI

| ĄLBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Weštern Avė. 
1410 South 49th Court

Phone Grovehili 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. MULEVIČIUS
4348 S. CaKfornia Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

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

••
s'. P. MAŽEIKA Yards 1139

3319 Lituanica Avenue Yards 1138

~ LACHAWICZ IR SŪNUS
3314 West 23rd Place « Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street TeL Pullnum U76

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometricaily Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.

4712 South Ashland Av.
Phone YARDS 1373.

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tek BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

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

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

KITATAUČIAI

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 6597

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

DR. ST. N AIKEL1S
Physician and Surgeon 

3261 So. Halsted Street 

ūrTkllEDLlNSKl
DENTISTAS 

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

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

Tel. Lafayette 3650

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas pėr 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 VV. 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.

lel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 af Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

• CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDVVAY 2886.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

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

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

Namų Tel.: Prospect 193®

8

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

S

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
, ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Dr. Margeris
3325 So. Halsted Sfe 

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth 6339 
Res. Hyde Park 3395

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

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

po pietų, 7—8 vak

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Miesto 
Kam b. 
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230.

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

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBES

■ 20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.



šeštadienis, liepos 1, 1939 NAUJIENOS,.Chicags, UI.

Lietuvos Generalinio Konsulato New Yorke 
Aukų Pakvitavimas Nr. 10

AUKOS KLAIPĖDOS 
TREMTINIAMS
A. C. W. of Americo, local No. 

218, Baltimore, Maryland 
(per A. Zablaske) .... $10.00

S. L, A. vdb kuopa, New Haven, 
Conn. (per Juzę Dičkie- 
nę) .............................. 5.00

Lietuvių Literaturos Draugija, 
Harrison, N. J., iš atskrių aš
menų surinko (gauta per S. 
Sasna, Brooklyn, N .Y. 6.68

Moterų Lietuvių Amerikos Pa
liečių Klubas, Lavvrence, 
Mass. (per Bose M. Jurnes- 
ky) .......................... 25:00

Jersey City, N. J. lietuvių or
ganizacijų bendro parengi
mo pelnas—$26.00; šv. Jur
gio Draugija—$10.00; L. D.

S. 133 kuopa—$10.00; Lietu
vių Piliečių Klubas—$5.00; 
atskiri asmenys suaukojo— 
$32.00 (aukos gautos per 
Kaz. Baranauską).
viso ....-.......  -.........  $83.00

Amsterdam, N. Y. lietuvių ko- 
lonijo (per Joną Bablinską) 

......................................... 25.00 
Pastaba*, ši auka yra dalis 
sekamu budu surinktos su
mos: Kun. Kleb. Juozas ži- 
lanavičius — attikusieji iš 
1916 metų Lietuvių Dienos 
—$45.00; Mykolas Kerbelis— 
surinktieji 1938 metais Gin
klų Fondui—$11.00; V. V. 
S-gos Skyrius aukojo — $44, 
viso $100.00. Kita dalis—$75. 
— aukojama Apsigynimo 
Fondui.

Jurgio Kropo, So. Boston, gim
tadienio minėjimo likutis 
(per S. Mockų) ...... 5.00

AUKOS APSIGYNIMO 
FONDUI
Long Birutes Merginų

Kintas (per^Er. Mockienę) 
..................................... 25.00

(auka skiriama Kunigaik
štienės Ulonų Pulkui)

Jone Žukauskaitė ........... 4.00
Amsterdam N. Y. lietuvių ko

lonija (per Joną Bablins
ką) .......................... 75.00

(prašoma žiūrėti pastabą 
aukščiau.

VISO ...................... $263.68
1939/VI/24d. 
New Yorke

AUKOS LIETUVOS 
REIKALAMS

Lietuvos Konsulatas Chica- 
goje gavo ir šiuo skelbia seka
mas aukas Lietuvos reikalams:

Lietuvos Šauliiį Sąjungai
Chicago, Iii. Amerikos Lie

tuvių Sporto Komiteto Valdy
ba .................................. $125.00
Šią sumą sudėjo, po $25.01) 
(arba po vieną šautuvą) : Ko
miteto pirmininkas adv. J. 
Bagdžiunas- Borden, vice-pir. 
Dr. S. Biežis ir Kun. A. M. 
Linkus, sekr. A. J. Valonis, ir 
ižd. J. Juška.

Apsigynimui ir Klaipėdos 
Pabėgėliams

Chicago, UI. Lietuvai Gelbė
ti Fondas, per ižd. J. P. Rakš
tį pristatė .................. $21.25
Šią sumą sudėjo: adv. Antanas 
Slakis $10.00; N. N. $5.00; po 
$2.00: A. Churas ir T. Biki- 
naitė, V. Kareivienė $1.25, F. 
Daužvardis $1.00.

J. Dikšienę, per J. Gulbinie-
nę -.................................. . $2.0(1

Detroit, Mich. SLA 200 kuo
pa, per p. J. Dailydą .... $12.00
Šią sumą sudėjo: kuopa iš sa
vo i^do $10.00; jos nariai: A. 
Mikalauskienė $1.00; A. Alek
sį n as ir P. Karpslis po 50c.

DIDELĖ IR SĖKMINGA LIETUVIU FINANSINĖ IŠTAIGA
Turi Suvirs 3 Miliūnus Dol. Turto

Chicagoj randasi daug įvai
rių finansinių įstaigų, bet to
kios didelės ir sėkmingos, kaip 
STANDARD FEDERAL SAV
INOS AND LOAN ASSOCIA- 
TION OF CHICAGO, (4192 S. 
Archer Avė.,) turbut ųėra.

Jau vien tik priėjus prie šios 
finansinės įstaigos namo, tie
siog reikia nusistebėti. Nei vie
na panaši finansinė įstaiga vi
soje Amerikoje neturi tokio 
namo, kaip STANDARD FE
DERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO. 
Ir už tai tenka kreditas ne tik i

šios įstaigos vedėjams ir dali- 
ninkaiVis, bet ir visiems lietu
viams. \ :

NuojĮiepos pirmos dienos pe
reitų metų, iki,, liepos pirmos 
dienos šių metų, STANDARD 
FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION OF 
CHICAGO praturtėjo (paaugo) 
vienu milionu dolerių ir jos 
rezervas padidėjo vienu šimtu 
tūkstančių dolerių. Turtas šios 
įstaigos dabar yra virš $3,300, 
000.00. O rezervas 'virš $250,- 
000.00

STANDARD FEDERAL SAV
INGS AND LOAN ASSOCIA
TION OF CHICAGO TURI 
valdžios išduotą čarterį ir yra 
U.S. valdžios priežiūroj.

Kiekvieno asmens pinigai pa

sius STANDARD FEDERAL 
SAVINGS AND LOAN ASSO 
CIATION OF CHICAGO išren- 
davo 600 saugioj šėpoj dėžu
čių. Dar tų dėžučių randasi 
apie 1,000. Kas nori savo bran
genybes laikyti saugiai, verta 
turėti saugioj šėpoj dėžutę.

Tai taip, trumpai kalbant, 
stovi STANDARD FEDERAL 
SAVINGS AND LOAN ASSO- 
CIATION OF CHICAG.ČJ. Šios 
didžiausios lietuvių pinigų tau
pymo Bendrovės prezidentas 
yra p. Justin Mackiewich. Jis 
šibj įstaigoj darbuojasi nuo pat 
jos įsikūrimo. ,Yra patyręs ta
me biznyje, už tai ir biznis ge-

rai sekasi. Turi žmonių pasiti ■ 
kėjimą. O jei kuri įstaiga tu
ri žmonių pasitikėjimą, tai to
kiai įstaigai sekasi — sekasi 
ir STANDARD FEDERAL 
SAVINGS AND LOAN ASSO
CIATION OF CHICAGO.

•
Pagal šios įstaigos turtą ir 

rezervus, matyti, kad ji savo 
biznį veda labai konservatyviš- 
kai.

Dar vienas reikšmingas da
lykas, tai yra tas, kad STAND
ARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO garsinasi “NAU
JIENOSE” . kasdien per visus 
metus. Suprantama, kokia įstai
ga labiau garsinasi, ta ir biz
nį didesnį daro.

Linkime šiai lietuvių sėkmin
gai finansinei įstaigai dar di
desnio pasisekimo biznyje.

— A. Žymantas.

Keliaukite Vikingų Laivais

Per Gothenburrą, Švediją

Laivu išplaukimą1 iš New Yorko
M. S. Gripshoim, liepos 24
M. S. Kungsholm, rugp. 19
S. S. Drottningholm, rugp. 29

■"amstos kelionei niekas nepatarnaus geriau 
t-is'rtngti kaip Tamstos vietinis laivokor- 
U agentas, arba

SWEOISH-AMERICAN LINE
81 N. Michigan Avė. Chicago, III.

Turtas virš - - - $3,300,000.00 
Atsargos kapitalas - $250,000.00
Per 30 metų niekados neišmo- 
kėjom mažiau kaip 3% už padė
tus pinigus. Kiekvieno indėliai 
apdrausti iki $5,000.—Vedusiai 
porai iki $15,000. Po U. S. Go
vernment priežiūra. DIDŽIAU
SIA LIETUVIŲ FEDERAL SAV
INGS CHICAGOJ.

STANDARD
4192 S. ARCHER AVĘ.

FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASŠ’N dFCHIČAGd 

Justin Mackiewich, Pres.

JEIGU JUS DABAR PIRKSITE

REFRIGERAT0R1U
tai galėsite^sutaupyti nuo $30.00 iki $50.00.

DAJ3AJR
yra geriausias laikas pirkti.

Kingston, Pa. Kazys Kuchins- 
kas .................................. $1.00.

Lietuvos Aero Klubui'''
Už Lietuvos Nepriklausomy

bės XX sukakties ženklelius: 
Chicago, UI. p. Vincas Rėkus 
.... .....................   $1.80

Los Angeles, Calif. p. K. Lu
bino, SLA 75 kuopos sekr. at
siųsta ir jau laikraščiuose pa
skelbta $95.00 auka buvo su
kelta Los Angeles Benlro 
Draugijų Komiteto it pristaty
ta Konsulatui per Komiteto ižd. 
p. K. Lubiną.

Lietuvos Konsulatas nuošir
džiai dėkoja visiems atiko to- 
. ams. Gaunamos aukos sku
biai pakvituojamos, laikraš
čiuose skelbiamos ir į atitin
kamus fondus pervedamos.

LIETUVOS KONSULATAS 
100 East Bellevue Place 

Chicago, Illinois

dėti, į šią finansinę įstaigą yra 
apdrausti iki $5,000.

Vėliausiame direktorių susi
rinkime buvo nutarta dalinin
kams šios įstaigos mokėti 4$' 
dividendo už taupomus pini
gus.

Kiekvienas taupytojas šioje 
finansinėje įstaigoje gali savo 
pinigus gauti, D&da tik 'nori. 
Net ir depresijos laikais, Ši 
įstaiga visuomet išmokėjo kiek
vienam, kada tik reikalavo. 
Tai vėb yrą, didelis pliusas šios 
įstaigos. N <

Nuomuoja Saugias Dėžutes
Per paskutinius šešis mene- 

-------- į—:---------------- -

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
Insurance and Loans

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

Žemos kainos ir kokybės darbasGeimakCo.isMicnCo.
NAUJŲ NAMŲ 
PERTAISYMAS 

MODERNINIMAS 
PAMATAI 

KARPENTERYSTfi 
plytų Darbai 

CEMENTO DARBAI 
PLUMBINGAS-ši LD V M AS

KRAUTUVIŲ FRONTAI
PORClAl

UŽDARYMAI PORČIŲ 
VišaŲ FLATAI
VASARNAMIAI 
REZIDENCIJOS 

GARAŽAI — GASO STOTYS 
DYKAI APSKAIČIAVIMAS 

PINIGAIS AR IŠMOKĖJIMAIS 
MES FINANSUOJAME NUO 

_ 1 JK1 15 METŲ____
2207 Archer Avenue
KAMPAS ARCHER AVĖ. IR 

CERMAK RD.

Tel. CALumet 2967
VICtory 9526

PAIEŠKOJIMAS NR. 102

Tik 10% įmokėti, o likusius ant lengvų 
išmokėjimų

ROŪSEVELTFURNITURECO
2310 ROOSEVELT ROAD SEELEY 8760

KLAUSYKIME 
VAKARĄ SALTIMIERO 
LIETUVIŠKŲ RADIO 

PROGRAMŲ STOTIES
i.

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

Lietuvos Konsulatas Chica
goj e paieško sekamų asmenų:

GLOBIO, Prano, prieš ke
liolika metų gyvenusio 133 
West 15th Street, Chicagoje. 
Konsulatui labai reikalingas 
jo atsiliepimas arba adresas.

KAZULIO, Jurgio. Amerikon 
atvyko 1913 m. Pirmiau gyve
no Besscmcr, Michigan.

NOREIKŲ, Kazio ir Jokūbo, 
kilusių iš Kvėdarnos apylin
kės. Atvyko Amerikon prieš 
didįjį karą gyveno įvairiuose 
Amerikos miestuose— su gi
minėms Lietuvoje visus ry
šius • esą nutraukę; jiem pri
klauso brolio Liudviko pali
kimų dalis.

PODOLSKIO, Jono, kilusio 
iš Virbalio miestelio. Apie 67 
metų amžiaus. Amerikon at
vyko 1897 m. Priklausė prie 
siuvėjų kompanijos.

STANKEVIČIŲ, Felikso ir 
Juozo. Prieš karą atvyko Ame
rikon. Abu gyveno Chicagoje.

STREPINSKIO, Urano. Gy
veno Chicagoje.

URBUČIO, Jono, iš Lietu
vos atvykusio prieš karą, ilgą 
laiką gyvenusio Chicago 
Heights. Mažinusieji p. Urbutį 
prašomi skubiai atsiliepti į 
Konsulatą.

Aukščiau suminėtieji asme
nys arba apie juos žinantieji 
prašomi tuojau atsiliepti į

LIETUVOS KONSULATĄ 
100 East Bellevue Place 

Chicago, Illinois.

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

VIENINTELIS LIETUVIŲ 
MEDŽIO SANDĖLIS

Įvairių rūšių medžiaga staty
mui ir taisymui namų. Porčių ir 
garažų. Durių langų ir kitokių 

{medžių, popiera stogams ir por- 
,ęiams. Apskaičiavimas dykai.

Zolp Mihvork & Lumber Co. 
3554 S. Halsted St. Yards 2576 
Atdara vakarais ir ne'dėliomis.

Duodame išmokėjimais.

aBHaanMEi

ŽEMOS VASARINES 
kmbos oms

rOCK^>-

f

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

Sophie
Barčus

SUTAUPYSITE!
DABAR PIRKDAMI!

