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Vėl Reikalauja Pakeisti
PAKEITIMAS REIKALINGAS J. VALSTIJŲ 
NEUTRALITETO IR APSAUGOS INTERE

SUOSE - SAKO PREZ. ROOSEVELTAS

TELEGRAMOS 
Iš LIETUVOS

TRIUMFALIŠKAS ŽEMAIČIŲ 
PLENTO APVAŽIAVIMAS.

Rekomenduoja priimti valstybes sekreto
riaus Hull’o programą

Suvaržyti Amerikos piliečiųVVASHINGTON, D. C., lie
pos 14. — Prezidentas Roose- 
veltas penktadienį vėl pasiun
tė kongresui reikalavimų pa
keisti Jungt. Valstijų Neutra
lumo Aktą šioje kongreso se
sijoje.

Kongresas gavo valstybės 
sekretoriaus Hull’o programų 
Neutralumo Aktui pakeisti, o 
prez. Rooseveltas pridėjo savo 
pastabas. Tos pastabos tarp ki
ta ko sako, kad jis, preziden
tas, jau kurį laiką aiškiai ma
to, jogei Amerikos neutralite
to ir apsaugos interesuose rei
kia, kad kongresas padarytų 
nutarimų, kuriuos valstybės 
sekretorius rekomenduoja.

Hull’o programa susideda iš 
šešių punktų. Ji pataria:

Uždrausti Amerikos laivams 
plaukti į karo zonas;

Hitleris prašęs išva
ryti svetimšalius 

iš Italijos
ROMA, Italija, liepos 14. — 

Diplomatiniuose rateliuose kal
bama, kad Italijos valdžia da
vė įsakymą visiems svetimša
liams išsikraustyti iš Tyroliaus 
srities, šiaurės Italijoj, Hitle
rio prašoma.

Dalykas esąs toks, kad Ita
lija nori šitoje provincijoje, 
kurią gavo iš Austrijos po Pa
saulinio karo, panaikinti “vo
kišką įtakų”. Hitleris tam pri
tariąs. Tačiau jis paprašęs 
Mussolinį pašalinti iš Tyroliaus 
bendrai visus neitalus, kad ne
atrodytų, jogei kampanija krei
piama vien prieš vokiečius.

Įvyko policijos-strei- 
kierių kautynės Min- 

neapolise
MINNEAPOLIS, Minn., lie

pos 14. — Penktadienį įvyko 
4,000 WPA pikietų ir policijos 
susirėmimas šiame mieste. Po
licija mėtė ašarines bombas j 
pikietuotojų minią. Keletas 
žmonių sužeista. Dėl dujų ap
alpo trys policininkai. Pažymė
tina, kad streikieriai nevarto
jo nė lazdų, nemetė nė akme
nų į policiją.

Du policininkai apalpo nuo 
dujų todėl, kad jų automobily 
eksplodavo gasinė bomba.

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

Debesuota; vidutinio šiltumo 
temperatūra; vidutinio stipru
mo ir lengvi šiaurės rytų vė
jai; saulė teka 5:27 v. r., lei
džiasi 8:24 v. v.

keliones karo zonose;
Reikalauja, kad nupirktos 

Amerikoje prekės butų gabe 
narnos kariaujančioms šalims 
tų, kariaujančių šalių, vardu;

Pataria palaikyti esamus 
įstatymus, kurie draudžia duo
ti paskolų kariaujančioms ša
lims ;

Pataria reguliuoti rinkimą 
aukų kariaujančioms šalims, 
ir

Pataria palikti Amunicijos 
Kontrolės Tarybą ir sistemą, 
kuri reikalauja gauti iš vald 
žios leidimus (laisnius) ginklų 
ir amunicijos pardavimui.

Hull sako, kad šita progra
ma esanti geriausia, kokią pa
vyko padaryti po daugelio pa
sitarimų su kongreso ' nariais 
klausimu, kaip išlaikyti Jungt. 
Valstijas nuo įsivėlimo į ka
rą.

Federalinė valdžia 
pasiuntė du agentus 

į Harlan kauntę
HARLAN, Ky., liepos 14. — 

Teisingumo departamentas Wa 
shingtone pasiuntė į Harlan 
<auntę, Kentucky valstijoje, du 
agentus. Jų užduotis yra iš
tirti, kokioje aplinkumoje šio
mis dienomis Harlan kauntėje 
vyko milicijos ir angliakasių 

susirėmimas, kuriame vienas 
angliakasis tapo nušautas, o 
keturi angliakasiai ir du mi- 
icininkai sužeisti.

John Lewis, angliakasių uni
jos prezidentas, atsišaukė į ge
neralinį pfokurorą Murphy pra
šydamas sulaikyti milicijos te
rorą Harlan kauntėje. Murphy 
pareiškė, kad nutarimas pasių
sti į Harlan kauntę federali 
nius tyrinėtojus buvo padary
tas pirma, negu jis gavo Lew- 
iso laišką.

Tuo tarpu Levvis aiškina, jo 
gei Kentucky valstijos guber
natorius Chandler keršija an
gliakasiams dėl to, kad perei
tuose rinkimuose kasėjai rėmė 
senatoriaus Barkley kandida • 
turą į senatą, o ne Chandlerio. 
Chandler sako, kad Lewiso aiš
kinimas esąs neteisingas, visai 
be pagrindo.

Japonai pasi r u o š ę 
stipriau spausti bri

tus Tientsine
TIENTSIN, Kinija, liepos 14. 

— Japonų kariuomenės vado
vybė Tientsine, Kinijoj, sako, 
kad blokada prieš britų ir fran- 
euzų koncesijas iki šiol buvu
si švelni, kad reikalui esant 
jie padarys ją daug aršesnę, 
šitas įspėjimas yra skaitomas 
kaipo japonų paraginimas bri
tams nusileisti derybose, kurios 
prasidės šeštadienį.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
HARLAN, Kentucky. — Streikuojančių C. I. O. angliakasių pikieta prie Stanfil kasyklos, kur milici

ja nušovė angliakasį ir šešis sužeidė.

RUSAI UŽMUŠĖ 2,000 JAPONŲ 
MONGOLIJOJE

AREŠTAVO DU LAIKRAŠTININKUS 
KAIPO ŠNIPUS

MASKVA, Sovietų Rusija, 
liepos 14. — Sovietų Rusijos 
žinių agentūra Tass penktadie
nį paskelbė," kad- nuo liepos 5 
iki liepos 12 dienos rusų ir 
mongolių kariuomenė Mongoli
joje atrėmė dvi japonų ata
kas.

Šitose kautynėse, sako rusų 
pranešimas, 2,000 japonų buvo 
užmuštų ir daugiau nei 3,500 
sužeistų. Rusai tebelaiką pozi
cijas Chalka upės rytų pusėje 
(Tuo tarpu japonų pranešimai, 
išleisti kiek pirmiau, sako, kad 
japonai nustūmė rusus į vaka
rus nuo Chalka upės.)

Negalima prieš valdžią streikuoti — sako 
prez. Rooseveltas

Nepalankiai įžiūri į WPA streiką \

VVASHINGTON, D. C.,. lie- ferencijos 
oos 14. — Penktadienį prezi
dentas Rooseveltas turėjo pa
sikalbėjimą su spaudos atsto
vais. Vienas korespondentų už
klausė, ar jis, prezidentas, su
tinka su generalaus prokuroro
Frank Murphy pareiškimu, kad 
negalima streikuoti prieš vald
žią?

Prezidentas atsakė: “Prieš 
valdžią streikuoti negalima.” 
Vėliau prezidentas leido jo pa
reiškimą cituoti spaudoje tie
siogiai. šituo leidimu, duodamu 
tik retkarčiais, prezidentas ma
tomai norėjo akcentuoti, kad 
jis žiuri į WPA streiką nei
giamai.

Po pasikalbėjimo su spaudos 
atstovais prez. Rooseveltas pri
ėmė Amerikos Darbo Federa
cijos delegaciją ir jos reko
mendacijas, taikomas kovai 
WPA darbuose pašalinti.

William Green, po konferen
cijos pareiškė, kad p. Roose
veltas pažadėjo pažiūrėti, kas 
bus galima padaryti. Green pa
aiškino, jogei vienas dalykas 
buvo konferencijoj ypatingai 
akcentuojamas — būtent tas, 
kad yra būtinas reikalas mi
nimam algų skalę palaikyti. 
Kitas dalykas susilaukęs kon-

Rusai . ir mongolai kautynė
se su japonais netekę 293 ka
reivių. Be tOj.Jrusų it mongolų, 
buvo sužeist^u653.

Rusai kautynėse nušovę 61 
japonų lėktuvą, paėmę 254 be
laisvius, užgriebę, 70 kulkos
vydžių, 15 šarvotų sunkvežimių 
ir keturis tankus. Patys gi ne
teko vienuolikos lėktuvų.

Viso, rusų pranešimu, nuo 
gegužės 28 dienos, kai kauty
nės Mongolijos fronte prasidė
jo, iki liepos 12 dienos, japo
nai neteko 199 lėktuvų, o so
vietai 52.

dėmesio buvo 
sunki padėtis teatro darbuoto
jų, muzikų, artistų ir bendrai 
baltakalnierių, kurių WPA dar
bai tapo panaikinti Jungt. Val
stijų kongreso įsakymu.

Lenkai sulaikė žir
nių ir pupų eksportą

LAISVAS DANCIGO MIES 
TAS, liepos 14. — Laivų atsto
vai Dancige’ praneša, kad ne- 
begaunama Lenkijos žirnių ir 
pupų, kurių eksportas eidavo 
per Dancigą.

Sakoma, lenkai taupiną žir
nius ir pupas atsargai, jeigu 
karas kiltų.

-Be to, nutrukęs Rumunijos 
kviečių siuntimas per Danei 
gą.

Francuzija ir Brita
nija duos $82,000,000 

■ paskolą lenkams
LONDONAS, AiigŲja, liepos 

14. — Britanija ir Francuzija 
pradėjo derybas su Lenkija 
tikslu suteikti lenkams $82,- 
000,000 paskolą, kad lenkai’ ga
lėtų palaikyti savo armiją mo
bilizuotą.

PARYŽIUS, Francuzija, lie
pos 14. — Paryžiuje areštuo
tas LoUis Aųbin,\ dienraščio Le 
Temtfs redakcijos'.jŠtabo narys. 
Taipgi areštuotas Julien Poi- 
rer, dienraščio Figaro samdi
nys biznio ofise. Pastarasis tu
ri Francuzijos garbės legiono 
medalį.

Abu laikraštininkai yra kal
tinami tuo, kad jie ne tik ėmė 
Hitlerio pinigus už propagan
dą palankią vokiečiams, bet ak

50,000 JAPONŲ SURUOŠĖ DEMON
STRACIJĄ PRIEŠ BRITANIJĄ

TOKIO, Japonija, liepos 14.
— 50,000 susijaudinusių, šau
kiančių ir klykiančių japonų
— vyrų, moterų ir vaikų — 
penktadienį per porą valandų 
su viršum demonstravo prie 
Britanijos ambasados, Tokio 
mieste. Daugiau nei tūkstan
tis policininkų saugojo amba
sadą.

Policija įleido delegaciją iš

Platina peticiją Ka
lifornijos guberna- 4

toriui atšaukti
LOS ANGELES, Cal., liepos 

14, — Kalifornijos valstijoje 
atžagareiviškiej i elementai pra
dėjo rinkti parašus po petici
ja, kuri yra taikoma guberna
toriui Olsonui iš vietos išmes- 

’.i.

Lenkai nuginčija 
girdus apie dery
bas su vokiečiais

VARŠUVA, Lenkija, liepos 
14. — Lenkijos atstovai griež
tai nuginčija girdus, busią len- 
kų-vokiečių derybos dėl Dan
cigo jau prasidėjusios. Lenkai 
sako, kad jie nesutinka ir ne
sutiks atiduoti Dancigą vokie
čiams.

tualiai tarnavo naciam kaipo 
šnipai.

Šitie areštai y padaryti po to, 
kai ą rili i jos ir slaptosios poli
cijos agentai susekė Francuzi 
joje plačią Vokietijos pinigais 
palaikomą organizaciją, kuri 
užsiėmė šnipinėjimu, sabotažu 
ir palankia naciams propagan
da.

Gandai plinta, kad dar šią 
savaitę daugiau nacių agentų 
Francuzijoj bus areštuota.

penkių asmenų į ambasadą. 
Delegacija įteikė ambasados 
sekretoriui rezoliuciją, kuri, 
tarp ko kita, reikalauja, kad 
Britanija atsisakytų nuo savo 
interesų Tolimuose Rytuose.

Ketvirtadienį taipgi ruošta 
demonstracijos prieš britus. 
Tose demonstracijose visoj Ja
ponijoj dalyvavo daugiau nei 
15,000,000 žmonių.

Uždraudė pardavi
nėti čeverikus mote

riškėms basomis 
kojomis

NEWARK, N. J., liepos 14. 
— Sveikatos departamentas už
draudė pritaikyt krautuvėse 
čeverikus pirkėjoms basomis 
kojomis. Sveikatos departa
mentas įspėjo, kad pritaiky
mas čeverikų basoms kojoms 
gali užkrėsti ligomis publiką.

Sveikatos departamentas ne
mini vyriškų čeverikų — vei
kiausia todėl, kad vyrai ba
soms kojoms čeverikų nepri
taiko.

LISBON, Portugalija, liepos 
14. — Dienrašty “Diario de 
Noticias” tapo išspausdintas 
Ispanijos diktatoriaus, gen. 
Franco, pareiškimas, kad jeigu 
kiltų Europoje karas, tai Is
panija pasiliksianti neutrali.

KAUNAS, liepos 9 d. įvyko 
triumfališkas žemaičių Plento 
apvažiavimas, kuriame dalyva
vo Valstybės Prezidentas ir 
apie 200 svečių, žemaičiai pa
plentėse pastatė daugybę gar
bės vartų ir miniomis susirin- 
tę dėkojo Vyriausybei.

VERSLININKŲ KONGRESAS 
PALANGOJE.

KAUNAS, liepos 9 d. — Ke- 
ių tūkstančių verslininkų kon
gresas Palangoje ir keliolikos 
tūkstančių kooperatininkų šven
tė Alytuje pasižadėjo dirbti 
zieningai tėvynės labui.

JAU STATOMAS ŠVENTO
SIOS GELEŽINKELIS.

KAUNAS, liepos 11 d. — 
Darbo Talkos pradėjo ryžtin
gai dirbti ir jau stato švento- 
jios geležinkelį ir Raudonės 
tiltą.

LIETUVA PASAULINĖSE 
ŠAUDYMO RUNGTYNĖSE 
LAIMĖJO ANTRĄ VIETĄ.

LIUCERNE, liepos 10 d. — 
sietuvos ekipa pasaulinėse šau
dymo rungtynėse Šveicarijoje 
aimėjo antrą vietą.

Miliūnas žmonių ma
tė franeuzų kariuo

menės paradą
PARYŽIUS, Francuzija, lie

pos 14. — Penkiadienį įvyko 
minėjimas Bastilčs dienos. 30,- 
000 parinktų Francuzijos ka
reivių kartu su britų kariuo
mene dalyvavo parade. Daugiau 
nei milionas žmonių žiurėjo 
paradą.

Vėliau premjeras Daladier 
pasakė kalbą, kuri buvo tran
sliuojama per radiją. Daladier 
pareiškė, kad Francuzijos ka; 
riuomenė yra neįveikiama. 
Francuzija nusitarusi kovoti 
bet kokį dominavimą, bet ku
rį pavojų franeuzų laisvei, pa
sakė Daladier.

Dancigo pinigų ver
tė nukrito

VARŠUVA, Lenkija, liepos 
14. — Finansiniai ekspertai 
numato, kad Dancigo pinigų 
vertė bus sumažinta. Tačiau 
gyvenimas nelaukia oficialaus 
uinigų vertės sumažinimo, • ir 
jau dabar guldeno vertė nu
krito savaime.

