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Francij a Uždarė 
Fašištų Sąjungas

Kauno policija šovė streikierių demonstra
ciją, minėjusią pirmiau nušautą laido

tuvėse jų draugą
KAUNAS, birž. 19. — šautuvais ginkluota policija patru

liuoja Kauno gatves, po to kai jį vakar šovė į demonstruojan
čių darbininkų minių. Skaičius sužeistų (ar gal ir užmuštų) 
“nenustatytas”.

Streikieriai bandė demonstruoti toj pačioj vietoj, kur vie
nas jų draugas liko užmuštas užvakar laike laidotuvių eise
nos. 4V

Francijos senatas priėmė 40 vai. darbo sa
vaitę ir kitas reformas

PARYŽIUS, birž. 19. — Francijos socialistinė valdžia sku
biai veikia pašalinti gręsiantį fašistų sukilimo pavojų.

Dėlei jau ištikusio susirėmimo su* fašistais Marseilles mie
ste ir dėlei nuolatinių fašistų grūmojimų ginkluotu sukilimu ir 
“maršavimu ant Paryžiaus,’* kabinetas išleido dekretą, kuriuo 
liko uždarytos visos fašistinės sąjungos Franci jo j — Croix d e 
Feu, jaunųjų patriotų, Francijos solidarumo ir k., datfgebs ku
rių, ypač Croix de Feu, buvo ginkluotos.

Senatas priėmė valdžios pasiūlytą 40 vai. darbo savaitės 
bilių, taipjau visas kitas darbo reformas, kurias jau pirmiau 
priėmė atstovų *kurias pasiūlė socialistinė valdžia, bū
tent 40 vai. darbo savaites, apmokamų atostogų, kolektyvių su
tarčių su samdytojais, panaikinimo algų nukapojimo valdžios 
darbininkams ir paliuosavimo karo veteranų nuo niekurių 
taksų.

Dabar kabinetas įgaliojo finansų ministerį Vincent Auriol 
pareikalauti iš atstovų buto priimti įstatymus apsaugoti fran
ką, sustabdyti trukdymą valstybės kreditų ir panaikinti priga- 
vystes. Projektuojamų įstatymų turinys dar nežinomas.

Valdžia taipjau išleido dekretą, panaikinantį “arbatpini
gius” koteliuose, kavinėse ir restoranuose.

Projektas reformuoti Francijos banką jau patvirtintas ka
bineto ir galbūt rytoj bus viešai paskelbtas.

Streikai niekuriose Francijos vietose dar siaubia, kur sam
dytojai atsisako taikintis ir priimti darbininkų reikalavimus, 
kurie jau pirmiau buvo išpildyti kitų pramonių.

Streikai Belgijoje dar plečiasi
BRIUSSELIS, birž. 19. — Moteris mirė iš susijaudinimo 

ir penki darbininkai liko sunkiai sužeisti policijos susirėmimuo
se su streikieriais.

Dabar skaičius streikierių siekia 500,000 ir kas valandą 
auga. Streikieriai siekiasi sustabdyti ir transportaciją. Du laik
raščiai neišeina dėlei raidžių statytojų streiko. Andenne mieste 
sankrovininkai uždarė savo sankrovas iš užuojautos streikie- 
riams.

Streikai Ispanijoje irgi plečiasi
MADRIDAS, birž. 19. — Streikai Ispanijoje vis plečiasi. 

Dėlei jų nuolatos iškyla riaušių, kurias tankiausia sukursto de
šinieji. Dėlei to valdžia pastatė sargybas prie amunicijos ir gin
klų dirbtuvių.

Barcelonojoj paskelbtas generalinis streikas, prie kurio pri
sidėjo ir 100,000 sankrovų darbininkų.

Paskyrė Chicagos 
šelpimo komisio- 

nierių

CHICAGO- — Kadangi fede
ralinė valdžia nebeteikia pagel- 
bos bedarbiams, kurie negali
na pašelpų darbų, ar prie jų 
negali dirbti ir. kadangi ir vei
sti j a šalinasi nuo tokių žmonių 
šelpimo, tai dabar tokiais žmo
nėmis teks rūpintis pačiam 
miestui.

Tuo tikslu miesto taryba pa
skyrė šelpimo komisierių, Leo 
M. Lyons, sekretorių Illinois 
šelpimo komisijos, kuriami mo
kės $5,000 į metus algos.

12 vaikų prigėrė ap
virtus valčiai

MACHIAS, Me„ birž. 19. — 
Dvyliką vaikų prigėrė Gardiner 
ežere, apvirtus valčiai su 15 
gryštančių iš pikniko vaikų.' 
Tik 3 vaikai liko išgelbėti.

Naujienų Biznio ofisas at
daras nuo 8 v. ryte iki 8 
vai. vakare, šeštadieniais 
taipgi nuo 8 v. ryte iki 8 
vakare.

200 automobilistų 
įkalinti

* • I. ’ ,

CHICAGO. — Nesenai pra
dėjęs veikti saugumo teismas 
pasiuntė kalėjiman jau 200 ne
atsargių ir įsigėrusių automo
bilistų.

SEKMADIENIAIS per vi? 
są vasarą Naujienų ofisas 
bus uždarytas.

APSKELBIMUS sekma
dieniais galite paduoti te- 

" lefonu CANAL 8500 
NUO 4 VAL. PO PIET 
IKI 8 VAL. VAKARE.
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| Representative Lemke

Sumušęs lietuvį po
litikierius gavo me

tus kalėjimo
CHICAGO. — Philip Zimmer- 

man, 28 m., 808 W. 35th St., 
smulkus politikierius, kuris su
mušė lietuvį balsų dabotoją V. 
Stulpiną, gavo vienus metus 
kalėjimo už tą, kad pas jį bu
vo rasta 17 tuščių baliotų.

Teisėjas Blatt sakosi norė
jęs duoti mažinę bausmę, bet 
į jį buvo daromas didelis spau
dimas, nuolatos buvo šaukia
mas telefonu*, o 14 Bridgepor- 
to biznįerių padavė peticiją, 
prašančią jį paliūosuoti. Todėl 
ir paskyręs jam didžiausią ga
limą bausmę, o pasirašę peti
ciją bus pašaukti pasiaiškinti 
valstijos prokurorui.

Atstovų butas pri 
ėmė “NRA sub

stituto” bilių

Eina gandai, kad kun. Charles E. Coughlin ir kongresma- 
nas Lemke rengiasi Organizuoti trečią partiją.

______ _ . .......... . , 1 ----------—-------------------------------  
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Kongresmanas Lem
ke pasiskelbė fašis

tų kandidatu

Atstovų hutas pri“ ? 
ėmė bilių deporta
vimui komunistu

WASHINGTON, birž. 19. — 
Kongresmanąs Lemke iš North 
Dakota, republikonas, pasiskel
bė kandidatuosiąs į preziden
tus nuo trečios partijos, kuria 
remia f asistuojantis kun. Cou- 
ghlin ir kiti jam panašus žmo
nės. j

Vice-prezidentu bus Thomas 
C. O’Brien iŠ Bostono.

100 žmonių prigėrė 
laivui apvirtus 

audroje

WASHINGTON, birž. 19. — 
Paskutinę kongreso dieną at
stovų butas priėmė ir pasiun
tė senatui patvirtinti drakoniš
ką bilių neva taikomą ’ prieš 
komu’nistus, bet kuris gali pa
liesti kiekvieną svetimšalį, ku
ris ką nors nepalankaus kalba 
prieš valdžią.

Einant tuo biliu, turi būti 
deportuotas kiekvienas svetim
šalis, kuris veda nelegalę po
litinę propagandą, kui stomą 
svetimos valstybės.

Atstovų butas priėmė taip
jau tris kitus liečiančius immi- 
graciją biliųs.

SEOUL, Korėjoj, birž. 19.— 
100 korėjiečių prigėrė apvirtus 
motoriniam laivui laike audros 
pietinės Korėjos pakraščiuose.

Sausra vargina dide 
liūs plotus

WASHINGTON, birž. 19. — 
Teisme liko užvesta byla apie 
uždarysią kongresmano Zion- 
check beprotnamin kaipo pavo
jingo pamišėlio.

Sekmadieniais 
Naujienų Ofisas 
Bus Uždarytas!

CHICAGO. — Nors niekurie 
plotai, kurie labai kentė nuo 
sausros, ypač pietrytinės šiaur
vakarinės valstijos ir susilau
kė gaivinančio lietaus, tečiaus 
dideli plotai centralinėse val
stijose vis dar kenčia nuo sau
sros. Ten dar ūkiate kankina 
ir dideli karščiai, kurie Kan- 
sas valstijoj pasiekė 110 laips
nių. Karščiai, sausros ir žiogai 
baigia naikinti ukius ir dau
gelis ūkininkų šaukiasi vald
žios pagelbos.

WASHINGTON, birž. 19. — 
Atstovų butas priėmė ir pa
siuntė senatui patvirtinti “NRA 
substituto” bilių, sulig kurio 
prie visų valdžios kontraktų 
turi būti dirbama ne ilgiau 40 
vąĮ^ savąiįęje, ir turi būti mo
kamos ^esančios” algos. Tas 
algas kontroliuos darbo <Jepar 
tamentas. . ■

Kadangi valdžia daro dide
lius užpirkimus, tai bilius pa
lies veik visas industrijas.

Maksim Gorki kūnas 
bus sudegintas

MASKVA, birž. 19. — Gar- 
saute rašytojo Maksim Gorki 
kūnas yra pašarvotas sovietų 
salėje ir yra lankomas tūkstan
čių žmonių.

Šįvakar jo kūnas bus sude
gintas ir pelenai rytoj vakare 
didelėmis iškilmėmis bus palai
doti Kremliaus sienoje.

GOREVILLE, III., birž. 19. 
— Inžinieriaus Thomas Kelly 
valdomas traukinys užvažiavo 
ant automobilio ir jį sutrynė 
Kelly greitai sustabdė traukinį 
ir nubėgo teikti suvažinėti ga
limą pagelbą. Bet atbėgo, pa
žiurėjo į sužeistuosius ir už
muštuosius ir išbalo — tarsi 
butų buvęs stabo ištiktas, nes 
sužeistasis bu*vo jo paties bro
lis Cheltsey Kelly, 39 m., o už
muštoji mergaitė buvo brolio 
duktė Melba, 14 m.

ŽINIOS
IŠ KONGRESO
IR S.L.A. SEIMO

KASDIEN BUS TELE
GRAFUOJAMOS NAUJIE
NOMS.

šorb
Chicagai ir apielinkei federa- 

tio oro biuras šiai dienai pra* 
našauja:

Nepastovus, galbūt lietus su 
perkūnija; šąlčiau po piet.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chįcagoje buvo 65°.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 
8:28.

■ ‘'v •’ ■■ ■ ■ ' j

* Musų speciališki kores
pondentai kasdien praneš 
naujausias žinias iš Kon
greso Lietuvos Demokra
tinei Tvarkai Atsteigti, ku
ris prasidės birželio 20 d-, 
ir iš SLA. Seimo. ■
Sekite Naujienas kasdien, 
jeigu jums įdomu patirti 
šių suvažiavimų eiga.
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Šiandie prasideda de
mokratijos kongresas
Kongresas laikomas Clevelande, Carter 
hotely ir tęsis dvi dienas. Pirmadieny gi 

prasidės SLA. jubiliejinis seimas • •
šiandie po piet Cleveland, Ohio, mieste, Carter hotely, pra

sidės svarbus Lietuvos Demokratinei Tvarkai Atsteigti kongre
sas, šaukiamas demokratinės Amerikos lietuvių visuomenės.

Tikimąsi, kad jame dalyvaus šimtai delegatų, kurie jau* va
kar pradėjo vykti į Clevelandą iš visų didžiųjų Amerikos lie
tuvių kolonijų.

Kongreso Lietuvos Demokratinei Tvarkai Atsteigti dieno
tvarkė bus sekama:

Pirmoji sesija
1. Kongreso atidarymas — 2-tra vai. po pietų; susiorganizavę 

mas ir sveikinimų išklausymas.
2. Lietuvos ūkininkų neramumai ir valdžios represijos.

Du referatai; diskusijos.
3. Rezoliucija.

Antroji sesija
Sesija prasideda birželio 20 d., 7:30» vai. vakare. 

Demokratinės tvarkos atsteigimo klausimas.
1. Trys referatai; diskusijos.
2. Rezoliucija. 

f

Trečioji sesija
Sesija atsidaro'birželio £1 d., 9 vai. ryte.