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

JUMS APSIMOKĖS -
PASKAMBINTI MUSŲ/RAŠTINEI, KAD SUŽINOTI 

KAINAS — NES ŠIUO LAIKU, 
YRA ŽEMIAUSIOS

RYTINE RADIO
VALANDA

iš Stoties

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus . įdomius 

pranešimus

ALIEJAI
PEČIAMS

PAČIOMIS ŽE
MIAUSIOMIS 

KAINOMIS

PULASKI COAL CO.
3025 West 26 gatvė Tel. Rockwell 8200

KAZIMIERZ PAZDAN, Preziaėntaj ir vedėjas_______________

f DON’T FORGET 1 
TO SEND THE 

MIRACLE

A 4H /į
irs oy ,hat P

MILLIONS PREFER
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(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
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LIKVIDUOTAS KOMU
NISTAS FRITZ 

PLATTEN

V. senatas atsisakė patvirtinti prezidento Roose- 
velto nominuotą kandidatą Jungtinių Valstijų prokuro
ro- vietai Neyadoje, Williams S. Boyle. Prieš balsuosiant, 
senatorius Pat McCarran, demokratas iš Nevados, pa
reiškė, kad Doyle esąs “pikčiausias priešas, kokį aš turiu 
Nevadoje.”

Senatui tų žodžių pakako. Jisai nesvarstė, ar prezi
dento nominuotas asmuo tinka tai vietai, kuriai jisai yra 
skiriamas, ar ne. Gana to, kad jisai yra “priešas” tos 
valstijos senatoriaus. J. V. senate yra įsigyvenusi tradi
cija ,kad federaliniai “džabai” kiekvienoje valstijoje tu
ri būt skirstomi pagal jos senatorių rekomendaciją, nes 
tai yra “patronažas”, kuriuo senatoriai paliko savo po
litinę galią. Valdinių vietų dalinimą ir net tiesiog parda
vinėjimą savo politiniems sėbrams senato nariai laiko 
vieną “švenčiausiųjų” savo privilegijų.

Prezidentas Rooseveltas jau kelintas kartas bando 
tą šventenybę ignoruoti, ir kiekvieną kartą, kai jisai tai 
padaro, senate kyla pasipiktinimo audra, kurioje išnyks
ta skirtumai tarpe demokratu ir republikonų, tarpe libe
ralų ir konservatorių.

sau,

Griežti žodžiai
i ynunni'i

Britanijos užsienių reikalų sekretorius, lordas Kali
fas, pasakė reikšmingą kalbą Karališkame Tarptautinių 
Santykių Institute, Londone, įspėdamas Vokietijos val
džią, kad visa britų karo galybė bus pavartota prieš tą, 
kuris atliks agresijos;aktą. Jisai pasakė, kad “naujos, 
agresijos atsitikime mes esame pasiryžę tuojaus pavar
toti visą musų jėgą, pildydami savo prižadus, kad ji bu
tų sustabdyta”.

Tai yra griežti žodžiai. Anglijos valdžia, matyt, nu
jaučia, kad Vokietijos naciai ruošia kokią nors “staig

meną” (siurpryzą) Europai, jeigu jos užsienių reikalų 
ministeris šitaip grasinančiai kalba. Visi mano, kad Hit
leris, gal būt, jau artimiausiomis dienomis, mėgins dary
ti “pučą” Dancige. Kadangi Lenkija žada dėl Dancigo 
kovoti,zo Anglija yra davusi jai garantiją, tai toks “pu
čas” reikštų Europos karą.

1 Taip atrodo, sprendžiant iš lordo Halifax’o kalbos, 
kuri, beje, buvo perduota oro bangomis Europoje ir A- 
merikoje kartu su vertimu vokiečių kalbon. Bet anglai 
kalbėjo beveik taip pat griežtai ne vieną kartą jau ir 
pirmiau, o vokiečių rudasis “fiureris” nepaisydavo ir sa
vo sumanymus vykindavo. Kažin ar jisai norės išmėginti 
anglų griežtumą dar kartą?

Traukiasi iš komunistų “frontinių” 
organizacijų

cljos savaitraštyje “Saturday 
Svcning Post” jiems peilis po 
takiu, bet kurių jie sumušti ne- 
stengia, todėl jie stengiasi jį 
pažeminti, antisemitišku papro
čiu vadindami jį “šmelka Gins- 
bergų”!

Mizaros publicistika nusmu
ko iki gatvinių pasikoliojimų

“The New Leader” rašo, kad 
žinios iš įvairių šaltinių prane
ša apie švencarijos komunisto 
Fritzo Platteno “likvidavimą” 
Maskvoje. Jisai dirbo Komin- 
terno centre, bet, kaip ir dau
gelis kitų užsienio komunistų 
vadų, buvo pastaruoju laiku ap
kaltintas, kaipo “šnipas ir sa- 
botažnikas”, ir pasiųstas pas 
Abraomą.

Fritz Platten iki pasaulio ka
ro buvo pusjau-anarchistas, pu- 
siau-socialistas, Karo metu ji
sai prisidėjo prie bolševikuo- 
jančio socialistų judėjimo spar
no ir susidraugavo su Leninu. 
1917 m. Platten išrūpino iš Vo
kietijos kaizerio valdžios už
plombuotą vagoną Leninui ir 
jo draugams nuvykti iš Šveica
rijos į Rusiją, kur jau buvo 

i nuverstas caras. Leninas nieku 
budu negalėjo dovanoti
kad Rusijos revoliucija įvyko 
be jo, ir jisai skubinosi į Rusi
ją su tikslu padaryti kitą revo
liuciją, kad jo vardas patektų 
į istoriją.

Kadangi Leninas agitavo tiž 
taiką, nežiūrint kokia kaina, lai 
Vokietijos kaizerio valdžia su
manė jį panaudoti, kaip savo 
įranki, kad Rusija pasitrauktų 
iš karo; tuomet Vokietijos val
džia tikėjosi galėsianti apsidirb
ti su Santarvės valstybėmis Va
karų Europoje (kas jai, vei
kiausia, ir butų pasisekę, jeigu 
nebūtų įsikišusi į karą Ameri
ka). Todėl kaizeris davė specia* 
lų vagoną traukinyje bolševikų 
vadui ir jo draugams ir nuga
beno juos į Rusiją, Jie tenai 
kaizerio misiją atliko, sėkmin
gai, nuversdąmi Kerenskio vy
riausybę, ir pasirašydami “begė
dišką” BresULUovsko taikos su
tartį.

Bet Lenino draugas Platten, 
kurio pastangomis ta “istoriš
ka” kelionė buvo suplanuota, 
dabar jau atsidūrė tarp “pasiu
tusių šunų”, kartu su Zinovje- 
vu, Kamenevu ir kitais buv. Le
nino draugais ir bendradarbiais, 
ir yra likviduotas,

MIZERIŠKA PUBLICIS 
TIKA

SLA PAŽANGOS VAJUS 
BUVO SĖKMINGAS

“Tėvynėje” paskelbti Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje na* j 
rių prirašinėjimo kontesto re* 
ziiltatai yra geresni, negu kad 
juvo galima tikėtis, akivaizdo
je to fakto, kad SLA sekreto
rius, p. M. J, Vinikas, davė la
bai prastą kooperavimą kontes
to veide j ui. Is

Naujų narių prirašyta 1,283, 
jų tarpe 1,225 suaugę ir 58 vai
kai. Naujos apdraudos užrašyta 
UŽ $582,350, t. yr daugiau, kaip 
už pusę miliono dolerių!

SLA organo redakcija pažy
mi 10 kuopų, kurios gavo dau
giausia naujų narių šiame “Pa
žangos Vajuje”. Pastebėtina yra 
tai, kad kuone visose tose kuo* 
po.se vadovauja socialistai ir ar
timi jiems žmonės, Štai pirmo
je vietoje stovi, su 92 naujais 
nariais, Detroito 352 kuopa, ku
rioje daugiausia darbavosi or
ganizatorė Besė Keblaitienė ir 
kuopos pirmininkas Ch, Martin. 
Toliau seka Brooklyno 38 kuo
pa, su 57 naujais nariais; pas
kui Pittsburgho 40 kuopa, To
ronto 236 kuopa, Chięagos 
North-Sidės 226 kuopa, St. 
Louiso 214?kuopa, Rumfordo 
(Maine) 299 kuopa, Scrantono 
30 kuopa, Pittsburgho 195 kuo
pa ir naujai suorganizuota jau
nuolių 348 kuopa Rockforde.

Iš kitos pusės nepasižymėjo 
Pažangos Vajuje nė viena san- 
dariečių arba smetonuotų tauti
ninkų “tvirtove”, Tautininkai 
su sandariečiais šį vajų, galima 
sakyti, sabolažavo, o jų spau- 
da (“Vienybė” ir “Sandara”) 
visą laiką tik purvais drapstė 
SLA viršininkus ir Pažangos 
Vajaus vedėją. Mat, kadangi 
Susivienijime jiems išsprūdo va
dovybė iš rankų, lai jie nenori, 
kad jam sektųsi,

Juk ir taip jie turi sultingą duo
nos kąsnį. Buvęs finansų minis
tras advokatas Indrišiunas juk 
yra dabar tos pačios ministeri
jos juriskonsulu, turi advoka
to piaktiką ir štai dėl tūkstan
čio h»ų nuėjo tarnauti priva
tiems asmenims, o ne Lietuvos 
bendriems ūkininkų reikalams. 
Arba atsargos generolas Čapli
kas, buvęs vidaus reikalų mr 
ribinis, yra seimo narys ir kar
tu jo laukia graži pensija, bet 
ir tasai vyras tarnauja privačių 
kelerių asmenų interesams, bet 
ne Lietuvos ukininkijai! Iš čia 
jau galima spręsti kiek tuo- 
dviems ir kitiems panašiems vy
rams rupi ir rūpėjo bendras 
Lietuvos žmonių labas!

Net buvęs jaunalietuvių va
das advokatas Grėbliunas ir ta
sai kartu su savo žmona nusi
rito iki kelių žydų interesų ir 
nusisuko nuo bendrų Lietuvos 
reikalų! Butų tautininkų vy
riausybė apie tai niekas ir ne
žinotų, o dabar visa tai jau die
nos šviesoje parodyta!

Ateityje šiokių pikantiškų da-

Francuzijos socialistų partijos suvažiavimas Nantes 
mieste nutarė ne tiktai nutraukti bendrą veikimą su ko-1 
munistais, bet ir įsakyti savo partijos nariams pasitrauk
ti iš įvairių komunistinio ‘‘fronto” organizacijų, kaip an
tai “SSRS Draugai”, “Taikos ir Laisvės Komitetas”; “Mo
terų Sąjunga Kovai prieš Karą ir Fašizmą” ir t.t.

Tose organizacijose dalyvavo nemažai vadinamų kai
riųjų socialistų, kuriems vadovauja M. Zyromski. Nors 
partijos suvažiavime jie priešinosi tam nutarimui, bet, 
daugumai nubalsavus, jie partijos valią pildo, Pavyzdį 
savo vienminčiams davė pats Zyromskis, išeidamas iš 
“SSRS Draugų” Ir panašių komunistų “frontų”, prideng
tų nekaltais vardais.

Socialistų partijos Paryžiaus sekcija, kurioje bolšę- 
vikuojąs elementas visuomet buvo įtakingas, nutarė, kad 
visi partijos nariai pasitrauktų iš komunistų kontroliuo
jamų organizacijų per 12 dienų,

Tokiu budu “bendras frontas” su komunistais Fran- 
euzijoje, netrukus, išnyks visiškai.

R. Mizara skaitė kpkimnc 
nors komunistų leidinyje žinią 
iš Paryžiaus, kad Ispanijos So
cialistų partijos <fveik. komite
tas” išmetė iš partijos "trockis- 
tą ir išdaviką, Louis AraguistaL 
n’ą”, buvusį Ispanijos respubli
kos ambasadorių Paryžiuje. 
Tas “veikiantis komitetas”, ma
tyt, nėra reguliari Ispanijos so
cialistų partijos įstaiga ir grei
čiausia netyri jokios teises mes
ti narius iš partijos.

Bet, be to, Mizara rašo aiškią 
netiesą, nes Louis Araguistain 
nebuvo ir nėra “trockistas”. Ir, 
žinoma, jisai nėra joks "išdavi* 
kas”. Ispanijos socialistų judė
jime Araąuįstain stovėjo vieno- 
j e pozicijoje su Largo Caballe- 
ro, buv. lojalistų premjeru. 
“Tropkistų” komunistai vadina 
Araąuistain’ą dėlto, kad jisai 
kovojo prieš Maskvos terorą Is
panijoje ir dabar spaudoje ke
lia aikštėn, kaip Stalinas su Is- 
ipanijos komunistų pagalba pra
žudė Ispanijos respubliką.

Mizara, kaip ir kiti komunis
tiški dvasios ubagai, neturi nė 
vieno rimto argumento Araąuis- 
tain’o kaltinimams atremti, tai 
jisai jį tiktai niekina ir plusta.

Lygiai taip jie elgiasi ir su 
W. G. Krįvitskiu, kurio ręvelia-

Iš Uietuvos
Didžiulis Miško Gaisras 
Zapyškio Girininkijoj
ZAPYŠKIS — Birželio 8 d. 

ll;30 vai. Zapyškio girininki
joj, prie Ežerėčio durpyno už
sidegė miškas. Pučiant šiaurės 
vakarų vėjui, gaisras metėsi 
išilgai miško į rytus taip stai
giai, kad 15 vai. jau degė apie 
2-4 km. ilgio. Labai išsiplėtus 
gaisrui, Zapyškio miestelio ir 
aplinkinių . Jęm. gyv, skubėjo 
gesinti mišką, ° gaisras nepa
prastai plėtėsi ir plėtėsi. Bir
želio 9 d, iki 18 vai. gaisras 
dar nebuvo' lokalizuotas. Kai
mų seniūnai po kaimus be per
traukos ragina žmones eiti ge
sinti gaisrą,

Gesinti labai sunku, nes 
daug kur nėra vandens. Degąs 
miškas susideda iš pušų, beržų, 
eglių, alksnių ir kt. jaunų me
džių. Pereitais metais degė 
miškas, 'išdegė per 110 ha, o 
šiais metais, manoma, išdegs* 
žymiai daugiau. Iš ko kilo 
gaisras—nesužinomą.

Reikia atvirai pasakyti, kpd 
liaudininkai veik besąlyginiai 
jendradarbiauja dabar su krikš- 1 
čionimis demokratais ir net pri- ' 
vengia savo veikloje socialde
mokratų. Iki šiol bent koopera
tiniame judėjime liaudininkai 
kai kuriais atsitikimais koope
ruodavo su socialdemokratais, 
o dabar atrodo, kad jie šito pri
vengia. Socialdemokratai dėl to
kios liaudininkų taktikos nesi
skundžia ir neapgailestauja, nes 
liaudininkus gerai pažįsta kaipo 
didelių kompromisų žmones, 
kuriais kaipo tokiais sunku pa
sitikėti.

Kai kas iš liaudininkų mato
te dabar yra tokios nuomonės, 
kad socialdemokratai neturį gy
venime jokios įtakos.

Šiokia liaudininkų pažiūra 
perdem yra klaidinga, nes nea
bejotinai socialdemokratai Lie
tuvoje turi didžiulės įtakos, tik 
dėka tam tikrų politinių tiek 
vidaus, tiek užsienio gyvenimo 
sąlygų negali savo veiklos rei
kiamai išvystyti, štai mažučiu
kas vienas iš daugelio pavyz
džių.