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

šeštadieniais nuo 8 ryto 
iki 4 vai. po pietų.

NAUJIENŲ ADM.
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i see • • mi Si Skyrių Tvarko ir Prižiūri
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

Kruvinas šlapimas
Rašo Dr. A. Montvidas

mo. Tačiau ne visuomet vėžys 
yra priežastimi. Inkstų akme
nėliai, džiova, pūslės karpa ir 
braižantis pūslės akmuo gali 
padaryti kraujo bėgimą. Tu-

Naujas Medicinos 
Daktaras

Amerika sensta, vis 
pasitaiko matyti ligo- 

kurie turi kraujašlapę.
iš šio, ne iš to šlapimas 
laro raudonas arba net 

tamsiai raudonas. Nekurie pa
stebi net suklekusio kraujo 
gabalėlius išeinant.

Nekalbėsiu čia apie aštrų 
inkstų uždegimą, kuriame 
kartais šlapimas gali pasida
ryti kruvinas. Apie trečdalis 
žmonių, turinčių virš 40 metų 
amžiaus, jei jų šlapime krau
jas ima rodytis, ttiri vėžio li
gą pūslėj, inkstuose arba arti
muose organuose. Todėl krau- 
jašlapė įvaro arba bent turė
tų įvaryti nemažo susirūpini-

tankiau 
niu

mą kartais gauna kraujo bė
gimą ne tik iš nosies, o ir ink
stų. Išpuvusi gyslelė inkstuose 
net ir pūslėj gali praplyšti.

Nėra reikalo nusigąsti ir 
kąd įau turi vėžį, 

pasirodžius šlapime 
delsti. Gydytojai mo- 

kokios prie-

Kraujui 
nereikia 
ka tikrai ištirti, 
žasties esama. Tankiausiai ji
prašalinama. Jei vėžys, prisi
eina spekuliuoti. Ankstyvai pa- 
tėmytas jis neretai duodasi 
prašalinimui. Pasivėlinimas 
visuomet reiškia mirtį.

Kraujo rodymas! šlapime 
dėl kitų priežasčių nėra tiek 
pavojingas arba gali būti vi
sai nepavojingas, čia gydymas 
jau

Dr. Petras J. Bartkus

r .... . ’" ■

perkūnija Dzūkijoje Nepaprasta audra

kur kas daugiau žada.

Šis jaunas profesionalas bir
želio menesį gavo medicinos 
daktaro laipsnį iš Loyola uni
versiteto. Jis vra sūnūs westsi- 
diečių veikėjų pp. 
Onos Bartkų, 2338 
Place.

Birželio 17 d. Dzūkijoje 
siautė smarkus lietus su per
kūnija. Skraičionių k. Butri
monių valse. Sakalausko Povi- 
o,, sudegino klojimą. M'ikala- 

vq, k. Daugų v. Kavolyno Miko 
sudegino gyvenamą namą. Bu- 
riškių k. Butrimonių v. D. 
ląklcvičicnes sudegino tvar
dą ir svirną. f‘Dvarčionių k. 
Ditugų v. Truncės uždegė gyv. 
namą, užmušė11 šeimininkę ir 
jritrenkė vaiką. ‘Užubalių k. 
Alytaus v. p. Eidukyno sude
gino visus trobesius. Ūdrijos 
mokytojo ’Plekšlaičio laukuose 
užmušė karvę. Janonių k. Al
ytaus V. Vieho Ūkininko sude
gino klojihią. Jdckonių k. Aly
taus v. sudegino'Stausko klo
jimą. ! Buttihionių k. Alytaus 
v. ūkininko P.* vėjas sugriovė 
klojimą. Rumbonių bažnytk. 
žaibas užmušė kiaulidėje kiau
lę su paršais, bet tvarto nepa-

MAŽEIKIAI — Birželio 1 8d. 
per Mažeikių apskrities 3 vals
čius praūžė nepaprasta audra, 
kuri pridarė daug nuostolių 
Audra nuvertus! apie 40 pa
statų. Išversti dideli medžiai. 
Vietomis labai nukentėjo so
dai ir ledai išmušė pasėlius.

ALYTUS — Po kaimus ir 
po turgus bastosi karabelnin- 
kai, kurie pardavinėja kažko
kį savadarbį paraką, žiebtu
vėliams akmenėlius ir kito
kius menkniekius. Pasitaikius 
progai gyventojus apvagia, ati
ma piniginę ir kitų šposų iš
krečia.

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Antano ir
W. 22ud

JUOKAI

Perkūnas trenkė į 
i alaus barą

TELŠIAI — Po ilgai užsitę- 
susios sausros birželio 15 d. 
Utenos padangė susilaukė lie
taus su perkūnija. Perkūnas 
trenkė Prienų alaus baran.

Tą pat dieną Luknių kaime 
perkūnija sudeginusi • namą. 
Kartu sudegė 8 bekonai ir na
mie laikyti apie 10,000 
Ūkininkas tą dieną buvęs 
no j e turguje.

18 d. smarkus lietus su
kimi ja vėl pasikartojo. Vėsu- 
laš' apdraskė trobesius. Vil
niaus gatvėje perkūnija trenkė 
Katino naman išardydama pe
čių, Pakalnių bažnk. užmušė 
13 mt. berniuką ir kur tai ki
tur 10 mt. vaiką.

Birželio 1 9d. perkūnas už
degė Antakalnių vienkiemį. 
Matyti ir daugiau gaisrų.

AR SKAUDA jūsų kojos? Yra 
Silpni Arches. Fiat Kojos. Jus gau
sit pagelbą, jei atsilankysit pas 
mus, kad pritaikius Arch Suporters. 
Mes išdirbam Arch Suporters, kad 
pritaikius kiekvienam.

ORTHOPEDIC LABORATORIES 
19 South Wells Street, Chicago, III.

Room 500. Ph. Dearborn 3847

Dr. V. E. SIEDL1NSK1
DENTISTAS 

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

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

Tel. Lafayette 3650

Pirkite savo apiehnkės 
krautuvėse

AKIŲ SPECIALISTĄ!

per-

litų.
Ute-

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų Tek: Prospect 1931

DR. V. A. ŠIMKUS
ATOSTOGAUJA 

Sugryš Rugpiučio-August 1, 1939

MICHIGAN AVĖ. 
KLINIKAS

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

sveikatos patarnavimą

MICHIGAN AVĖ 
KLINIKŲ

3254 SO. MICHIGAN AVĖ.
Tel. CALUMET 4178.

Iš MUZIKOS SRITIES
— Kodėl tamsta 

ant pijanino klavišų, 
yra laisva kėdė.

— Aš dabar esu 
tikras, kad niekas 
skambinti.

atsisėdai
Juk štai

ramus ir 
nepradės

— Tamsta, mokindama m u 
sų dukterį skambinti pijaninu, 
ėmei po tris litus už valandą. 
Kiek norėtum gauti, kad at
pratintum ją nuo muzikos.

Prirengiamuosius mokslus 
išėjo llarrison Technical mo
kykloj, lankė Illinois univer
sitetą, ir vėliau įstojo į Loyo
la universitetą. Mokslas jau
nuoliui gerai sekėsi, ir už dvie
jų metų jisai gavo “Honorary 
Medical Seminar Certificate” 
garbės požymį. 1937, metais u- 
ni versi tetas jam suteikė ba
kalauro cenzą medicinos mok
sluose. Vėliau buvo priimtas į 
universiteto garbės organiza-

: Tokia smarkia ir taiklia per
kūnija stebisi Dzūkijos gyven
tojai, nes net seni žmonės ne
atmena, kad tas pats debesys 
tiek išdaigų pridarytų.

Gražuis žiemkenčiai
Daugų, Merkinės, Varėnos 

ir kituose valsčiuose gerai at
rodo rugiai, ypač pasėti an: 
apartų lubinų, todėl ūkinin
kai ir šiemet sėja į pudimus 
daug lubinų trąšai.

a

□

□

a
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PASKOLOS
*< 9 • V m

PIGIAI

ant 1-mų MORTGECIŲ
Nuo 5 iki 20 metų mažais mėnesiniais atinokė- 
jimais, arba 5 metams be mėnesių atmokėjimų.

ŠtMANO DAUKANTO^/
BlEDERALSAVINGS

liAND LOAN ASSOCIATIONAND LOAN AS-------
Of CHICAGO

2202 W. Ccrmak Rd Chicago, III
□ gražus

programas iš

nys, ir gavo U tūlą “Graduatė 
Fellow in Edward L. Moor- 
hcad Surgical Seminar”. Intcr- 
no pareigas ėjo švento Kry
žiaus ligoninėj, 1938-1939 me
tais.

Linkini naujam medikui ge
riausio pasisekimo profesijo
je. Daktaro tėvai abuį gimę 
Lietuvoj. Tėvas—Jurginių km., 
Deltuvoj, molina—PauSioginės 
vienkiemyj, Taujėnų valsčiuj. 
Abu kaimai Ukmergės apskri- 

~Drg.

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

Budriko Radio 
Programas

Septintadieno 
Chieagos laiku, 
Budriko radio

U;

□

n

=

■

Persišovė
ALYTUS — Amalu mok. c

mokinys Misevičius bevarty
damas montekristką, persišovė

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 ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
1 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 kai* 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

. ' ’ f

Klausykite musų Lietuvių radio programų Antradienio ir Šešta
dienio vakaraįs 7 vai. vakaro iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

—Pranešėjas P. SALTIMIERAS.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jota F
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Mmbulance
1 DIENA ir NAKTĮ , 

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

i ■ • Telefonas LAFAYETTE 0727

J J 7-1 -J koplyčios visose 
-1—' y Chieagos dalyse

Laidotuvių Direktoriai

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro, 

beredoj pagal sutarti.

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. 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 
Nedėliomis pagal sutartį.
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Mrs. A. K. JARUSZ
, Physical Therapy 

and Mičhvife
Panedėly, Utarn. ir 

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

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

LIETUVIAI

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

TeL Otfice VVentworth 1334 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak. 
išskvrus seredomis ir subatnmis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chieagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

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

veninio klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveiksiu ir 
atvaizdų.

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dien
raštis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE. ;

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS
S C

mas tęsis 45 minutes ir jį iš
pildys simfonijos orkestrą ir 
dainininkai. Bus gera muzika 
ir naujos parinktinės daiųos— 
solo ir duetai. Nepamirškite 
pasiklausyti.

Beje, reikia pastebėti, kad 
abi Budriko krautuvės, 3409 
ir 3417 So. Halsted Street yra 
pripildytos nauju staku: pui
kiausiais Parlor Setais, studio 
jouches, Dinettes, Refrigera- 
’ors, skalbyklomis ir naujais 
1910 m. gerinsiąs radio apara
tais. O ypatingai pastebėtina 
Budniko nepaprastas kaimį 
iiupiginiinais ,ant viso stako 
per šią savaitę. —J.

Žavinčios Dainos, Siw 
gi Muzika, Naudingi 
Patarimai, Žinios

Primint i na radio klausyto
jams užsislatyti savo radio ry
toj, 11-tą valandą prieš pieL 
ant Stoties WGES ir pasiklau
syti gražaus ir turtingo lietu
viško radio programo.

Kaip ir visuomet, taip ir ry- 
tpj programo išpildyme daly
vaus žymus talentai, daininin- 
kai-ės, muzikai, kalbėtojai, t. 
t., kurie yra pasirengę suįdo
minti vijsus klausytojus. Nepa- 
imirškite patys ir pasikvieski
te savo draugus paklausyti ir 
smagiai valandą praleisti.

I

L??m

Ii-

NARIAI 
Chieagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

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. Kenv/ood 5107.

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 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2886.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yarda 1138

LACHAW1CZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Fullnum 127*

ALBERTY. PETKUS
4704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanika Avenue / Phone Yards 4908

6834 So. Weštern Avė.
1410 South 49th Court

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109

j ;X liulevičius
4348 S. California Avenuė Phone Lafayette 3573

** ' P. J. RIDIKAS
3354 Ša. Halsted Street YARDS 1419

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

ta

i;

'X

&
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Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Tclephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
Ofiso Tel. Vlrginia 0036.

Residence TeLBEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

įuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
<939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Telefonas YARDS 6818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Joseph V.' Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

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 S597

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824.
Namų TeL—Hyde Park 3395.
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KORESPONDENCIJA
New York, N. Y

Užmegsti draugiški ryšiai tarp 
Nevv Yorko ir Lietuvos 

gaisrininkų
NEW YORK, liepos 10 d. —

mezgimu tarp Lietuvos ir New 
Yorko miesto gaisrininkų Lie
tuvos Ugniagesių Sąjunga pa
skyrė kelis garbės ženklus “Ar
timui Pagelbon” New Yorko 
gaisrininkų vadovybei ir eili
niams gaisrininkams.

Liepos 6 d. Miesto Majoras 
atsiuntė į Lietuvos Generalin 
Konsulatų savo automobilį, ku
riuo Gen. Kons. J. Budrys, at-

vyko į City Hali, kame iškil
mingai, pasakydamas atitinka-

I klasės: Majorui Fiorello La- 
Guardia, Gaisrininkų Komisio- 
nieriui John J. McElligott ir 
Vadų (kolegijos Direktoriui Ge
orge L. McKenna ir kitiems že
mesnių klasių, pagal užimamas 
vietas. Majoras LaGuardia sa
vo kalboje pareiškė džiaugsmų 
santykių užmezgimu su gaisri
ninkų organizacija tautos, ku
riai jis nuo seniai jaučia sim
patijų ir prašė tų perduoti Lie
tuvos Vyriausybei. Fire Chief 
and Commissioner pareiškė, 
kad nors iki šiol jis ir mažai ži
nojęs apie Ljctuvų, bet yra la
bai patenkintas naujais ryšiais

savo pavaldinių vardu dėkoja 
už dovanas, kurios visiems 
jiems sukėlė džiaugsmų. Foto-

<

EGG .____ $6.00
NUT __$6.00

BIG LUMP „..................$6.00
MINE RUN ................... $5.75
SCREENINGS $5.00 

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKJT Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Neperkaiskit!!!
BUKIT V£SŲS SU

Fir tex insula- O1/.A sq. ft. 
tion board ...... w
Gray wall Oč sq f t.
board ................. C’*
Plaster board sq f t.

Albert Lumber &
Supply Co.

3800 SO. VVESTERN AVĖ.
Lafayette 2101

grafai padarė nuotraukas. Iškil
mėse dalyvavo vyresnysis per
sonalas, spaudos atstovai ir de
koruotų asmenų žmonos. “Nevv 
York Times” liepos 9 d. pažy
mėjo garbės ženklų įteikimų.

NEW YORK, liepos 10 d. — 
Madų salionas “Robbins and 
Co.” Longchamps restorane (5 
Avenue ir 34 g-vė) organizavo 
“Fall Fashion Show.” Susirin
ko 1500 kviestų svečių. Iš— 
saulinės Parodos tanių Paviljo
nų dalyvavo dvidešimts tautų 
po dvi paneles tautiniuose kos
tiumuose, tarp jų dvi lietuvai
tės. Buvo koncertinė programa, 
tautinių kostiumų ir dabartinių

ma prasidėjo 4 vai. 30 m. p p.

buvo sutiktos ilgais aplodismen
tais, kas parodo, kad Amerikos 
visuomenė, prie kiekvienas pro
gos rodo savo simpatijų musų 
tautai. Po programos rengėjai 
gražiai priėmė ir pavaišino pa
neles dalyves. Kiekvienam žiu- 
rovui buvo įteikia brošiūra 
pie kiekvienų iš tų 20 tautų.

a-

NEVV YORK, liepos 10 d. 
VVinkler & Kelmąns, N. Y. 
leido gausiai iliustruotų 190 pus
lapių knygų “Book of Nations 
New York VVorld’s Fair.” Kai
na knygos vienas doleris, gau
nama kiekvienam P. P. Pavil
jone. Pageidautina, kad lietu
viai, kurie norės įsigyti, kreip
tųsi į savo Paviljonų.