1. Lietuvos politinių kalinių klausimas. Du referatai; disku-
-sijos. s " •' . .

2. Rezoliuteija. ' ' ' ’
3. Kaip toliaus padėti Lietuvos žmonėms kovoje dėl laisvės.

Nors besiruošiant tą kongresą šaukti Lietuvos valdžia ir* 
paskelbė rinkimus į Lietuvos “seimą”, kurį ji vadina “TAutos 
Atstovybe” ir nors tie “rinkimai” jau įvyko, bet tai nė kiek ne
pakeitė Amerikos lietuvių nusistatymo. Nes Lietuvos diktato
rių seimas ištikrųjų nėra seimas, bet yra tik jo parodija. Tai 
greičiau tiktai tautininkų partijos seimas, nes jokia kita, par
tija, ar žmonių gru’pė negalėjo išstatyti savo kandidatų. Nega
lėjo išstatyti kandidatus ir tautinės mažumos, išėmus priim
tus du žydų kandidatus. Visi kiti kandidatai yra tik tautinin
kai, išstatyti tautininkų valdomų savyvaldybių ir tai gerai pa
skui perkošti per tautininkų koštuvą, kad tik nepatektų kokis 
nors jiems neištikimas kandidatas.

Amerikos lietuviai tokiu “seimu” nepasitenkina, kaip juo 
nepasitenkina ir pati Lietuvos liaudis, nes tokio “seimo!’ rinki
muose atsisakė dalyvauti visos Lietuvos politinės partijos ir 
dagi tautinės mažumos, išėmus žydų buržuaziją. O tuo tarpu 
Lietuvoj neramumai tęsiasi ir jau įvyko nauji šaudymai dar
bininkų.

šis demokratijos kongresas ne šitokį “seimą” svarstys, bet 
svarstys kaip atsteigti Lietuvoje tikrąją demokratiją.

Clevelandas bus lietuvių seimų miestas.
Demokratijos kongresas užsibaigs sekmadienį. Bet kaip tik 

jis užsibaigs tuoj prasidės laisvamanių pasitarimas apie atgai
vinimą ir praplėtimą lietuvių laisvamanių veikimo Amerikoje.

Tuo pačiu laiku, tik kitose vietose, dar įvyks tautininkų ir 
sandariečių konferencijos, taipjau veik mirusios Tėvynės Mylė
tojų Draugijos seimas. Ta draugija savo laiku yra daug veiku
si ir nemažai knygų išleidusi, bet dabar ji miršta dėlei stokos 
tinkamos vadovybės, kaip pamaži miršta ir kitos musų grynai 
kultūrinės organizacijos.

Pirmadieny gi Clevelande, Lietuvių svetainėjeTTrasidčTT?- 
biliejinis SLA. Seimas, kuris paminės 50 metų SLA. gyvavimo 
sukaktį. SLA. Seime irgi dalyvaus keli šimtai delegatų. Seimas, 
tikimąsi, užsitęs iki pabaigos ateinančios savaitės.

Seimų proga įvyks ir daugybė visokiausių pramogų.

Sugriuvo statomas namas

NEW YOįlK, birž. 19. — 
Sugriu *>s statomam 9 augštų 
namui pasigendama daugelio 
jame dirbusių žmonių. Mažiau
sia vienas liko užmuštas ir 9 
sužeisti. Kelios rankos kyšo iš 
griuvėsių’.

SPRINGFIELD, III., birž. 19.
— Du vaikai, 10 ir 12 m.m«, 
prigėrė mažame ežere ties Gi- 
rard, III., apvirtus jų vežimui, 
kurį ’ie naudojo vieton val
ties.

Senatas priėmė be
darbių šelpimo tęsi

mo bilių

WASHINGTON, birž. 18. — 
Senatas šiandie priėmė papil
domąjį $2,375,000,000 naskiri- 
mų bilių. Iš tos sumos apie 
$1,500,000,000 , skiriama tęsi
mui bedarbių šelpimo ir pašel
pų darbų.

Atstovų butas jau pirmiau 
priėmė šį bilių ir dabar jis pa
siųstas prezidentui pasirašyti.

K . *
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Miesto
— StreB

, Iš RACINE KOLONIJOS
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n riministrarfia.l Dabar gorila dėl p. M Kas
qt A* .jnlparaičio^pasisi^ymo savo lešo- 

a - i ’.'7.T' ’ i mis važiuoti į Clevęląndų ir at-A pskritieS koitf ereli“ ątzsvanti ■ rniisir Ruoniai ‘Susi Vi«.
cija ir musų delega
tai. — Nereikalingi 
priekaištai.

RACINE, Wis.—Bacine mie
sto administracijoje yra jau
čiama didelė socialistų įtaka. 
Ir tai visai suprantama: mie
sto meras yra socialistas Wm. 
Swaboda. Miesto taryboje irgi 
yra socialistų. Būdami admi
nistracijoje, žinoma, socialistai 
stengiasi padėti darbo žmonėms. 
Bent tiek padėti, kiek jie gali.

štai prieš kiek laiko Wa- 
kear kompanijos darbininkai 
išėjo į streiką. Kompanija ban
dė streiką sulaužyti ir net no
rėjo miliciją pasikviesti. Tačiau 
iš miesto administracijos pri
tarimo ji negavo. Po keturių 
mėnesių streiko ir nesusipra
timų kompanija priversta bu
žo darbininkų reikalavimus pa
tenkinti. Tokiu budu streikas 
buvo laimėtas.

—o—
Kaip žinia, musų kolonijo

je gyvuoja SLA 100 kuopa, ku
ri birželio 7 d. laikė savu mė
nesinį susirinkimą. 'Susirinkime 
buvo išrinkti penki delegatai į 
SLA 10 Apskrities metinę kon
ferenciją, kuri įvyko Wauke- 
gan, III. Apskrities konferen
cijoje tačiau* dalyvavo tik vie
nas musų kuopos delegatas. 
Kiti nedalyvavo ir nepranešė, 
kodėl jie negali dalyvauti.

Konferencijoje teko patirti 
keistų ir iš dalies įdomių da
lykų. P-as J. Baukis iš Mil- 
waukee pranešė, kad vienas na 
rys iš jo kuopos persikėlęs i 
SLA 100 kuopą. Bet, .girdi, 
100 kuopos pirmininkas nesi
laikąs jokių tvarkos vedimo 
taisyklių ir nesiskaitąs su ki
tų srovių žmonėmis. Vadinasi, 
skriaudžiąs tuos, kurie esą ki
tokio nusistatymo nekaip jis.

P-ui J. Baukiui mes turime 
štai ką pasakyti: mu’sų kuopa? 
buvo gerai žinoma, kad persi- 
keliantis narys yra tautiniu 
kas. Tačiau jo persikėlimui ne
buvo statoma jokių kliūčių. 
Niekas jo neklausė, kokiai par
tijai ar srovei jis priklauso.

Pirmininko pareiga juk yra 
žiūrėti tvarkos. Susirinkimuose 
jis niekam nebando užčiaupti 
burnos: visi turi teisę savo 
nuomonę pareikšti. Tai ko dau
giai/ galima iš pirmininko rei
kalauti. O ypač negražu viso 
kie nepalankus gandai skleist? 
apie musų kuopą ryšium su tuo 
persikėlusiu nariu. Juo labiau, 
kad nei kuopos nariams, nei 
kuopos pirmininkui neatėjo nė 
į galvą daryti kokių, kliūčių 
persikelenčiam nariui.

Šiaip ar taip, tokie gandai 
nieko gero kuopai neduoda, o 
tik sukelia nereikalingų erge 
lių.

stovauti' musų kuopai Susi Vie-
nijimo seime. Kai tas pasiuly 
mas buvo padarytas, tai pir
mininkas pastebėjo, kad p. M. 
Kasparaitis gali kuopą lik su- 
vilti, nes jis nėra kažkoks lab
darys, kad galėtų tam tikslui 
savo pinigus leisti.

Tai tokios tokelės iš musų 
kolonijos.

— S. Gibavičius.

Gary, Ind.
Čia A. Andrieff atida

rė šokių mokyklą

Jau buvo minėta Naujieno
se, kad žinomas šokių moky
tojas iš Chicagos šiame mieste 
atidarė šokių mokyklą.

Mokyklos adresas yra toks: 
1105 Van Buren St., Gary, 
Ind.

A. Andrieff yra patyręs šo
kių mokytojas. Butų gerai, kad 
Gary miesto lietuviai leistų sa
vo vaikus pasimokyti įvairių 
gražių šokių.

šokių lekcija atsieina tik 
25c. Tai yra visai nebrangu. 
Todėl verta Gary lietuviams 
pasinaudoti šia nepaprastai ge
ra proga. '

— Chicagictis. ,

DR. J. ŠLIUPO AT
SILANKYMAS

Dr. Jonas šliupas jau atsi
sveikino su chieagiečiais ir iš
dyko į kitas lietuvių koloni
jas, Takiau . apie save «jįs pa
liko gražiausią atminimą. Jis 
nurodė kelius, ki/riais mes tu
rime eiti, kad galėtumėme ga
lutinai išsinarplioti iš proto 
vergijos.

Chicagiečiai iškilmingai pa
žadėjo remti Dr. šliupo misi
ją pinigais ir kitaip. “Laisva
jai Minčiai” jau liko surink
ta apie 100, prenumeratų. Vie
nok tuo skaičium nemanoma 
pasitenkinti, — tas Lietuvos 
laisvamanių laikraštis bus ir 
toliau chicagiečių tarpe plati
namas. Kad kokios, čia gal pa
siseks gauti tam laikraščiui 
500 skaitytojų. Juo labiau, kad 
prenumeratos rinkimu’ rūpina
si tikrai darbščios moterys.

Aukų Etines , Kultūros Drau
gijos reikalams nebuvo rink
ta. Vienok vis dėlto atsirado 
vienas kitas, kuris Niekieno ne
raginamas, laisvu noru, įteikė 
auką, žinoma, aukos buvo pri 
imtos ir už jas paaČiUotą. Kai 
Dr. šliupas grįš į Lietuvą, tai 
jis atsiųs smulkmenišką, apy
skaitą.

Vieną svarbų darbą mes jau 
nuveikėme. Dabar pasilieka ki
tas, dar svarbesnis. Būtent.

GERKIT TIK GERĄ alų!
umbros i#

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.

Urmo (Wholcsale) * kainomis pri
stato j alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ# 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

3225. So. Lituanica Avenue
• • • •••'*. t t . *

Biznio TeMoua BOULEVARD 7179

MMII
t

Modetft dirfiner

11 ii

NEW YORK. — Kadangi gana dažnai su lėktuvais įvyksta avarijų, tai pradėta judėjimas, 
ris sieksis tas nelaimes pašalinti. Būtent, norima pravesti patvarkymas, kad su senais lėktuvais 
nebūtų važinėjami pasažierai. > ... ...a.•
, , ..Inu i 1 „ .................. .. .................... ... ........... : ,

ku-

svečiams iš Amerikos patik
ti. Pasakyta eilė kalbų ir svei
kinimų. Apie ekskursiją pla
čiau bus ,> pranešta vėliau per 
spau*dą. ■ * !

Kita: ekskursija į Lietuvą 
tuo pačiu motorlaiviu išplauks 
liepos mėti. 1 d. Ekskursijai 
vadovaus p. Vladas P. MuČin- 
skas, švedų Amerikos Linijos 
Lietuvių Skyriaus vedėjas Ame
rikoje. Kurie dar norite su
spėti į šią ekskursiją neatidė’ 
liojant malonėkite kreiptis į bet 
kurį lietuvį laivakorčių agentą 
arba į š.A.L. Pirmoji ir an
troji ekskursija į Lietuvą iš
girtos Lietuvių Laivakorčių 
Agentų Sąjungos Amerikoje.

— Turizmo propagandistas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos,

Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

A. Montvid, M. D
VhL 1 Iki 8 po pieta. 6 ild 8 vAk. 

Tel. SeOley 7330
Narna telefonas Branawiek 6M7

laisvos minties žmonėms susi
burti į daiktą, susiorganizuoti. 
Tik vieningai keikdami mes ga
lime tikėtis bet kokių rezul
tatų.

Padėti pagrindą tokiai orga
nizacijai yra tikrai puiki pro
ga r tai Amerikos lietuvių kon
gresas. Nėra mažiausios abejo
nės, kad į tą kongresą suva
žiuos daug laisvos minties žmo
nių iš įvairių kolonijų. Todėl 
kongreso metu ir laisvamaniai 
turės progos susirinkti i daik
tą ir drauge su Dr. šliupu’ at
laikyti konferenciją. Reikia ti
kėtis, kad ta konferencija pa
darys pradžią Amerikos lietu
vių laisvamanių organizacijai.

Kai delegatai grįš iš kongreso 
it konferencijos, tai jie galės 
pradėti organizatyvį darbą 
dirbti. Vadinasi, kurti etinę 
draugiją, kuri su Lietuvos lais
vos miptįes ^monSmįs? ?$letų 
glaudžius y ryšius

Šia proga aš noriu visus 
Amerikos lietuvius paraginti, 
kad užsirašytų “Laisvąją Min
tį”. Laikraštis metams kaino- 
ja tik vienas doleris.

Nors tai ir nedidelis laikraš
tis, bet jame rasite daug įdo
mių ir pamokančių raštų.

- ■ Dr. A. L. GraiČtinąs. ■

Klaipėdoj
.. .'.