Europos krepšinio pirmeny
bes atidarant tą pačią dieną bu
vo sudaryta bendrai paskaita, 
kurioje dalyvavo ir socialdemo
kratas inžinierius Stepas Kai
rys. Buvo manyta, kad dėl krep
šinio žaidimų maža kas į tą pa
skaitą atsilankys, nes į tuos žai
dimus sugužėjo apie dvylika

• tūkstančių žmonių, bet į paskai
tas atėjo gal koks keletas tūks
tančių ir didžiulės žmonių mi
nios pasiliko gatvėje, nes salė
je, kurioje telpa koks tuksian
tis žmonių visi sutilpti negalė
jo. Tiesa, ta bendra paskaita 
buvo suruošia kartu su liaudi
ninkais ir krikščionimis demo
kratais, bet juk nepaslaptis, 
kad susirinkusių dauguma at
ėjo klausyti ne Mykolo Sleževi
čiaus, bet Stepo Kairio ir jo 
pranešimas turėjo neabejotinai 
visą kietą pritarimą! Atseit 
Kauno proletariatas į tą paskai
tą atėjo ne liaudininkų vado 
klausyti, bet Stepo Kairio žo
džių išgirsti!

Tur būt, neilgai teks laukti, 
kaip liaudininkai pasijus krikš
čionių demokratų stipriai stu
miami, tai jie pradės atramos 
ieškoti pas socialdemokratus. O 
kitaip ir būti negali, nes atrodo, 
kad liaudininkai šiuo melu tik 
džiaugiasi gavę poros ministrų 
portfelius, bet į visuomenę aiš* 
kiais politiniais ūbaisiais nemė
gina eiti. Tuo pačiu metu krikš
čionys demokratai turėdami, 
kai kurias savo organizacijas 
stipriai veikia.

Jausmai jausmais pasilieka, 
o protas protu. Liaudininkai 
džiaugiasi širdinga sutartimi su 
krikščionimis demokratais, bet 
krikščionys demokratai kartu 
nepamiršta ko jie siekia ir ko 
jie nori, o liaudininkai atrodo 
tik jausmais gyvena. Tai savo
tiškas medaus mėnesis, bet me
daus mėnesis laikinas dalykas, 
po jo seka kasdieninybė, reali 
proza.

Socialdemokratai žiuri į tą tų 
dviejų partijų bičiulystę šaltai 
ir ramiai ir visai nemėgina jai 
kenkti, nes jie gyvena ne vien 
lik tos dienos reikalais', social- 
dc Sokratai siekia žymiai toliau 
ir pagrindinai,

Neabejotina, kad toji liaudie D^o^sušijrmas ir iškritęs lietus 
nkų ir krikščionių bičiulystė '
5b metu turi daug teigiamo,

lių, tai mažai visuomeningi 
politiškai įieapsitrynę Lietuvos 
klebonai, kurie reikia laukti ne
užilgo parodys savo ragus ir 
liaudininkams teks su jais 
grumtis, kaip grūmėsi dar ne 
ta*r seniai. Bet šiam pereina
mam momentui kitokios išeities 
ir būti negalėjo! Kova dėl linų 
prekybos sutvarkymo, tai pra
džia atviros kovos su tautinin
kais! Pirmas čia paleistas šūvis

tas ir taikiai pataikė, pataikė į 
pačią skaudžiausią vietą!

Kova dėl lino prekybos su-

visuomeninio gyvenimo istori
joje paliks savo pėdsakus!

Linas dabar Lietuvoje daro 
savo istoriją, taip lygiai, kaip

karui 
žemės

linas

gyvenime šiuo melu istoriją. Til 
tenka žinoti, kad linas 
vienas iš reikalingiausių 
ūkio produktų.

Visuomet jau iš seno
karo ruošai vienas ir būtiniau
sią reikmenų. Jei lino daug rei
kalaujama ir jo kaina kyla, 
kartu ir karo galimumas stip
rėja. Tai vis nepripuolami reiš
kiniai.

Remkjte Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

šiuo požiūriu vertinant krikš
čionių demokratų ir liaudinin-

mai įvertinti!
Bet kad toji bičiulystė nėra 

amžina, taip pat netenka pa
miršti! Krikščionys demokratai

matote sukelia tam tikras vi
daus politines aistras, štai ko
dėl dėl Lietuvos labo prekybos 
sutvarkymo teko keletas žodžių 
ir jums tarti, juk ta kova daug 
ką sako ir parodo.

Lietuvos Naujienos
KAUNAS. — “XX Amžius” 

praneša, kad nuo to laiko, kai 
vokiečiai užėmė Klaipėdos teri
toriją, jų valdžios organai už
darė visas lietuviškas privati
nes mokyklas, būtent, 50 pra
džios mokyklų, 40 darželių ir 
tris gimnazijas, o taip pat vi
sas lietuvių valstybines moky* 
klas. Nežiūrint iškilmingų Bjer- 
lyno pažadų, nė viena lietuvių 
mokykla nebuvo atidaryta. 
Priešingai, vokiečių valdžios 
organai daro nuolatinį spaudi
mą lietuviams mokytojams ir 
jaunimui, kad nereikalautų ati
daryti lietuviškų mokyklų.

šarvuotis

Esama ir tokių įstatymdavių
9

Senatorius Andrews, demokratas Iš Floridos įteiki 
sumanymą J. V. senatui, kad butų priimta rezoliucija, 
rekomenduojanti gio krašto gyventojams skaityti bibli-

_ w W k* jffrite 1 i** . ... , r „ .

ją. Tokia rezoliucija buvo įteigta dar Kontinentaliniam 

 

Kongresui 1782 m., bet nebūvi priimta.

Kodėl tokius asmenis,.kąTp senatorius Andrews, žmo
nės renka j aukščiausiąją 
gą, sunku suprasti. '

ižto įstatymų leidimo įstai-

UI 
ši 
štai kad jr spauda, jos sąlygos 
b k truputuką pagerėjo, o jau 
(fcmg gražių dalykėlių išaiškėjo, 
na, kad ir toji kova dėl linų 
prekybos viešumon štai kokių 
šunybių išvilko, murzinus vei
dus iš patamsių ištraukė ir juos 
viešumon parodė! Taip tariant 
plikus šviesoje parodė!

Lietuvos žmonės dabar žino 
kam tarnauja buvę vyriausybės 
kai kurie nariai ir dar kokie?

KLAIPĖDA. — Kai kurie 
musų muitines valdininkų pa
liko Klaipėdos krašte. Dabar iš 
pasilikusių keletas laikinai yra 
gavę tarnybas vokiečių muiti
nėse ant sienos ir eina parei
gas sieną saugodami su šautu
vais. — Visuose Klaipėdos kr. 
miesteliuose turgai įvyksta la
bai silpni, bet ir juose nieko 
iš maisto produktų nusipirkti 
negalima, nes maisto produk
tai uždrausta į turgus vežti. 
Turguose suvežą vien tik dar
žovių, kurių niekas ir neperka. 
— Klaipėdiškiai pradėjo taisy
ti kelius. Taisyti varomi prie
varta ir prie* taisymo yra po 
prižiūrėtoją. Anksčiau keliai 
buvo taisomi savivaldybių lė
šomis.

KAUNAS. — Šių metų ge
gužes mėnuo buvo gana šaltas, 
sausas ir su stipriais, dažniau
siai šiaurės vėjais. Mėnesio 
vyje buvo dažnų naktinių 
nų. Paskutine šalna buvo 
gegužės mėn. 28r29 d.

Apie gegužės mėn. vidurį 
oras truputį sušilo, tačiau vė
jai vis dar buvo stiproki. Iš
krito vidutinis kiekis lietaus.

bu- 
šal- 
net

labai pataisė žiemkenčius javus, 
be to, žymiai pagerino vasa
rojaus dygimo sąlygas. Lauko 
darbams gegužės mėn. oras bu
vo palankus. Vasarojaus sėjai 
sąlygos buvo patogios, tik dėl 
šalto oro ūkininkai nesiskubi
no sėti, nors žemė buvo paruo
šta, ir užtruk^su sėja iki ge
gužės mėn, pabaigos.

Sodai pradėjo žydėti apie ge
gužės mėn. vidurį. Visų rųšių 
medžiai šiais metais turėjo 
gausiai žiedų, o ypatingai gau-

šiai žydėjo kriaušės. Žydėjimo 
metu stiprių naktinių šalnų ne
buvo, ir jos žiedams pakenkti 
negalėjo, bet ir visai palankių 
dienų žiedams apsivaisinti dėl 
stiprių vėjų buvo mažoka.

Iš piktžolių gegužės mūn. 
žymiai pasireiškė rėmunės do- 
biluose1 ir rugiagėlės kviečiuo- 
Šėž TŠ sodo gadintojų smarkiai 
puola vaismedžius
kablelinis ir verpikas žieduota
sis. Gana gausiai pasireiškė 
spragės.

Dėl pašarų ir pakratų sto
kos, nežiūrint į nepalankų pa
vasarį, šiemet daugumas ūki
ninkų išleido savo gyvulius į 
ganyklas jau apie balandžio 20 
d., nors žolė ganyklose buvo 
dar labai menka. Normali ga
niava teprasidėjo apie gegužės 
mėn. vidurį.

KAUNAS. — Birželio 24-25 
d. Kaune ruošiama 20 m. ju
biliejinė šaulių šventė, kurioje 
dalyvaus tik tie nariai, kurie 
turės pilną uniformą. Tokių 
šaulių-dalyvių numatoma ne
mažiau 25,000. Birželio 24 d. 
19 vai. Karo Muziejaus sode
lyje buvo pagerbti žuvusieji 
dėl laisvės ir uždėtas šaulių 
vainikas ant Nežinomojo Ka
reivio kapo. Taip pat uždėjo 
vainikus ir latvių, estų ir suo
mių šaulių atstovai. Dainų slė
nyje įvyks dainų švente, ku
rioje dainavo 2,200 daininin- 
kų.

Sporto stadione įvyko spor
to varžybos, taip pat buvo šo
kami tautiniai šokiai. Paskuti
nė šventės diena įvyks karo 
aviacijos aerodrome, kur Res
publikos Prezidentas įteiks Šau
lių Sąjungai vėliavą, kaip ka
rinei daliai. Bus įteikti šau
liams ginklai, ir pašventinti 
trys nauji lėktuvai, kuriuos 
įsigijo Šaulių Sąjunga, šventė 
baigsis didžiuliu šaulių para
du.

• BOSTON, Mass., birž. 28. 
— Latvijos transatlantinis lai
vas “Hercogs Jekabs” radiju 
pranešė Bostonan, kad apie 200 
mylių nuo Cape Cod išgirdo 
‘^bOS” signalus. Nuvažiavęs 
vieton iš kur daug-maž signalai 
turėjo ateiti, “H. Jekabs” ra
do beskęstantį dviejų stiebų 
burinį laivą. Daugiau žinių apie 
laivą neturi,

t*-
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$50.00 Sutaupoma 
Perkant Dabar

Shelvadot*

IT SAVĘS STEPS! 
Food tforago u »o 
•fficient with fho' 
Shelvador i h ere'*, 
no unpaciing— 
j^acking every fitno 
you want «om**į 
tbioę. The (Hilo

IT SAVĘS MONEY1 
tncr»a$ed ttorago 
permits purcbo»« 
of terger quantitie»! 
of food, No» 
mechaoiem de-j 
velops fowe$f opet-J 

•fing co»t*. New 
features aro pe»J 
fectod develop-J 
menfs from years 
of expeneoce.

M ar gumy nai
Milijonierius, kuris 
dar nevažiavo au

tomobiliu
• Anglijoje gyvena nebe jau
nas žmogus Joės. Jis vadina
mas malūnininkų karaliumi. 
Jis dar šiandien tebesivažinė
ja trečioje klasėje ir automobi
liu savo gyvenime nė karto 
dar nėra važiavęs. Jis perei
tais metais Anglijos finansų 
ministerijai pasiuntė trumpų 
laiškelį, visai neskelbdamas 
nė savo pavardės. Laiškelyje 
butą šitokio turinio: “čia jus 
rasite mažą pinigų pervedimą, 
kurį sunaudokite pagal savo 
nuožiūrą”. Maža suma pasiro
dė besanti pustrečio milijono 
svarų.

Senis Joė, Joscphas Rankas, 
dėl to yra tbks nežinomas, kad 
jis savo amžiuje nėra davęs 
spaudai nė vieno pasikalbėji
mo. 1854 metais jis gimė vie
no neturtingo Yorkširės malū
nininko šeimoje. Būdamas 21 
metų amžiaus jis įsigijo nuosa
vą malūną. Tada jis išgrido 
vidaus balsą, kad jis būtinai 
turįs supirkti javus. Visais 
budais jis tada stengėsi su
pirkinėti javus. Ir tai jam pa
dėjo. 29 metų amžiaus Joe pa
sidarė milijonierius. Po to jis 
pajuto palinkimą vykti į Af
riką misijų, tačiau jis išgirdo 
kitą vidaus balsą, kad jo a- 
matas yra malunininkystė. Ir 
šį kartą jis pasiliko ištikimas 
savo pašaukimui, Po to jis iš
vyko į Londoną, kur jis įstei
gė javų biržą. Nuo to laiko jis 
savo turtus padidino dar du 
kartus.

Šiandien senis Joė tebegyve
na dar 2 kambarių bute, vaikš
čioja pėsčias ir nesinaudoja 
automobiliu ,Jis nepriėmė nė 
bajoro titulo. Joė nelanko nei 
teatrų nei koncertų. Jis namie 
nieko nepriima. Vis dėlto jo 
sensacingoji dovana jį iškė
lė į dienos šviesą ir priskyrė 
jam seniausio milijonieriaus 
vardą.

JUOKAI
DaiU

NAUJIENŲ-ACME Tclephoto

touched through human sufferjng.
The nazis of Germany today lead 

in trying to destroy the Jews as a 
rape, not as a religious group. For 
the difference between the anti- 
Semitism of Hitler and that of the 
Russian czars is that the latter per- 
seeuted the Jew behause he would 
iot accept Christianity, vvhereas 

Hitler insists that the Jew, because 
of his race and blood, can never 
be anything except,£ Jew, a sub- 
’iuman, a rottennest and pestilence 
hroughout the world. So, in the 

jyes 
ble 
ew.

.he
kulks to destroy mankind 
he face of the earth.

of the nazis, there is no poss- 
hope of redemption for the 
Hųmanity’s original eurse, 
Jew intrigues, sneaks, and 

from

JOS. F.
BUDRIK

Furnitūra House
3409-11 S. Halsted St

Tel. Tardą 3088

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

Tel. YARDS 3088

Žymus Budriko Radio progra
mas, leidžiamas iš WCFL—970 
k. stoties nedėlios vakarais 9-tą 
valandą.

Jonas su Ona lanko pa
veikslų parodą, Prie vieno pa
veikslo Ona stabtelėja ilgiau.