Lietuva ir jos Paviljonas ap
rašyti 107—109 pusi. Pabaigo
je sųrašas visų Komisarų. Nors 
leidėjams buvo duotas tikras 
Lietuvos žemėlapis, bet apgailė
tinu ir nesuprantamu budu ša
lia Palanga, Tauragė, Alytus ti
krų pavadinimų palųlpino: Kov- 
no, Shavli ir Vilkomir. šiaip tai

is-

mų ir naudingų žinių apie kiek-

1939—VII—12 d.

Iš Lietuvos
Audra

VAŠKAI (Biržų aps.) — 
Birželio mėn. 18 d. siautė aud
ra, kuri Pamaučių kaim. ūki
ninkui nukėlė gyv. namo sto
gų. Tų pačių dienų Kiburių 
bažnytkaim. ūkininkui nukėlė 
daržines stogų. Birž. 19 d. Va
škų m. trenkė į L. radio an
tenų, bet laimė, kad antena 
buvo nutrukusi ir užkritusi 
ant skardos stogo. Kur viela 
siekė medelius*, tai nusvilino 
lapus. Po lašais stovėjo sta
tinaitė, kuria suskaldė. Apy
linkėj buvo matyt keletas gais
ru, c

tirtas virš - - - 
Atsargos kapitalas

$3,300,000.00
$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.

FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASS’N OF CHICAGO

Justin Mackiewich, Pres.
STANDARD
4192 S. ARCHER AVĖ. >

KOKIA KRISTAUS MEILE VIEŠPATAUJA' 
ŠV. KAZIMIERO VIENUOLYNE?

Tai Jau Turbut Ne “Kristaus Meilė”
(Pabaiga)

2-rojo skyriaus demagogiškas 
> apvaginamas sudarytas, dėl to, 

kad centro pirmininkei A. Nau
sėdienei ir vienuolyno viršinin
kėms nepatinka to skyriaus pir
mininkė. Per ilgų laikų reika
lauta, kad ji rezignuotų. O sei
me jos rezignavimo dar griež
čiau pareikalauta. Galima pri
minti, kad 2-rojo skyriaus pir
mininke yra A. Vaišvilienė. Jos 
vedamasis skyrius yra didžiau
sias visoje Ghicagoje ir randa
si geriausiuose santykiuose su 
prajotu M. L. Krušų. Todėl v’e- 
nuolyno viršininkių prieš jų nu
sistatymas ir reikalavimas jos 
rezignacijos dar keisčiau išrodo.

Ar galima. įsivaizduoti barba- 
riškesr.į dalykų? Vienui) yno rė
mėjų skyrius gal geriausia už 
visus kitus pasidarbuoja, o vie
nuolyno pastogėje vietoje dė
kingumo išgirsta pažeminimų, 
šmeižtų, apvaginimų. Reikalau
jama, kad to skyriaus pirmi
ninkė rezignuotų. Argi Kazimie- 
rietės pasisavino Stalino takti
kų: kas tik iškyla aukštyn, tas 
turi pulti žemyn?

Pašaliečiams, nieko negirdė- 
jilsiems apie tokius skandalus 
Šv. Kazimiero vienuolyne, gali 
pasirodyti visai neįtikėtinu da
lyku. Bet tai tiesa, nes žinios 
surinktos iš tikrų šaltinių. Te- 
bando kas įrodyti, kad buvo 
netaip kaip rašau.

Po minėto seimo, birželio 18, 
1939, vienuolyne įvyko papras
tas centro susirinkimas. Tame 
susirinkime viena iš vienuolyno 
viršininkių sumurmėjo, kad an
trojo skyriaus finansai patikrin
ti ir pasirodė, kad viskas esu 
tvarkoje. Tai neva atšaukimas 
šmeižto paleisto seime. Tas at
šaukimas labai reikšmingas tuo, 
kad prisipažįstamą prie kaltės. 
Bet toks atšaukimas nėra “ga
nėtinas”. Šmeižtų girdėjo apie 
400 žmonių, o čia tebuvo tik 
apie 40 žmonių. Kad toks atšau
kimas mažai tereiškia, tai aiš
ku ir iš to, kad tuoj po susirin
kimo, seserims girdint ir ma
tant, ėjo piktas puolimas ir va- 
ginimas 2-rojo skyriaus valdy
bos narių.

2-rasis skyrius tebereikalauja 
viešo atšaukimo ir vis nesulau
kia.

“Apsidirbo” Su Sekretore
Jei pradėtum rinkti keistus 

laktus iš kazimieriečių vienuo
lyno pastogės, tai jų nesurašy
tum net ant jaučio odos. Dėl 
vaizdo papildymo priminsime 
dar keletu.

Prieš keletu metų 2-rojo sky
riaus pirmininkė buvo A. Nau
sėdienė, o raštininkė — Ona' A- 
leliunienė. Atsitiko taip, kad 
kožkodėl raštininkė neįtiko pir
mininkei. Todėl viename susi
rinkime pirmininkė pataikė pro
gų, išplėšė iš raštininkės kny
gas, jas įteikė kitai narei ir lie
pė jai raštininkauti. Mat, nerei
kia prieš draugijų nei kaltės į- 
rodyti, nei nariams balsuoti: ap
sidirba viena pirmininkė pagal 
Stalino taktikų.

Pažemintoji raštininkė ėjo 
pralotai skųstis. Atėjo į susi
rinkimų ir pralotas. Bet viskas 
baigėsi taip, kad viršų ėmė pir
mininkė. Paniekintoji raštinin
kė bandė teisybės ieškoti centro 
susirinkime, Šv. Kazimiero vie
nuolyne. Tame susirinkime at
sirado ir kita narė, P. Vaiče- 
kauskienė, su skundu. Bet pir
mininkė ne be galvos. Viskų 
permatė. Su vienuolyno virši
ninkėmis prisirengė prie triube- 
lio likvidavimo. Kaip tik minė' 
tos dvi narės, Ona Aleliunieno 
ir P. Vaičekauskienė panorėjo 
išdėti savo skundus, tai pirmi
ninkė jas išvadino triukšmada
rėmis, ir paskelbė, kad susirin
kimas keliamas į gretimų kam** 

į barį. Prie durų buvo pastatyta

sargyba neįleisti “triukšmada
rių”. Jei šitos moterėlės ištikrų- 
jų butų buvusios triukšmadarės, 
tai. ta komedija galėjo virsti tra
gedija.

Tai, va, kokie dalykai dedasi 
Šv. Kazimiero vienuolyno pa
stogėje.

Musų lietuviai Romos katali
kų bažnyčios kunigai visada 
mėgsta girtis, kad Romos kata
likų bažnyčia esanti tikra, tei
singa ir neklaidinga. Kad jų 
esųs įsteigęs pats Kristus, jr 
kad joje gyvuojanti didžiausia 
broliška meilė, didžiausias su
siklausymas, vienu žodžiu, esan
ti pavyzdys kitoms tikyboms. 
Uc to, kitos tikybos esančios ne
tikros, neteisingos, klaidingoj 
ir pas jas nesu jokios Kristaus 
broliškos meiles. Tačiau, iš vir
ina tome kiek daug neapykan
tos, kiek daug keršto yra tik 
vienoje lietuvių romiškų katali
kų draugijoje. O kas dedasi, ir 
kiek yra absurdo, nesantaikos, 
neapykantos visoje romiškoje 
bažnyčioje, tai reikėtų didžiau
sių knygų apie tai prirašyti.

Apie Popiežių
Kad pas Romos katalikų baž

nyčios galvų, popiežių, nėra tos 
tariamos Kristaus meilės, galė
jome mes lietuviai persitikrin
ti jau iš praeitų keletos atsiti
kimų. Visi atsimename, kiek 
daug popiežius Pins X.I-sis pa
rodė tos Kristaus broliškos mei
lės lietuviams, kada lenkai už
griebė Lietuvos sostinę Vilnių 
su trečdaliu Lietuvos teritori
jos? Jis nei žodžio?*jiems nesą* 
kė, kad jus lenkai, kaipo kata
likai, negerai darote užgriebda
mi svetimas žemes. Lietuviai 
siuntė įvairius prašymus, mal
davimus, bet viskas baigėsi be 
jokio tėviško užsistojimo iš po
piežiaus pusės. Popiežius palai
kė lenkų1 pusę, kaipo didesnės 
ir galingesnės tautos.

Toliau, kada šiais metais, ko
vo mėnesyje Hitleris pasigriebė 
Klaipėdų, tai dabartinis popie
žius Pins VII irgi pasiliko kur
čias. Jis visai nei negirdėjo, kad 
nuo lietuvių, katalikiškos tau
tos, Hitleris pasigriebė vienati
nį pOrtų — Klaipėdų. O žiūrėki
te kaip tas pats popiežius grei
tai pamatė neteisingumų ir 
greitai prabilo užsistodamas už 
lenkus dėl Dancigo. Jis net tiek 
daug susirūpino lenkais, kad 
buvo pakvietęs Angliju, Franci- 
jų, Vokietijų, Italijų ir Lenkiją 
taikiu budu išrišti tų klausimų. 
Tai matote, kokis yra teisingas, 
mielaširdingas popiežius ir ko
kių broliškų Kristaus meilę tai
ko galingoms katalikiškoms tau
toms, ir kokį susirūpinimų jis 
parodė mažai katalikiškai tau
tai, tai yra lietuvių tautai.

Už tad, mes matome, kad pra
dedant Romos katalikų bažny
čios galva popiežium, ir bai
giant žemiausiu jos agentu — 
kunigu, vienuoliu arba vienuo
le, viskas yra paremta neteisy
be, intrigoms, melagystėms. Vi
sur ir visada ta romiška bažny
čia, save apsišaukusi neklaidin
ga, teisinga ir tikra, remia ga* 
lingasias tautas, o paneigia tei
singus reikalavimus mažesnių 
tautų. O šiaip gyvenime, tai vi
sad remia turtingesnius prieš 
neturtėlius, intrigantus veid
mainius veikėjus, jiems paklus
nius, prieš teisingus save ger
biančius, nepaklusnius jų už
mačioms. Birute
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Jus Galite BANKININKAUTI PAŠTU Su

DROVERS BANKU
Progresivųs žmonės yra greiti įvertinti Drovers bankų našų 
ir saugu! Bank-By-Mail patarnavimą. Jie randa patogu pasidėti 

“Drovers bankuose pinigus savo sąskaitose, arba išsiimti bet ka
da—įmetant laišką į artimiausią pašto dėžę.

Kviečiame pasiteirauti apie Bank-By-Mail
Patarnavimą Prie 24 Langelio

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank 
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ipskaičiavimas—-darbas užtikrin
tas.

*—4184 Archer Avė.—•
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— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
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ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688
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iki 9:15 v-
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muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

Garsinkitčs ;‘N-nose”

JEIGU JUS DABAR PIRKSITE

REFRIGERATORIU
tai galėsite sutaupyti nuo $30.00 iki $50.00.
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“ATSARGI EVOLIUCIJA”

Prezidentas Rooseveltas vėl nustebino savo šalinin
kus ir oponentus. Visai netikėtai jisai paskyrė buv. Fili
pinų komisionierių ir Indianos gubernatorių, Paul V. 
McNutt, federaliniu saugumo administratorium.

Ta vieta labai svarbi. Federalinio saugumo adminis
tratoriaus žinioje yra socialinis saugumas, J. V. samdos 
(darbo parupinimo) biuras, viešos sveikatos reikalai, 
CCC, švietimo biuras, ir t.t. Administratorius vieną kar
tą savaitėje dalyvaus prezidento kabineto posėdyje. Nors 
jisai nebus kabineto narys ir gaus truputį mažesnę algą, 
negu kabineto nariai ($12,000, o ne $15,000 per metus), 
bet kai kuriais atžvilgiais jisai turės daugiau galios už 
daugumą kabineto narių.

Washingtonas stebisi, kodėl Rooseveltas šitai vietai 
paskyrė buvusį Filipinų komisionierių. Seniai žinoma, 
kad McNutt turi ambiciją kandidatuoti į J. V. preziden
tus. Indianoje jau ilgokas laikas eina agitacija už jo kan
didatūrą. Tai dabar daugelis klausia: ar Rooseveltas tą 
asmenį ketina padaryti savo įpėdiniu? O gal būt, jisai 
susitarė su McNutt’u, kad pastarasis bus vice-preziden- 
tu, jeigu pats Rooseveltas kandidatuos trečiam termi
nui?

Federalinis saugumo administratorius turi daug pro
gų išsireklamuoti ir užmegsti pažintis su įvairiais žmo
nėmis ir įstaigomis. Prezidentas, be abejonės, turėjo ko
kį nors gerai apgalvotą tikslą, kuomet jisai į tokią vie
tą pasodino asmenį su didelėmis politinėmis ambicijomis.

“Fiureris” ir astrologija

Lietuvos gyvenimo pulsas
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)(Tęsinys).

: Apie Įvairius

Brooklyno “Amerika” rašo, , tad Lietuvoje dar vis nėra’toš teisių lygybės, kurios žmones tikėjosi susilaukti, kai susidarė nauja valdžia. Sako:“Lietuvos nauja vieningo darbo vyriausybė pradžioje labai nudžiugino visą kraštą, bet, deja, paskutiniu laiku ten nuotaika pradeda atslūgti. Visuomenė mato, kad senojo režimo daug blogumų neišvaloma, nevykdoma visų piliečių lygybė prieš įstatymus. Katalikų mokyklų mokytojams seimas atsisakė pripažinti lygias teises su valstybinių mokyklų mokytojais. Politinė organizacija vis dar gali veikti tik viena — tautininkai. Tautininkai ir katalikai turi savo jaunimo organizacijas, o liaudininkų srovei (ir socialdemokratų. -— “N.” Red.) vis dar, neleidžiama organizuoti savo jaunimo. Iš valstybės iždo apmokami skelbimai duodami ‘Lietuvos Aidui’ ir t.t.”Laikraštis nurodo, kad siems piliečiams pakelti mokesčiai, uždėta daugiau pareigų; todėl jisai mano, kad turėtų būt patikrinta ir visų piliečių lygybė prieš įstatymus.Tačiau “Amerika” sakosi tikinti, kad naujoji Lietuvos vyriausybė vykdo savo prižadus, tik ne revoliucijos, o “atsargiu evoliucijos keliu”.Bet argi duoti Visų srovių žmonėms lygias teises tai reikštų revoliuciją? Ir kažin ar yra atsargu leisti tautininkams naudotis privilegijomis, kurios erzina visuomenę it slegia jos nuotaiką ?

tikvi-

tie pastebiami, bet visuose Lietuvos miestuose..Miestų gyventojų skaičius augimas žymiai praneša namų statybų. Tuo pačiu tenka kon-Lietuvoje iki šiol buvo įsigalėjusi labai sena mokesčių sistema; ji siekė net pereito šimt- . mečio rusų valdžios išleistų statymų. Nuo tokios visais požiūriais nevykusios mokesčių sistemos skaudžiai kentėjo ypač pramonė.Dabar mokesčių sistema pagrindiniai pertvarkoma ir ji bus moderniškai sutvarkyta. Socialine prasime ji įneš daugiau lygybės, o teisingumo požiūriu tvirčiau ;sutvaikyta. Šioje siily~|iietuvgja. ir lietuvėja kitataučių j e neužilgo bus paskelbti visai nauji įstatymai, kurie jau nuo seniai visų laukiami.Iki šiol šioje srityje buvo įsigalėję daug visokių neteisėtumų ir mokesčių ieškotojų sauvalės.Moderniškiau sutvarkius mokesčių išieškojimo tvarką ir jų nustatymo sistemą neabejotinai valstybė turės žymiai daugiau pajamų, nes bus žymiai sunkiau tikrus prekybos ir pramok nes uždarbius paslėpti.Dabar daugelis visokių įmonių vedė dvi buchalterijas, vieną sau nelegaliai, o kitą mokesčių inspektoriams.Dabar šitas paprotys turės dingti. Mokesčių išieškojimo tvarkoje bus padaryta žymi pažanga, kuri įneš čia daug aiškumo ir daugiau teisėtumo.

gyventojų skaičius tolydžiai auga. Jisai auga ne vien tik todėl, [ kad Lietuvoje daugiau gyventojų atsiranda bet ir dar todėl, kad iš kaimų gyventojai kraustosi į miestus. Mat sava pramone prekyba pamažu tarpsta, tai jį skatina kraustytis į miestus. Šia proga tenka pažymėti, kad [Lietuvos miestai dabar žymiaisąskaitom Dar metai kiti atgal, Lietuvoje buvo skaitoma apie septynis procentus visų gyventojų žydų, o dabar jų jau liko ne pilni šeši procentai. Žydų prieauglius iš viso Lietuvoje mažėja, o be to, veikia ir žydų emigracija.