Išplaukusi iŠ Nęw Yorko ge
gužės 29 d. lietuvių ekskursi
ja į Klaipėdą, be persėdimo 
moderniškam motorlaivį GRIP- 
SHOLM, Švedų Amerikos tL 
nijos, birželio 10 d. 12 vai. 
dieną sėkmingai pasiekė Klai
pėdą. Visi keleiviai palenkiu- 
ti kelione; tą pačią dieną iš-, 
vyl^o į skirtingas vietas Lietu 
vojėl Laivas Gripsholm turėjo 
pasiekti Klaipėdą $ tai. po pie-

tų, bet esant patogiom Oro ap
linkybėm laivas pribuvo į Klai
pėdą valandą anksčiau negu 
kad buvo skirta.

Amerikos lietuvių ekskursiją 
iš 132 keleivių iškilmingai su
tiko atatinkamas komitetas

ATOSTOGININKŲ 
, ATYDAI

Jarušai praneša visiems, kurie bu
vo ar dar nebuvo pas juos, kad šie
met daugr paderino ir padaugino 
vietos dėl atostOgininku ir dėl ma
šinų pasistatymo.

Važiuoti 12 R. nuo Gary City 22 
mylias li^i Beverly Shores Central 
Avė. suktis po kairės ligi leikos. Po 
dešinės Jarušu vieta.. Kam neaišku 

šaukite HEMLOCK 9252.

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Res. Tet Victory 2343
Dr. Bertash

756 West 35th St
Cor. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiao valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8 :M 
W«wLBlinmU ononkl avtnrM

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos ntiO 2 iki 4 ir nuo 7 iki I 
vai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St 
Tek Boulevard 1401

Garsinkites Naujienos*

MALEVOS
Didžiausios ųialevų išdirbSjų tt distrl. 
bu torių įstaigos Chieagoje. Stdndafti- 
nfief rųšies malevų už tiktai

regulfargg kainos

Nėra Middle-Man’s pelno
J.000 gaL, 8herwin VYilliams Trim Var- 

išo, Majos tie Radlo, kuris suban
krutavo. $2.75 vertes 95^

kaina
Namams Maleva, Gloss ar Fiat, Greąt 
Lakęs rųšies, kitur $2.25, 
musų kaina ___ _—
Montgomery-tVard certlflkuota inalova
8and Kote finish, pirmiau AA 
$31.20, dabar
Juodas Screen Enamelis lUfcsA
Dabar galionas . . . . ..... ......
"Ouinto” U. S. Calsp- $1.00 
minė, 25 sv. maišas

Ir fukstandtai kitų bargenų.
Mes operuojant nuosavą sandeli ir tu
rime savo malftVų fabriką;. Pirkit tie. 
štog ir taupyklt f

PAINT EXCHANGE OF
1557 AVĖ.
6835 S. HALSTED ST.

Ž374 ET.8TON AV».
Telefonas: Armitage 1440.

rrr , nt. iiir i.ifa... 

ŠIOS SAVAITES 

Eitra Bargenai
KARPETAS 9x12 * 

VERTfiS $24.00 DABAR Už 

$12.95
ROOSEVELT 

FURNITUREčl 
2310 West 

Roosevelt Road
Tel. Seėley 8760

ADVOKATAI
K.P. GUGIS

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn St

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Ser&domis ir nedtl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. CalifortiU Ayrafte 

Telefonas Ropublic 7868

Nervuotas-Susierzinęs?
Štai Greita Pagelba

Kaiti būti nervuotu ar susierzinusiu ? NUGA- 
TONE suteiks greita pagelba. Tai yra tie
sus nervų linkiui tonikas ir veikia akstinu 
Visai nervų sistemai. Nervlngųtnas daro 
žtaoneš erziais ir nemaloniais. Suvaldyklt sa
vo nervus su NUGA-TONE ir greitai Už- 
mlršit; bSdas. NUGA-TONE neturi prasto sko
nio. Jis yra plokštelių formoje ir lengvas 
prliniŪ. Paimkit viso maneslo trytmenta už 

. Viena Doleri. Jei rezultatai nepatenkins, jūsų 
pinigai bos sugražinti. Parduoda ir garan
tuoja visi aptlekoriai. Neatldčliokit—gaukit 
bonką^ šian^ien^ pamainų. Reikalau-

Nuo Užkietėjimo imkit—UGA-SOL—Idealų 
Ltiiosuotojų vidurių 26o ir 50c.
■■>1 «il ii h'rii ė. II ■ I BrfiiįMii (I uns „M ||,| !■■■ aat ■■■■—

Miesto _____ __
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted /St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1810. 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND A VENA 
Res. 6515 So. Rockvell St 
Telephono: Renublic 9723

Phone Rjulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
x arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti

t*

BIRŽELIO MĖNESIO IŠPARDAVIMAS!
VYRAMS KEPURES 25C
KELINĖS balto# ir spalvotos

1.45 ir31.95
VYRAMS POLO &HIRTS

MOTERIMS FULL FASHION
KOJINĖS KO n

ir augščiau. vUv
MOTERIMS Pjaunamoj

DRESĖS
MEMU$T$Mlj|

> s s 60c
VYRAMS išeiginiai , Marškiniai 

ir 
aukščiau

DRESlUKfcS l C
Moterims ir Merginoms maudy
muisi vilnoniai siutai $ «|

Visi esate kviečiami atsilankyti f musų krautuvę ir persi
tikrinti riiusų kainomis, o mes užtikriname teisingą pa
tarnavimą. / ...

f’ Joseph’s Dry Goods Store 
JOSEPH PIKELIS, Savininkas.

' 3344 So. Halsted Street

Kl. Jurgelionis
advokatas

Veda bylas visuose teismuose 
BridgepOrto ofisas 

3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vAl.

Rezidencija
3407 Lowe Avė. Tel. Yards . 2510 
;.l , I II , i || iįpl.)>T .....iiifryMĮM..,..., ,

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ’ ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5 

Vakarais: Panedėlio. Seredos ir 
PŠtnyčios 6 iki 9.

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockweil Street 

Telefone^ Republic 9600.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 464S SO. ASHLAND At®. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedalioj pagal sutarimo.
Ofiso Tel.: Bcilevard 7820 
Namu TeL: Prospect 1980

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

4157 ARCHER AVENUE ,
' Telefonas Vlrginla 0036 

Ofiso valandos nuo 2—4 ir..ttta'.
6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti

d

Kiti Lietuviai Daktarai.

Laidotuvių
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos. 

.4------'.......
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.
< ■ ■ •' v_____ , _____________________ '____________ _  _________________________

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St Tel. Pullrtian 1270 arba Canal 2515

T.- I-I ... - - - - n-- ... -- --------- ' -l-T-Į ; .6 ** i.*............... ,fa. ■ . , a

, J. LIULEVIČIUŠ • . '
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

■ V . ... —,  ....    

S. P. MAŽEIKA
8819 Lituąhięą Avenue Phone Yards 1188

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Pilone Boulevard 4189

A.PETKUŠ
1410 Sbuih 49th Court > Cicero Phone Cicero 2109

J X F. KADŽIUS
668 West 18th Street ____ • Phone Canal 6174

š. M. SKUDAS J
718 West 18th Street Phone Monroe 8877

T L J. ZOLP
1646 Węst 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

EŽERSKIS IR SUNOS
10734 S. Micfeigan Avė. Tel. PulĮman 5703

-------------------- .. - ' -   -      —A-..-,    -------------------------------------------------------------------- ---- —:  - - -

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Papk Skyrius# 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

—fafa

AMBULANCE PAJAUNA
YARds 1741—1742

EUDEIKIS

....................................

IAS DIENĄ IR NAKTĮ

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė.
namu Te!.: —- Hyde Park 3395

Tel. Boulevard 5914 Diena ir NakM 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Dr. A. J* Manikas 
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avė.
Tel. Virgifiia 1116 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p. D.
Office & reridence 2519 W. 43rd St 

Tel. Lafayette 3051
Valandos: 9—10 rytą, 5—6 p. p. 

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.

71

I

State 4690 Prospect 1012
KAL & ZARETSKY

ATTORNEYS AT LAW
, 6322 So. Western Avė.,

Valandos: kasdien nuo 3:30 po piet 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6:00 vakare.
188 W. Randolph St.

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet.

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialisto.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuOtu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phene Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

__ TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinta Dirbtuvl 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4. nuo 6 IH $ 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vat diena*

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams Žinomas t>er 86 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniikae ligas 
vyru, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus IL-Rny ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 n Central 7464

o

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL, 
OFISO VALANDOS:
iki 12 vaL ryto, nuo 2 ild 4Nuo 10 ___ _________

vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. ‘ ___
valandai diena. 

Phone MIDWAY 2880.

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Telefonai Varde 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 Iki 12 diena. 2 iki 8 po niiėtu
7 iki 8 Vai. Nedil. nuo 10 Iki 12

Reą. Telephone PLAZA 24M

Ofiso Tel Dorchester 5194 
Res. TsL Drezel 9191 

Dr. A, A. Roth
Rusas Gydytojai lt Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku, .Vaiku ir vist 
chroniškų Ilgu.

Ofisas 6850 Stowey Islattd Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. VSk. Ned6 

lioVnig ir ivaniadimiiMis 10—lt 
dienu*



šeštadienis, birž NAUJIENOS, Chicago, Dl1936

PADAUŽŲ FILOSOFIJA

sako vie

TERRA INCOGNITA

JUOKAI
Krokodil

SOVIETŲ JUMORAS

Juoko meisteriai

Model Illustrated—GKQ-50.

Tel. BOUlevard 47053417 SOUTH HALSTED STREET

PETERPEN

NATHAN
KANTER

SNMUa'
\\N»US

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

kad Šviežias pienas kas
. . r i

Su juo labai lengva
_ ‘ r mai

ir sutaupyti nemažai pi

S/ĄIL^ 
. VliLE’

KINO

What an array of 
f ea turės: Feather 
Touch Knee Action 
Door Handle, Ice 
Tray Release, Shelv- 
ador Glass Jars, 
Storadravrer, Crisper, 
Ventilated Front, 
Automatic Interior 
Light, Temperature 
Contro! and many 
others.

THE MILK FOUNDATION 
E. Wacker Drive. Chicago

CZICMT^
EVEQV ON& 
OF ŠOU.

pavojinga šituo
Kodėl neituTė- 

me-

Aš sveikinu jūsų keistą mi
šinį ir tikiuosi, kad jus išvir
site tokios marmalienės, niAi 
kurios jūsų veidai turės kaisti 
ir raudonuoti. Aš žinau, kad 
vėliau jus ginsities ir teisin- 
sities šitoje konferencijoj ne
dalyvavę ir bandysite vieni nuo 
kitų atsiskirti. Bet paklausyki
te manęs, broliai atžagareiviai! 
Jus niekur kitur netikote ir 
netinkate, todėl palaikykite am
žiną ryšį tarp savęs. Nebijo
kite, kada normališki ir su
brendusio proto žmonės kovoja 
prieš jus. Jūsų silpnybėj yra 
galybė. Jei kūdikis butų stip
rus kimu ir protu, jam nelei
stų daryti visokių svinstvų.

Kadangi jūsų konglamaraci- 
ja yra babilioniška, aš veliju, 
kad pas jus atsirastų tik vie
nas liežuvis ir kad tam liežu
viui padarytumėte tvarką.

Kaina nuo $104.50 ir up su 5 metų garantija, įmokant
$5.00; po tam kožną mėnesį. Refrigeratorius patsai per save iš 

. simokės

You couldn’t ask for anything moret. Startling beauty...^reatly increased 
usable. space...extraordinary conveniences...utmost quality...dependabla 
and econpmical operation...world.leading value—that's Shelvador! And 
there’s a model for evfery purse and purpose.

WORLD'S MOST REAUTIFUL REFRIGERATOR

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESAS

BUYS
NEW CLOTHES 

WITH MONEY
SAVED 1 

By Using MORE j 
FRESH jMlLK! g

gijų. Nors visi mokame 
ti, vienok specialistų 
Net kada Susivienijimo 
torius Detroito seime

“As didžiai įvertinu t į pato 
gumą, 
dien yra pristatomas mums 
namus.
prirengti visokios rųiies mai. 
ita . .
nigųl

Paklausykite gražaus Budriko programų nedaliomis WCFL? 7 vai. vakare ir WAAF kožną vakar* 
> 7 valindą.

LITHUANIAN CONGRESS 
c/b MISS E. MIKUŽIS 

CARTER HOTEL ■ 
CLEVELAND, OHIO

Visokių elementų vienybės 
trokštantis pasilieku ant laivo

Pinionzų ministeris.

Tautinių srovių konfe
rencijai

Didžiai gerbiami medalnin- 
kai, zabovininkai, detektyvai, 
vieši ir slapti činauninkai, ben- 
drovininkai, sargybininkai, pa- 
škudninkai, keistesnio ir pras
tesnio proto poetai ir kitokie 
tipaų kurie susirinkote1 į šią 
konferenciją ginti diktatorišką 
parėdką Lietuvoj ir kovoti prieš 
pažangiuosius lietuvius Ameru

Yra dar linkšmų žmonių pa
saulyje! Turi dar jie parako 
parakinėse! Jei, pav., jus pnim? 
site Kizelovo miesto teatro pro
gramą, tai jos kitoje pusėje 
jus visuomet surasite ką nors, 
kas iš karto jirms sukelia gra
žių, malonių minčių:

“Atsiminkite: ne gaisras bai
sus teatre, o panika. Nuo gai
sro teatre žūva vienetai, o nuo 
panikos šimtai ir tukstaų- 
čiai...”