—Pasižiūrėk, Jonai!
—Kurgi ?
—Į šį paveikslą. Ką jis reiš

kia? •
Paveiksle buvo atvaizduotas 

tuščias stalas.
Jonas sklaido katalogą ir 

randa paveikslo numerį.
—Paveikslas vadinas “Alaus 

gėrėjas”,—perskaito jis.
—O kur čia alus?
—Žmogus jį išgėrė.
—O kur tasai žmogus?
Jonas juokdamasis priduria;
—Išėjo sau! Ką jis čia, išgė

ręs alų, daugiau darytų.

Jaunieji Plaukiai taikiai ir 
jaukiai sugyvena. Dėl to Plau
kius ir giriasi savo bičiuliui;

—Mano žmonelė man per 
pietus paskaito,

—Ką nors iš laikraščių?
—Ne, Iš Virėjos, kad aš ži

nočiau ką valgau.

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

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

1803 WEST 47tb STREET (ARTI WOOD ST.)

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

[[SUTAUPYK ŠiMTUS DOLERIŲ
Pirk sau automobiliu iš didžiausios automobilių Finansinės Kom
panijos Chleagoje,
Sutaupys* 40% iki 50% už garantuotus atimtus nuo kitų karus. 
Niekur kitur Chlcagoj šias kaipos negali būt sulygintos. Virš 300 
karų pasirinkimui Kai kurie visai nauji, atimti nuo subankruta
vusių deaterių. . ’ . .

EUICK vėliausias 1938, Sėdau, ( CHRYSLER—1938 Sėdau, kaip 
vartotas tik keletą mylių, garau- naujas, dabar $4*7 K
tuntas kaip nauji tik 8585, Taip- tiktai ................................ ■ v
gi 5 10SV Sedanai ir Coupe ir 3i “, < , . DODGE—1938 DeLuxe Sedan,
IX S"XVU1‘ *a.$325 radi0 lr.awytBV“. $465

TeL Victory 4965.
STOGDENGYSTfi IR BLRKOS 
DARBAL 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus- Leng
vus išmokėjimai jei norite.
RRIDGEPORT ROOFING AMD 

« SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St

HAMMOND, Ind.—Frank 
L. Hocss, kuris pašauktas į 
senatą paaiškinti, kaip jis 
įstengia su savo trimis bro
liais pastatyti ir parduoti 
namus nuo $1,600 ir $2,500.

THE W0RLD AT 
A GLANCE 

by Dr. E. G. Peters

England’s Royal Salesmen 
Lo, The Poor Jew

England’s Royal Salesmen

England’s royal salesmen to Ame
rica — King George VI and Queen 
Elidabeth — were given a very 
large order. That order is to sėli 
to a dubious Ameridan public the 
British cause in the probable near- 
ing war with the axis-powers.

The American public, President 
and Mrs. Roosevelt, and our other 
officials welcomed the visiting re
gai pair generously, yet demo- 
cratically — in true American 
style. The public cheered from the 
heart, the president greeted the 
king with outstretched hand and 
“How are you? I’m glad to see 
you!” and Medames Roosevelt and 
Hull did not cyrtsy, to the king 
and queen, būt merely shook hands 
with them.

Ali was in good tąste, all in keep- 
ing with our best republican tradi- 
tions. For we have rightly put be- 
hind us the hatred bred by two 
wars with England, and we have 
come to look upon Britain as a 
friepd and as a country at bottom 
striving to preserve liberty and 
civilization from the new dark 
ages of the Black International.

In a contest with that Black In
ternational, however, we Ameri- 
eans don’t trust the English Tories 
and their spokesmen. We don’t 
trust Chamberlain, Simon, and 
Hoare. For their hands are štili red 
with the blood of murdered Aus- 
tria and Czechoslovakia, and štili 
red with the blood of slaughtered 
democracy in Spain. In liberty .and 
democracy, those Tories are in- 
terested, yes, interested verbally, 
so lang as they stand to lose no- 
thing by such lip-service.

Būt when it comes to a show- 
down, those Tories sold the Czechs 
down the river and smothered the 
Spanish republic under the farcicąl 
non-intervention committee. To 
those Tories, their fears and pre- 
judices, their wealth and class pri
diegęs meąnt more than all the 
democracy on the continent of Ęu- 
rope.

Būt now, when by betraying 
’ 3pain and Czechoslovakia those 
Tories have ondapgored England’s 
iafety, they gįve the British king 
and queen the impossiblę task of 
yvinning American to back Britain 
4gainst Hitler and Mussollni,

Let us Arhericans be not deceįv- 
ad by England’s royal salesmen. 
When Britain has ousted Cham- 
berlain, has again accepted the idea 
of collective security by a rpal 
pact including Russia, and is reądy 
for a world conference by ąll 
powers to disarm economically ąnd 
militarily — when England has 
done these things, her king ąnd 
queen will have a much better 
shance of selling the British cause 
to the American people.

Lo, The Poor Jew

“If. with the hclp of the Marxian 
*reed, the Jew conąuers the na- 
;ions of this world, his crown will 
become the funeral wreath of hum- 
nity, and once again this planet, 

'mpty of mankind, will movė 
;hrough ether as it did thousands 
3f years ago”, cries Brown-shirt 
fnatic Hitler in his book, “Mein 
Kampf”,’ the Bible of nazi Ger- 
nany. Then he concludcs,

“Therefore, I believe today thąt 
L am acting in the sense of the Al- 
nighty Creator: By warding off 
the Jews I am fighting for the 
Lord’sJ work.” (The italies are Hit- 
lor’s)

Būt America, too, has its fascits 
■vho, likę Hitler and his nazis, 
blame the Jew for evil. Bund leader 
Fritz Kuhn, jailed for embedzle- 
ment, retired General George Van 
Horn Moseley and George Death- 
?rage, Silver-šhirt Colonel Peily, 
Father Charles Coughlin,. and Rep- 
resentative Jacob Thorkelson, Mon
tana Republican — they are all 
using the nazi prescription of Jew 
hate in their effort to destroy Ame
rican democracy and to replace it 
by faseism of the Hitler variety.

Let us not be fooled by such men 
when they preach hatred against 
the Jew. Fof they have their 
fascist ax to grind. Following the 
age-old rule, they would conąuer 
through splitting this country by 
means of their incitement to Jew 
hate. Hence, today he helps the 
hunted Jew by voire, by example, 
or by money isa true frien of de- 
mocrary and of Christianity.

JUOKAI
z]

P'&aiškuio

I FORD—1938 Sedan, naujas, ne
vartotas, paimtas nuo, Ford dea- 

taipgi įerio, sutaupysi pusę. Taipgi 3 

:: *295 ..............*225
--- ---------- -j CHEVROLET, 1938 Sedan, su- 

OLDSMOBILE—1938----Sedan, 5 taupysi daugiau kaip pusę, 1936
pasirinkimui, visi kaip nauji, tik Sedan tik 
$495, Taipgi, 1937 ir 
1936 Sedanai tik po ....

PONTIAC—1939, D«Luxe Sėdau, 
rat jas, sutaupysi 50% 
1937 Sedan ir 1936 .. 
Sedan, tik po ..............

$225už
I LA SALLE, 1937 Sedan. Tai yra
I puikiausias sedanas,
1 kaip naujas ........................

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINAS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išclįrbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
koktu negalime niekur kitur 
rasų.

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

PLYMOUTH—1938, Sedan, mą- __________ _
žai važinėtas, jus sakysit, kad tai p^CKARD, 1938 Sedan, beveik 
naujas karas, tik $445. Taipgi kaip naujas, sutaupysi daugiau 
1937 ir 1936 Sedanai $295 Taipgi 1937

Ir daug kitų karų. Vieta nedąleidžia visus paminėti. Kiekvienas 
karas yra pilnai apžiūrėtas musų ekspertiį mechanikų ir kiekvie
nas karas garantuotas. Pirkęs nuo musiį karą, turėsi daug metų 
ekonomijos.

JEI PIRKSITE NUO MUSŲ KARA ŠIĄ SAVAITE, TAI MES 
DUOOSIME DYKAI GASOLINČ DEL VAŽINĖJIMO 

1900 MYLIŲ

Atsilankykit ir pasinaudokite šia nepaprasta proga. Mes taipgi 
turime ICO karų, kaip tai: Ford, Oldsmobile, Dodge, Plymouth ir 
t. t. 1935, 1934, 1933 modelių, tik už $45.
Jums nereikia turėti cash, jūsų senas karas gali būti kaip įmokė- 
jimas, o likusius lengvais mėnesiniais išmokąjimais, net iki 2 metų. 
Musų įstaiga atdara iki' 10 valandos vakaro ir visą dieną sekmad.

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

MOKAME
TAUPYK saugioje įstaigoje. Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra 
apdrausti iki $5,000 per FEDERAL SAVINGS and LOAN INSUR
ANCE CORPORATION, WASHINGTON, D. C.
SKOLINAM PINIGUS ANT 1-mų MORGIČIŲ nuo 3 metų iki 20 
metų mažais mėnesiniais atmokėjimais.

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

—Pasakykite man, — taria 
miestietė ūkininkui, — kodėl 
tame maiše, įkurį užvakar at
vežėte viršuj.d buvo daug di
desnės bulvės negu apačioj?

—Mat, poniute, >— aiškina
si ūkininkas, — aš jau esu sen
stelėjęs ir prie kiekvieno dar
bo ilgiau dirbu. Del to ir pas
kutinės bulvės, kurias aš į 
maišą supilti iškasu, per tą 
laiką suspėja išaugti didesnės.

Lo, the poor Jew — that is the 
feeling ‘the world over of people 
with liberal ideas or Christian 
hęarts. For todąy the Jew, per- 
secuted, despised, and spat upon 
in many countrieo, is liked the ex- 
ploited negro slave of ante-bellum 
days and likę the Indian of the 
AmericaV frontier, the’ object of 
pity by all whose hearts are štili

Su Plike

Ponas su didele plike:
—Iš tikrųjų, kodėl aš turiu 

mokėti visą kainą už kirpimą, 
kad. ant mano galvos vos vie
nas kitas plaukas bėra?

—Tamsta, pone, — aiškina 
kirpėjas, — visą kainą moki 
ne už plaukų nukirpiiuą, o už 
jų suieškojimą.

SKOLINA IKI $300.00
ANT

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

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

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

ŠIANDIEN ar ŠĮVAKAR.

CITIZENSLOANASSOCIATION
(Valdžios priežiūroj)

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

E. 79th St.
Cottage Grove Avė.
W. Mądison St.
N, Kimball Avė.
Belmont Avė.

State 
Normai 
Rcgent 

Fairfax 
Austin 

Spaulding 
Lake View

5000 
5700 
5600 
0600
7300 
4300 
7300

SKYRIŲ OFISAI ATDARI IKI 8 VAL. KAS VAKARĄ

Už SAVO SAUGIAI 
PADĖTUS 

INDELIUS?

INVC1TMCNT

man savo 
apio Komo 
togrumą.
Adresas
T T n''d o c;

Priešingam atsitikime, jus galite gauti 3’/2% 
ir santaupos bus visiškai apsaugotos, pasidė 
jus HOME FEDERAL įstaigoje. Apsvarsty 
kitę musų rekordą.

Iseigta 1886 metais su $1,000 turtu. Da- 
bar4 kiek daugiau kaip po pusšimtmečio, 
turtas pasiekė $5,000,000.00. Musų durys 
niekad nėra buvusios uždarytos nuo biz
nio per visą musų istorijos laikotarpį-^- * 
niekad nemokėjome mažiau 3^j%. Visų 
sąskaitos iki $5,000.00 yra Jungtinių Val
stijų valdžios agentūros apdraustos.

Sykį išgirdę pilnas žinias apie musų taupo 
mąjį planą* jus irgi prisidėsite prie to džiaug 
smo, kokį padarė nuo paskutinio sausio mė 
nėšio apie 2,000 žmonių, pasidėdami savo san 
taupas pas mus.

SEDERAL SAVINGS 
ASSOCIATION OF CHICAGO

TEL. MONROE 8100

Home FtnJrral SuvIngH & J,oan Abh’u
UUS W. 18tli St., Chicago, III.

Bo obligacijų prafeau prisiųsti 
valiausios literaturoe 

Fedoral apsaugą ir P&-

INSURED

Pirkite garantuotą karą, 
kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgulite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį 
GALITE I6SIMOKCT1 PER 

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY
1S40 West 63rd Street 

prie Loomis

Victor Bagdonas 
LOCAL a I ONG DffSTANCF 

MOVTNG
Perk)ausliHii forničius, pianus u 
visokius rankandus bei storus 
Vežam į farmas ir kitus mies 
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga
rantu otas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER CO1LS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

.JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Taisykite Savo 
Namus Pakol

Z "V

Viskas Atpigę
Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

• LIGONINES- 
HOSPITALS

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

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

Ekzamfnaciją 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.
Tek ENG. 5883-5848
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Diena Iš Dienos
> ......  ■ -' —I

Aleksiumi Dukters 
Vedybos

MARQUETTE PARK. — Ry- 
toj, liepos antrą, įvyksta žino
mo biznieriaus Jono Aleksin- 
no dukters, Elenos vedybos. 
Vedybų puota įvyks pačių Alek • 
siunų puošnioj rezidencijoj, ad
resu 6641 So. Richmond St.

Kadangi p. Aleksiunas pa-

SOPHIE BARČUS
Antras metinis

Vakaruškininkų
Radio Piknikas

PAKŠ DARŽE
119th ir ARCHER AVĖ.

Antradienį, Liepos
(July) 4,1939

Bus Įvairių Dovanų, 
Pasilinksminimų 

ir t. t.

Pradžia 9:09 vai. ryto

Įžanga 15c 

VIENŲ METŲ BIZNIO
SUKAKTUVIŲ PARĖ 

įvvks
JULY-LIEPOS 1-2 d., SEŠT. IR SEKM., 1939

Bus Muzika—šokiai—Užkandžiai. Kviečiam Visus Draugus ir 
Pažįstamus Atsilankyti

BRUNO’S TVERN
732 W. 31st Street
MARY & BRUNO GAIDYMAVIČIAI

SPĖČIAU DEL FOURTH 0F JULY
Taipgi šeštadieniais ir Sekmadieniais

Chicken and Steak Pietus

\ Jus galėsite sočiai pavalgyti vištienos pietus pigiau, ne
gu jums namie kainuoja. — Taip sako žmonės, kurie pas 
mus valgo!

LIBBTY GROVE CAFE
(Buvęs Dambrausko daržas)

83 & WILL0W SPRINGS ROAD
J£AS NORITE smagiai taiką praleisti ir turėti daug smagumo, pra

šom atsilankyti i musų naujai - ištaisvtą CAFE. Visuomet turi
me visokių skaniausių gėrimų ir užkandžių. Taipgi turim sviesto, 
sūrių, saldaus ir rūgštaus pieno, šeštadienio vakare gireš muziką.

Kviečia JOHN. PILKIS.

laiko glaudžius ryšius su biz
nieriais, tai reikia manyti, kad 
jų nemažai dalyvaus ir vestu
vių puotoj, kurioj visi svečiai 
bus vaišinami Univcrsal val
gyklos gamintais gardžiais val
giais. šio restorano valdytojas 
yra A. Norkus.

Kaimynas.