Priešui užpuolus 
olandai savo kra
štą aptvindintų

29 valandas juros 
dugne kovojo su 

mirtimiNeseniai juroje nuskendo A- merikos J. V. povandeninis laivas “Sųualus”. Dabar užsienio laikraščiai praneša tos Šiurpulingos katastrofos, kurioje žuvo 26 jurininkai, smulkmenas. Iš nuskendusio povandeninio laivo 33 jurininkai buvo išgelbėti. Tatai pasisekė dėl vieno Amerikos jurų karininko naujo išradimo. Tas išradimas yra didelis varpas, kurio pagalba iš juros dug-ir Maso ir Yselio upių, teka paraleliai sienai, ku- nes iš karto. Varpo nuleidimas til- į juros dugnų pirmų kartų truko ištisas dvi valandas ir bu-

Vienas Amerikos korespondentas praneša iš Berly
no, kad Hitleris naudojasi astrologijos pagalba, daryda
mas savo politikos planus. Bavarijos kalnuose jam esan
ti specialiai įtaisyta observatorija, kad jisai galėtų ste
bėti žvaigždes ir pagal jų padėtį sprįsti apie ateitį. As
trologijos žinovai jį su tuo “mokslu” supažindinę, ir jisai 
dabar pats mokąs atspėti, ką žvaigždės “sako” apie jo 
ir pasaulio likimą.

Nesinorėtų tikėti, kad asmuo, kuris stovi didelės 
valstybės priešakyje, dar gali šiandien užsiimti tokiais 
burtais. Bet paminėtasai korespondentas sakosi tikrai 
apie tai patyręs ir pats matęs tą astrologą, kuris lankąs 
Hitlerį ir duodąs jam patarimus. Korespondentas kalbė
jęs taip pat ir su “specialistu”, kuris spėja apie žmogaus 
ateitį iš jo delno, kaip kad daro čigonės. Tą “specialistą” 
naciai laiką labai aukštoje pagarboje.

Tai ve kokios rųšies “mokslu” vadovaujasi šių dienu 
Vokietijos valdovai. Astrologija yra šarlatanų išradimas 
tamsiems žmonėms apgaudinėti — taip pat, kaip ir “mok
slas” apie linijas delne, kurios buk pasako, kaip žmogus 
gyvens, ar jisai bus turtingas ir ar jo pati nepabėgs su 
burdingierium.

Bet tokie šarlatanai šiandien valdo vokiečių tautą, 
kuri dar ne taip seniai galėjo didžiuotis savo filosofais, 
poetais ir menininkais!

VĖL PARODĖ SAVO 
“GABUMUS”

Francuzijos spaudos supuvimas
Prancūzijos “didžioji” spauda seniai buvo pagarsėju

si savo “budo lengvumu”. Dar prieš pasaulio karą buvo 
žinoma, kad ji yra paperkama. Sakysime, ją nuolatos 
šmeruodavo Rusijos caro valdžia, kai jai reikėdavo Pa
ryžiuje gauti paskolą.

Po karo ta korupcija, matyt, dar labiau padidėjo. 
Kai kurie Francuzijos laikraščiai dažnai rašydavo užsie
nio politikos klausimais taip, kad buvo aišku, jogei juos 
yra papirkęs Hitleris arba Mussolini. 0 dabar yra jau 
ir tikrų įrodymų, kad tie laikraščiai parsiduoda.

Valdžia prieš keletą dienų suėmė ir uždarė karo ka* 
Įėjime vieną dienraščio “Le Temps” redakcijos štabo na
rį, Louis Aubin, ir vieną “Le Figaro” administracijos na
rį ir Garbės Legiono kavalierių, Julien Poirer, kaltinda
ma juodu valstybės išdavimu. Valdžia sako, kad tuodu 
laikraštininkai imdavo pinigus iš Vokietijos nacių, ne 
tiktai už rašymą palankių Hitleriui straipsnių, bet ir už 
šnipinėjimą Vokietijos naudai.

Įdomu, kad “Le Temps” (išt. Lio Tan) yra vienas 
įtakingiausiųjų Paryžiaus laikraščių ir visuomet buvo

Mizara specializuojasi melavime. Jisai sako, kad “Naujienose” buvo rašyta, jogei Sovietų Sąjunga pasiėmė Ispanijos auksą už ginklus, kuriuos ji pardavė respublikos Vyriausybei.“Betgi”, tęsia Mizara, “faktas yra tokis, kad Ispanijos auksas buvo sudėtas Paryžiaus bankuose ir visai neseniai gen. Franco įteikė Franci jos valdžiai griežtą reikalavimą auksą grąžinti jam.”Bet Mizara nepasako, kiek Ispanijos aukso buvo sukrauta Paryžiaus bankuose. Spaudoje neseniai buvo minėta, kad Francuzija grąžinsianti Ispanijai apie pusketvirto šimto milionų dolerių aukso atsargos. O kai prasidėjo Ispanijos karas, buvo minima, kad Ispanijos aukso atsarga siekianti 800 milionų dolerių. Tai kur kiti keturi su puse šimtai milionų?Tuo tarpu Rokas Mizara duoda suprasti skaitytojams, kaįd “Naujienose” buvę rašyta, jogei visas Ispanijos auksas esąs išgabentas į Maskvą, ir kad dabai* esą surasta, jogei visas ispanų auksas atsiradęs Francu- zijoje. , ,Taip tas geltonosios komunistų publicistikos specialistas mulkina savo skaitytojus.Be to, jisai savo “meną” pamargina dar ir juodašimtiško antisemitizmo spalva, pravardžiuodamas buvusį Stalino karo žvalgybos generolą W. G. Kri- vitskį “šmelka” Ginsbergu!
t ■,«
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Lietuvoje pinigų apyvartoje visuomet būdavo apie šimtų penkiasdešimts milionų. Bet paskutiniu laiku pradėjus iš bankų išimti indėlius pinigų a- pyvartoje pasirodė net virš dviejų šimtų milionų litų; štai gegužės pirmų dienų butą net Lt 211,620,000! Tai ne visai malonus reiškinys, bet jisai jau staiga dils ta. štai jau birželio mėnesio penkioliktai dienai jų apyvartoje!buvo tik Lt 205,080,- 000.Tau jau iš Čia seka, kad piniginė rinka įeina į normalų gyvenimų. Pereitais metais kovo mėnesyje kuomet lenkai įteikė savo ultimatumų pinigų apyvartoje irgi staiga daugiau pasirodė, tuo metu jų buvo keliomis

» » »Šiemet Lietuvoje buvo pastebėtas gana šaltokas pavasaris, šalnų butą net gegužės mėnesio pabaigoje, šaltoki orai labai sulėtino sėjos augimą, bet nepakenkė. Sodai labai gražiai žydėjo, tai tikimasi gero vaisių derlių, o tai turi didelės reikšmės, nes paskutiniais metais sodų vaisiai Lietuvos eksporte jau sudaro žymias pinigų sumas. Iš viso Lietuvoje javų ūkis užleidžia savo pirmąsias ivetas gyvulininkystei, daržovėms ir sodams, kaipo žymiai pelningesnėms ūkio šakoms. —B.(GALAS)
Iš Lietuvos
Ir Marijampolėje audra 

pridarė daug žalos

giau, bet staiga vėl sumažėjo.Išvada — du neramus Lietuvos kaimynai tolydžiai neigiamai veikia Lietuvos ūkiškų gyvenimų.Tai jau vien ūkišku požiūriu Lietuvai tenka vesti labai sai- fkių užsienių politikų, kad ūkis ramiai galėtų klestėti.Štai labai įdomu patirti kaip auga Kauno miestas. 1925 metais Kaunas pasistatė naujų trobesių 533; 1926 m. — 388; 1927 m. — 456; 1928 m. — 587; 1929 m. — 654; 1930 m. — 668; 1931 m. - 1,469; 1932 m. — 955; 1933 m. — 673; 1934 m. — 585; 1935 m. — 538; 1936 m. — 685; 1937 m. — 588; 1938 m. — 680 ir tų metų statybos vertė siekė Lt 8,903,800.Tai iš tų duomenų matyti, kad Kaunas tolydžiai auga ir jame kasmet statosi vis nauji moderniški namai, kai kurie jų tyčia gražiai įtaisyti ir moderniškai sutvarkyti. Iš čia' jau gą- limh spręsti, kad bendrai gerbūvis auga, bet tenka pasakyti, kad Kaune namų statyba nepasiveja butų pareikalavimą, jų jaučiamas tikras badas. Bet šiokie reiškiniai ne vien tik Kau-
laikomas beveik valdžios organu. Jo — taip pat, kaip ir 
“Le Figaro” — špaltose buvo nuolato^ skelbiamas karš
tas patriotizmas. Po “patriotizmo” skraiste, mat, kas 
kartais slepiasi! f

Sakoma, kad Francuzijos, valdžia suėmė ir daug kitų 
žmonių, kaltinamų parsidavimu Vokietijos naciams. Jų 
bylos, gal būt, išaiškins ne vieną dalyką keistoje Francu
zijos pereitų metų “Miuhchenį politikoje”.

MARIJAMPOLE — šiomis dienomis smarki audra su ledais praėjo per Marijampolės miestų ir valsčių. Audros metu padaryta nuostolių: Marijampolėje keliose vietose nutraukti elektros laidai, išrauta ir nulaužta keliolika medžių, sugriauti du gyvenamieji namai, nuplėšyti kelių namų stogai, sulaužytas vieno gyvenamo namo stogas, krentant trims dideliems medžiams. Nuostolių yra per 2 tukst. Lt. Marijampolės vai. Tarpučiuose ir Steponiš- kiuose sugriauti du kluonai, Trakiškių kaime užmušti du arkliai, Skaisčiunų kaime sugriautas K. Malinausko kluonas, o Uosupių kaime nuversta K. Ambrazevičiaus kluono stogo dalis.

Kai Didž. Britanijai gręsė Napoleono įsiveržimas visame jos rytų ir pietų pajūry buvo pastatyta ištisa nedidelių Martele bokštų grandinė. Šiandien gi olandai visame savo rytų pasienyje stato panašių nedidelių fortų liniją. Apie 40 jų jau pastatyta. Olandų fortai yra apginkluoti artilerija, priešlėktuvinėmis patrankomis ir kulkosvaidžiais. Jie saugo svarbiausius iš Vokietijos einančius ko-Ino galima gelbėti po kelis žmo- lius riosI tus.Tuos rūpestingai pastatytus] vo ištraukti 7 jurininkai. Antrufortus, kur yra apskaičiuoti ap- nuleidimu pasisekė ištraukti 10 šaudymo plotai ir įrengti pože- jurininkų. Nuleidus varpą trėmimai amunicijos sandėliai, die- čią kartą į dugną, jį pavyko iš- ną ir naktį saugo pilkai žalsvi olandų kareiviai.Upių tiltai jau yra užminuoti ir per keletą minučių gali būti išsprogdinti. Tuo budu Olan-| dija ne tik pati save apsisaugo, bet ir dalyvauja bendroj Reino sargyboj. Ta fortų grandinė yra kai kas daugiau, o ne vien tik pačių olandų apsauga. Tai yra logiška Mažino linijos ir Belgijos fortų linijų, kurios abidvi turi daugiau negu 800 km. ir tęsiasi nuo Alpių iki O- landijos sienos, tąsa.Olandijos fortai dar tą Di-lbei raportą apie įvykį, jis tuoj džiąją Europos sieną pailgina susmuko vietoje. Vėliau jis pa- 320 km. Tai plieno ir betono pasakojo apie baisiąsias valan- siena, prieš kurią milžiniškoji das juros dugne. Povandeninio kinų siena tėra tik žaislelis, laivo jūreiviai nei valandėlei Pastatyti tokią sieną sumany- nenustojo šalto proto. Nežiurė- mas kilo pačiuose pasieniuose darni savo baisios padėties ir Olandijos gyventojuose, kurie iš nepaprasto nuskendusiame lai- savo namų mato Vokietijos pu- ve šalčio ir tamsos, jurininkai sę,. vokiečių kareivius ir naujus panikos nekėlė. Nakenas sako, vokiečių kelius. Taip pat pasie- kad tie 26 jurininkai, kurie pa- nio miestų burmistrai kreipėsi liko laivo užpakaliniame skyriu- į savo vyriausybę, prašydami j c, turėjo galą gauti per kelias ginti juos nuo galimų pavojų, minutes, kai tą skyrių užliejo Tuo pačiu ir Olandija turėjo ledo šaltumo juros vandens ma- pradėti vykdyti savo ginklavi-Į sės. Gelbėti tuos jurininkus nemosi programą.Štai dėl ko atsirado Olandijos

traukli tik po 4 valandų, nes buvo sugedęs mechanizmas. Tuoj nusileido drąsiausieji narai ir varpo sugedimų pataisė. Tačiau, kai narus ištraukė į gelbėjimo laivų, jie visi tuoj nustojo sąmonės, nes dirbti teko didelėje gilumoje, šį kartą su [varpu ‘pasisekė ištraukti 8 jurininkus. Paskutinis iš povan- Jdeninio laivo buvo išgelbėtas jo kapitonas leitenantas Nakenas. Jis nuskendusiame povandeniniame laive praleido 39 valandas. Jo jėgos buvo visiškai iš- * semtos. Perdavęs savo vadovy-

Ginti tuos fortus yra suformuoti 25, taip vadinamieji, antrieji batalijonai, kurių kiekviename yra po 350 vyrų. Jų pareiga nuolat saugoti tuos fortus. Tie kareiviai dabar yra apgyvendinti naujose kareivinėse.