Jei jus po šito nepradėsite 
triukšmingai linksmintis ir 
pilna krutinę kvėpuoti gyveni
mo aromatu, paimkite Stavrp-

90 TWZKT" 'Ol_J
ALL MV UOYZXL_ 6U0JECTS. 
VOULD VOU EACM ŪKE

ooov P HOW-
OO tt-4TO -rv-fe i
KJE-KT" OPOM — I ( 

J YĮ LŪŽTVĘ A» ‘&U1C2.- I 
V PQKB& FOQ VCXJ. '

Šviežus nienas padidina virto 
maisto maistingumą. Sutaupyk 
oinigo ir aosiriiDink geresniu 
valgiu—bandyk vartodamas dau
giau Dieno nuo dabar.

BUDRIK FURNITURE MART
VISKAS DĖL NAMŲ UŽ ŽEMAS KAINAS! 

3347 South Halsted Street

KENTUCKY YEARLING
VIENŲ METŲ SENUMO.

A.L.R.—K.S. Seimui
Broliai Kristuje į Chicagos 

hotelį suvažiavę, suėję ir atjo
ję klebonai, kamendoriai, var- 
gamistros, zakristijonai ir ki
ti pabažni katalikai, aš svei
kinu jūsų susivienijimą ir jū
sų seimą* ir veliju, kad jis iš 
kunigijos ir klerikalų rankų ne
paspruktų. Kadangi jus kalba
te poterius kiekvienoje sesijoj, 
tai ir aš prisidedu prie jūsų 
maldos, nes už poterių nekal
bėjimą, neišsispaviedojimą ii 
divorso gavimą jus turite tei
sę išmesti bet kurį narį ir jo 
visas inšuransas žūtų. Aš tikiu, 
kad jus paskirsite ganėtinai 
pinigų visokiems bažnyčios ir 
klerikalizmo reikalams, todėl 
man neprisieina apie tai rū
pintis. Prašau delegatus būti 
kukliais ir mandagiais ir ne
daryti įnešimų, kad kunigams 
butų leista ženytis ir gaspa- 
dines pakeisti gaspadoriais. Te
gul* Dievas jus laimina ir pa
deda jums knistis iš visokių 
vargų, nes aš esu toli ir nega
liu jūsų palaiminti, negi ap
rūpinti geru štofu. Mat mišiatf- 
ną vyną pats geriu kas vaka
ras, bet tikiu, kad jo turite 
įvalias ir Chicagoj. Neėskite 
perdaug ir nenutukite, kad žmo
nės priekaištų nedarytų. Ne-

dąrbais. \
Prašau, kad kas hors įneš 

tų, paremtų ir kad konstitu
cijoj butų įrašyta, kad po kiek
vieno Seimo pralaimėjusios pu
sės delegatai butų patalpinti į 
prieglaudą arba kokią kitą in
stituciją.

(Galo 'niekad nebus)

jolio kino teatro “Spalių m.” 
jrogramą. Ji visiškai patelį- 
:ins kiekvieną linksmą Vjrą. 
les atspausdinta? vienos vietos 
aupmenų kasos paveldėjimo 
sakyme,^ prasidedančiame epiš
ku sakiniu: , A

“Mano mirties atveju...” 
“Musų mieste

jas Marko Tveno herojų, — 
gyvena kiek keistoki žmonės, 
ir aš vesiu gretimame mieste
lyje. Aš bijau, kad vestuvių 
rytą man atsiųs katafalką nu
važiuoti pas mano busimą žmo-

griešykite ir kitokių zbitkų 
nedarykite, kad nereikėtų be 
laiko ženytis. Pinigų turite ap- 
ščiai, o pinionzų ministeris lai
mę ir mato tik piniguose.

ščeslyvos smerties laukda
mas pasilieku ant laivo

Pinionzų ministeris.

Sandariečių Seimui
Gerbiami vientaučiai, saliun- 

čikai, bėkeriai, graboriai, šio
kie-tokie profesionalai, politi
kieriai ir gerbiamos biznierių 
bobos: —

Man gaila, kad jūsų organi
zacija tokia mizerna ir seimas 
dar mizernesnis, nors į jį bu
vo kviečiami atvykti visi, ku4-. 
rie nori būti delegatais patys 
save atstovauti. Mažai jus te
turite delegatų, o dar mažiau 
kieno nors rinktų delegatų. Bet 
jus esate pasiryžę ir pasišven
tę kovoti progresyvius ir radi
kalius lietuvius; esate pame
tę ir paniekinę liberalizmo ir 
demokratijos principus, todėl 
turite geriausios progos glaus
tis prie fašistų ir klerikalų, ku
rie jau per laikraščius svarsto, 
ar verta su jumis susidėti. Ka
dangi savo darbais, savo žod
žiais ir raštu4 tamstos aiškiai 
įrodėte, kad žymaus skirtingu
mo tarp tamstų, fašistų ir kle
rikalų neliko, tad veliju tam 
stoms sueiti į bendrą konfe
renciją ir įsteigti vieningą uni-
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(Pinionzų ministerio raštas 
be pabaigos apie jo kelionę į 
Lietuvą, po Lietuva ir iš Lie 
tuvos).

Diplomatija
Jeigu žmogus nebūtum diplo

matas, visur jr su visais susi 
kirstum ir dar gautum mušti 
Diplomatija yra abipusiavimas, 
dvipusiavimas arba ir veidmai
niavimas. Net mokyklos <yra 
įsteigtos, kur žmonės mokina 
mi diplomatijos ir jie gauna 
diplomatijos daktarų diplomas. 
Tūlos mokyklos sarmatijasi va
dinti juos diplomatais, todėl 
išduoda filosofijos daktaro di
plomą, nors jose nemokinama 
tokių dalykų, už kurių žinoji
mą universitetai duoda filosofo 
vardą. Nestebėtina, kad ir pas 
lietuvius Lietuvoj ir Amerikoj 
jau atsirado nemaža diploma
tijos daktarų, kurie neturi kur 
dėtis, todėl į profesorius, se
kretorius ir kitokius urėdus 
peršasi. Nėra abejonės, kad 
dvipusiauti ir veidmainiauti jie 
yra išmokę. Ko žmonijai trūk
sta — tai dar melavimo kole- 

meluo- 
stoka. 
sekre 
bandė 

pameluoti apie organizacijos fi
nansų stiprumą, tuoj tapo pa
gautas. Ką jau bekalbėti apie 
kitus. Specialistas galėtų meluo
ti visada ir visiems ir niekas 
nesuprastų, kad 'tai melas. Me
luoja ir kunigai, ir valdinin
kai, ir politikieriai, ir‘į>obos sa
vo vyrams;-tečiau melas daž
nai išeina į aikštę. Tai bloga. 
Tai parodo išsilavinimo stoką. 
Amą toriams 
amatu užsiimti 
ti specialistų, ekspertų 
lavimo daktarų? Jie padarytų 
gerą gyvenimą.

Grįžtant prie diplomatijos, 
aš nesijaučiu atsilikęs šitoje 
srity j. Kaip ir kiekvienas did
žiai gerbiamas valdininkas, taip 
ir aš diplomatiškai turiu atsi
liepti į visus svieto įvykius. 
Dabar, kada Amerikos lietuviai 
šaukia tiek daug schodų, aš tu
riu visus juos pasveikinti. Ir 
šit tuoj įsakiau savo pišoriui 
pasiųsti ni/o laivo sekamas ra
diogramas :

Lietuvos Demokratinei Tvarkai 
Atsteigti 
— įvyks —

Subatoj ir Nedelioj, birž. 20 ir 21,1936

CARTER HOTEt
Prospect ir 9th St., Clevėland, Ohio 

PASVEIKINIMUS IR LAIŠKUS KONGRESUI 
SIŲSKIT SEKAMU ADRESU: •

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

MUTUAL LIQUOR CO.
! 4707 South Halsted Street 

Visi Telefonai YARDS 0801 *
VIENINTELIS DISTRIBUTORIS

Su pasitikėjimu, kad jūsų'prisieina juos išpiauti, nupiau 
protas nesumaišys ir kad kiek-jti arba išvalyti. Aš veliju, kač 
vienas turėsite šiokį tokį savo jus 
protelį, pasilieku ant laivo

Pinionzų ministeris.

SLA. Seimui
Mieli progresyviškieji ir at- 

žagareiviškieji delegatai ir de
legatės: —

Aš veliju, kad jus neapsirg 
tumėte ir neišmirtumėte behl 
per tą laiką, kada bus skaito
mi viršininkų ir komisijų ra 
portai.

Jeigu4 Albumas dar* nėra iš
ėjęs, aš veliju, kad jis ir neiš
eitų, jeigu jau jis puošiamas 
kunigų abrozais ir kunigiško 
Susivienijimo tvėrėjais. Mat, 
dar yra daug laiko, kol sukaks 
50 metų nuo SLA. įsikūrimo. 
Aš prisibijau, kad kada rei
kės švęsti tikrąsias 50 metų 
sukaktuves ir albumas bus nu- 
plyšęs ir visi tvėrėjai išmirę, 
todėl pasiskubinta atšvęsti 50 
metų sukaktuves iš anksto.

Broliai delegatai ir sesers 
delegatės! Pastaruoju laiku jus 
turite daug trubelio su savo 
organu. Kai kada ir kai kuriems 
žmonėms gerai nesutvarkyti 
arba prasti organai tik bėdos 
pridaro. Juk ir apendiksas, ir 
tonsilai, ir kitos kūno dalys 
yra organai, vienok kai kada
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gąį, Heąrstui įr kitiems nąagnatąms, galės būti depor
tuotas. . ; ■ (.

Ir tai visai teisingą to; biliaus kritika. Daugelis mu
sų gerai atsimena Mitchell’io laikus, kada “raudonųjų” 
baubas būva naudojamąs tąm, kad butų galima persekioti 
ateivius. Juk tada nukentėjo šimtai ir tūkstančiai visai 
nekaltų žmonių.-

Pagaliau, jei Komunistų partiją yrą legąHska ir 
nėya ųidrąusta, į;ąi kodėl turi būti persekiojami Jiį ątei- 

(yiąį kopftų^įstąi? r
Aišku, kad visas tas bilius buvo padiktuotas vien 

tik neapykanta ateiviams, prieš kuriuos per paskutinius 
kelis metus yra varomą smarki agi^ącįja.

anglija ir SANKCIJOS

SVEIKI UETUVOS DEMOKRATIJAI AT-|LŽĖ 
STEIGTI KONGRESO DALYVIAI!

* . . . U • * • »t -*«<*,- **» 4
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AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS

Šiandien Clevelande prasideda Amerikos lietuvių 
kongresas denąokrątĮnęį tvarkai atsteigti.

Jei kas abejojo, kad toks kongresas yrą reikalingas, 
tai toms abejonėms dabar nebėra vietos, štai laikraš
čiai praneša, kad Kaune įvyko kraujo praliejimas. Poli
cija puolė darbininkų demonstraciją ir šaudė į susirin
kusią minią. Ijemonstrącija buvusi surengta tam, kad 
pareikštų protestą prieš nušovimą vieno streikininko.

Tai reiškią, kajl žmoiųų brųzdęjiiĮiąs nesįĮįauja. Ne- 
nurąnuno švinas pė ^UY^įkijos ūkininkų. Štai užvąkąr 
buvp gąųtas iš yilkąvįąkio apie ūkininkų byų?h 
dėjiipą. Ląiške pąbjėžįamą tas faktas, jog Vilkaviškio 
apskrities ųkinįnkąį streiką tebetęsia: jie atsisako mo
kesčius mpkėti

Neramumai, kurie prasidėjo pernai, matyt, nema
žai rūpesčio sukėlė tautininkuose, žmonėms nuraminti 
jie pasiryžo net seiipą sųšąųkti, nors visai dar neseniai 
visękiais budais seipąą niekino.

Tiesą sakant, ąę|mo rinkimąs buyo niekas kitas 
kaip tik tautininkų triukas, kad nųrąmiptų gyventojus. 
Smetonos vyriausybė bąndė viską sutvarkyti taip, kad 
ir. vilkas butų sotus ir ožka sveika. Vądinasi, tautipin- 
kai norėjo* ir žmones patenkinti ir patys valdžioje ilgiau 
pasilaikyti.

Tačiau tas triukas buvo tiek negudriai sugalvotas, 
jog visiems buvo aišku, kas gorima juo pasįektį. Kada 
iš .piliečių atimamą teisė statytį savo kandidatus, tai pą- 
tys rinkimai pebj|ųxLjd^ios prašinės. Koks čia pilie
čiams gali būti skįrt^Piaš, jei jiė turi pasirįpkti atsto
vą įš dviejų ar trijų ^tautiško nusist^ty^iO/* kąųdįdątų? 
Žinpma, skirtumo jokio nėra, nebent tik varduose.