Sugrįžo Iš
“Honey Moon”

Kaip jau visiems yra žino
ma, Josephine Remeikiute, 6932 
So. Rockwell St., Birželio 10-tą 
d., ištekėjo už Tony Smulskis, 
4133 So. Rockwell St.

šios vestuvės buvo iškilmin
gos ir vaišingos. Dalyvavo ke
li šimtai giminių ir pažįstamų. 
Buvo 7 poros pajaunių, tarp 
kurių ir mano draugas Jonas 
Walantas, Marcellos Walantie- 
nės sūnūs.

Po vestuvių jaunoji pora iš
važiavo “Honey Moon’ui”. Ap
lankė Kanadą, New Yorką ir 
Niagara Falls. Dabar laimingai 
sugrįžo į savo namus, 6932* So. 
Rockwell st., kur ir apsigy
vens.

Linkiu jaunavedžiams lai
mingos kloties jų šeimyninia
me gyvenime.

Steponas.

tšsiemė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj) .
August Belauskas, 23, su

Stella Jagmin, 23
Charles Vaskis, 33, su Ju- 

lianna M. Gudaitis, 22
Otto Jusenis, 26, su Gladys

Schaus, 23
George Dabey, 33, su Ber- 

nice Mantv’il, 28
.......... ..
Linksma muzika, tautiniai šokiai,, 
meilės istorija, tas viskas deda
si stepose Centralinės Azijos

“AMENGELDY”
Pirmas rauzikalis perstatymas 
Kazakhstan Teatro. Dar rodomas 
priedas “18-tas Partijos Kongre
sas”.
SONOTONE, 66 E. Van Buren 

Tarpe Michigan ir VVabash
Šaltas oras

,---- H. BEGEMAN-----
BRIGHT'ON PARKO pirmaująs 
CREDIT JEWELER nori laikro
dėlių, laikrodžių taisyti. Dykai 
Apskaičiavimas—darbas užtikrin
tas.
—4181 Archer Avė.—z

IŠKILMINGAS 
ATIDARYMAS 

LIEPOS 1—2, 1939 
KEAN INN 

83rd & Kean Avė.
Muzika, valgiai, pasilinksminimas 

Anna Andrijauskas, Sav.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
VEIKALAS Iš RUSIJOS

SONOTONE teatre, 66 E. Vau Buren St., Chicago da
bar rodomas pirmas muzikalis perstatymas “AMEN
GELDY”. Sako, kad tai yra gražus veikalas. Užtai verta 
jį pamatyti.

Ben Matusek, 25, su Stella 
Paulauskas, 23

Reikalauja
Perskirų

Cathcrine Janetzke nuo Jo- 
seph Janetzke

Gavo
Perskiras

Petronėlė Buozis nuo Adolph 
Buozis

Olga E. Sebastian nuo WaL 
ter Sebastian

Peter Mockus nuo Bertha 
Mockus

Dr. Vaitush Išvažiuoja 
Atostogų

Dr. Vaitush (optometristas) 
kuris turi įrengęs ofisą 4712 
S. Ashland Avė., išvažiuoja 
atostogų.

Taigi, sekmadienį,, liepos 2 
dieną, Dr. Vaitush, jo žmona 
Selina ir Ink te Florence, sės į 
automobilį ir pasileis link Mi
chigan valstijos. Kaip ilgai 
mano būti atostoguose, Dr. 
Vaitush nesakė, tik minėjo, 
kad būnant ofise tokiose šil
tose dienose, biskį trošku. Ma
no pabūti Michigan valstijoj 
ir ten gerai pasimaudyti ir pa
sikaitinti saulės spinduliuose.

Reikia pažymėti, kad Dr. 
Vaitush garsinasi “Naujieno
se” nuo pat pradžios savo 
praktikos. Ir jis sako, kad 
“Naujienos” jam yra daug kli- 
ientų lavusios. Ir per visą tą 
laiką tebėra tame pačiame o- 
fise.

Dr. Vaitush turi didelį skait
lių klijentų ir kiek teko pa
tirti, jis savo klijcntams vi
suomet teikia tikrai gerą pa
tarnavimą.

Linkiu Dr. Vaitush ir jo šei
mai kuosmagiausiai praleisti 
atostogas. —A. Z.

Žagariečių Draugiškas 
Išvažiavimas

Žagariečių draugiškas išva
žiavimas įvyks šį šeštadienį, 
liepos 1 dieną, Spaičio darže, 
Willow Springs giriose. Pra
džia 3 valandą po. pietų. Links
mybės, šokiai, putojantis alu
tis, skanios smožytos žuvys su 
kanapių alyva, kopūstais ir 
kitokiais prieskoniais paga
mintos, bus vaišinami atsilan
kę svečiai. Dainuosime, ulia- 
vosime iki giliausios nakties, 
įžanga liuosa. Taigi nepatin
gėkite ir nepamirškite šio ža
gariečių Kliubo naujoviško, 
pilno įvairumo išvažiavimo-.

(Apg.) Užprašo Komisija.

Šįvakar Žagariečių 
Draugijos Piknikas

Šiandien Spaičio darže įvyks 
žagariečių Kliubo naktinis pik
nikas. Prasidės 2 valandą po 
pietų ir tęsis tol, kol miegas 
svečius neišvaikys. Visi žaga- 
riečiai ir jų kaimynai kviečia
mi susirinkti linksmam vaka
rui toli nuo miesto dulkių.

žagarietis.

Pirkite savo apielinfoes 
krautuvėse

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

BilI Papell
Persikelia Kitur

Visiems gerai žinomas popu
liarus Brighton Parko tavei*- 
nininkas, Bill Popeli, 4358 So. 
Maplewood Avė., nuo Liepos 
1-mos persikelia į naują vie
tą, būtent, 4756 So. Western 
Avė., kur varys Taverno biz
nį kaip ir pinniaus.

Bill Popeli vietą užima po
puliarus Brighton Parko žmo 
gus, Walter Novicki.

Steponas.

Duoda Progos 
Taupyti Keturiais 
Budais
Ja u n ia tini a “Spul ka ’ ’—“Talka” 

Gerai Gyvuoja
—■ ■ - - J? " ■

Birželio mėnesiui praslinkus, 
kas tik turi dolerį ar šimtinę 
kur padėję, įdomaujasi ar 
kiek užaugo tįp pinigai per 
pusmetį.

Kaip buvo viešai pranešta, 
daugumas bankų sumažino 
nuošimtį ant indelių iki vieno 
nuošimčio.

Tie, kurie taupino su taupi- 
nimo< ir skolinimo bendrovė
mis (“spulkomis” arba “talko
mis”) laukia linksmesnes ži
nios, nes ir musų lietuvių tar
po visos “laikos” rengiasi mo
kėti maždaug tretį ar ketvirtą 
nuošimtį!

Jauniausia lietuvių bendro
ve, gavusi apdraudą nuo val
džios lik šeši menesiai atgal, 
(ai Chicago Savings and Loan 
Association, 6816 S. Western 
Avė. Džiaugiasi padarius gerą 
progresą ir spėja nors dar kny
gų nesuvedę, kad galės ir šiais 
metais išmokėti 4% ant visų 
kliasų taupymo.

Ši “talka” duoda progą tau- 
pinti net keturiais budais. “Še
riai” planu pasidėsi nuolati
niai tokią sumą, kaip sau nu
sitarsi. “Optional Payment” 
leidžia mokėti tiek ir tada ka
la nori. “Prepaid” planas nuo
šimčius prirašo ant padėtos 
sumos ikį Šerai pilnai pribrę
sta, kuomet gali išsitraukti ar 
paversti į “Paid-up” Šerus.

Šių metų valdyboj yra John 
Pake!, pirmininkas, Alex Dar- 
gis, vice-pirm., Frank Savic
kas, raštininkas, ir Michael 
Narvjd, kasierips, visi patyrę 
ir plačiai žinomi biznieriai.

—Tal-kč (Skelb)

$1 BANDYMUI Budavoja odos au- 
© dinius taip, kaip

oisteris petlus, be 
skausmo ir trugdy-
mo laiko. Išgydy- 

cę nias užtikrintas per
specialistą su laisniu 

į 10 dienų. Vartokit se- 
ną diržą arba pirkit nau- 

ę* ją už $5. Leng. išmokėji
mais. Moterys gydomos, mo

teris patarnauja. Dykai egza- 
minacija. Bandymo gydymas $1.

Dr. Peter Schyman
1869 N. Damen Avė.

Laisnioto daktaro priežiūroj
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ant 1-mų MORTGECIŲ
Nuo 5 iki 20 melų mažais mėnesiniais atmokė- 
jimais, arba 5 metams be menesių atmokėjimų.

9 I
B
9

Ž^Eoidaukanto^ 
lįlrEDERAL Savings 

® AND LOAN ASSOCIATION 
B Of CHICAGO

B 2202 W. Cermak Rd Chicago III

NELAUKITE
Rytoj Gali Būti Pervelu!

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”

O’MALLEY & McKAY, Ine

g

n

Dividendai išmokami sausio ir liepos m.
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPYNIAI apdrausti iki 
$5,000.00 Federal Savings and Loan Insurance Corpora
tion, Washington, D. C.

BEN. J. KAZANAUSKAS. Raštininkas
r.iimiiiiiuKiiiiimiiiiitiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiimimiuimiiiiiiiitimmmimiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiamiiiiiiiii.

patenkinimas užtikrina-

□

n

□

2863-2
Bankers Irdeinnity Ins. Co.
Columbia Fire Ins. Co.
Michigan Fire & Marine Ins. Co.
Sentinel Fire Ins. Co.

GENERALINĖ AGENTŪRA

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

Telefonas CENTRAL 5208 
Telefonas CENTRAL 5209 

CHICAGO.

SERVICE UP FOR SUMMER

Super Service Station 
50th and Western Avenue

PLOVIMAS —. ALIEJAVIMAS — BREKIŲ TARNYBA 
IGNITION — LIGHTING AND OVERHAULING

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 CERTIFIKATAS GARANTUOTAS 
VARTOKIT VĖLIAUSIĄ LANE ĮRENGIMĄ 

AMBROZ

Garantuotų Vartotų Karų

BARGENAI
Visokių Išdirbysčių ir Modelių—Visi Bargenai 

Atdara dieną ir vakarais.

Bridgeport Motor Sales
3040 S. Halsted St. Victory 6992

TARNAUJANT KARŲ SAVININKAMS VIRŠ 25 METŲ

GARSINKITE “NAUJIENOSE

šeštadienis, liepos 1, 1939

MORGICIAI — PASKOLOS
Žemos Palūkanos

Visų Kušių Apdrauda. Rendų ir 
Nuosavybių Managementas

Gordon Realty Co.
809 W. 35th STREET

Chicago, III.
Tel. Yards 4329

Pirkite Dovanėlę
MOKSLĄ BAIGU
SIAM VAIKUI AR 

MERGAITEI
Didžiausis pasirinkimas tinkamų 

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

kitokių prekių.

Pilnas 
mas arba grąžinsime pinigus.

BERK’S JEWELRY
STORE

3505 So. Halsted St.
Tel. YARDS 3565.

Peter KaBer
Beverly Shores, Ind. 

Telefonas

KAČERAUSKAS
ARTIST v 
PAINTER

■**» 
^ačeractsko 

kurortas yra arti 
Michigan ežero 
graži-tinkama vieta

Atostogų J? 
Del aiškumo ar vietos 
ra lyk arba važiuok 

Peter Kace r 
Lake 5hore

(I County Road 
BeveHy ihores, 

Indiana

MACARONI 
AND-CHEESE 

8EADY IN 9 MINUTES
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IŠGIRSKITE SAVŲJŲ BALSĄ
Nežiūrint, dėl kokios priežas

ties priverstas buvai apleisti 
gimtąją šalelę, kurią mes vadi
name Lietuva, pamiršti negali 
gimtos vietelės, kur basas laks
tei; kur mamai nematant, agur
ką nusiraškei ar saldžią ropę 
daržan įbėgęs išsirovei ir sku
biai ją pusiau sukramtęs nuri
jai. Viskas tau noroms-neno- 
roms atsistoja prieš akis, kada 
fhinlyje nuskrendi į gimtąją 
vietelę, kur basas lakstei savo 
jaunatvės dienose.

Šiandien jau tu pats šeimyną 
auklėji, jau tavo paausiai pra
žilę, ar pakaušis nuplikęs. Sve
timoje šalelėje naują gyvenimą 
sutvėrei, bet gimtos vietelės* pa
miršti negali. Ir kur tu pamirši, 
kada čia iš gimtos vietelės atei
na žinutės: tai liūdnos, tai skau
džios, tai ašarų aplaistytas laiš
kutis, kuris praneša, jog Lietu
voje užviešpatavo viduramžių 
gadynė. Ir nei gimti, nei mirti 
be kunigo neleidžia. Kaip skau
du, kada čia tavo bičiulis — 
kaimynas, su kuriuo savo jau
natvės dienas linksmai ant laz
delės apsižergęs jodinėjai it 
arkliuką pabalnotą. Šiandien jis 
mirė ir kunigas neleido parapi
jos kapuose palaidoti — ant pa
niekos giminėms.

NepakenčiamlLpadėtis susida
rė ir žmonės priversti buvo lai
svus kapus įsigyti, kur galėtų 
pasilaidoti be paniekos kitų.

Kruopiečiai, kupiškėnai, pa
inu j iečiai ir 1.1, jau turi įsteigę 
ir sutvarkę savo Laisvas Kapi
nes. Jurbarkiečiai, triškiečiai ir 
daugelis kitų bažnytkaimių tve
ria — steigia laisvus kapus, bet 
jiems trūksta pinigų. Jie atsi
šaukia pas savuosius Ameriko
je gyvenančius lietuvius ir mal
dauja ateiti jiems talkon, pa
remti pinigiškai jų kilnius, gra
žius sumanymus.

Lietuvoje kaip amerikiečiams 
yra žinoma veikia legalizuota 
Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugija, draugijos skyriai, ku
rių yra daugiau ne 130 po visą 
Lietuvą — steigia knygynėlius, 
laisvus kapus, Liaudies Namus, 
rengia kultūrines pramogas ir 
tuo blaško tamsos miglas, ku
rios užgulę Lietuvos kaimietį 
laiko. Argi tokiam kilniam ir 
garbingam kūrybinės — kultū
ros darbui amerikiečiai lietu
viai atsisakytų teikti piniginę 
paramą; piniginę paramą savo 
gimtai \ictelei. Manau, kad ne!

Štai jurbarkiečiai, tirkšliečiai, 
Šimkaičiai maldauja piniginės 
paramos nuo savo išeivijos, nuo 
savųjų brolių ir sesių. Argi A- 
merikoje gyvenantis jurbarkie
tis, tirkšlietis ar šimkaitis bus 
kurčias ir neužgirs balso. Ne
manau! Turėtų būti akmenines 
širdies, biaurus savimyla, kad 
savo gimtai vietelei neateitų su 
pinigine parama.

Nedaro skirtumo, ar jis bus 
žemaitis, ar aukštaitis — jie nė
ra išsigimėliai, jie turi širdį pla
kančią jo krutinėję, jie turi 
žmoniškus jausmus ir jie savie
siems išties pagalbos ranką, tik 
jiems apie tai pranešti reikia.