Nemunu atplaukė Kau
nan pirmieji sieliai iš 

LenkijosKAUNAS — Lenkijoj užpirktas miškas jau reguliariai pradėjo Nemunu ir Nerimi plaukti Kaunan. Norim sieliai Kaunu pasiekė kiek pirmiau, o Nemunu pirma sielių partija pro Merkinę Kaimų pasiekė tik užvakar.Sielių plukdytojai—dzūkai, nuo Merkinės ir 'Panerių labai patenkinti, kad po ilgų metų gauna darbo ir- dabar galės uždirbti apie 30 tukst. Lt.
Audra padarė daug 

nuostoliuBirželio 17 d. siautusios droš padaryti nuostoliai galutinai neapskaičiuoti, tik spėjama, kad vien "mieste audra padarė virš Lt 3000 nuostolių. Kaimuos audros padaryti nuostoliai dar didesni, nes sugriauta daug trobesių, užmušta gyvulių ir kt. Anksčiau buvo spėliota, kad nuo vėjo ir ledų smarkokai nukentėję javai, tačiau tai nepasitvirtinę. Nors javai buvo išguldyti ir suplakti, tačiau jau atsitiesė.

au- dar Vis

vojaus signalą, fortų linijoj gali būti 70,000 vyrų.Apskaičiuojama, kad iš 8,- 000,000 Olandijos gyveinojų po generalinės mobilizacijos į karo lauką gali būti mesta 1 milijono vyrų armija.O jei tos fortų linijos butų staigiai pralaužtos, tai olandai pasitrauktų iki Amsterdamo ir tuomet pasitikėtų savo seniausiu ir ištikimiausiu sąjungininku jura.Mat, kai kurios Olandijos vielos yra žemiau juros paviršiaus ir vandens yra neapsemtos tik todėl, kad pajūriais yra pastatyti milžiniški pylimai. Jei. tie pylimai yra išgriaunami, tai vanduo tuojau apsemia didelį dalį Olandijos.Savo juros užtvankas olandai buvo atidarę Vilhelmo Tyliojo laikais, kai Olandiją puolę ispanų kareiviai, jie jas buvo atidarę ir Vilhelma Oraniečio laikais, kai prancūzų armija puolė Olandiją. Ir dabar olandai yra pasirengę jas atidaryti prieš vokiečius, jei tie pultų Olandiją.Yra sudaryti planai, kurie gali būti įvykdyti per tris valandas. Tuomet jura užlietų plačią Olandijos dalį nuo Zuiderio juros iki Belgijos sienos.Už tos naujos juros olandai stovėtų ir gintų Amsterdamą ir likusią savo teritoriją.

buvo jokios galimybės. Elck- trotcchniko padėjėjas Monisc- nas papasakojo žurnalistams, kiokioje tragiškoje padėtyje jis turėjęs uždarinėti tarpines duris, skyrusias užpakalinį skyrių nuo priešakinio, kad gelbėtų bent dalį skęstančio povandeninio laivo komandos. Tai darydamas jis puikiai žinojęs, kad už durų pasilieka jo draugai, kurie neišvengiamai turės mirti. Kai tik į povandeninio laivo užpakalinį galą pradėjo sunktis vanduo ir laivas sviro ant šono, jis tuoj prišoko prie sunkių tarpinių durų ir pradėjo jas uždarinėti, kad vanduo neapsemtų viso laivo. Tik spėjęs duris uždaryti, kai už jų pasigirdę balsai: Atidaryk duris, mes ateinam! — Jis duris pusiau pravėręs, ir 5 jurininkai dar spėję išsigelbėti. Nors už-dar 26 draugai, jis duris buvęs priverstas ir vėl užtrenkti, nes vanduo smarkiai pradėjo kilti. Duris pasisekė uždaryti tik su didžiausiu vargu, nes vandens spaudimas už jų darėsi vis smarkesnis. Buvusi akimirka, kad vandens spaudimas galėjo duris atidaryti ir užlieti visą li-Kai durys pagaliau buvo uždarytos, Meinsas pasižiurėjo i>cr jų storų stiklų ir pamatė, kad patalpa už jų jau pilna vandens iki pat lubų.
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Gerbiama Redakcija:
Šiandien, skaitydamas “Nau

jienų” Nr. 163, patemijau, kad 
Tamstos, rašydami apie Bastilės 
kalėjimo sugriovimų Francuzi- 
joj ir apie tų baisių skerdynę 
— žudynę žmonių, pateisinate, 
kad pradžia buvo padaryta dėl 
žmonijos “lygybės ir laisvės”. 
Bet mes krikščionys — protes- 
tonai ir katalikai — su pasibai
sėjimu skaitome istorijoj apie 
Francuzijos Revoliucijų, kur 
tūkstančiams nekaltų žmonių 
vyrų ir moterų, galvas kapojo

Keliaukite Vikingu Laivais

Į LIETUVĄ
Per Gothenburgą, Švediją

Laivų išplaukimai iš New Yorko

Tamstos kelionei niekas nepatar
naus geriau prisirengti kaip Tam
stos vietinis laivakorčių agentas, 
arba

M. S. Gripsholm, liepos 24
M. S. Kungsholm, rugp. 19
S. s. Drottningholm, rugp. 29

SWEDISH-AMERICAN LINE
181 N. Miohlgan Avė. Chicago, III.

MORGIČIAJ — PASKOLOS
Žemos Palūkanos 

Visų Rūšių Apdrauda. Rendų ir 
Nuosavybių Managementas

Gordon Realty Co. 
809 VV. 35th STREET 

Chicago, III.
Tel. Yards 4329

Vesk Tuos Sulankstytus Sparnus 
Pas:

AL’S BODY SHOP
610 W. 32nd St.

Tel. Victory 0308
Aš suveldinu ir ištaisau. 

Prieinama kaina
AL Gudaitis, Sav.

pasiutę bedievių vadai, kurie ne
turėjo nė jokio sųžiniškumo — 
žmogiškumo, įnirtę kaip lauki
niai žvėrys! Ten nereikėjo dide
lio prasikaltimo; užteko, kad 
prisipažino, kad tiki į Dievų ir 
Jėzų Kristų, nekaltiems sene
liams ir senelėms galvas nukir
to po giljotina. Ne tik valdonai 
ir kunigai buvo žudomi, bet ir 
paprasti darbininkai, tik vien 
dėl anų tikėjimo. Argi Tamsios 
tokį anarkiškų pasielgimų gali
te pateisinti, kaip civilizacijos 
progresų?

Tamstos per “Naujienas” vi
sad papeikiate Rusijos kontr- 
revoliucijų, ir tos revoliucijos 
vadus, Leninų ir jo pasekėjus 
— Stalinų ir k., kurie taip pat 
žudė šimtus tūkstančių žmonių 
nekaltų, ir dar žudo. Daug nu
kentėjo valdonų, kunigų ir pa
prastų darbininkų, kurie nepri
tarė anų politikai ir atsisakė — 
nepritarė bedieviškam mokslui, 
savo vaikus norėjo palaikyti 
prie krikščioniškos religijos. Vi
si tokie buvo persekioti, kiti su
šaudyti, daugybė* išsiųsti į šal
tų kraštų koncentracijos stovy
klas, buvo kankinami ir ten žu
vo. Bolševikų vadai ir musų ko
munistai per savo laikraščius ir 
prakalbas pasiteisina, kad tų 
viskų daro vardan žmonių “ly
gybės ir apšvietus”.

Kadangi Tamstos papeikiate 
Rusijos bolševikų valdžios bar
bariškumų ir kitų diktatoriškų 
valdžių pasielgimų, tai kyla 
klausimas, kokiu bildu yra ge
resni franeuzų revoliucijos va
dai, kurie tokių baisių žudynę 
surengė?

Kaip franeuzų, taip ir rusų 
revoliucijų vadai abieji mora
liškai žemai nupuolę buvo. Vie
ni savo “apšvietų” buvo įgiję iš 
Voitairo ir kitų bedievių rašyto
jų, antri vėl iš Markso. Bet vi
sas krikščioniškas pasaulis su 
pasibaisėjimu atsimena tokias 
žudynes, kokias papildė t barba
rai per visus amžius ir dar šiau
dinu atsikartoja XX amžiuje. 
Bet tikėjimo krikščioniško ne
galėjo panaikinti Francijoj ir 
Rusijoj negali. Bet veidmainiai 
tik iš vardo buvę krikščionys, 
tokie atpuola ir lieka atvirais 
bedieviais ir paskui iš neramu
mo sųžinės visai kolioja ir bluz-

CROSLEY
SHELVADOR

garantuojamos 5 metams. Mažai suvartoja elektros ir ant 
maisto sutaupo mažiausiai $3.00 į savaitę.

Didelės 6 Pėdų Mieros

Naujiėhų-Acme Telephoto
CHICAGO. — Generalis WPA viršininkas Col. F. C. 

Harrington (dešinėj) kalbasi su Minnesotos WPA ad
ministratorium E. C. Curry. Dabar Chicagoj vyksta 
WPA administratorių konferencija.

nija krikščionybę. Nemažai yra 
ir lietuvių paklydusių.

Atsakymų galite suteikti tik 
tada, kada mano visų laiškų at
spausdinsite.

Su pagarba,
Jacob Cirul,

2119 W. 45th pla.ee, 
Chicago, III.

ir aukščiau

Lengvas Išmokėji/nas, Kad ir Per Trejus Metus

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

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 902Ž
POCAHONTAS Mine Run 
(Screened) Tonas ...........................
SMULKESNĖS 
Tonas ..............................................
PETROLEUM CARBON COKE 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas

Sales Tax ekstra.

$7.25
$7.00
$7.25

COPR. W, NEEDLECRAFT SERVICE, INC. |

CUTVVORK AND APPLIOUE PATTERN 222'4į

No. 2224 — Išsiuvinėjimas staltiesei, 
užvalkams.

rankšluosčiams arba

| nnvrficnuo UJE.r'A., IV O.
1739 So. Halsted St, Chicago, UI. I

I čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No._______
I

Vardas ir pavardė________ ._____________________ » |

* Adresas___________________ *________________________ _______ t___ I
I I

V Miestas ir valstija „____ ,
■ «•» •* M ■»

REDAKCIJOS PASTABOS

Laiško autorius, Jacob Cirul, 
daro mums visai neteisingų prie
kaištų, kad straipsnyje “Bastilės 
Sugriovimas” mes pateisinę 
“baisių skerdynę—žudynę žmo
nių” Francuzijos revoliucijoje. 
Ne, mes jos visai neteisinome, 
bet, priešingai, jų pasmerkėme, 
pasakydami, kad tuo žmonių 
žudymu Didžioji Revoliucija pa
liko “neigiamų, tamsių tradi
cijų” ir pati sau pakenkė, tie
siog “išsigimė”, užmiršdama 
gražiuosius “laisvės ir brolybes 
Šukius”, kurių vardu ta revoliu
cija buvo pradėta.

Bet Franciizijųs revoliucija 
turėjo ne tiktai tamsių, neigia
mų pusę. Ji padarė ir daug ge
ro, teigiamo, ir tas geras, mu
sų nuomone, atsveria ir žymiai 
persveria blogų. Francuzijos re
voliucija sugriovė despotiškų 
monarchijų, panaikino luomų 
(bajorų ir kunigų) privilegijas, 
sulygino visų piliečių teises, ap
rūpino žeme valstiečius — ir 
sudavė didelį smūgį senajai 
priespaudos sistemai visoje Eu
ropoje. Šilais savo teigiamais 
darbais franeuzų revoliucija 
daug patarnavo žmonijos pro
gresui.

Nežinia iš kur laiško auto
rius paėmė, kad Francuzijos re
voliucionieriai žudydavę sene
lius, vyrus ir moteris, vien lik 
už tai, kad jie prisipažindavo 
tikį į Dievų. Tai davatkų pra
simanymas. Istorija nieko pana
šaus nesako. Revoliucinė val
džia suiminėjo ir baudė mirtim 
valstybės priešus, atvirus ir 
slaptus krašto išdavikus. O, to
kių išdavikų buvo daug. Kuone 
visa aristokratija (aukštoji po
nija) kartu su karalium Liudvi
ku ir karaliene Marija-Antua- 
neta darė sąmokslus prieš sa
vo kraštų, kvietė svetimų kraš
tų valdžias, kad jos siųstų savo 
kariuomenes į Francuzijų “pa
daryti tvarkų”. Daugelis tų’aris- 
lokralų patys, pabėgę iš Pary
žiaus, stojo į tas svetimas ka
riuomenes ir su ginklu ranko-

• se kovojo prieš savo kraštų.
( Šitie išdavikų žingsniai buvo 
užtraukę didelį pavojų Francu- 
zijai, ir jie buvo pirmutine ir 
svarbiausia priežastis, dėlko re
voliucijos vadai įvedė terorų. 
Deja, įstoję į šitų slidų kelių, 
jie paskui jau nebegalėjo susi- 
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vas ne liktai likriemsiems, bet 
ir įtariamiems respublikos prie
šams. Tuomet žuvo daug ir vi
sai nekaltų žmonių. Bet su re
ligija arba “bedievybe” šitas rei
kalas neturi nieko bendro.

xVisai be reikalo p. Cirul kal
tina Voltairc’ų ir Marksų dėl 
teroro Francuzijos revoliucijoje 
ir dėl Rusijos bolševikų žiauru
mų. Nė vienas tų dviejų gar
sių rašytojų terorui nepritarė. 
Marksas dargi yra pasakęs, kad 
teroras (Francuzijoje) buvo 
“persigandusių mieščionpalai- 
kių”, valkatų ir avantiūristų 
darbas! Jeigu. Leninas ir Troc
kis savo kruvinų diktatūrų sten
gėsi pridengti Markso autorite
tu, ir jų pėdomis dabar eina 
Stalinas, tai jie elgėsi panašiai, 
kaip dažnai pasielgia kiti des
potai, kurie savo šunybes daro 
“krikščionybės” ir “civilizaci
jos” vardu.! Sakysime, gen. 
Frankas Ispanijoje su maurų ir 
Italijos bei, Vokietijos fašistų 
pagalba vedėi'karų prieš žino* 
nių išrinktų respublikos valdžių, 
bet jisai skelbė, kad jisai va
duoja “tautų” ir “krikščioniškų 
civilizacijų”!

“Naujienų” Redakcija

Jos. F. Budrik,«
Rakandų Krautuvė

3409-11 So. Halsted Street

3417-21

ČIONAI 
NIUS

BUDRIKANNEX
So. Halsted Street Tel. Yards 3088

RASITE ĮVAIRIŲ IŠDIRBYSČIŲ. GERIAUSIUS IšDIRBI- 
AMERIKOJE — REFRIGERATORIUS, SKALBIAMAS

MAŠINAS, PEČIUS

Žymus Budriko Radio programas yra leidžiamas nedėlios vakarais 
iŠ stoties WCFL 970 k. Pradžia 9 vai. Chicagos laiku.KLAUSYKIME

VAKARĄ Saltimiero

W.H.I.PLIETUVIŠKŲ RAD10
PROGRAMŲ STOTIES

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

ŽIŪRĖK!
IŠMOKĖJO 4% ir indelius ga
li atsiimti ant pareikalavimo.

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI-

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West «3rd Street 

prie Loomis

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulkų,— 
gausi paskolų ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

INSURANCE
(APDRAUDA)

AU-• PILNĄ APDRAUDĄ
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir nam

ninku, kurioje ran 
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

ų savi- 
dasi ta-

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vaka- i 
ras iki 8 vai. Sekmadie- I 
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. j 

po pietų.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už Sjg.SO 
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ 15-00
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama.... “
VISAS LIGAS GYDOMA $*f.00

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

Tel. Lawndale 5727.
_ BETO kiekvieno indelis yra 
* apdrausta iki $5000.00 - - - -

— —te
■ * I

\Y^ IBM I

L1THUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINOS ASS’N
įlNSURED

• FOTOGRAFAS

NAUJIENŲ SPULKA
1739 So. Halsted Street Tel. CANaI 8500

Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 v.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63r< St.
Tel. ENG. 5883-5840
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Diena Iš Dienos
■— - -

Padėka Draugams
BRIDGEPORT. — Birželio 

29 d. išpuolė Petrai ir Povilai, 
birželio 30 — Emilijos. Tų die
nu išvakariesė susirinko drau
gai pasveikinti mus, Emiliją ir 
Povilą Nesteckius, bet susi
rinko ne vien pasveikinti, o 
įteikė mums ir daugybę gražių 
dovanų.

širdingai dėkojam pp. M. 
Zolpiams už gėlių bukietus ir 
brangią dovaną; ačiū p. Ral
iams už poilsio kėdę, pp. Sa- 
bonaičiams už gardžius gėri
mus ir pp. Karčiams už malo
nius linkėjimus. Tos varduvės 
mums pasiliks ilgai atmintyj.

Ir toš dovanos bus ilgai su mu
mis, negreit išsidėvės. Drau
gams ir kaimynams esam šir
dingai dėkingi.

ir P. Nesteckiai, 
854 W. 34th Street.

Taisom Sulaužytus ir Sulankstytus 
Automobilius

Išlyginam, suveldinam ir numalia- 
vojam. Atrodo kaip naujas nors bu
tų sulankstytas ar sulaužytas. Kai
na prieinama. Kam reikalingas mu
sų patarnavimas kreipkitės tuojau. 
Darbą garantuojame.