Bęt, jęį Spiętonos valdžia tais savo rinkimais tikė
jos} Lįetųvoą ąpionęs suklaidinti, tai ji tikrai turi jaus
tis nušiyylųsi. Kitoje vietoje, yra idėtas musų specialaus 
korespondento pranešimas apie priešrinkiminę nuotai
ką Lietuvoje. Korespondentas sako, jog po to, kai paaiš
kėję seimo rinkimų tvąrka, daugumas, gyventojų palio
vė domėtis seimu. O tai todėl, kad iš tokio seimo jie nie
ko gero nesitiki;

žinoma, nieko gero iš to seimo nesitiki ir Amerikos 
lietuviai. Štai kodėl įvairių organizacijų atstovai šian- 
diep suvažiavo į Clėvelandą tam, kad apsvarstytų prie
moką, kuriumįs. bus galima padėtį Lietuvos žmonėms 
atsteigti demokratišką tvarką ir sušaukti tokį seimą, 
kuris tikrai bus daigumo žmonių valios reiškėjas.

• Kongresas pradeda savo, darbą tikrai svarbiu mp-. 
mentu. Būtent, tokiu laiku, kada ią Lietuvos ateina jau
dinančios žinios apie naują tautininkų valdžios kruviną 
smurtą.

Momentąs svarbus. Reikią tikętįs, kąd kongresas 
mokės rimtai klausimus spr^ątį ir ąųęąątį bopdrą kalbą 
dabartinių Lietuvos įvykįų atžvilgių. v

Šią prpgą mos lįnkimę Amerikos liętuvįiį kongresui 
kuo geriausio pasisekimo. Linkime, kąd tas kongresas 
praeitų taip, jog jis ateityje butų įtrauktas į lietuvių 
tautos istorijos lapus. Būtent, kad istorijoje butų pažy- 
mėt^, jog savft ląjfcų Anjęrilęfta lietuviai padėjo Li?.t«V9,§ 
žmonėms nusikratyti fašizmu ir atgauti laisvę!

Kai Italiją pradėjo pulti Etiopiją, tai Anglija paro
dė daugiau griežtumo nekaip bįlę kurį kita valstybė. 
Tautų Sąjungoje ji butinąi reikalavo, kad prieš Italiją 
butų panaudotos sankcįjos. Kitąip sdkąnt, reikalayo, 
kacį Tautų Sąjungai priklausančios valstybės neskolintų 
Italijai pinigų, neparduotų naftos, geležies, vario ir ki
tokios medžiagos, kuri yrą reikalingą karo vedimui.

Dėlei to griežto nusistatymo Anglija turėjo nesusi
pratimų su Prancūzija ir kitomis valstybėmis, kurios 
toms nepaprastoms sanacijoms nepritarė.

Bet jau tuo laikų, kada Anglijos politikai labai gar
siai kalbėjo ir “karatai”' gynė skriaudžiamos tautos rei
kalus, buvo žmonių, kurią sake, jog tai yrą tiį blofas. 
Daugiau to: jie pranašavo, kad patogiu momentu Ang
lija mokės su Mussolini susiprasti ir visus nesusiprati
mus draugiškai likviduoti. .

Tąs prąnąšayimąs pąsirodė visai teisingas, štai laik- 
rąščiąi praneša, jog Aųglįjos vyriausybė padarė parla
mente pareiškimą, Ijad sankcijos, prieš Italiją turį būti 
panaikintos. Esą, tik tup bųdu bųą gąlįRą įšvengti rini
tų susikirtimų ir nęt kąro.

Etiopijos reikalais Ąųglija dabar nebesirūpina. Jai 
Svarbu susiprasti ir susitarti su Italija, kurį gąįi pasi
daryti pavojinga jos kolonijoms Afrikoj. Konservato
rių vyriausybė yra pasiryžusi glaudesnius santykius su
daryti ne tik su Itąlija, bęt ir .su Hitlerio Vokietija.

Nieko nuostabaus, kąd darbięčių atstovąi pąrlą- 
mente darė pastabas, jog toks vyriausybės elgesys yrą 
išdavyste įr daro gedą Ąųgįijai. n ’• f

Seimo Rinkimai Lietuvoje
l'if K. A_>. . ...Jtoi* Jf . ' ‘ • fr 
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(Musų specialaus kprospondento Lietuvoje)

ĮSTATYMAS PRIEŠ “RAUDONUOSIUS”

Ęoi^esąs yrą pąijiryžęą ^ąip galima greičiau baig
ti sesiją ir išskirstyti. O kądapgi jis dabar laukią ąttt- 
stogų, tai nesirūpina nė j pateiktus bilius įsigilinti: dau- 
gpiną tą bilių priima tiesiog urmu be jokio rirptęspip. 
svarstyto. ' ' ’

|įąi hu|ąs prįėmė yądinąmąjj ąątięaudo^- 
» W iątatymąs taikomas SYętipnų yalsr
tįyhją p^opagąndai pažaboti. Įstatymas nusako, kąd, at
eivis, kuris siląidžja i<rau<Įoąąs” idėjas, turi būti depor
tuotas. To biįiaus šalininkai primygtinai tvirtino, jog 
įstatymas palięą tiį “rąufloiujoąius” agjtątopus, atseit 
bpišeyiku?/kurie, gauna pąrąma ir nurodymus iš Mask- 
veįs.-

Vito Mąrcąntpnio, Atsiuvu buto nąrys iš New Yor- 
ko, pareiškė, jog tas bilius sudaro pavojų visiems atei
viams. Kiekvienas ateivis, kuris priešinsis Laisvės Ly-

Seimo rinkimai jau bus vos 
už kelių dienų, o visame kraš
te tylu, ramu. Niekas nekąlba 
ir neragina, neagituoja, už ku
riuos kandidatus reikia baįsup- 
ti. Jie visi vięnodp politiniai 
lipant nusistatymo. Tai netęąką 
daug kam galvą dęl jų busimos 
politikos sukti, čią tik reikalas 
yra asmeninių sjmpatįjų yądp- 
yąvimosi: ar šį, ar kįtą asme
nį rinkti. Politiniai niekas tarp 
savęs nekonkuruoja, nelenkty- 
nįųoįą, todėl busimais rinki
mais taip mažai kas įdomauja
si. Beje, visų išstatytų kąndi- 
dątų pavardęs buvo paskelbtos 
tik oficiozinėje spaudoje, o vi
sa kitą spauda tomįs pavąrdė- 
mis beveik nesidomėjo.

Tiesa, dabar visa spaudą be
veik vienoda paliko. Privalpmąi 
daug turi dėti įvairių rąs^ų. 
Tiek jų kartais būva, kad sa
kysim savąįlrąščiams bęvęįk 
nieko nebelieka nuo savęs kas 
rašyki. Dienrąšąiai dar kaip ką 
parašo. K /

Tąi štai jau iš anksto galimą 
tvirtinti, kad ir pačių sęįmo 
rinkimą “įkarštyje” nebus, pą- 
sikaršeiuota, nebus pasiginčyta, 
net nebus stipresnių kalbų iš
girsta.

Beveik nenuostabu, kad jau 
dąbąr iš anksto žinoma, kąs 
bus seimo pirmininku ir kas jo 
sudarys pręzidiumą. Mat, kan- 
didątų konkurencija visai nedi
delę, juk tik trys tarp savęs 
kontįjuvuoja...

liejimų rašyti. Juk nuo asmenų 
vieno ar kito pasikeitimo, dar 
neseką visos politikos pasikei
timas. Politika arba krašto val
dymo sistemą tįk tųom^ kei
čiasi, kąi ateina kitų pažiūrų 
žmaąės. Čia jau iš anksto ži
nomą, kad ateina gal vienas ki
tas ąąųjąs žmogus, bęt ąę kitų 
įsitikinimų, ne kįtpą politinės 
orientacijos.

šitokiais atsitikimais gali ba

ti tik sinnlkmepo^ę kąį kopos 
atmainos, kurioą į^pęįypjįe kyąš- 
to' politikoje neturės reikšmės.

Užsienių 'įijolitikp j e dažnai b(u- 
va ir taip, kad ir lįo.rs ępę gy
venimo vairo ateina yisąi įųtų 
pažiūrų žmonės, bęt ąžsĮeąio 
politikos kurso jie visai nekei
čia. štai sakysime, kad ir da- 
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bar Lietuvos užsienių politiko
je, kad įr ąteitų prie vidąus gy
venimo žmęnęs iš daLąrtįąes 
opozicijos, nėra jokios abejonės, 
kad dabartinio Lietuvps ųžsįę- 
nių politikos kursp jie nepa
keistų, o tik dąę labiau jį su
tvirtintų, dar labiau jį suakti- 
vintų. Išskyrus gal Voldemaro 
šalininkus, ir tai, tur būt, ne 
visus niekas nenorėtų Lietuvos 
likimo rišti są Vokįętijos veda
ma ųž^įppiii PPį.įVką*

K 4ąųgolip valsty
bių Bųrpiįpję, ąępąį^pj jų vi
daus gyyenįptp įvąįpų atmai
nų, užsieniu, pplįjįką nękinta. 
Kąd ir kįtį žmonės, kitų jsiti- 
kinįmų vąiyuojįą yįdąus gyveni
mu, bet užsienyje net seni dip
lomatai pąlįękąpii ir jįę nekil
nojami.

i MŠrtJ rtOrtff. rto i? 
seimą sulaukę Lietuvos vidaus 
gyvenime jokių atmainų netu
rėsim. Iš čia neseka, kad tų 
atmainų nebūtų reikalo įnešti. 
Bet norąį pasiįięką nprais, o, 
ręąlios pajėgos —■ realiomis pa
jėgomis./

Koks proęentas bus balsuoto
jų į sęįmą ir/numanu, kad jis 
bus labai ųędįdęĮis. Neoficiozinė 
spauda, žinoma, visai neturėję, 
progos sęįmo rinkimų klausimu 
pasisakyti, bęt ir be tp pąsisą- 
kymo jos nuomonę visięęis yra 
žinomą. Jei sąvo šąlinipkų tarp 
išstątytų kandidatų neturi, tai 
UŽ ką gį gali principiniai nu- 
sistatę žiąonęs balsuoti? Rodos, 
pati įogiką tai sako,

Taigi seimo rihkįmįpe ą^itą- 
ęįja.dabar Lietuyoję vįsąi nęsb 
jįąąčįą. GąJ kąįp/ kąs dėlto 
džiaugiasi. ^Betkas.

Daug Lietuva ir jos yąikąi 
kentėjo per amžių amžius ligi 
šios gadynės. Daug karų pane
šė, per šimtmetį svetimą jungą 
neše ir prošepąno- bizunu pla
kami vyžuoti, dryžomis šarač- 
komis /kūną aptraukę, susikūp
rinę ir ašarų išvarvėtomis aki
mis •—• baūdžiavo vilko...

Vilko kantriai, kol kantrybė 
tesėjo, bet kai ji išseko, jie su
kaupė paskutines jėgas, apsį- 
šarvavo žmoniškos iteises lygy
bės jausmu ir ėjo nelygion, bęt 
pergalės kovon!

Jie laimėjo, jie dirbo, jau tįk 
sau, o ne ponui. Dabar jiems 
liko tik svetimas jų tautai jup- 
gas, kuris kultūriniai ir mora
liai itin sunkiai juos slėgė. Bet
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atėjo galas ir tam. Praūžė pa
saulinis karas. Tautos išsiskirs
tė kiekviena sau, neatsiliko įr 
Lietuva 
jokių ponų daugiau nepripa
žins; ji' nori būti pati sayo 
krašto šeimininke.

I- ? ... «

Ir ąugaudė trirpito aidas po 
visus Lietuvos Ipmpelįu^ šaųlį? 
damąs jos sunūs sijoti sargy- 
bon savo tėvynės sienose. įę 
suplaukė, sųbčgu vyžuoti, lium
puoti, surūdijusiais šautuyąįs 
ąpąišarvąvę Liętųyos sųnųs ne- 
kląpsdąmi į kpy PRpjų juos 
statys. Daug jų negrįžp... Jfįe 
paaukojo savo gyvybę už ląįs- 
y^ ir gęi-ovę savo šalies, saivo 
tėvų ir brolių. Jie savo krauju 
uždėjo antspąudą ant Lietuvos 
Nepriklausomybės dokumeptp. 
Daugelis jų grįžo ipyalidais — 
kįti gi tuęėjo laįąies likti nepa
liesti. Visi’ jie yra garbės liudi
ninkai, Lietuvos laisvės atpi
lamo, visi jie tų pačių! l$,u- 
džįąųninkų įr s’vetimp jupgo 
epgtų sųmjs — sūnus, įkyri 
sekė 'tėvų pėdomis, ugdė sąvyj 
pąsijikėjimą galutinai pergalei 
viąų priešų; Įr kam gi, jei ne 
jiems, dera .tarti savo žp^is 
šįąndięn, kuomet Lietuva yra 
ląisyą. Bę|, deją, jų burnos yra 
užčiauptos— Jie savo krutįąę- 
mis atmušė priešų eiles ir ątsį- 
gyęžę į sąyo Jautos židiąį, į 
ęęntjpą, ' iš kurio “stiprybę §ę- 
ąię”, JĮiko skaudžiai apvilti...