Taigi, šiuo žemiau pasirašęs 
pranešu visuomenės žiniai, jog 
Lietuvoje Laisv. Et. Kultūros 
Draugijos skyriams būtinai rei
kalinga piniginė parama ir sto
kim visi į eilę sušelpiant savo 
gimtos vietelės L. E. K. D-jos 
skyrių.

Štai broluži ir sesutė, per
skaityk šį žemiau talpinamą 
laišką, kurį aplaikiau iš Jurbar
ko nuo jurbarkiečių.

Dr. A. L. Graičunas

Jurbarkas, 18—V—1939 m.

Tteicrp Mnkdiis Su (~--------------------------------------------------------------------------------~---------------------------- ----------PasBymėjimu CLASSIFIED A D V I. KTI8 EMENTS
PERSONAL 

_________ AšmeniĮ Ieško_______ _
VAIKINAS 29 metų amžiaus ųo- 

ri susipažinti su mergina. Turi bUt 
apsišvietusi, teisinga ir graži. Ra
šykit angliškai ir prisiųskit savo 
fotografiją. MAXIM SECRECZY, 
Box Y-500, 1739 S. Halsted St., Chi
cago, III.

PARTNERIS VVANTEb 
Reikia Partnerių

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

Genevieve Mažeika
Ši jaunuolė pereitą savaitę 

su pasižymėjimu baigė moks
lus Charles P. Steinmetz Uigh 
School mokykloj, Northsidėj. 
Laipsniais už mokslą ir gabu
mu ji stovėjo pirmose tos mo
kyklos abiturientų eilėse.

P-lė Mažeikiute yra duktė 
pp. Onos ir Joe Mažeikų, pla
čiai žinomų Northsidės lietu
vių. Tėvai savo dukrele gali pa
sididžiuoti.

Liepos 3-čią dieną paminėju
si savo 18-tų metų gimtadienį, 
p’-lc Genevieve pradės ruoštis 
universitetui, kur žada pirmiau
sia gauti bakalauro laipsnį, o 
vėliau — ir profesiją pasirink
ti.

Išėjusi į pasaulį iš pradinių 
mokyklų, laimingai ženk prie 
savo tikslo, Genevieve... Good 
luck! — Venera.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergaitė padabo
ti 15 mėn. kūdikį.

4248 S. Artesian Avė.

REIKALINGA moteris dirbti prie 
lunch taverne.

5959 S. Racine Avė.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA selesmenų, dirbti dalį 
arba pilną ląiką. Darbas prie se
niai išdirbto hnglies biznio. Pagei
daujama patyrusių Vyrų, kurie tu
ri daug pažinčių. Gera proga tin
kantiems vyrams. Naujienos, Box 
1012.

REIKALINGAS patyręs šiaučius 
dirbti prie taisyrho senų šiušių (ba
telių). Kreipkitės pas Mike, 710 W. 
33rd St.

REIKALINGAS salesman, kuris 
norėtų pardaviųėti kalėdines atvi
rutes (Christmąs 
dirbti ir vakarais.
komisas. Progress Embossing Co., 
3326 S. Halsted St. Yards 0123.

cards). Galima
Mokama geras

SUSIRINKIMAI

MOTERIS PAJIEŠKO VYRA pu
sininką į tavern biznį—biznis ge
rai išdirbtas. Moteriai .vienai per 
sunku. 2642 W. 63rd St.

PAIEŠKAU pusininko į tavern 
biznį. Geras biznis, geroje vietoje. 
3008 W. 59 St.

FUKNISHĖD ROOMS —TO 
Gyvenimui Kambariai

DĖL RENDOS 2 kambarių fla- 
tas, su rakandais, šiltu vandeniu 
šildomas. Jei turite savo rakandus, 
tai galite vartoti. 1016 N. Francisco 
Avė. Brunswick 5097.

RENDON fornišiuoti kambariai, 
šviesus, netoli ežero ir maudynių. 
Geriausia transportacija.

4623 Greenwood Avė.

FOR &ENT—IN GENERAL 
Renddai—-Bendrai

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

FURNiTURE-FIXTURE-WANTED 
Rakandų ir Įtaisų Reikia

PARSIDUODA 5 kambarių ra
kandai. Visi ar dalimis (po vieną). 
Priežastis: moteris viena negali už
laikyti. 3138 So. Wallace St.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairus Pardavimai

PARSIDUODA tavernas su 5 
kamb. gyvenimui arba priimsiu pu
sininką. Taipgi parsiduoda kitas 
tavern, 2113 S. Halsted St. arba 
mainysiu į vasarnamį, farmą arba 
eita ką. Atsišaukite 3538 South 
Halsted St.

TAVERN pardavimui. Parduosiu 
pigiai dėl nelaimės. Atsiliepkit 
’reit. 4414 So. Rockwell St. Laf. 
1487.

PARSIDUODA tavernas arba 
priimsiu pusininką. Geras biznis, 
jigi renda, užpakaly kambariai; 
jriežastis — vienai moteriai per- 
sunku. 3416 Wallace St.

PARSIDUODA labai geroj vietoj 
tavernas. Renda pigi.

936 E. 75 St.

PARSIDUODA tavernas. Gera 
proga; didelė svetainė dėl šokių, 
5 kambariai viršuj. Pigi renda; ly- 
sas ilgas. Priežastis — apleidžiu 
miestą. 1701 W. 43 St. Tel. Yards 
0056.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

didelis 55616 TRUMBILL 
kambarių, stikliniai pofčiai bunga- 
low. yra ugnavietė, 32x125 lotas, 
įmūryta maudynė, 2 garažai — 
$6,000, arba mainysiu į 10 ar 12 
flatų namą, dadėeiu pinigais. Ne
toli 59 St. ir Rockwell, 6 kambarių 
bungalow, 2 garažai, $6,300.00 arba 
mainys į 2 flatų namą.

MR. MEDORA 
Stewart 3601

A. f A. . 6 
' STELĖ A DZIMIDA8** < 
po tėvais Andrijauskaitė 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 28 d. 8:10 valandą ry
to 1939 m., sulaukus 32 me
tus amžiaus; pimus Chicagoj. 
Paliko dideliame nubudime 
vyrą Mykolą, 4 dukteris: Do- 
rothy, Eugenia, Jeanette ir 
Joan, motiną Antaniną, 2 
brolius Julius ir Vilimas, jo mo
terį Oną, seserį Bernice Nel- 
son ir jos šeimą, uošvienę So- 
phie, protėvuką, dėdes, dėdie
nes, švogerius, švogerkas, 
pusbrolius, pusseseres ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi koplyčioje 4704 South 
Western Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, liepos 3 d. 8 vai. ryto iš 
koplyčios į Nekalto Prasidėji
mo Penelės šv. parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stellos Dzimidas 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, Dukterys, Motina, 

Broliai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius Antanas 
Petkus. Tel. Cilero 2109.

II fl F! A Gėlės Mylintiems 11 K K fl Vestuvėms, Ban- Oll Lili kietams, La i d o-, 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS “
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5809

■ ■ ** a > * ** . Siunčiam GėlesILOVEIKIS
į KVIETKININKAS 
f Gėlės Vestuvėms, Bankietams Į ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
TeL YARDS 7398

Didžiai gerb Laisva nianybės 
Tėveli!

Tamstos laiškutį su atspaus
dintu ir iškirptu musų atsišau
kimu gavau. Suprasdamas, kad 
čia Tamstos yra brangios ide“ 
jos darbas, tad nuoširdžiai 
draugijos vardu dėkoju linkėda
mas Tamstai daug, daug išgy
venti ir musų sumanymą galu
tinai įgyvendinti.

Aš gavęs laišką nuo Jūsų iš 
džiaugsmo apsiverkiau, ir kuo- 
greičiausiai nuėjęs pas valdybos 
narius perskaičiau, kur mes vi
si su dideliu džiaugsmu ir pil
ni energijos nutarėme sušaukti 
visuotiną narių susirinkimą,

A.-t A.
FRANCIŠKUS ŠIMANIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 29 dienr 4:10 vai. po 
pietų 1939 m., sulaukęs 27 
metų amžiaus; gimęs Chicago, 
III. Paliko dideliame nubudi
me motiną Antaniną, tėvą 

I Nikodemą, 3 brolius: Nikode
mą, Silvestrą ir Antaną, 2 se
seris: Julia ir Stepaniją, dėdę 
Boleslovą šimanį ir dėdienę 
Oną, qėdę Liudviką Kardelį 
ir dėdienę Domicėlę ir daug 
kitų giminių ir draugų. Kū
nas pašarvotas randasi I. J. 
Zolp koplyčioje, 1646 W. 46 
St.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, liepos 3 d. 8:30 vai. ryto 
iš koplyčios į šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Franciškaus šima- 
nio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam .paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Motina, Tėvas, Broliai, 

Seserys ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius I. J. Zolp. 
Tel. Yards 0781.

kad pranešus tą dėl musų link
smą ir brangią žinią.

Aš pasiunčiau atsišaukimą se
sutei Petronėlei Millerienei ir K. 
Augustui į “Naujienų” redakci
ją, pridedamas jiems aukų la
pus, bet jokio atsakymo dar ne
gavome. \ f'

* . '' ! 'Švogėris Povilas Milleris man 
siuntinėja “Naujienas”, bet vi
sa bėda, kad musų cenzoriai 
veik ant pusės “Naujienų” su
naikina, tai tokiu bildu neturė
jau laimės “Naujienose” pama
tyti musų atsišaukimo. Jei Ger
biamasis nebūtumėte man pri-. 
siuntęs iškarpą, tai nebūtumėm 
žinoję apie musų laukiamas pa
sekmes. Už Jūsų sumanumą ir 
gerą širdį mes nepajėgiame at- 
sidėkavoti.

Su aukšta pagarba,
Vincas Petravičius-Petraitis

Marąuette Park SLA 260 kuopos 
pusmetinis susirinkimas įvyks lie
pos 2 d., sękmadfenį, kaip 2 vai. po 
pietų Mrs. Gricius svetainėj, 2449 
W» 69th St. Visi nariai prašomi,, at
vykti į susirinkimą užsimokėti* savo 
duokles, aptarti kuopos, reikalus ir 
prisirengti dėl kopos busiančio .pik
niko, kuris įvyks liepos 9 d. Geo.

I Bell darže, 83 ir Kean Avė.
K. Liutkus, sekr.

Lietuvių Keistučio Kliubo pusme
tinis susirinkimas įvyks liepos 2 d., 
Hollyvvood svetainėj, 2417 W. 43rd 
St., 12 vai. dieną.

Malonėkite ątsilankyti, nes yra 
daug svarbių tkrimtį.

. Hęj^n Chapas, rast.
Simano Daukanto Dra'ugijos pus

metinis susirinkimas įvyks sekma
dienį, liepos 2 d. 12 vai. dieną Chi
cagos ^Lietuvių' Aufitorijoj, 3133 S. 
Halsted St. Susirinkimas yra svar
bus, todėl kiekvienas narys privalo 
būtinai pribūti. ‘ •—P. K., sekr.

Draugijos šv. Petronėlės susirin
kimas įvyks pirmadienį, liepos 3, 
7:30 vai. vakarę parapijos svetainėj. 
Yra rengiamas išvažiavimas dėl lie
pos 30 dienos. Visi turime pash 
darbuoti. —A., Laurinavich, rašt.

PARSIDUODA šitie dalykai: 
akordina pilnos mieros, nedaug var
tota; barber fixtures, 2 arba 3 krės
lų. Permanent waving machine ir 
kitokių dalykų, dėl beauty shop; 2 
back bars dėl tavern, tabakui ir ci
garetėms wall case, 9 šėpos dėl in
dų ir drabužių, 2o Venetian blinds 
platumo nuo 20 ligi 50 colių, Maple 
tlooring, frėmai 3 langų, 3 po 2 
langu nauji, 1 gas range, 1 šildo
mas pečius, 2 stalai.

Kreipkitės:
657 W. 18 St.

TAVERNAS pardavimui arba 
rendoju. Galima nupirkti už $180. 
Taipgi ant pardavimo arba mainy
mo namas, randasi ant 63 netoli 
Western avė. Parsiduoda už pusę 
kainos.

Taverno
$135.00.

C.
6816

ATYDA BARGENŲ IEŠKOTOJAMS
Sunki liga ir senatvės verčia 

skubiai parduoti 4 fl. modernišką 
muro namą, 2—3 ir 2—4 kamb., 
garažas. Randasi prie Marąuette 
Parko — gražiausioje Lietuvių ko- 
lionijoj. Rendų neša į mėnesį $150. 
Kaina tik $11,950; įmokėt $5000. 
Kreipkitės pas įgaliotinį:

K. J. MACKE-MAČIUKAS 
2346 W. 69th St. 
Tel. Prospect 3140

už
fixturiai ant pardavimo
P. SUROMSKIS
S. Western Avė. 

Grovehill 0306 
Vakarais Prospect 0176

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

TAVERN RENDON nebrangiai, 
yra barai, ir 3 ruimai. Su staku ar
ija parduosiu su namu. Biznis per 
20 metų. Atsišaukit greit. 3600 S. 
Emerald Avė. Tel. Yards 5937.

BUSINESS CHANCES 
'Biznio Progos

PARDAVIMUI kepykla su namu 
ar be namo. Biznis įsteigtas 25 me
tai. Pardavimo ptiežastį patirsite 
vietoje. J. CherbauskiSį 918 Oliver 
avenue, Aurora, III.

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

3111 S. Halsted St.

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

PARDAVIMUI medinis namas, 
2 pagyvenimų arba mainysiu ant 
didesnio. 3656 Š. Emerald Avė.

FOR SALE PROPERTIES 
Marųuette Park 6 and 6 rooms 

new brilk, both flats hot water 
heat, bungalow roof — $8000.00. 
5 room brirk bungalovv new heated, 
lot and half — $5000.00.

4 and 4 rooms new brick Ist hot 
water heat — $6500. 4 room cottage 
hot water heat basement, mušt be 
sold. Make offer.

5 and 6 rooms frame
ment Ist flat hot water heat, ga- 
rage — $3,000. Casoline station 6 
pumps completely eųuipped ground 
buildmgs and all sacrifice $8500.00. 
BusinneS property to trade for 
private property. Honest trade. 
CHARLES URNICH (URNIKAS)

2500 W. 63rd St., 2nd Floor.

PARDAVIMUI 3 flatų namas po 
4 kambarius, 
Taipgi 
Western 
davimai geroj vietoj ir pigiai, 
vininkas 7133 So. Rockwell St. 
lubos.

7133 So. Rockwell. 
bizniavas lotas ant 70 ir 
avė. su planais, abu par- 
geroj vietoj ir pigiai. Sa- 

‘ 1

nice ce-

BIZNIERIAMS PROGA
Pardavimui krautuvė, tinkama 

bile kokiam bizniui. Dabar yra ta
verna, su namu, daranti gerą biz
nį. štoras ir 3 flatai muro namas, 
tinkamas ir ofisams, Marąuette 
Pąrk kolonijoj, apie 10 metų senu- 
mb, apšildomas. Pigiai už cash ar
ba maino ant mažo namo, farmos 
netoli Chicagos arba gerų lotų ag 
ką kitą. Kas norite laimėti gerą 
bargeną, atsišaukite greitai.