STREAMLINE AUTO METAL 
WORKS

824 N. May Str., Chicago 
Tel. Monroe 8426

Savininkai A. PIKIEL, J. ZAKIS

Broliai New Yorke, 
Seserys Chicagoj

Vincentas ir Stanley Jr., sū
nus pp. Stanley Tomashunų, 
nuo 6136 Archer avenue, Argo, 
neseniai išvyko New Yorkan 
aplankyti savo gimines Brook- 
lyne ir New Yorko pasaulinę 
parodą. Jiems beviešint rytuo
se, seserys Nellie ir Julia pri
žiūrės jų biznį aukščiau pa
duotu adresu. (Sp.)

Dar Vienas Jaunas 
Profesionalas

Anthony Martin Juška
Jaunas chicagietis lietuvis, 

p. Antanas Martin Juška pe
reitą mėnesį baigė mokslus 
Purdue universitete, Lafayette, 
Indianoj, bet praleidęs kelias 
dienas “atostogų” vėl grįžo 
universitetan paimti kelis spe
cialius kursus reikalingus jo 
profesijai.

A. M. Juška vra sūnūs chi- 
cagiečių pp. Antaninos Miku-

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
SILVER CITY, S. Dakota. — Vaizdas miškų gaisro, kuris sunaikino apie 

10,000 akrų miško Black Hill kalnuose, prie Rapid City, South. Dakotoj.

lėnienos, ir Jono 
nuo 2510 West 68th

Mikulėno, 
strcct.
mokslus

Lindblom

SUTAUPYK SIMTUS DOLERIU
Pirk sau automobiliu iš didžiausios automobilių Finansinės Kom
panijos Chicagoje.
Sutaupysi 40% iki 50% už garantuotus atimtus nuo kitų karus. 
Niekur kitur Chicagoj šies kainos negali būt sulygintos. Virš 300 
karų, pasirinkimui. Kai kurie visai nauji, atimti nuo subankruta
vusių dealerių.

BUICK vėliausias 1938, Sedan, | CHRYSLER—1938 Sedan, kaip 
vartotas tik keletą mylių, garan-1 naujas, dabar
tuotas kaip nauji tik $595. Taip- tiktai ............................. I **
gi 5 1937 Sedanai ir Coupe ir 3 
lf36 sedanai, visi bėga
kaip nauji tik už ..........  vfcv

DODGE—1938 DeLuxe Sedan, 
yra ra<ho ir šildytuvas $465

PONTIAC—1939, DeLuxe Sedan, 
naujas, sutaupysi 50%, 
^9’7 Sedan ir 1936 ....
Sedan, tik po ..............

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

taipgi Jerio, sutaupysi pusę. Taipgi 3 
1937, 

♦?v no ...... $225
Sedan, 5OLDSMOBTLE—1938 

pasirinkimui, visi kaip nauji, tik 
8*95. Taipgi 1937 ir 
1936 Sedanai tik po .... $285
PLYMOUTII—1938, Sedan, ma
žai važinėtas, jus sakysit, kad tai 
naujas karas, tik $445. Taipgi 
1937 ir 1936 Sedanai $295

CHEVROLET, 1938 Sedan, su- 
taunysi daugiau kaip pusę, 1936 
Sedan tik $225
LA SALLE, 1937 Sedan. Tai yra 
puikiausias sedanas,

PACKARD, 1938 Sedan, beveik 
kaip naujas, sutaupysi daugiau 
kaip pusę. Taipgi 1937 €OQQ 
Sedan tik ......................

KUPONAS 
SPECIALAS 2 SAVAITĖMS TIKTAI 

Gražus permanentas vertas $3.50 už tik $1.35. 
Pilnas Darbas

RAMOVA BEAUTY SHOP 
3320 So. Halsted Street 

KUPONAS

Prirengiamuosius 
jisai baigė Chicagos 
mokykloj. Ten būdamas pasi
žymėjo kaipo geras futballi- 
ninkas ir už tai gavo stipendi
ją iš Purdue. Birželio 11 d. 
universitetas jam įteikė baka
lauro laipsnį kūno kultūros 
srityj. Užbaigęs specialius

Areštuoja, Kad 
Apsaugoti 
Nuo Mirties

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

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

darbuotis Chicagoj.

Lengvos atletikos rungtynė
se, kurios prieš keletą metų 
įvyko Chicagoj tarp Amerikos 
ir Lietuvos sportininkų, p. 
Juška laimėjo keturias premi
jas. —Draugas.

Willow Springs nuovados 
apskričio policija 'vakar ir už
vakar areštavo 86 berniukus 
ir mergaites už maudymąsi gi
liose duobėse prie Willow 
Springs ir La Grange.

Policija aiškina, kad tose 
duobėse maudytis labai pavo
jinga ir nepraeina savaite, kad 
keli žmonės neprigertų. Jeigu 
draudimai nieko negelbsti, tai 
nepaklusnus jaunuoliai bus 
areštuojami ir baudžiami.

Moka Ištaisyti 
Sulenktus Mašinos 
Sparnus

Alex Gudaitis yra automo
bilio sparnų ekspertas Bridge- 
porte. Jo biznio vieta randasi 
antrašu 610 W. 32nd St.

Jisai pataisė ir VBA 
nos sparnus taip kad 
atrodo kaip nauji.

Pamatykit jo firmos 
nimą “Naujienose” 
,‘Al’s Body Shop”.

maši- 
dabar

garsi • 
užvardintr

PIKNIKAS
Rengia Susivienijimo Lietuvių Amerikoje G3 kp.

LIEPOS 16 d., 1939 METAIS
J. SPAIČ5O DARŽE, Archer Avė. Prieš 

Oh Henry Parko, Willow Spri. ■gs, III.
Neturinčius savo automobilių trokas nuveš veltui. Prašome susi
rinkti Burnsidėj, prie Tuley Parko, 90 St. ir St. Lawrence Avė. 
10:30 v. ryto, o iš Roselando^ prie 10530 So. Indiana Avė. 11 v. 
ryto. Važiuosime visi kartu. Kviečiame visas SLA narius ir nena- 
rius dalyvauti piknike. RENGIMO KOMISIJA

’šsiėmė Leidinius 
edyboms 
(Chicagoj)0
Albert Knapik, 25,

Uszko, 26
Joseph Fiszar, 35, 

Januška, 35

su

su

—VBA.

Anna

Anna

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

-5L* oisteris perlus, be
(yAfc* skąusmo ir trugdy-

mą>. laiko. Išgydy- 
mas^ užtikrintas per 

speęįąlistą su laisniu 
į-10 dj&nų. Vartokit se

ną diržąįęąrba pirkit nau
ją už $5. j Leng. išmokėji-

mais. Moterys gydomos, mo
teris patarnauja. Dykai egza- 

minacija. Bandymo gydymas $1.

Dr. Peter Schyman
20 metų specialistas.

1869 N. Damen Avė.
Įėjimas per krautuvę, 2 fl. 
Laisnioto daktaro priežiūroj

Bridgeport
Motor- Sales

Pasikalbėjau su Antanu Ba
liu, kuris valdo Bridgeport 
Motor Sales vartotų 
agentūrą, prie 3040 S.

mašinų 
Halsted

Garantuotų Vartotų Karų

BARGENAI
Visokių Išdirbysčių ir Modelių—Visi Bargenai 

Atdara dieną ir vakarais.

Bridgeport Motor Sales
3010 S. Halsted St. Victory 6992

Jeikalauja 
'erskiru
Vio’et Gabal nuo 

Gabal
Harry P.

Gavo 
Perskiras

John Tarant nuo> Atvilios 
Farant

Maxine Was’Ias nuo John 
VVasilas

NELAUKITE
Rytoj Gali Būti Pervelu!

Jei norite ansidrausti 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”

West Fullman’o
Lietuvių Dėmesiui

Kazys Pocius įėjo į biznį su 
Alfonsu Bajerunu. Naujienų 
prenumeratos atnaujinimo, ar 
Naujienoms senų skolų apsimo
kėjimo reikalu kreipkitės šiuo 
antrašu: 12003 S. Halsted St.

(Skelb.)

O’MALLEY & McKAY, Ine Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS

GENERALINĖ AGENTŪRA

Bankers Indemnity Ins. Co.
Columbia Fire Ins. Co.
Michigan Fire & Marine Ins. Co.
Sentinel Fire Ins. Co.

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

Telefonas CENTRAL 5208 
Telefonas CENTRAL 5209 

CHICAGO.

Rugpiučio 13 d., 1939

Sunset Park
Archer Avė. ir 135th Street

PETER PEN

Kaip eina biznis. Ar 
perka vartotus automobilius? 
Ar tas karštas oras nekenkia 
bizniui? Jis sako, “žmonės da
bar geresnius bargenus gauna 
ant vartotų mašinų negu pir 
miaus, nes tie, kurie perka

žmonės

Pirkite Dovanelę 
MOKSLĄ BAIGU
SIAM VAIKUI AR 

MERGAITEI
Didžiausis pasirinkimas tinkamų 

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

kitokių prekių.

Pilnas patenkinimas užtikrįna- 
mas arba grąžinsime pinigus. 

BERK’S JEWELRY
STORE

3505 So. Halsted St.
Tel. YARDS 3565.

naujas mašinas, paprastai jas 
atgal išmaino kas metai. To
dėl vartotos mašinos yra piges

nės, nes pirmas pirkėjas turi 
panešti didesnę dalį nuostolių.” 
Tas skamba gana praktiškai.

—VBA.

John Marčiukaitis 
Atidarė Taverną

John Marčiukaitis atidarė 
taverną po adresu 3959 South 
Kedzic avė (kampas 40 St.).

Prašau visus gimines ir 
draugus atsilankyti į mano už
eigą pasilinksminti ir drau
giškai laiką praleisti.

Tel. Lafayette 3486

- k • d hi m ai NFau ji en ose 
-kinda nauda dėlto.
kad pačioR Naujienom 

■yra nandinerns.

JEI PIRKSITE NUO MUSŲ KARA ŠIA SAVAITE, TAI MES 
DUOOSIME DYKAI GASOLINČ DĖL VAŽINĖJIMO 

1000 MYLIŲ

Atsilankykit ir pasinaudokite šia nepaprasta proga. Mes taipgi 
turime 100 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)

TARNAUJANT KARŲ SAVININKAMS VIRŠ 25 METŲ

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

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

INSPEKCIJOS CERT1FIKATAS GARANTUOTAS 
VARTOKIT VĖLIAUSIĄ LANE ĮRENGIMĄ 

AMBROZ
Super Service Station

50th and Western Avenue
PLOVIMAS — ALIEJAVIMAS — BREKIŲ TARNYBA 

IGNITION — LIGHTING AND OVERHAULING

NEW TOOTH PAŠTE 
CLEANS DANGER* 

AREAS EVEN VVATER
MAY NOT ENTER

Imagine a dellghtfully dlfforent tooth pašte 
that foams Into a “bubble bath” fine enough 
te clean pits and eraeks so Ūny even water 
may not enter theml

That’s eractly what happens tho instant 
sallva and brush touch tho NEW formula 
Usterine Tooth Pašto, superchargod with 
amazing Luster-Foam detergent. You 
vouldn’t believe hOw it cleans, brightens. 
polishes . . . leaves tho cntiro mouth so 
much fresher and cleancr.

Ask for tho big 25<5 tubeor, better štili, tho 
double slzo 40rf tube containing moro than 
Ji poundof tooth pašto. Atany drugeounter. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

THI NEW FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
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“TAI AKMENĮ JAU PADĖJO, ALE TAI 
BUS ŠAUNI ALE... ”

Namų Sav. Klubas 
Džiaugiasi Darbų

darbų ir vargų, bet pilni gra
žių įspūdžių.

Jeigu įvyks kita ekskursija
— aš ir vėl trauksiu laivu į

Rimti ir nerimti įspūdžiai iš akmens dėjimo 
ceremonijų

Kertinis akmuo namui — pa- jas jam nedavė progos ir tęsė
minkhii buvo padėtas. Namų 
stato Amerikos Legiono skyrius 
— postas 217, kuriame priklau
so 99% lietuviai, pavieniai ir 
šeimomis. Skyriaus postas turi 
Dariaus ir Girėno vardų, pager
bimui tų lietuvių lakūnų, kurio 
1933 metais perlėkę A t lan tiku, 
Soldino miškuose krito... ir... 
mirė — visai netoli Lietuvos, 
kurios skrido. Ir tiems musų 
drąsuoliams postas nutarė ir 
jau pradėjo statyti paminklų — 
namų svetainės pavidale. Pama
tas iškastas ir kertinis akmuo 
jau buvo padėtas, liepos 9. Na
mas stovės prie 4414-16-18 So. 
Western Avė.

Kadangi apie visas ceremoni
jas jau “Naujienose” buvo ra
šyta, tai aš visai to nekliudysiu, 
bet man, kaip Bynsui, rūpėjo 
kas kita . .. patirti kų žmonės 
kalba, kaip jie supranta, ar jie 
tai įvertina...? (Aš neturiu min
ty visų žmonių, nes apie 3 ar 
4 tuksiančiai dalyvavo).

Nuvykstu dar gana anksti. 
Saulė darosi šviesesnė ir šiltes
nė. Antra valanda... Žmonės su
stoję būriais kalbasi, pypkes ru
ko ar prie baro alutį rudų gurk
šnoja. Aš nužiūrėjau, kad tuš
čio loto gale, prie garažiaus, sto
vi du vyrai ir kalbasi apie “a- 
lektrų”. Mažas žmogus apie 10 
metų, aiškina savo draugui ko
kias pompas reikia dirbti. . . 
kokius elektrinius pinklus pa
daryti, kiek elektros reikalinga 
ir kaip reikia medį, prie piuklo 
prispausti, kad piuklas gerai ir 
lengvai piautų. Jis sako: “Ma
tai alektra tai kas kita. Tu gali 
gerų pinklų pasidaryti, tik rei
kia kad tavo ‘moteris’ turėtų 
215 ‘horsų paverių*, tai yra 215 
Seklių spėkos, o jeigu duosi 
daugiau, tai tau ‘fiusų išblo- 
vins’.”

Kitas išsižiojęs, tai vėl užsi
čiaupęs nerimauja ... klausia: 
“Kaip tai”?. O šis vėl aiškina: 
“Matai, musų stuba turi 215 
‘pavertų’, ir kada tu prikabinsi 
‘moterį’ prie tokio menko ‘pa
verto*, tai negalėsi piauti me
džio. Tu turėsi pamažu tų me
dį stumti... stumti prie medž o. 
O jeigu tik biskį medį paspau
st prie piuklo, tai tuoj tavo 
‘moteris fitisą ir išblovins’.” čia 
klausytojas sumirkčiojęs norė
jo kų tai klausti, bet aiškinto-

Antra ir paskutinė savaitė 
NAUJA FILMĄ

Tikrai gera filmą. Istorija apie 
žmogų ir epochą.

“LENIN 1918 METAIS”
Su balerina iš Maskvos teatro 
baletu. 25c iki 1 vai. po pietų.

Apart sub. ir nedėlios 
SONOTONE, 6® E. Van Buren 

Tarpe Michigan ir Wabash 
Šaltas oras

H PI H £ Gėlės Mylintiems: 
i I K H JI Vestuvėms, Ban-F 
UIIU1B kietams, La i d o-l 

tuvėms, Papuoši-į 
GĖLININKAS mams- 
4180 Archer Avenue | 

Phone LAFAYETTE 5809

toliau: “Matai, jeigu tu nori, 
kad piuklas stipresnį medį piau
tų ir tavo ‘moteris’ ‘neišblovin- 
tų fiuso’ tai reikia prašyti alek- 
trikos kompanijos, kad ji duotų 
daugiau ‘džiuso’ tavo ‘motorini’,
oh, iki kokių 220. Tada bus O. 
K. ir galėsi gerų ‘džiabų* atlik
ite”

Čia ateina trečias žmogus, a- 
pie 4 ir pusę pėdos dydžio, u- 
suotas ir priėjęs klausia kas čia 
yra, kad tiek daug' žmonių ren
kasi...

Aiškintojas čia vėl: “Matai, 
tai čia šventins ve, akmenį”.