Ten ątsisėdo žmonės, kyęie 
iŠ ąų^^p, wtątp, (ąųpj yięno 
Liet, poetp.)., ką reik svąrstyti 
ir apie ką tik pamąstyti. Tąip, 
$ą labąi Jęįsįyęąį pr ’ : \ / 

yę jau dešimti metai kaip erš- 
kėčių mereli;
trūkstą tft, 
ir pamąstai. ląs
tos dvąsąąą fr.
priemonę. fflusų
tautai M
beraštei, Ylętgję to,
kad yytis

<n« i — »wmW 
mi arti
žingsniu. |ąęĮ tylėti,
nes jos vadai rt

Q kųv rtwmrta-fflateflalis 
j*s 

gyvena?
Nors, W$a visame 

pasaulyje, bęt Lietuvoje jis itįn
<< IhH salėtu liati 

sušvelnintas, jei cit to butų 
siekiamą. Daleiskim sau, kiek 
vargingų ūkininkų gąliiųa bujų 
paliuosuoti nuo mokesčių (nors 
laikinai), jeigu ‘Inusų tautos 
vądąi atsįsąįęytų pyęą yųo tęeč- 
dąlio j;ų riebių algų. Kaip, pa
galvoji apįe įųps kęįis, dešimtis 
tųkstąąčįų, kuriuos tik vįepąm, 
taupos vadui per metus išmoka
ma, tai nejučioipįs prąšnąbždį: 
Lieju va, brangioji vąrgŠęle, iŠ 
kur, iš kur tu imi, kaip tu iį- 
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tesi sukrauti tąs milžiniškąs su
mas pinigėlių? Bet ąr pagalvo
ja musų tautos vądąi; kąd jų 
turtai, jų prabąnga, suriktą 
iš tųkstančįų varguolių, kurie 
nuo burnos kąsnį nutraukdami, 
sąchąripu savą kaulus džįOYin- 
dąmi, dešimtis metų tą patį 
dyąbužėlį nešipdaipi — kęauna 
centelį prie centelio, kad su-

ir ji pareiškė, jqg

krautų tam, kuris tik ima, o jo
kių mokesčių nemoką, nors gy
vena puikiausiuose rūmuose.

Ar pagalvoja tautos, vądąi, 
kad Jie yrą tįę beširdžiai kurie j 
privedę prie nęyajniinip, 
ųkįninkų bru^dęjįmo. Ncą juk 
jie — ūkininkai priėjo liepto 
jgąlą. Ukįo produktų pigumas 
ir dįdęlį mpięsŽįąi pfįyędę jųęs 
prię Jo, kad įįę turi apleisti sa
vo išliči tuoj amus ukius. Ūkius, 
Wl» žemelę prssepeliąi 
kraujo prakąitų iš baudžiavos 
atpirko. 0 dabar antstolio įšyą- 
rpmi, jie turi eiti lauk, apleisti 
sąvo gimtus namus, savo žeme
lę pąhėtoją ir eiti, 
Ir čia, nęt. tokiame desperaci
jos momente, jie neturi teisęs 
paklausti, kur jie turi dingti? 
Ką jie turi veikti? Nes jeigu 
jie paklausė 
dai sušaudo, 
• » * »4 ♦ *

tik gali tave, varguoli, kankin
ti, skriausti, bet jie pasisavina 
ir tą žmogžudžių teisę — teisę, 
tau gyvybę atimti! Tokių tarpe 
ir kovotojų už Lietuvos Įąisyę

t***

bet kur?

- juos tautos ya- 
Vadinasi, jie ne* 4

ti, skriausti, bet jie pasisavina 
ir tą žmogžudžių teisę — teisę, 
tau gyvybę atimti! Tokių tarpe

... _  - * "

įasakytą,'
!žio lais-

ąpleisdama Lietuvą prieš devy- 
neris metus palikau dar 5—6 
kl. gimnazijos mokiniais. $iąn- 
dien jų vardai laikraščiuose 
skamba kaip kaliųjų, dėl to tik, 
Jcad jie ieškojo teisėtumo, dėl- 
Įo, kad jie yra geri, sųs|prątę 
ūkininkai.

Brangus broįįai ir sesės, ku
rtę gyvenątę Lietųvpję! Nors 
mes toli likimo nublokšti, už 
jurų inąrių* už vąndenypų, bet 
musų jausmai vįsupipej jums 
ąytiipi . Dainai muęų šįrdis 
skausmas suspaudžia iį ąšayos 
akis suvilgo prisiminus jūsų 
vargus. Amerikos lietuviai gel- 
|W° iie su
atsidąyimu seką liekyięiįft Lie
tas kųnp pulsą ir. dąbąr ma- 
tydąmi reikalą ųutąre 
rpįkąĮąųti, kad Lietuvoje butų 
ątstęigitą dęmokratine yąld|ia; 
kądUiekvięnąs gyventojų ąlųo- 
ksnis turėdamas savo atstovą 
gąįątų pąręįkšti sąvo trukumus. 
$ mąžų mažiausią, kad jųsų 
gyvybe butų apsaugota.

Sveikinu demokratijai
1

kėdama sutartino iy pasekmių 
ga darbo užsibrėžtam tikslui.

Ąferja Yokubyątenę,

Sveikinu demokratijai ąt 
steigti kongresą Gleveląądą lin

^ęSSTCRSJEP"5S3SK55SS"*'w!SSflSS5S?^
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AMERIKOS UETUVIV DEMOKRATIJOS
KONGRESUI ARTĖJANT

Ra^o Jonas Ą-llą rniau manyta, nes kaip pą§iyo- 
do jąpi prįtarįą ne įįk Ameri
kos, bęt ir Lietuvoj visuome
nę. Ir nėra m^^ąu^os apejo- 
ąėą? kad tos Ąmęrikpą lietuviu 
jęgos, kurios dalyvauji ŠiftP16 
koągręse, mokės sukurti tinka
mą organizaciją ne tik rezoliu
cijom snr piutęstams, bethr ąk- 
tyyiaA^4bw!WW^ Lie
tuvos liąųdžįąį ątsteigtį demo
kratinę tvarką.

Tiesa, Amerikos lietuviai pe- 
mano siųsti į Lietuvą baudžia
mosios ekspedięijps, kad jįi ąu- 
verstų' tautininkų valdžią ir ąt- 
steigtų demokratinę tvarką. 
Kaip ir kokiu pudu bus Lietu
voj atsteigtą demokratinė tvar
ka, tuo turės dąugiąu pasiru- 
pjąti patys Lietuvos piliečiai, 
e Amerikos lietuviai sudarys 
tik pagelbmę organizaciją, ku
ri aktyviai rems visus Lietuvos 
žmonių darbus kas link atstei- 
gįmp ten demo,kralmės tvar
kos..

, (Pąbąįga)

Kongresas ir SLA
Dar keli žodžiai reikia

• » • I -T,. r . a

apie vieną didžiausių Amerikos 
lietuvių oygąnizacijų, — tai Su
sivienijimą Udęjųyių Amerikoj. 
Vėles,rtąįs IrtKrt?. I Ameri
kos Muyįu organiząają buvo, 
Deprą<įėlę bpąutis 
elemęptaš, Tąę ęlemeptĄS Jfpą8 
UŽvįęšpątąYP jos “Tė
vynę”. Btivęs. visuomet dew>- 
kratijoe, MrtPM? “Tėyynės” 
redaktpffl?, Pas I»Yip- 
įėjgs porą yalambj 
toks demokratijos priešas, kąd 
net į SLA organą ątsisakė įdę- 
ti depiokrątiįos ąjsišąukiipą, 
nepaisydamas to, kaęl itą ątąi- 
šaųkimą UŽ$yrę organizacijos 
prezidentas, šis “Tėvynėj” sė
dinčių asipęnų nusistatymas 
vargu pakeis SLA iš dėmę,kra
itines į anti-įemokratinę ęrga- 
nizacįj'a. ly nėra • ^jpįfe, kad AmwR«» HeluYjams lieslog 
Amerikoj lietuvių demokrąti- "• vZAa 1'“a ’
niame kongrese SLA užims ga
na žymįą vietą.

Kongręsas jau prąsidedą. De
mokratinė Amerikos lįetuvįų 
visuomenė deda visas pastan
gas, kąd šis istoriškas kongre
sas Lutų sėkmingas. Ir. jis tę^s 
bus. Svąrbumą ir galią šio kon
greso geraį nujaučia visi Ame
rikos įr Lieju vųs aitgaleiviąi. 
pįa Amerikoj fašistai su kleri
kalais jau veda der.ybąs apie 
juodųjų ir rųdųjų jėgų bendrą 
frontą, o Lietuvoj tautininkai 
Šaukią seimą, kurio, rinkimai 
jau įvyko. Mat, norima Ameri
kos įięjuviams užbėgti už akių. 
Ir dar yra žmonių, kurie kąl- 
ba, kad Amerikos lietuvių kop- 
£resas ųieko nereikš. Lietuvos 
.tautininkai daugiau nei per 9 
jpątuši nepajėgė sušaukti seimp, 

(įąbąr užteko ir poros mėnę- 
sių ir jąų Lietuva turės seimą. 
B(ęJ, kiek mes matome iš Lie
tuvos žiponių pareiškimų, tai 
tą^ sęįmąs nebus Lietuvos žmę- 
pių, o vįen tik tautininkų par
tijos ir dėlto jis Lietuvos žmpr 
nių gyvenime neturės jokios 
ręikšpičs.

Kongresas ir Lietuvos 
žmonės

Taigi Amerikos lietuvių dę- 
mokratiųis kongresas turės cįi- 
dėsnės svarbos negu buvo pir-

įtarti

yra skaudu ir gedą, kad Lie
tuvos valstybė po tiek vargo 
ątgayąąi nęfąikĮąųs(omy|>ę ir 
pradėjusi demokratiškai tvar- 
kytis taip staiga nudardėjo į 
Viduramžių reakciją. Net prie 
Rusijos caro už gabenimą iš 
Vokietijos literatūros lietuviai 
nebuvo šaudomi, kaip dabar yra 
daroma tautininkų. Tautininkai 
savo žiauriais įstatymais išvijo 
iš Lietuvos visas organizacijas 
ir spaudą, ir Amerikos lietu
viams vėl tenka stoti į darbą, 
kad Lietuvos liaudis galėtų su
naikinti reakciją ir atsteigti 
demokratinę tvarką.

(Galas)

Skelbimai naujienose 
ąWa. mįa. dm
Kad Nąujięnos

Šiatt laikai* jokio kitojo jmo- 
į "M#

ti. Konkurtntą yra tuk daug.

įiuu dfįugįmi nk-

vituamet dpūmuka, "

Ku . gartinati “Naujunou”, 
Uui naudu*.

........ - ■ 
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Rytoj Peoplęg Funu- 
ture Bendrovių 20 
metų sukaktuvių pa

minėjimo šventė
■■11 ■ i ................... 1

Galima iš anksto spręsti, jei 
bus palankus oras, kąd rytoj, 
nedėldieny, suvažiuos tūkstan
tinės minios į Peopjes rakan
dų bendrovių 20 pietų sukak
tuvių paminėjimo’ piknikų Bi- 
rtftęų PąrŽe> P1**? 79?tos iy Ar
cher Avęnuę, kųy šios įstaįgčys 
geyi kostuiperįaif rerpėjąį įi 
abelna visuomenė, kuri žinc 
apie šių įstaigų, dąlįnųis pasvei
kinimais, džiąugs^ąĮs ir viąo; 
kiais įspūdžiais su šios įstai
gos nariais. Patirta, kad visos 
pastangos yra dędąmoų, idąqt 
šis skaitlingas suvažiavimas pax 
darytų giįiąųsiųą įspųdžįųs 
kiekvienam* kuris tik dąlyyaus 
šioje šventėje.

čia bus paruoštus grąžUS; 
įdomute ir linksmas programas, 
tiesiog oro spektaklių, kurįę 
išpildymui įeina tikri artistaį 
gabiausi lįetųvių ir. kitątąučįų 
menininkai—dainininkai, muzi
kai, šokėjai, vodovelistai, ąkrpr 
batai, komikai, orkestros, kvar
tetai, duetai, klaunai ir žymus 
kalbėtojai.

Programų gąįite pąstebūti 
šiame dienraštyje.

Pąvaįšinirpui bus skaniausių 
valgių ir gėrimų. Mėgiantiems 
pasišokti g-rąs Stephens garsi 
ir skaitlinga orkestrą per visų 
dienų. Pagaliaus bus išdalintą 
net 35 brąngįąs dovąąoą

Peoples krautuvių rėmėjams įi 
tiemų, kurie dąjyvaus šiąję 
Šventėje.