JOSEPH VILIMAS^
6800 S. Maplewood avė.

Tel. Hemlock 2323
PASITIKRINKITE!

12 apartmentų, kampinis namas 
6x4, 6x5, metinė renda $5820. Grei-r 
tam' pardavimui $20,000. Reikia 
$5,000. 6 apartmentai garo šildy
mas, 3x5, 3x4 kambarių, rendos 
metams $1860, greitam pardavimui 
$7800. $2000 reikalaujama. 
MIDDLE STATĖ MORTGAGE

3943 Irving Park Blvd. 
Keystone 8700.

CO.

LABAI PIGIAI 2 akrai geros že
mės, tinkami daržovėms auginti. 
Priemiesty prie Chicagos gatveka- 
rių. Galima pastatyti ir namą ant 
lengvų išmokėjimų, graži apielinkė,, 
pigios taksos, geros gatvės, kaina 
už žemę $950.00. J. Vilimas, 6800 
So. Maplevvood Avė. Tel. Hemlock 
2323.

i

,■ NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
' PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA ,

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
~THK HOME OF FINE FURNITURE* SINCE 1904

?1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

A. + A.'
JONAS KRISČIUNAS 

3127 S. Union Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu H I birželio 29 dieną 1939m. Gi

męs Panevėžio apskr., ' Klo
vainių parapijoj, Sitkūnų kai- g 
me. Paliko dideliame nuliu- B 
dime moterį Jievą, po tėvais 

IBručaitę, 3 sūnūs: Joną ir 
martę Agnės, Bronislovą ir 
martę Rose in Povilą, dukterį 
Oną Thurston ir žentą Ted., 
2 anukus, 2 brolius: Kazimierą 
ir Stanislovą ir daug kitų gi
minių. Lietuvoj seserį ir kitus 
gimines. Priklausė Simano 
Daukanto Draugystei. Kūnas 
pašarvotas randasi Mažeikos b 
koplyčioje, 3319 Lituanica 
Avė. v

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, liepos 3 d. 8 vai. ryto iš 
koplyčios į šv. Jurgio para
pijos bažnyčią kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Jono Kriščiūno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 

Ilyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame

Moteris, Stinai, Martės 
Duktė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktorius S. P. Ma- H 
žeika. Tel. Yards 1138-39.____ E

Draugystė Saldžiausios širdies 
Viešpaties Jėdaus laikys pusmetinį 
susirinkimą 2 dieną liepos 1 vai. 
po pietų Chicagos Lietuvių Audi
torijoj, 3133 S. Halsted St. Malonė
kite Visi nariai'atsilankyti į šį su
sirinkimą, nes randas adug svarbių 
dalykų aptarti dėl draugijos labo.

PASARGA: Draugija priešmeti- 
niame susirinkime nutarė permai
nyti susirinkimus iš 1-mo antra
dienio į pirmą sekmadienį 1 vai. 
po pietų toj pačiij svetainėj. Ne
pamirškite, draugai, kad bus laiko
mi susirinkimai kas pirmą sekma
dienį 1 vai. po pietų kiekvieną mė
nesį.

Pirmininkas Juozapas Bubnis 
Nutarimų rast. Frank Bakutis.

PARENGIMAI
Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 

Draugijos piknikas., bus nedėliok 
liepos 2 d.. Jurgio Kubiliaus dar
že.. (ties . Tautiškomis kapinėmis). 
Gera orkestrą šokiams, daug dova
nų ,del laimėjimo. Pradžia iš ryto...

JUOZAPAS’CERNAUSKAS

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

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

1

PARSIDUČDA naujas moderniš
kai budavotas mūrinis namas (prie
miestyje). Lotas 100X150, yra daug 
vynvuogių, labai graži vieta, 
kitas medinis namas 
Prieina taip, kad Šis 
bvt parduotas greitai, 
pigiausią kainą. Matyk, 
vo pasiūlymą.

CHARLES URNICK
2500 W. 63rd St., 2-ros lubos 

Teisingas patarnavimas.

ir 
užpakalyje, 

namas turi 
nors ir už 
ir duok sa-
(Urnikas)

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

JOSEPH VILIMAS, 
6800 S. Maplewood avė.

Tel. Hemlock 2323
BUILDING SERVICE & SUPPLIES 
Namų Patarnavimas ir Reikmenys

RENDON ar pardavimui Union 
Tavern su fixtures ar be. Norim 
pasilsėti. Savininkas ant vietos. M. 
Zacker, 3437 So. Union Avė.

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 
po 4 kambarius, su groserne. Vis
kas naujausios mados įrengta. Par
duosiu nebrangiai.

1325 So. 50th Ct., 
CICERO, ILL.

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

I ARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

RESTAURANTAS pardavimui, 
geroj apielinkėj, geras biznis. Prie
žastis pardavimo — nesveikata.

Boulevard 6965

GASOLINO stotis, lunch room, 
prie U. S. kelio No. 6, 5 mylios į 
pietus nuo Joliet, — $1,700. Gaso- 
lino stotis, lunch 1 room, moderniš
ki kambariai gyvenimui, prie U. S. 
kebo Nų. 6, 4 mylios į pietus nuo 
Joliet — $5,500. Mr. Porter, 1122 
Bryan Avenue, Joliet, III.

UŽ

ir

NAMAI PARDAVIMUI
Bargenas, turi būt parduoti 

cash dėl likvidavimo trust 
1.

Dviejų akštų su skiepu muro
medžio namas, 1834 S. Racine 
Avenue, Chicago. Apačioj krautuvė 
ir 4 kambarių flatas, antrame aukš
te 7 kambarių flatas, pečium šildo
mas, 2 karų cementinių bloksų ga
ražas. Kaina $1400, visi taksai ap
mokėti.

JOE’S Tavern pardavimui, 3901 
S. Wentworth Avė.

GROSERNĖ ir namas pardavi
mui. / Skersai kelio nuo lietuvių 
bažnyčios ir mokyklos. 4412 South 
Cal/fornia avė.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 30 dieną 6 vai. Va
karo 1939 m., sulaukęs 58 m. 
amžiaus; gimęs,žiūriu kaime, 
Žagarės parap. Amerikoj iš
gyveno 34 metus. Paliko di
deliame nubudime moterį Ma
rijoną, 2 dukteris: Josephine 
ir Prancišką ir jų šeimynas 
ir daug kitų giminių. Kūnas 
pašarvotas randasi 1918 Canal- 
port avė.

Visi a. a. Juozapo, černaus- 
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti šermenyse.

PARSIDUODA kampinis taver
nas. Labai pigiai, Renda pigi. Kam
bariai gyvenimui užpakalyj. 959 N. 
Monticello.

TAVERN pardavimui, prie gat- 
Vėkarių linijos. Geras kampas.

1724 W, 47 St.

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

12217 S. Halsted St.

2.
IV2 aukšto muro ir medžio 

cottage, su skiepu, 1851 W. Cullerton 
St., Chicago. 2 flatai po 4 kamba
rius, furnace šildomi, kaina $2200. 
Visi taksai apmokėti.

3.
Dviejų aukštų su skiepu mūrinis 

namukas, 1942 S. Harding Avė., 
Chicago. Apačioj 6 kambarių fla- 
tas, karštu vandeniu šildomas, 2 
aukšte 6 kambarių flatas pečiumi 
šildomas. 2 karų garažas. Kaina 
$5000. Visi taksai apmokėti.

4.
Vieno aukšto su skiepu mūrinė 

cottage, 3512 W. Lake St., Chicago. 
5 kambarių pečiumi šildomi, kaina 
$1000. Abelnos taksos nemokėtos.

JOHN G. ZELEZNY & CO., 
3856 West 26th St., Chicago 

Phone Crawford 5300

FARMA ant pardavimo, 1 mylia 
nuo miesto ir mokyklų, 93 akerių 
žemės, 20 akerių gerų greipsų, 10 
akerių miško, daugiaus geras lau
kas. Visi nauji budinkai, gražus di
delis staldas, 12 rūmų namas, yra 
gesas, elektra, maudynė, vanduo 
namie, namas ant cemento funda
mento, geras beismentas, dviejų 
karų garažas, vištininkas ir daug 
mažų budinkų. Arti dviejų ežerų 
— gerai maudytis ir Žuvauti. Kai
na $4,900 su visu krapu, be greip
sų krapo $4,400.00.

Nereikia agentų, nė visų pinigų, 
savininkas turi gerą bižnį mieste 
ir duoda savo paskolą pusei sumos 
arba ir daugiau dėl pirkėjo.

Atsišaukti laišku arba atvažiuokit 
pažiūrėti.

ANDREW WASKO, 
Paw Paw, Mich. 

mile East of Paw Paw City

80 AKERIŲ farma parsiduoda Su 
gyvuliais, mašinom, javais, gera 
žemė, viskas auga, geros trobos, 
elektra įvesta, ant cementinio ke
lio, mailė nuo miesto.

KITA farma 70 akerių, geros 
trobos, gera žemė, viskas auga, 

mailės nuo miesto, parsiduoda 
pigiai. Platesnių žinių klauskit 
laiškų. Z

PETER WESTON,
R. No. 3, Bok 35, 

SCOTTVILLE, MICH.

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

PARSIDUODA medinis 6 kamb. 
namas, karštu vandeniu šildomas, 
2 karų garažas. Geroj apylinkėj, 
gera transportacija, $4500.00. 6831 
S. Claremont. Hemlock 0240.

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

Yards 1299

PARDAVIMUI 2 farmos: viena 5 
akrų, yra gasolino stotis, didelis 
vištininkas, galima laikyti 1000 viš
tų, 2 karų garažas, barnė, 2 akrai 
aviečių. O antra farma 20 akrų. 
Katrą norėsit, tą galėsit pirkti. 
Parduosime pigiai.

MARTIN ZAROMSKY, 
R. 1, Box 208 

KENOSHA, WIS. f
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ŠIANDIEN PRASIDEDA SIMFONINIAI 
KONCERTAI GRANT PARKE

Sekmadieniais Koncertai Bus Rengiami 
Jackson, Lincoln ir Garfield Parkuose
šįvakar, jeigu oras bus ge

ras, Grant Parke prasidės va
sarinių simfonijos koncertų se
zonas.

66 koncertų serijų atidarys 
du moterų orkestrai: Chieago 
Moterų Simfonijos orkestras ir 
Phil Spitalny “Hour of Charm” 
orkestras, kuris per žiemų da
vė reguliarius radio koncertus 
per NBC stočių tinklų.

Abiejuose orkestruose groja 
tiktai moterys, bet vedėjai yra 
vyrai. Moterų simfonijai diri
guos garsus chicagietis muzi
kas, Izlcr Solomon. o radio or
kestrai, Phil Spitalny.

Koncertai Grant Parke yra 
nemokami. Jie įvyks kiekvienų 
vakarų, neišskiriant sekmadie
nius, per visų vasaros sezonų, 
iki Labor dienos, kuri šiemet 
išpuola rugsėjo 4.

Sekmadieniais, per vasarų, į- 
vyks koncertai ir kituose Chi
cagos parkuose, būtent, Jack
son, Lincoln ir Gąrfield par
kuose, taipgi Navy Pier prie
plaukoj. Jeigu nebus netikėtų

Šiandien Pradeda 
Veikti Nedarbo 
Pensijų Fondas
Fondo Raštinės Jau Priima 

Aplikacijas
Šiandien Illinois valstijoj pra

deda veikti nedarbo apdraudos 
fondas, kuris mokės nedarbo 
pensijas 33,000-čiams Illinois 
valstijos bedarbių.

Šiandien Fondo raštinės pra
dės imti aplikacijas nuo bedar
bių, kuriems pensijos priklauso, 
ir pirmus čekius išsiuntinės a- 
pie liepos 25 dienų.

Pensijas gaus visi darbinin
kai, kurie dirbo privatinėj pra
monėj ar bizniuose per 1938 
metus ir uždirbo bent $225. 
Pensijas negaus darbininkai, 
kurie dirbo tokiose įstaigose, 
kurios samdo mažiau 8 darbi
ninkų, taipgi pensijų negaus u- 
kio darbininkai, tarnai ir tar
naitės, valdžios darbininkai, vai
kai, jurininkai ir gelžkeliečiai.

Illinois valstijos nedarbo ap
draudos fondas turi $150.000.- 
000 iždų ir iš jo mokės bedar
biams pensijas nuo $7 iki $16 
kas savaitę.

Bedarbiai, kuriems pensijos 
priklauso, yra raginami aplika-

v CLEVELAND, O. — 1 mė
nesio kūdikis Tonita Estelie, 
kurių motina Mrs. Isabelle 
Farrell pardavė vienai pitts- 
burghiečių šeimynai už $50.00

permainų, tai visi koncertai 
prasidės 8 valandų vakare.

Šio vakaro Grant Parko kon
certo programas bus štai koks:

I Dalis
(Pildys Simfonijos orkestras)

1. Overtrue — “Mary Wives of
Windsor” ..............  Nicolai

2. Unfinished Symphony ..... .
.............................. Schubert

Allegro moderato 
Andante con moto

3. Valse from Serenade for
. Strings ....... Tschaikowsky

4. Polonaise from “Eugen
Onegin” .... Tschaikowsky

5. Phaeton ........... Saint-Saens
6. Russian Sailor’s Dance from

“Red Poppy” .........._ Gliere
II Dalis

(Hour of Charm Orkestras)
Numeriai bus paskelbti vie

toj. Dalyvaus Evelyn Kaye, kon- 
cert meisteris, Maxine Marlowe, 
Contralto, The Three Words, 
Dainininkų Trio, The Singing 
Strings.

cijas priduoti artimiausiai fon
do raštinei. Tų raštinių Chiea
go j yra 19, o už Chicagos 38. 
Aplikacijas reikia priduoti savo 
distrikto raštinėn, nes kitur jos 
nebus priimamos. (Raštinių su
rašąs ir distriktai Chicagoj til
po vakar dienos “Naujienose“).

Nepasisekė Jiems 
Apiplėšti Alinę 
Brighton Parke
Ir Savininkas žinojo Kaip Var 

toti Revolverį
BRIGHTON PARK — Vakar 

anksti rytų į Andriaus Radise- 
wicz-Radisevičiaus alinę, adre
su 4414 S. Rockwell avenue, at
ėjo du jauni vyrai ir užsisakė 
po alų. Išbaigęs stiklų, vienas 
iš jų išsitraukė revolverį ir su
šuko, “Čia ‘hold-up’, duok pini
gus.“

Alinės savininkas Radisewicz 
nenusigando, bet siekęs po ba
ru, lyg pinigų paduoti piktada
riams. Pasiėmė ten buvusi re
volverį ir pradėjo į juos šaudy
ti. Vienų sužeidė, bet kitas,, ro
dos, išliko sveikas.

Piktadariai irgi ėmė šaudyti 
ir paleido į Radisewicz’ių apie 
dešimts šūvių, sužeisdami jam 
dešinį kulšį. Abu piktadariai 
pabėgo, o alinės savininkas da
bar guli Southtown ligoninėj.