Klausytojas: ‘Hm, hm.” 
Aiškintojas: “Nežinau, šven

tins ar ne, bet visgi padės.”
Klausytojas: “Kad jau beis- 

montas išmarintas, tai kam čia 
dar reikia padėti tų akmenį? 
O kas čia ir kieno tas beismon- 
las?”

Aiškintojas: “Tai čia bus Da
riaus ir Girėno byklingas, čia 
bus alė kur tie soldžeriai rink
sis ir laikys savo milingus...”

Klausytojas: “Ar tai tie sol
džeriai kur stovi tenai po sto
gu (rodydamas į pp. Petkevi
čių ir Sebastijonų) yra tie Da
rius ir Girėnas?”

Aiškintojas: “Ne, ne jie mem- 
beriai soldžeriai Dariaus ir Gi
rėno”.

Klausytojas trauko pečiais... 
aiškintojas kalba toliau: “Ma
tai, jie turi taip sakant sosai- 
dę, o vardų Dariaus ir Girėno 
jie pasiėmė sau nuo tų dviejų 
lakūnų kų nulėkė per oušenų.” 

Klausėjas: “O kas jie tokie 
buvo? Kur ir kaip jie lėkė?”

Aiškintojas mėgina dar jam 
aiškinti, ir atrodo, kad ir no
rėtų pykti, bet matydamas už 
save senesnį žmogų mėginti 
jam aiškinti toliau: “Atsimenį 
kada Čikagoje fa pasaulinė pa
roda... kada du lietuviai lakū
nai sėdo į eršipį ir iš Naujurko 
per ošenų lėkė...”

Čia klausytojas jau nekan
traudamas: “Aš jų kaip tyčia 
ir nepažinojau”.

Aiškintojas: “Ar jau pamir
šai kaip visi kalbėjo apie flaje- 
rius, kur lėks per ošenų... Ar 
atsimeni tų baltų eršipį kur 
jakste Čikagoje... tai tik ne tas 
baltas eršipis, bet kitas kuris 
pirmiau išlėkė su dviem vy
rais”. čia jo klausytojai pa
krapštė pakaušius, papūtė sto
rus durnus ir nuėjo arčiau plat
formos. Bynsas irgi nukiūtino 
toliau.

i Čia, prie krūvos raudonų ply
tų ir didelės keturkampės “gei

bios” pilnos vapnos, stovi dvi 
leidęs ir ginčijasi apie Girėno 
vardų ir “spetinimų”. Sako, tu
ri sakyti — Džyrėnas; o Da
rius — De-ri-tis. Toliau žmo
gus jau metęs burnų... “Hm, jie 
visi tokie, tik pinigo ir pinigo 
ir ‘ai bečiur laif, kad Darius ir 
Girėnas nieko iš to negaus.”

Toliau vyriškis rankoje apie 
10 metų vaikų belaikydamas už 
rankutės, kalbasi su storule mo
terim. Vyras: Sy, kuino, ar aš 
tau nesakiau, kad bus tai ir bus, 
jie šiandien dės akmenį ir dac
oi. Bus šauni alė...” Bynsas

(Bus daugiau)

Kemkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOJ”

■ NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.!
“THE HOME OF FINE FURNITURE" SINCE 1904

1748-50 West 47th St Phone Yards 506?

Daug prisideda prie Cicero 
pagerinimo

CICfcRO. — Antradienį, lie
pos 11 d., Litiosybės svetainėj 
Įvyko Lietuvių Namų Savinin
kų Klhibo susirinkimas.

Smagu pažymėti, kad kliu- 
bas ir jo nariai turi kuo pasi
didžiuoti; jo» nuveikti darbai 
yra gana dideli. 7

Kliubas per daug metų ko
vojo, kad miestas ištaisytų 16 
gatvę. Pagaliau tai buvo pa
daryta. Dabar 16-1 o ji atrodo 
kaip bulvaras, smagu ir pažiū
rėti.

Kliubas taipgi reikalavo, 
kad gatvėse spragos butų už
taisytos. Dabar ir tas darbas 
yra atliekamas.

Trečia, vienas svetimtautis 
norėjo pasistatyti biznio na
rna adresu 1406 South 49th 
Court, lietuvių rezidenciniam 
distrikte. Kliubas tam pasi
priešino, ir namas nebuvo pa
statytas. Prie Cicero avenue ir 
12-to Place viena skalbykla tu
rėjo žemų kaminų. Gyvento
jai negalėjo langus atidaryti, 
nes jiems prieidavo dūmų. 
Dabar kaminas buvo paaukš
tintas — dėka kliubo pasidar
bavimui.

Taigi, kliubas darbuojasi ir 
prie jo verta priklausyti.

Kliubietis iš Vaiguviškio.

: 0 Kada Legionieriai 
Rengs Dar Viena 
Ekskursiją Laivu?

Pirmoji buvo labai 
pasekminga

Kažin kada Dariaus,-Girėno 
Legionas surengs dar vienų 
ekskursijų- laivu į- Milwaukee? 
Jeigu surengtų dar šįmet, tai 
keleivių netruktų.

(Pirmoji ekskursija, kuri įvy
ko birželio 25 d., buvo labai 
pasekminga, tikrai linksma ir 
maloni. Diena buvo labai gra
ži, keleivių susirinko pilnas 
[laivas ir smagus buvo ekskur
sijai paruoštas programas.

, Tie legionieriai mandagiai 
|visiems patarnavo, o jų jaunu
liai sūnus ir dukterys links- 
,mino ekskursantus grodami 
jiems būgnų ir trimitų mar
šus. Laivui važiuojant ant de
nio įvyko programas — “floor 
show”, kuriame dalyvavo lie
tuvaitės ir kitatautės šokėjos, 
kiti aktoriai, ir du juokdariai, 
kurie publika labai prijuoki
no.

“Krutinės laisviau alsavo”
Laivas visai neblogas. Mo

derniškai įrengtas ir didelis, 
nieko nejauti — ar važiuoji 
ar stovi. Tos kelios valandos 
ant laivo, apleidus Chiragos 
dulkes, prabėgo kaip minutė. 
Krutinės laisviau alsavo ir 
traukėm į save tyrų vandens 
orų. Vandens ošimas buvo 

į toks malonus, svajonių pil
nas. šoko jauni ir seni, tie, 
kurie nešoko, ilsėjosi denyje, 
grožėjosi aplinkuma.

Kai pasiekėm Milwaukee, 
tenai mums jauniejįi legionie
riai sugrojo sutikimo maršų. 
Susėdę į autobusus, nuvažia
vome į Blatz bravorų. Tų įs
taigų aplankėme. Ji yra mil
žiniška. Tenai mus: maloniai 
priėmė ir vaišino su užkan
džiais ir gardaus alaus “sem- 
peliais”. Galėjome valgyti ir 
gerti kiek kas norėjome.

Paužę Milwaukėj, vėl sėdo
me į laivų ir pradėjom kelio
nę atgal. Gražus buvo vakaro 
vaizdas nuo laivo. Saulutė nu
sileido miegučiui lyg už dide
lio muro, kurį sudarė tiršti, 
dideli debesys vakaruose. Kai 
ji visai pranyko už debesų, 
mes jau buvom netoli Chica- 
gos — grįžom prie kasdieninių

Milwaukee. Tuo tarpu nekant
riai lauksiu.

B. Gurskienė.

Iš Lietuvos

PERSONAL
_________Asmenų Ieško •

NAŠLĖ paieško gyvenimui drau
go nuo 50 iki 60 metų amžiaus, 
kad butų pasiturintis ir gero budo 
žmogus. Aš turiu namą; vienai sun
ku. Prašau atsišaukti laišku. Box 
1017, 1739 S. Halsted St.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia,
REIKALINGAS virėjas: vyras ar 

moteris. Geras mokestis. Liberty 
Restaurant, 4915 W. 14 St., Cicero, 
III.

Kultūros klubas
BIRŽAI — Kultūros klubas 

per paskutiniu^ 3 mėn. suruo
šė 5 paskaitau 4 vakarus, 5 
koncertus ir Ž Specialius vaka
rus vaikams. Suorganizuotas 
2 ekskursijos į užmiestį ir jau 
ruošiamos ekskursijos į Likė
nų kurortų (Vf.29), Salamies
tį (VII.I6), Panevėžį (VII.23) 
it Zarasų tradicinę vandens 
sporto šventę^

Klubo skaitykloje pareina 
dienraščių, savaitraščių bei 
žurnalų.

Skaityklų per 3 mėn. aplan
kė 9578 žmonės.

{rengti gerti fontanėliai
KAUNAS. — K. M. S-be 

įrengė mieste vandeniui gerti 
fontanėlius, iš kurių praeiviai 
gali nemokamai atsigerti gry
no, gaivinančio Kleboniškio 
vandebs." Fontanėliai pastatyti 
Laisvės alėjoj" bulvare ties 20 
ir 50 Nr., miesto sode, Vieny
bės aikštėje, Rotušės aikštėje 
ir Vytauto parke. Visuomenė 
šiais M. S-bės įrengimais la
bai patenkinta.

PAIEŠKOMAS Charles Machulis, 
gyvenęs 1929 m. Market Str. Wau- 
Kegan, U. S. A. — paieško: Juo
zas Grynevičius Planetų g. 12, 
Kaunas, Aleksotai.

i SITUATION WANTED 
vffi, . le^Q. .Par^°_________

PAIĖŠKAU darbo. Esu patyręs 
gerai prie budavojimo naujų namų 
ųr perdirbimo ir taisymo senų. Kas 
' turite tokius darbus, pamatykite 
pirmiausia mane. Tel. Lafayette 
J982. F. Skrabutenas.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS salesman, kuris 
norėtų pardavinėti kalėdines atvi
rutes (Christmas cards). Galima 
dirbti ir vakarais. Mokama geras 
komisas. Progress Embossing Co., 
3326 S. Halsted St. Yards 0123.

PAIEŠKO vyro dirbti farmoj. 
Atsišaukite Beverly 5272. A. L. 
Burt.

IEŠKAU darbo tavernoj. Esu 35 
metų amžiaus, nevedęs, negirtuok- 
Lis. Sam. 6101 Racine avė. Tel. 
Wentworth 6073.

REIKALINGAS darbininkas dirb
ti farmoj. Matykite savininką Sur- 
villą. Penkt., šešt. ir sept. visą die
ną, kitas dienas tik po 6 vai. va
kare; 6809 S. Rockwell St.

HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGA veiterka, patyrusi. 
Trumpos valandos. 3856 S. Union 
avė.

EUR RENT—1N GENERAL 
Rcnddai—Bendrai

RENDAI KRAUTUVĖ ir keturi 
kambariai. Kampas—tinka bet ko
kiam bizniui. 5201 S. Ashland Avė. 
Del informacijų kreiptis 1153 W. 
47th Street.

EUKNISHED ROOMS — TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

PASIRENDUOJA kambarys Mar- 
ąuette Parke vedusiems ar nevedu- 
siems. Gali gamintis ir valgį. 7026 
S. Artesian avė., 2 aukštas.

FU RN1TURE-F1XTURE FOR-SAJLE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARDAVIMUI rakandai: parlor, 

dining ir bedroom setai. Matykite 
nuo 2 iki 6 v. v. 7036 S. Artesian 
avė., antras aukštas.

RENDON vienas ar 2 kamba
riai prie pavienio vyro. Galima 
vartoti virtuvę ir indus. Kreipkitės 
po 5 vak. arba subatoj visą dieną. 
5923 So. Racine. Antros lubos iš 
užpakalio.

BUSINESS—TO RENT
_______ Bizniai•^Rendai
IŠSIRENDUOJA tavernas su vi

sais įtaisymais, arba parduosiu pi
giai namą; 2 bizniai ir 4 flatai.

3322 So. Morgan St.

Tymai
'Pasvalio miestelyje ir apy

linkėje užregistruota daug, su
sirgimų tymais.

RENDON kambarys merginai ar
ba vaikinui, prie mažos šeimynos, 
antros lubos, 4014 Brighton Place.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA Bučernė su na
mu. 2519 W. 43rd St.

MADOS

No. 4030 -f- Ėęifdnė suknelė. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20; 
taipgi'30, 32, 34,36, 38, 40 ir 42 
colių per krutulę.

Norint gauti1 vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti . pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pal
to ženkleliais kartu su Užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, HL

SUSIRINKIMAI
—-“r-v-—: .............  . —

Dr-jos Lietuvos Ūkininko pusme
tinis susirinkimas sekmadienį, lie
pos 16 d., 1 vai. po pietų, įvyks
paprastoj vietoj. Bus svarbių rei
kalų svarstyti. Atsilikusius su mo
kesčiais prašome užsimokėti.

J. žurkauskas, pirm.
12 wardo Amerikos Lietuvių Pi

liečių Politiško ir Pašalpinio Kliu
bo mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį; birželio 16 d. 1 vai. 
po pietų, Hollywood svet., 2417 W. 
43 St. Nariai privalo skaitlingai su
sirinkti, taipgi pasirūpinti užsiliku
sius mokesčius apsimokėti.

Paul J. Petraitis, rast.

PARDAVIMUI tavernas su vi
sais įrengimais, barais, registras, 
stakas ir viskas kas reikalinga. 
Kaina $450.00. 5339 S. Halsted St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nama^^

ŠTAI JIE!
2242 S. Kenilvvorth avė. 6 kamb.

plytinis ........................ $5750.
4037 W. Cermak Rd. 4 ir 4 kamba

rių freiminis ..... $4400.
1523 S. 56th Ct. 5 kambarių bun- 

galow ................... $4600
2735 S. Ridgeland Avė. Naujas na

mas 5 kamb. plytinis .... $6950
1251 S. Karlo v Avė. 3 flatų plyti

nis ...................... $4500
1504 S. 60th Ct. 6 ir kamb. plyti

nis .   $8900
3014 S. Kostner Avė. 4 ir kamba

rių freiminis ................. $3100
5127 W. 24th St. 6 ir 6 kamb. ply

tinis ......................  $8500
1224 S. Home avė. 4 ir 4 kambarių 

plytinis ................ $5800
1606 S. Homan Avė. 3 flatų plyti

nis, 6 kamb. kiekvienas $3650
5028 W. 25th PI. 4 ir 6 kamb? $4550
5706 W. 23rd St. 6 kambarių plyti

nis ..................  $5000
2813-5 S. Ridgeland avė. Naujas
plytų duplex ........................ $15,000
5038 Dakin St. 5 ir 6 kamb. plyti

nis ................................... 6100
4705 W. 12th PI. 5 ir 5 kamb. ply-« 

tinis .................  4950
2423 S. Grove Avė. 5 kamb. plytų 

bungalovv ...........  $5450
3624 N. Neva Avė. 5 kamb. plytų 

bungalow ............ $5300
4927 W'j 24th St. 6—6 kamb. plyti

nis ................................... $6800
5503 W. 24th St. 4 ir 6 kamb. ply

tinis ......................  $5900
S. W. kampas Desplaines Avė. ir

30 St. gąsdino stotis .... $9500
5315 W. 22ąd PI., 6 kamb. plytinė 

rezidencija ............ $8300
1156 S. Elmwood Avė. 5 kambarių 

bungalow ............ $4700
1515 S. Harding Avė. 6 ir 6 kamb.

plytinis ........................ $3650
2713 S. Highland Avė. 5 kamb. ply

tinis bungalovz .............  $5250
4621 W. 20th St. 5 kamb. plytinė 

cottage ............... $4500
2125 S. Drake Avė. 8 kamb. plytų 

rezidencija .   $4400
3245 S. Karlov Avė. 4 kamb. plytų 

namas ................... $3550
JOHN O. SYKORA REALTOR

2411 South 52nd Avė., Cicero 
Telefonai CICERO 453 ir 454

Atdara Sekm. 10 v. r. iki 5 v. v.

BATŲ TAISYMO ŠAPA pardavi
mui ar. rendai., 25 metai įsteigta. 
Savininkas serga. Kreiptis 1639 N. 
Calit’ornia Avė.