Pats Birutės Dąržas atrodys 
visai kitaip, nes jis bute gyą- 
žiai papuoštas ir plevesuos šii
tai spalvuotų vėliavų. Sųlailįy 
mui dulkių dųrbipinkąį dirbą 
vįsų savaitę, prjpiĮdę dąug nąų- 
jo žviro ir alyyos. NA, o jęi 
pasirodytų dar kokia dulkė, jąį 
yrą užsakytas motorinis laistys 
ti kąbijąs, kuris krapir.s per 
visų pikniko dienų Birutės Dąr- 
žą, kąd padaryti j j juo švarinu
sį ir jaukiausi, ir kad kiekvie
nas gąlėtų prąlęjsji viąų diepų 
besigeyėdąmas įspųdžiąis įr ty- 
riį kvępįąp$ų pęų.

Kadangi šis piknikas nėra 
rengiamas uždarbiui, tai 
Peoples krautuvių rėmėjam įr 
jų prįetęįiąna įėjimo bilietai yrą 
sųteįkiąąii dykai. Kas dar ne? 
turite bilietų, tai šiandie už
pūkite į bile vienų jų krautu
vę pasiimti bilietų.

PeopĮęs rąkaųdy bendrovės 
širdįngąi visus užprašo rytoj į 
jų 2(į męty ųukąktuvių palmi
nėj imu Birutės Dąrže- Every- 
body welcome!

— Rep. xx^

Parapijonų tarpo
A . ,

Pąte-

p— —- . |
noviai sisterkas remia, o vis, piktinančių pavyzdžių. O kas 
tiek punch kortos ir tikietai stumia juos prie tų pąpikti- 
yra brukami vaikams po seno: nimų? 
vei. Dar vienas parapijonkos pa-

Kita parapijonka štai kų pa- sakojimąs buvo toks: Prąėjų 
sakė: Esame pilnos apmaudo, šio nedėldienio yąkąre būvąu 
Ėjome pas '^isterkas klausti, Jurgine j e salėj, kur vakarienia- 
kodėl vėl tos punch kortos iš- vo jauni parųpijonąi G.Y.O. na- 
dalintos vaikams. Jos aiškino riaį su savo tavorčkomis. Įši- 
si, kad girdi ne jų rokutndo tuštinus tris pusbačkęs ^|aųs, 
tas padaryta. Klausėme kamen- jo malpjnybė sakė prakalbų įr 
dorių, ir tie sakė nieką apie 
tai nežinų. Tai tur būt jo mar 
lonybės parėdimas.

Trečią parapijonką papasa
kojo šitokių istorijų: Pernai 
vįenos motinos dukterys dvi 
puąeh kortas pametė ir moti
ną turėjo už jas atsakyti. O

Darius-Girėnas Post 
271 of the American

gėrimais. Nepamirškit atsilan
kyti . laiku, kąd galėtumėm su
sirinkimų užbaigti kiek galima 
anksčiau ir eiti prie prągramo.

Fraąk Krasąuskis.

bįržąlįo 6 d., įr polięįją sąką- 
si nieku bjadu nugulėjusi jų su
rasti.

VETERANAI!
Gavę Bonus, 
Neužmirškit 
Užsirašyti 

NAUJIENAS
kurios daugeliui su
teikė kreditų, kai jie 
neturėjo kuom užsi- 
mokėti.

Metinė prenumerata Chi- 
Gagoje  ....   $©•

Kitur Amerikoje ....... $5.
Siųskit money orderiu ar
ba čekiu adresuodami:

NAUJIENOS
1739 So. rfalsted Street 

Ghicago, III.

BRIDGEPORTAS. 
kęs šv. Jurgio parapijonų tąr- 
pąn, pradėjau teirautis kas gir
dėti. Ir sužinojau keletą tokių 
dalykų* kokįų nesitikėjai?. Yįę- 
na užkalbinta pavapi j onka ėipė 
šitąip pasuko,ti:

Dabar pąrąpijonų upąs su
gedęs. Mat keletas ęįien,u atgal 
Škulės vaikai pąsipylė są tomis 
ąepakenčįamomių ęąąch kopto
mis- tylės čią nųp seniai tuvį 
me sisterkų rėmėjus. Yra su
sitveręs ir motinų kliubas sis- 
terkoms remti. Vis tai, kad tik 
nepųtų Y?jkąips
pųpęh kęstos ir RįtąRį nęsibąį- 
giančįų pąręngimų tįkįetąi. Bet 
nops yjsęįąos regėjos po se-

EXTRA 
PiluuMeriams

Jąi Yęęę&t
kas (3 niyhąZ pnrąr^tąs ąiaudy- 
muisi ir pasivažinėjimui laive
liais. Puiki vietą piknikams, dide
liems, ' mažiems ir seimininiams.

Lietuviai John ir Julia Shimbe- 
liai turi Refreshment Staha, kur 
salima šauti visokiu šėrimu,’ ska
niu užkandžiu, icę cnėam. saldai; 
ąiu,. ^ųVma pąveądav.oti
maudymosi kpstiąnvąs. ’

. nu9>1 mylia S. W. nuo Chicaso

Ęeijdits, ten 26 gatvė pasukti j 
vąkąpią J/ž mylios pravažiavę 
pamatysite užrašą Sžūfc’Trall 
Lake tuo kęlm it važiuokite iki 
davažiuosite kita užrašą Sauk 
Trail Lake Beach. pasuke tuom 
keliu dąvąžiąosite i vielą', kurios

mas Dykai
Vėliausias ir geriausias lytinio

atidėįįoki.tą, ateito pasitarti

DR. BOSS HEALTH 
^RVICE AND 

LABORATORIES 
3,5 S. Dearberą St.

. CHICAGO, JLL.

Darbo valandos: Kasdien 10 vai. 
ryto iki 5 b 

Sekmadieni 10 v. r.Sekmadienį 10 v. f. iki lą dieną. 
Pirmadieni, Trečiadieni ir šešta- 
d.ien.i n.u.° 10. į. ryĮo ikit 8 v.p. fl.

Nuteistus mirti elek
tros kėdėj

I —y-.——

Jpseph Rųppųport 30 m. ąž 
nušovimų federalio ągepto gąu- 

narkotikų pądlioriųs, 
nuteįstes įnirti elektros 
spąlių mėnęsię 28 (j. IRI |0 kąi- 
ko, žinomą, bpg dędąmą pa
stangos išgelbėti1 ii w 
to- r

Mergaitė prapuolė
Hązel Lakely 15 m., 15206 

Carpenter st., Harvey, III., ket
virtadienį turėjo būtį teisme 
kąįp kaltintoją, kąd Edwąrd 
Co^nwąlĮ, grosęrninkąs, užpuo
lęs jų. Mergaitė tąčiąu teisme 
nepasirodė. Ji dingo nežinią kur

Syųrbųs regulįaris ųųširinki 
mąs įvyksta pįrmąidienį, birže- 
Įįą 29, |d., Ydškoų svetąinėj. 
2417 43-<žią gąt-, 8:00 vąlan- 
dg vakąre. Yįpį lęgiąniąriąį ma
lonėkite atpiląųkyti, Yrą daug 

v _ . . .. . v. svarbių dalykų neužbąįgtą.
PS’ Po sutrinkimo ^uS trumpas

programas ir gražus į^ooĮ 
Shąw. ’ .

MĮęhaęl JoyaOTgkaa įr johi) 
Bertulis, managęrs RąoseYęlt 
Fu’rniture kompanijos, vaišins 
legionierius gardžiais užkanda 
žiais, šaltu alum ir kitokiais

pasiguodė vienų smųtkų. Buvęs 
tų dienų dideįiąmę lietuvių pijsr 
nike, bęt Ąąržas bUfęs purvi
nas. Pųryiname dąržę buvę ir lonėkite at^ilapljzyįi. Yrą daug

nęs tik Yįenas’ kitąs žmogus. 
Aš, ir tur būt visi kiti sųpra 

xx«, y«A+vj v cvtocAn.j u*, v į to, ąpie koAį dųržų ir apie kie-
butą neturtingos moters, kąri no piknikų jo malonybė užsi- 
vėliaų buvo priversta sumokė- minė. Bet mane visai nenusto
ti arti $6.00. šiemet vienos bino tas, kad žmąnės jau pra- 
motinos duktė surinko tris do- deda nebepažinti jo malonybes, 
lęriuų ir juos pąnięįė. Na, zi- Teprasikrapšto akis ir pama- 
noipą, turės mokiną atsakyti tys, kad jis ne lietuviams dir- 
Dėltą daug ašarų imliąją duktė bą, tai kaip gali tikėtis, kąd 
ir daug susikrimtimą turėjo-jį lietuviai pažintų? 
motina. Kortos išduodamos iy 
mažiems vaidams, žinoma, tor 
kįę punčių nesurinks, jįų tėvai 
turės atsakyti. Ro$os, žmogus 
ir su badu kovodamas nesi- 
griebtų tokių priemonių, kąkię 
musų kunigai, gerybių perte
kę, griebiasi, kad savo kiaurų 
maišų pyipiįdyti.

Dar kitą pąrąpįjąąką dąrę 
šitąkįų išvadžiojimų: Kąd punch 
kortos butų dalinąmos tik mąn 
dagiems yąikąnis ir palinktoms 
mergaitėms, tai bųtų pusė bėr 
dos. Bet dabar kitos akyplėr 
šiškos, storžieviškos mergšės 
ar vaikpalaikiai, landžiodami 
pą žmones, atsisakančius pųp- 
čiuoti skaudžiai įžeidinėja, kas 
žeipipą ir mokykĮą ir pąrąpi- j 
jų, ir neretai priverčia vaikus 
vogti puo tėvų, knd pristačius 
ręikąįąųjąmų sumų, pinigų sis- 
terkopis- Kitos vęį norėdamos 
pasidarbuoti lenda į tavernas,' 
kur nuo įsigėrusių yyrų girdii 
visokių pliauškalų. Tokiu btp | 
ęlu mažos mergaitės ir maži 
berniukai gauna tiri mąto pą- 

_ jJL_ u,.Vjij.ta---- 4. ___

AKlJšERJlS

SVETAINĖ DĖL RENDOS
Vestuvėms, šokiams, parems, Bunco ir įvairiems vakarėliams. Priva
žiuoti galima We$tern Aye. Oąmen Avg. Halsted iki 18-tos ir Blue Is- 
land prie’Leavitt St. , ■

WEST SIPE HOTEL
WALTER NEJFFAS, šąvlnįnkąą

2435 SąuĮh Leąyitt StrPet ' ' Tęl. CĄNĄb «

Jei jus netikite, kad aš to
kių dalykų girdėjau n u j Jur
ginių pąrapijonkų, tai patys 
jų tarpe pasisukinėkite. Išgir
site viršuje minėtus faktus iv 
dar daugiau.

— Bridgeportę buvęs.

tirs, Anelia K. Jarus?

Garsinkitės “hirf

tririidvmo' ąai»u<į 
S3 af ligonėse, 

uodu massagf

Physical Therapiį 
64?%”^ 
Ąve.. 2nd fląor

tie blaiiketŠ wlt. 
Moterimg iriųęB 
srinoms patari- 
^ai dovanai.'"

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, U. S. 
Government ištaigoj, F. S. and L. Ins. Corp. 
apdrausta kiėkvi’ehąš ypatos iki $5,000.00.

Mokam diyįdeądą ka,s. P mėnesiai., Praei
tyje iŠnipkėjom 4%.

Tųytas siekia virš $1,000,090.00.

STANDARD FĘDĘĘAL SAVINOS 
& LOAN ASSOCIATION of CHICAGO 
2324 Š, Lęąyitt St. TeJ. Capal 1G79

JUSTIN MACI^IĘWICZ, Pre«Weintąs.

REALTY 0WNĘR8 ASSOCIATION
MAIN OFFICE ĘRANCH OFFICE

840 WEST- 33RD STRĘET 708 WEST 18TH STREET
YA^DS 2790-2701 ' HĄYMARKEl Š686

Lithuania Building Loan and 
Homestead Association

ŠERŲ SAVININKAMS IR VISUOMENEI 
PRANEŠIMAS

Kartu su ptąnešimu apie 
Lithuania Building Loan 
and Jiprne^tegd Association 
iškilmipgų rąšĮinės atidary
mų prąheš.ąplO’. kad šioje 
patalpoje Lyyįs taipgi ir Beal- 
ty Oumers Association raš
tinė* kuri turi pasistačiusi 
tikslu pątaiįiauti ne tik šios 
sųjungos, šęyų savininkams, 
o ir šips ąpielįnkPS visuo
menei. .: * •' < i j ..

Musų raštinės tikslas yra 
pątąrnauti pagerintos nuo? 
sąvybės saviųinkains, kąip 
tai, repdų kalėta vilnas/ bur 
dinkų priežiūra, visų rūšių 
apdraųdoSj ir legalių db^Y“ 
mentų pųrųpipiipąs, nuosavybes
mokėjimas ir kedrai viskas kas rišasi su nuosavybės prie
žiūra, kurios taip reikalinga ši apielinkė.

Todėl, kviečiame į Lithuania Building Loan and Home- 
stead Association ir Realty Otopers Assoc^tį.on p[ Chica- 
go iškilmingų nąujps raštinės atidaryme kųrįs įvyk§

ANTRADIENI, BIRŽĘLĮQ-JUNĘ p.* M- 
Su tikra pagarba, { .