Suėmė Keturis Jaunuolius
Glencoe policija vakar suėmė 

keturis jaunuolius ir apkaltino 
juos apiplėšimu Wilson Gee ali
nės, pęie Skokie vieškelio, neto
li Waukegano. Suimtieji yra 18 
metų William Goodwin, 1830 
Larrabee, Albert Zeivel, 18, nuo 
738 Locust st., Wilmette; 17 
metų Frank Thomas, iš Glen- 
view, ir 22 metų Frank Fran
ciu, taipgi iš Glenview.

Du Užsidarę Bankai 
Moka Dividendus

Lake View ir Pinkert
Valstijos generalinis audito

rius Edward J. Barrett vakar 
paskelbė, kad du užsidarę ban
kai Chicagoj išmokės po 5% 
dividendų.

26,000-čiai depozitorių Lake 
View State ir Pinkert State ban
kų gaus $303,992.59.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.

Velionės Vernos 
Dauderienės 
Atminimui

Visi Waukeganiečiai Liūdi .
Apsunkintomis širdimis ir 

graudingomis mintimis wauke- 
ganiečiai sako sudiev Vernai 
Dauderienei, kuri netikėtai pa
sitraukė iš musų tarpo.

Nors ji neilgai Waukegane 
gyveno, bet per tų trumpų lai
kų įsigijo burius draugų. Jos 
linksmas būdas ir nesididžiavi- 
mas visiems patiko. Tarp jos 
draugų buvo maži vaikučiai, 
jaunuoliai ir seni žmonės. Tik 
meiliais žodžiais ji kalbino sa
vo draugus, niekuomet neįžeis- 
dania artimo jausmų.

Nenuilstančiai ji dirbo Wau- 
kegano Kultūros Draugijai ir 
Liuosybės Chorui. Rėmė visus 
lietuvių meniškus parengimus, 
nereikalaudama jokios pagar
bos nė paaukštinimo. Ji pakėlė 
Waukegano lietuvių kultūrų sa
vo talentu ir interesų platumu.

Paliekame nuliūdę ir tiktai 
tame randame ramumo, kad 
mes buvome laimingi jų pažin
ti ir turėti velionę savo tarpe. 
Ji pagražino musų visų gyveni
nių. Helen Gabris,

\Vaukegan, III.

J. Žukas Išvažiuoja 
Lietuvon Liepos 12

Chicagon Negreit Tesugrįš
Chicagos Parkų teniso čam- 

pionas (1938 metais) Juozas 
Žukas netrukus išvažiuos Lietu
von. Chieago apleis liepos 9 ar
ba 10, o liepos 12 d., sės į lai
vų “Normandie“, New Yorke.

Sportininkas Žukas, kuris 
pirmiau būdamas Lietuvoj pa
sižymėjo teniso ir krepšinio lo
šime, yra kviečiamas Lietuvon 
p. Kazlausko, Lietuvos Teniso 
Sųjungos pirmininko.

Jis dar nežino kiek laiko Lie
tuvoj darbuosis, bet nesitiki 
Chicagų greitai pamatyti. Lietu
voj daugiausia užsiims teniso 
lošimu.

A U ALi!'-N AUJ1H.N U £elepn»»io
I0WA CITY, IA. — Žemes Ūkio sekretorius ir delegacija iowiečių, ku- 

rie sutiko jį, kai NVallace atvažiavo dalyvauti šio miesto 100 metų sukaktuvėse

Naujlenų-Acme Teiephoto.
Igor> Cassini, laikraštininkas, kuris liko smala išteptas ir plunksnomis api

bertas.

Chicagoj Lietuvių 
“Palangoj” — 
Indiana Dunose

. ■' ; - ■

Lietuvių Vasarnamius 
' ■

Aplankius

Praeitų sekmadienį, birž. 18, 
Brighton Park Moterų klubas 
r jaunuolių organizacija suren

gė šaunų išvažiavimų. Apie 8 
valandų ryto su Checkerway 
autobusu, vairuojant J. M. 
Mack’ui, apie kęturiasdešimts 
asmenų pasileidom į Sand Da
nes, pas p. Zabukus, kurie turi 
puikų vasarnamį aprūpintų vi
sokiais patogumais, ir atoslo- 
gininkams ir šiaip užklydusiems 
svečiams.

Nė dviejų valandų neteko va
žiuoti. štai, ir pamalėme Kache- 
rauskų artištiška^į/nupieštų gra
žiausiom šp^Tvom pavilionų 
Svečių ten privažiavo daugybe 
su naujutėliais automobiliais, 
visur lik žėri.

Tas pats ir pas Zabukus. Li
pam laukan. Mus sutiko daug

LOS ANGELES, Cąl. — Mrs. 
Margaret Campbell, religinės 
sektos sekretorė, kurių nežino
mi piktadariai mirtinai su-

jau iš vakaro)atvykusių svečių. 
Visi linksmi. Puniškienė, Kiau- 
nienė, Ragauskienė ir dar vie
na jauna graži ponia daro tvar
kų.

Smėlio Kalnuose
A. Zabukienė praneša, kad a- 

pie 2-rų valandų bus duodami 
pietus. Daugelis išsisklaidėme 
ir bėgome į papludymį maudy
mosi kostiumais- apsivilkę. Mi- 
ehigan ežeras neramus. Nors 
vanduo itin šaltas, bet kaip jau
nimas, taip ir mes, senesni, su 
vilnimis tikrai puikiai žaidėme. 
O saulutė savo karštais spindu
liais labai greitai padarė kūnų 
raudonu. Ypač patekus į šiuos 
smiltynų kalnus ir į juos ko
piant. į

Laikas jau pietums. — Kiek 
čia tų chicagiečių! Gaspadinės 
ir p. Zabukas kaip vyjurkai, 
taip sumaniai patarnauja. 
Skamba muzika, Zabukienės va
dovaujami jaunuolių choras ir 
kiti šaupiai dainuoja pagerbi
mui tėvų. Mat, lai buvo jų die
na.

Atvyksta p. Krukai. Pamatę 
jaunų profesionalę, simpatiškų 
ir judrių p. Krukienę, pasitinka 
su gėlėmis ir nuoširdžiai jaunų 
daktarę sveikina, linkėdami ge
riausios kloties pasiekus tikslų 
savo darbe. Mat, p. Krukienė 
yra šio Moterų Klubo narė ir 
darbuotoja. Taigi, ir dėkingos 
pagarbos užsitarnavo.

Kiti Atostogininkai
Teko aplankyti kiek toliau 

esantį p. Kacucevičienės “rau- 
■dondvarį“, kuris turi vienuoli
kę kambarių vasarotojams. Vi
sur švaru, ir lengvos yra sųly- 
gos a^ostogininkams. Čia buvę 
visi patenkinti, nes viela graži 
ir oras tyras.

Štai susitinku ir senus biru- 
tiečius į “beech’ių“ traukiant, 
J. Puišį su Bertha, J. Puodžiū
nų, p-lę Rapoliutę, K. Petrokų. 
Mums kų. tik pradėjus važiuoti, 
p-lė Poniuškailė visų musų ek
skursijų “nųpikčino“,ir taip ma
loni dienelė greitai prabėgo. 
Dainas traukdami laimingai pa
siekėme tų pačių vietų iš kurios 
buvome išvažiavę. R. š.
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Budriko Radio 
Programas

Pasiklausykite Budriko radio 
programo sekmadienio vakare 

’iš stoties WCFL., 970 kil., 9tų 
valandų Chicagos laiku. Pro
gramas visur aiškiai girdimas. 
Simfonijos orkestrą groja lie
tuvių liaudies melodijas. Dai
nuoja žymus dainininkai — 
Ona Juozaitienė, Chapas ir ki
ti, pritariant didžiulei orkes
trai.

Mėgėjas Klausytojas.

“Progrėss” Programe 
Dainuos Naujos Gady
nės Choras ir kiti

Rytoj, sekmadienį, litų va
landų prieš piet, radio klausy
tojai turės tikrai smagių va
landėlę, klausydami gražaus ir 
įdomaus lietuviško radio pro
gramo. Pranešama, kad pro
gramo išpildymui yra užkvies
ti žymus dainininkai ir daini
ninkės, ir visas Naujos Gady
nės Choras, kuris po vadovy
be J. Steponavičiaus, padainuos 
rinktinų kompozicijų ir gražių 
pavasario liaudies dainelių.

Prie to girdėsite gražios mu
zikos, naudingų patarimų ir 
svarbių pranešimų. Kalbės Adv. 
Gugis ir kiti. Ypač radio klau
sytojai, kurie reikalauja įvai
rių namams reikmenų, girdės 
pelningų pranešimų iš Progress 
Krautuvės apie čia einantį di
džiulį 7nių metų sukaktuvių 
paminėjimo išpardavimų. Pa
tartina visiems, nepamiršti pa
siklausyti.

Rep. J. J.
> J - ■

Pavyzdingų Tėvų 
Gabus Sūnus — 
Algirdas Pocius
t - - - - r

Su Pasižymėjimu Baigė 
Fenger Mokyklų

WEST PULLMAN. — Senų 
vietos gyventojų biznierių Ka
zimiero ir Sofijos Pocių, sū
nūs Algirdas šį mėnesį užbai
gė Fenger High School su pa
sižymėjimu.

Algirdas skambina pi j ana, 
mėgsta, baletų ir yra linkęs prie 
žurnalizmo. Fenger High 
School’ėj buvo laikraščio re
daktorium.

Su šitos mokyklos užbaigtu- 
vėmis, Algirdo draugai suren
gė jam draugiškų puotų, 

r
Tėvas — Gabus Muzikas

Malonu prisiminti, kad ir 
Algirdo tėvai yra prabėgtus. 
Kazys Pocius, sėkmingai gro
jęs 6 metus garsioj Kun čio 
Bagdono Oginskio orkestroj. 
1907 m. atvykęs į Chieago, III., 
K. Pocius kartu su Jonu Riš
kų suorganizavo Aido Chorų 
bei scenos ratelį.

Bronio Vargšo laikais pri
klausė prie LSS. 4 kuopos. 1910 
metais suorganizavo Audros 
Benų, Roselande, ir pats buvo 
to beno lyderiu. Priklausė prie 
Beno Lietuva ir jame sekreto
riavo ir t.t. Dabar priklauso 
SLA. 55 kuopoj.

Susipažinęs su grakščia pa
nele Sofija šalkauskaite, 1919 
m., su ja apsivedė.

P-ų Sofijų Pocienę pažįstu 
tik tiek: kartų “Oginskinių” 
pokilyj ji dainavo, lietuvių, len
kų, rusų, anglų ir žydų kal
bose, ir visi svečiai pripažino, 
kad ji gabi, ir smagi moteriš
kė.

Biznyj Per 15 Metų
Pp. Pociai turi biznį po ant

rašu 715 W. UOth St., West 
Pullman’e. Apie 15 metų sėk
mingai biznyj darbuojasi.

Kaip Algirdui, taip jo bro
liui ir jo tėveliams linkiu ge
ros sveikatos.

žemaičio Sūnūs.

VAKAR 
CHICAGOJ
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• Užklupęs du piktadarius- 
brolius beplėšiant butų ties 9524 
Bell avenue, policija vienų nu
šovė, o kitų sunkiai sužeidė. 
Užmuštasis buvo Steve Melish, 
21 metų jaunuolis, nuo 220 
West 109th Street. Jo sužeis
tasis brolis Edward, 19 metų 
amžiaus, pabėgo.
• Prie Cicero ir West Madison 
kryžkelio vyko ‘Jcauliukų“ lo
šimas. 40 metų pj^eivis Jack 
Souhrada, nuo 4501 W. Wash- 
ington Boulevard, jaunus loši
mo dalyvius subarė. Bet Souh- 
rados pastabos jaunuoliams ne
patiko ir jie pradėjo jį mušti. 
Souhrada vakar rytų pasimirė 
Loretto ligoninėj, o keturi muš
tynių dalyviai šiandien sėdi ka
lėjime, apkaltinti jo užmuši
mu. Suimti jaunuoliai yra, 21 
metų Ed\vard Stevenson, 321 
N. Kildare, 26 metų Peler Tra
kas, 4926 W. Harrison st., 21 
metų Theodore Kourtsaunes, 
5110 W. Madison Street, ir 20 
metų Joseph Ponento, 159 N. 
Lavergne avė.
• Vakar Chicagon atvyko vy
skupas Paul Yu-Pin, Kinijos 
valdžios atstovas ir narys Ki
nijos šelpimo Sųjungos. Vy
skupas Pin pasakys chicagie- 
čiams kalbų per radio stotį 
WLS liepos 6 d., (nuo 12:24 
dienų iki 12:30).
• Nepilnai aštuoni metai at
gal, Brookfieldė, III., buvo nu
žudytas vaistininkas William 
J. Stinson. Vakar kriminaho 
teismo teisėjas Lindsay pasky
rė ilgus kalėjimo terminus 
dviems jaunuoliams, kurie yra 
kaltinami nužudymu. Robert 
Wilson, 5488 Hyde Park, turės 
kalėti 25 metus, o jo draugas 
Otto Gehrke, 14 metų.
0 Du 19 metų jaunuoliai va
kar unkšti rytų pasivogė auto
mobilį ir išvažiavo pasivažinė
ti. Prie 41-mos ir Kedzie jie 
atsimušė į gatvekarių vielų 
stulpų ir sudaužė. Abu buvo 
uždaryti kalėjime. Jie yra Wai- 
ter Kielusiak, nuo- 2215 South 
Albany, ir Edward Wysopal, 
nuo 2214 S. Albany. Automo
bilis priklausė chicagiečiui 
Dewey Patterson, nuo 3110 W. 
Cermak.
• Vedybų biuras skelbia, kad 
per birželio mėnesį, neskaitant 
vakar dienos, išdavė 4,513 ve
dybinius leidimus. Tai yra apie 
500 daugiau, negu pernai.
• Iškritęs iš vyšnių medžio 
savo namo kieme, užsimušė 55 
metų Rollin Bell, 518 Tremont 
avenue, apdraudos agentas.

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS
• Prie Exchange avenue ir 
Western, iš važiuojančio auto
mobilio iškrito ir užsimušė 17 
melų mergaitė, Marion Adams, 
nud 82 West lst strcet, Crete, 
III. Ji važiavo su keliais ber
niukais ir mergaitėmis, ir vi
si, matyt, šposus krėtė. Sako, 
svaidėsi automobilyj buvusio
mis pagalvėlėmis.

— o —
• Besivydamas greitai važiuo
jantį keleivinį automobilį, sani
tarinio distrikto policistas Chris 
DeVoney įvažiavo su motorcik- 
liu į trokų prie McCormick 
bulvaro ir Simpson gatvės, 
Niles Center, ir užsimušė. Ji
sai gyveno adresu 1430 Cleve- 
Jand avenue.

• Prie Harrison ir Kilbourn 
gatvių po automobilio ratais 
žuvo 7 metų mergaite Dolores 
Pratt, • 4520 Harrison Street. 
Automobilį valdė Mrs. CIara 
Puzes, nuo 4702 N. St. Louis 
avenue.