MĖSOS marketas ir grosernė pil
nai įrengta, elektrikinis šaldytuvas, 
gera vieta. Canal 7835.

PARSIDUODA pigiai 19 kamba
rių viešbutis, renda $67.50 su šilu
ma. Naujai išdekoruoti. Kampinis 
namas, Clark ir Chicago Avė. Išva
žiuojam iš miesto. 73 W. Chicago 
avė. Tel. Delaware 6834.PARENGIMAI RENDUOSIU arba parduosiu ta
verną su visais fixturiais, gera vie
ta — prie fabrikų. Insurance už
mokėta. Atvažiuokite tuojau, busi
te užganėdinti. 856 W. 122 St.

PARSIDUODA BARGENAI
12 flatų, renda $8000 į metus — 

$25,000.
Gasolino stotis Roseland, 6 pum- 

pos, su žeme ir budinkais, kampas 
$8500.

Dviejų flatų medinis, pirmas fla
tas apšildomas, renda $50. Kaina 
$2950.

5 kambarių dabartinių' laikų ma
dos, statyta ant 100x150 pėdų loto. 
Naujas mūras — $6000.

5; kambarių cottage, stovi ant pu
sė akro žemės. Abi vietos neapsa
kytai gražios, rojus gyvenimui.

4 kambarių mažas namelis su 
karštu vandeniu apšildomas, maži 
taksai, pigus pragyvenimas. Dėl 
darbo netekimo parduoda pigiai. 
Visi namai randasi arti gatvekarių 
bulvarų ir parkų*
CHAS. URNICH (Kazys Urnikas) 

2500 W. 63rd St., 2 lubos

Cicero Lietuvių Kareivių Drau
gijos piknikas įvyks šeštadienį, lie
pos 15 d., Liberty darže. Visi lietu
viai atsilankykite. Autobusai va
žiuos nuo Liuosybės svetainės.

Kada Reikės 
Geros Rųšies 
Anglių

Vasara jau įpusėjo, greit ar
tinasi žiema. Tad laikas jau 
pasirūpinti ir anglių reikalu. 
Western Coal and Supply Co., 
4916 S. Western Avenue yra 
viena iš tų bendrovių, kuri 
stengiasi kiekvieną pirkėją pa
tenkinti savo patarnavimu. An
glys geriausios rųšies, o patar
navimas nereikalauja aiškini
mų: visuomet ir visur pasiren
gę išpildyti visus pareikalavi
mus.

Bendrovės viršininku yra p. 
J. Mošcipan. Tai sumanus ir 
visų draugų bei pirkėjų ger
biamas žmogus. Visuomet sten
giasi atsakančiai pasitarnauti 
visiems kas tik į jį patarimų 
kreipiasi. Skubam reikale kreip
kitės telefonu PROspect 3400.

(Skelb.)

REAL E STATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI krautuvė ir 5 
kambarių flatas viršuj — arba mai
nyti į bungalow. Priežastis — mir
tis. Kreiptis Alesauskas, 7126 So. 
Rockwell St.

PARSIDUODA medinis namas, 
storas su 3 kambariais, naujai pa- 
budavotas frontas. Tinkamas bučer- 
nei, prosernei ar tavernui. 10742 S. 
Kedzie avė. Tel. Cedarcrest 6635.

Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939

Sunset Park
Archer Avė. ir 135th Street

........ ---.................— -————

VASAROS SPECIALAI
Aukotos rūšies 2 flatų plytinis 

5545 S. Throop st. Kampinis na
mas 6 ir 7 kambarių, karštu van
deniu šildomas. Rendos $80.00 mė
nesy. Morgičiaus išmokėjimai tik
tai $36.00 mėnesy su nuošimčiais. 
Mažas įmokėjimas.

STANLEY REALTY CO., 
179 W. Washington St.

Randolph 7055

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

80 AKRŲ už $800.00, 18 akrų pui
kios cibulių žemės. Geri budinkai. 
Mažiau negu mylia nuo federalio 
vieškelio ir kitų. Hanson Osborn 
Real Estate, Hart, Michigan.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimo)

PARSIDUODA pigiai Nash auto
mobilis 1936 keturių durų sedanas. 
Matyti galima tik nedėlioj visą die
ną, 2-ras aukštas. S. Wools, 3328 
Emerald Avė.

5 kambarių mūrinis namas parda
vimui, extra kambarys ant viškų, 2 
lotai, 2 karų garažas. Apleidžiu 
Ų. S., parduosiu pigiai. Gražio; 
apielinkėj. 6830 S. Artesian Avė.

PARDAVIMUI 2 flatai, 6 ir 6 
kambarių plytinis, bungalow sto
gas, karštu vandeniu šildomas, 
ąžuolo trimai, 14 metų senumo 
$8500.00. 6736 S. Campbell.

FINANCIAL
_______ Finansai-Paskolos_______

PASKOLAI PINIGAI. Privatus 
asmuo turi pinigų investuoti į pir
mą morgičių $500 ir aukščiau, — 
pagal vertę namo. 5 nuošimtis. 
Kreipkitės Metropolitan State Bank, 
2201 Cermak Road, Chicago; III.

PARDAVIMUI Marąuette Parke 
mūrinis bungalow, arba mainysiu į 
2 flatų po 4 kambarius. 6436 So. 
California Avė.

NAMAI
Bargenai — 5 kambarių plytinis 

bungalow arti 66-os ir S. Francisco. 
Naujas pečius ir stogas. Furnaso ši
luma. Kaina $4500. $1000 įmokėti. 
Kreiptis Mr. Miller, 5501 S. Ashland 
Avė. Prospect 0581.

PARDAVIMUI 2 flatų po 6 kam
barius muriniš namas, kaštu van
deniu šildomas, 2 karų garažas. Sa
vininkas 3227 S. Emerald Avė.

LABAI pigiai parsiduoda 2 biz- 
niavi moderniški mūriniai namai, 
štorai ir po tris flatus, apšildomi, 
ant bizniavų gatvių. Biznieriai, 
naudokitės barginais, nes tokių pi
gių daugiau nebebus. Dėl informa
cijų atsišaukite laišku. J. Vilimas, 
6800 S. Maplewood avė.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas su extra lotu, arba mainy
siu į mažesnį namą. 2009 W. 67th 
Place.

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 kostumer{, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

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

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.
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RYTOJ JOHN L. LEWIS KALBĖS C. 1.0 
MASINIAM MITINGE CHICAGOJ

VAKAR CHICAGOJE

Coliseum Auditorijoje, Prie Wabash Ir 15-tos
John L. Le\vis, pirmininkas 

C.I.O. Industrinių Organizacijų 
Kongreso — rytoj vakare kal
bės didžiuliam C.I.O. masiniam 
mitinge, kuris įvyks Chicagos 
Coliseume, prie Wabash ir lo
tos. Tai bus pirmas J. L. Lew- 
is’o pasirodymas Chicagoj po 
C.I.O. persiorganizavo į pasto
vią organizaciją.

Masinis mitingas yra šaukia
mas ryšyj su C.I.O. skerdyklų 
unijos kova su keturiomis 
stambiausiomis skerdyklų ben
drovėmis Chicagoj — ir visoj 
Amerikoj. Tai yra — Svvifto, 
Wilsono, Armouro ir, Cudahy 
firmos, kurios beveik kontro
liuoja visą mėsos pramonę 
Amerikoj.

Prieš masini mitingą įvyks 
skerdyklų unijos konvencija, 
kurioje dalyvaus apie 1,000 de
legatų, suvažiavusių iš visų 
Amerikos dalių. Unijos oficia- 
lis vardas yra, “Packinghouse 
VVorkers Organizing Commit- 
tee”. Svarbiausias suvažiavimo 
tikslas bus balsuoti streiko 
klausimu, kuris iškilo ketu
rioms minėtoms firmoms atsi
sakius uniją pripažinti.

Kartu su John L. Lewisu, 
masiniame mitinge dalyvaus 
Chicagos katalikų diecezijos 
vyskupas, Bernard J. Sheil, al- 
dermonas William A. Rowan, 
ir Van A. Eiltner, Packing- 
house Workers Organizing 
Committee unijos viršininkas. 
Aldermonas Rovvan, iš 10 to 
wardo, yra miesto tarybos dar
bo ir pramonės santykių ko
misijos pirmininkas.

Mitinge taipgi kalbės Don 
Harris, skerdyklų unijos nacio- 
nalis direktorius, ir Henry 
Johnson, jo asistentas.

C.I.O. rajoninis viršininkas 
Chicagoj, Gus Scholle, Įjūris 
rūpinasi masinio mitingo ren
gimu, kreipiasi į visus darbi
ninkus, nežiūrint prie kokių 
unijų jie 
yra jų įsitikinimai 
dalyvauti, nes jo 
kovoti už bendrus 
reikalus ir už visų 
rinima. •»

Tikisi Ginčą Taikiai Likviduoti
Nežiūrint kalbų apie streiką, 

skerdyklų unija tikisi ginčą 
dėl pripažinimo su stambiomis 
skerdyklų bendrovėmis likvi
duoti taikiu budu, prie konfe
rencijos stalo. Unija turi su
organizavusi didžiumą visų 
skerdyklų darbininkų. Abiejų 
pusių sutaikymu yra susirūpi
nusi ir Chicagos miesto valdy
ba. Tarybos darbo ir pramo
nės santykių komisija bando 
abi puses suvesti į daiktą ir 
taikiai visą reikalą išdiskusuo- 
li. Armour firmos viršininkai 
miesto kvietimą konferencijai 
priėmė ir netrukus susitiks su 
unijos vadais. Gal ateinančios 
savaitės pradžioje. R.

Chicagoj Pabrangs 
Pienas

Užvakar federalis teisėjas

CARMI, III. — Mrs. Alice 
užmušimą savo vyro šu dinamitu

Ten Nėra Didelio

Yra Švaru
Woodward panaikino monopo-l Važiuojam Į Sand Diunus! 
lio bylas iškeltas teveik visoms 
stambesnėms Chicagos pieni
nėms.

Vakar pieninių viršininkai 
pradėjo kalbėti, kad netrukus 
reikės pieno kainą pakelti vie
nu centu — iki 12 centų 
kvortą.

u z

liepos 2 dieną, 
visu paežerių 

iki Waukegano. 
maudynėse, tiek 

kad žmo-

u u j tenų-zicii te Kauiopnoiu 
ji yra teisiama už, III., teisme, kur 

broliai Theodore ir Reedy Simons,

vistiek tų vistų neužpildytų. 
Visa neapmatoma ežero pa
krantė minkštas, baltas smė
lis. Vanduo taip švarus, kad 
bridus iki kaklo — 'vistiek sa
vo kojas ir smėlio dugną ma
tai. O nubristi tenai toli gali
ma, nes vanduo negilus.

Ir nuvažiuoti į tas vietas la
bai patogu, keliai geri, cemen
tiniai; taipgi yra ir kur su
stoti, pas savuosius, lietuvius.

Pp. Jarušų vieta yra prie 
Central ir Lake Front Drive 
kelių. Sustojimas pas Jarušus 
yra ypatingai labai patogus

Šiandien Minės 
50 Metų 
Sukaktuves

kaip 
prisi-šiandien, prie Chicagos 

dėjo apylinkė, kuri dabar va
dinasi Hyde Park, ir yra viena 
iš tirščiausių rezidencinių dis-

nežiūrint
priklauso ir kokie

— mitinge 
tikslas yra 
darbininkų 

būvio page--

Sukaktuvių paminėjimui, šį
ryt, 11 valandą, miesto tary
boj įvyks iškilmės, kuriose 
dalyvaus visa miesto valdinin
kija. Iškilmėms pirmininkaus 
Hyde Park (5-to wardo) alder- 
monas profesorius Paul H.

“Naujienos” yra pakviestos 
iškilmėse dalyvauti.

; Dabartiniu laiku daugelyj 
vietų šimtai tuksiančių žmo
nių maudosi, ypatingai karštam 
orui esant.

Sekmadienį, 
teko važiuoti 
Chicago j, ir 
čia visose
kimštinai maudosi, 
nių, rodos, milionai.

Sveikatos atžvilgiu, kaip to
kiose maudynėse yra saugu? 
Aš neturiu teisės ir nusimany
mo spręsti, bet neturiu ir pa 
linkimo maudytis šitokiame 
susikimšime. Šiose ' maudynėse 
vanduo negreit mainosi, ir ga
lima tikėti, kad ten atsiranda 
visokių nešvarumų.

Sand Dunes — yra kas ki
tas, ypatingai už steito mau
dynių, pavažiavus į šiaurę apie 
20 mylių. Visas pakraštis eže
ro yra geriausios maudynės.

Pas Jarushus
Liepos ketvirtą dieną nuvy

kom į tą gražųjį pakraštį Mi- 
chigan ežero, pas pp. Jarushus. 
Ten kamšaties nėra. Kad ir 
kažin kiek žmonių suvažiuotų

< ■;.? n’-"

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
NEW YORK. — Cornelius Rathbone ir jo žmona išbuvo 125 pėdas ore per 

penkias valandas, kai jų parašiutas atsisakė nusileisti nuo “parašiutų bokšto” 
New Yorko pasaulinėj parodoj. Parašiutų Bokštas yra koncesija parodos konce
sijų distrikte. *

• Valstijos finansų departa- Apiplėšimas įvyko* senelių na- 
mentas miesto teisme vakar 
užvedė 150 bylų prieš Chica
gos biznierius už sales taksų 
nemokėjimą. Jie esą skolingi 
valdžiai apie $40,000.
• Naktį iš ketvirtadienio į 
penktadienį užsidegė griuvėsiai 
grudų elevatoriaus prie lOlst 
ir Calumet upės, kuris sudegė 
11 gegužės.
• Du jauni piktadariai vakar 
užpuolė 80 metų senelį Kaiman 
Baum, ir jo 78 metų žmoną 
Rose, ir atėmė nuo jų $600.

Namas mūrinis, tik-ką baigtas 
įrengti. Vėsus. Antrame augšte 
12 moderniškų kambarių ir 
maudynės, šiltas ir šaltas van
duo, apačioj krautuvė ir dide
lis dining ruimis, taipgi ir ki
tas jų pačių namas, vadina
mas “cottage”, 4 ar 5 kam
barių. Ten apsistojęs visai liuo- 
sai jautiesi,
yra ir daugiau 
pp. Zabukai ir

Geriau, kad 
nuvažiuoti, bet
dynėse maudytis.

Taipgi netoliese 
lietuvių, k. t., 
Kačerauskas.
ir kiek toliau 
švariose mau- 

K. č.

adresu 2705 Hirsch
Jaunuoliai atėjo pas

“prašyti” pagalbos

muose, 
Street. 
Baumus 
laišką rašyti.
• 31 metų WPA darbininkas 
Daniel Ho\ve buvo sunkiai pa
šautas susišaudyme, kuris įvy
ko alinėj prie 817 East 43rd 
Street. Jis buvo užėjęs stiklą 
alaus išgerti. Pasirodė, kad iš 
alinės buvo išmesti du triukš
maują negrai. Keršydami, jie 
sugrįžo prie alines lango ir į 
vidų paleido penkis šuvius iš 
revolverio.

Pašovė Žmoną 
Ir Dukteri

šeimyninis nesusipratimas 
vakar pasibaigė kraujo pralie
jimu, kad Petras Parkos, krau
tuvininkas nuo 2161 W. Lake 
Street, pašovė savo žmoną 
therine ir 18 metų dukterį 
bei. Abi sunkiai sužeidė, 
guli apskričio ligoninėj.

Prieš kurį laiką atsiskyręs 
nuo šeimos, Parkos apsigyve
no adresu 9422 55th Ct., Oak 
Laume.

Ka-
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Abi
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linksmas!—Gražus!—Isputliogas!

JUBILIEJINIS NAUJIENŲ
c

su dovanomis

Sekm. Rugpiučio 13 d. 1939
SUNSET PARK

Archer Avenue ir 135 Street

ĮŽANGOS TIKIETAI VELTUI!