JOPN P. ewalpi, Y^IUS’

PIKNIKAMS IR PAREMS alus
Mažos bačkutės ir pusgorčiai šalto alaus dėl parių, Piknikų ir išvažiar 
yįmų. Turime kas kokį norės. Bri$tatoity i nąmus. Kitu? pigiaųs ne
gausite. Taipgi vynas iš bačkos ir visokios degtinės buteliuos^.

Pirkite pas Lię|ųyi:

Monarch Wine Liųuor Storų
J. GAUBAŠ, Sųvininkas. <

3529 So. Halsted Street Tęr. Bęulevard 7258

Ęlęę Front Meat Mąrfeęt Naujoj Vietpjį
Vėliausios mados moderniški įrengimai. Automatiška šaldymo sy- 
steipa. Sanitariškas maistų užlaikymas. Užlaikome didžiausi pasi
rinkimą Visokių šviežios įr rūkytos, rūkytų ir šviežių kilbą-r 
šų, kumpių, baliomų, salsisonų piknikams ir parems. Mes prista
tėm į namus. Musų kainos jumis nustebins.

Pirkite pas lietuvį:
BLŲE FRONT MEĄT MĄRĘEiT

PAUL WIRBA, Savininkas
3659 SO. HALSTĘD STREET ' TEt. BOULEVAUD 068$

j " ĮI, J||IW., I., |.m .   m i !| yŲRimv.iiŲlį > yi

PROGRESS Krautuvė
Siūlę

MAŽIAUSIOM KAINOM
VASAROS LAIKUI

Naudingiausias Reikmenis

John 
ir v mokesčių.

5 ?!5S!w?!SS5\? VT»T!’>i»« ■ ■:,•■ • >- ••>.

Jąųnu Lietuviu Arnerikoje Tautiško Kliubo

PIKNIKAS
įvylęs

Sekmadienį feelio-June 21 d, 
Jftę SRaiČift daržę prieš Oh Henry l’ark 

Pęie Aręhęr Ąvenue.
Bus 5 dovanos, gera muziką grieš |ie|ųvių ir amerikąnų 
Šokius < Darbininkai, kųpe esate apsiėmę pagelbėti pik
nike ir tie, kurie neturi savo, karų, malonėkite sus.įrįpkti 
prie lietuvių Auditorijos, 3133 So. Halsted St. 10, vai 
rytu. Tro.kąs nuveš į daržų ir parveš už 35 centus.
Kviečiame visus atsilankyti į nįiųfcų pifaųfcą, Kfi^l^TA^S,.

Naujas išradimas šis metalinis stalas su 4 sėdynėm, 
praktiškiausias daiktas dėl išsįvežimo į giriąs, piknikus, 
maudynes ir tt., kuris susilanksto į mažų yąlupko for
matų, kaina nepaprastai maža, už tokį brangų $9,95 
daiktų tik ............ .................................................

firanil (ipening

Nepaprąstąs RILL’S Taveru Grand Opening
Turės šaunių pręįieątrų, užkandžių gėrimų ir bus išda
linta gražių dovanų kiekvienam atsilankiusiam ir visą 
tai veltui! ■

k

Užfcviečia viųųs spiyo ^ąugųs ir pąžystąmus dalyvauti 
Šmme tavęruąs ątįdąrymp poįily.

Mr. and Mrs. William Popeli
43,58 So. Maplewood Ąyę, T

LITHUANIA BUOIN6 WAN AM’ 
HOMESTEAD ASStM'IATION

Incorporated 19,04 Under the Ląws ąf t^e Ątate of Illinois
708 West 18th Stręet

Pranešimas Ščrinmkąms jy Vįsuopęnęi
Lietuvos Budąyojjmo ir S(holįni(0,p į:ęnd/ro>yės

Direktorįai šios Bęndrovės turį už garbę pyapešįi ati
darysiu, naujos rąštįuės Lietuvą JJud^nvoįiiįno ir Sl^olini-

^.eh.^roves po nuderiu 70$ West ^8lb §Uee|, Ghica- 
gp, Hlįnoją. Fovmaiįą atidaryiųas šįos rąštįnęs aįsibus 
Antradienyje, Birželio, 23, 1936, t F

Raštinės vąląądoą bus sekančios:
Kąs^lįep nųą įO vai. ryto ikį $ vai. po pietų. Ąntyadie- 

niais ir šeštadieniais nuo 10 vąl. rytą įįįį 9 vaį. yakąro.
Perbėliipąs raštinės bųvą bžtvirlbitąų šėrinin^ų ineti- 

‘ ftįąnią §nųįyįąbiine laiky dainę Penktadieny j, Bįąįąnįžio 3 
. 19$(>, įąd geriau butų gaįipia patarnauti šęrįpinkams
t šios bendrovės, nes dabartinėj raštinėj negalįiųą patar
naut augančiam skaičiui nąrių turėdami raštiąę ąįįdąrų 
dvi vąiandas savaitėj.

Su tikrą
4oUn Bogvilas, 

Direciąr.
Direeto.r

• Frank’ Margevičia 
Di^ector

AFĘILIĄĮFED. MEMBERS:
ląiąęįę Bųitąįug and Loan Lęągąą • LiHuiąnian Pųildįąg and 

Loan Group • U. S. Uuil<jling Lpaą 'L'eague
♦ Fęjęral UįojjTe Lpąn Ęaąk ę.f Chięągp.

Kiekvienuose namuose, vasaros laiku reikia supamos 
sofos—Glider. Šiose krautuvėse įsigysite ųž daug priei
namesnes Rainas, šis Glider kaip parodytas, labai tvir
tai padarytas ir apdengtas su tvirtu vandens nebijančiu 
materiolu—gražių spalvų, vertas $Į5.0Q, parsi- »9.75 
duodą U25 ............... .......................... ...................

D^dis pasirinkimas visokių kitokių reikalingų dalykų 
vasaros laiku už labai, labai prieinamas kainas rasite 
šiose didžiulėse krautuvėse.

Anton Tamkevičia, 
President

■

■ Adam . Subaitis. 
Tręasurer’

A^on Ko^rįm^s, 
Dirąętor.

Kuchins^ąs^and Ku-
‘ ėįunškas—Ąttorneys.

3222-24-26 SO. HALSTED STREET
Vedėjas L KALĘūlNS^ 

Tel. VICTORY 4226

Duodame gražius radio programus kas ■ nedėlios rytų, 
* . ■ yt t ■ »

11-ta valandą iš stoties WGES.—Pasiklausykite!



NAUJIENOS. Chicago, m.

Lietuvių Studentų Kliu- 
bo prezidentas

Inžinierius Algirdas Rulis
Algirdas Rulis 21 m., 5409 

So. Sacramento avenue, Lietu
vių Studentų Kliubo preziden
tas, birželio 11 dienų gavo iš 
Armour Institute of Techno
logy chemijos inžinieriaus di
plomą.

Ant rytojaus, t.y. birželio 12 
d., jis jau dirbo toj šakoj, kup
rių studijavo institute, Cities 
Service Oil korporacijoj pro
dukcijos departamente, East 
Chicago. Jam neteko dagi ieš
koti darbo, nes darbas buvo 
pasiūlytas jam.

Ar tai yra žmogaus “giliu- 
kis?” Atrodo, kad ne; čia kas 
kita.

Dalykas toks, kad dar aukš
tojoj mokykloj, Tilden Tech., 
Algirdas Rulis per visą ketve
rtų metų kursą skaitėsi vienas 
geriausių mokinių. Išėjo jis iš 
tos mokyklos kaip narys gar
bės draugijos. O ta draugija 
tai ženklas atsižymėjimo mok
sle ir socialėj mokyklos veik
loj. Ir jaunas Algirdas išeida
mas iš Tilden mokyklos gavo 
dar dvejų metų mokslo stipen
diją.

Armour technologiniame in
stitute jo, kaipo mokinio, sto
vis nepasikeitė. Per visą ket
vertų metų kursą jis btfvo prie
šakinėse studentų eilėse. Ap
leido Armour institutą kartu 
su kitais trisdešimt penkiais 
ar šešiais jaunais inžinieriais, 
bet vienas tik iš šešių, kurte 
pateko į F.L.E. sąrašą, chemi

kų garbes draugiją. Gal ir šių 
šešių parinktųjų tarpe Algir
das Rulis butų pasirodęs pir
muoju, tačiau liga ir sunki ope
racija pakirto jo pajėgas atle
tikoj. O mat, kad tapti pir
muoju tarp parinktųjų, tai jau 
nebeu’žtenka atsižymėti moks
lu, bet reikia pasižymėti ir at
letikoj ir gan įvairioj moky
klų gyvenimo socialėj darbuo
tėj.

Amerikos bizniai, ir ypač 
stambiosios korporacijos, gali
ma sakyti, gaudo gabiuosiuos 
studentus, kai jie baigia savo 
kursus. Natūralu todėl, kad ir 
Algirdui Buliui neteko ieškoti 
darbo, nes darbas surado jį. 
Tai jau nebe “giliukis”, bet 
užtarnautas pripažinimas.

Ką mano apie ateitį musų 
jaunas inžinierius? Jis abejoja 
dėl jos, kaip daugelis kitų jau
nų profesionalų abejoja. Vieno 
dalyko betgi sieks neatidėlio
damas — tai įsigyti magistro 
laipsnį. O toliau — gal dakta
ro. Bet taP tolimesnės ateities 
klausimas.

Kai dėl užsiėmimo: praktiš 
kas darbas pramonės įstaigose 
ar profesūra? Ir dėl to klau
simo abejoja.

Tėvas, senasis Rulis, priklau 
sydamas per dvidešimt su vir
šum metų unijoms, dalyvauda
mas jų susirinkimu’ose, veik
damas komitetuose, dirbęs 
įtemptą visuomeninį darbą mu
sų lietuviškuose dirvonuose, 
perėjęs, taip sakant, gyvenimo 
mokyklą, .norėtų matyti sūnų 
akademikų tarpe. Tačiau spau 
dimo į sunaus pasirinkimus 
neketina daryti. Iki šiol jis bu
vo sunui gal ne tiek tėvas, kiek 
vyresnynis brolis, tos pačios 
taktikos ketina laikytis ir at
eity.

Beje, ne vienam yra tekę nu
sistebėti jaunojo mu4sų inžinie
riaus puikia lietuviška kalba. 
Kaip jis įgijo ją? Atsakymas: 
dėka tėvo ir motinos patari- 
mųblz , }

Dar jauną bernaitį tėvai už- 
interesavo Algirdą lengvais, 
ypač jumoro raštais iš “Kelei
vio”, “Naujienų” ir kitų spaus- 
dinių. Vaikams juk patinka

1 X.

------p-------——-------- -----  
Progress Furniture Company | 
krautuvė. Pranešama, kad jo. 
išpildyme dalyvaus žymus dai 
nininkai ir muzikai bei kalbė
tojai. Prie to, Progress krau
tuvė turi labai svarbių žinių 
pranešti taip iš visuomenišku 
ykių, taip ir iš Progress krau

tuvės pastogės, kas būtinai yra 
svarbu kiekvienam girdėti ir 
žinoti. Todėl nepamirškite už- I 
sistatyti savo radio.

Rep. xxx

šeštadienis, birž. 20, 1936
T

PBOBRAMAS

THE DROVERS UŽKVIECIA

Bankininkauk su Senu Banku, kur Pa
tarnavimas Greitas ir Draugiškas.

e Jums reikalinga banko patarnavimas čekiams iš
keisti, pinigams taupyti, siųsti pinigus giminėms į 
užsienį, užlaikyti saugiai jūsų vertybės popieriams-

Tad kodėl neprisidėti prie tų tūkstančių, kurie 
yra jau atidarę savo sąskaitas pas Drovers. Dau
giau negu 13,750 naujų sąskaitų jau atidaryta laike 
šių pastarų mėnesių.

Žmones yra patenkinti bankininkaudami čia, nes 
Drovers Banko dvasia yra draugiška ir bankas tu
ri nuolatinį tvirtybės rekordą ir patikimą patarna
vimą nuo 1882 m. x

The Drovers Bankas kviečia jūsų Santaupų Sąs
kaitas. Aplankykite Santaupų Departamentą se
kančią algos dieną čekiams išsikeisti ir, jei galima, 
pradėkit nuo tada taupymo sąskaitą.

ATDARA
Kasdien: 9 valandą ryto iki 3 po piet. 

šeštadienj: 9 vai. ryto iki 2 vai. po pieti

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savinos Bank 

MEMBERS, FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

PRIBILOF
ISLANDS

ALEUTIAN ** * « « •» 
islands

e6
O

Location of islands 0

NOME, Alaska. — Pribilof salos irgi laukia vasarotojui Čia 
vasaros metu susirenka milijonai ruonių.

juokingi dalykai. Pradžioj jie 
skaitė jam, paskui jis pats 
ėmė skaityti.

, Paaugo Algirdas. Tėvų nuo
žiūra, atsirado kitas pavojus
— kad nepasinertų sūnūs skai
tyme visokių detektyvų, viso
kių “dešimtukų” pasakų. Tai
gi pakreipė jį skaityti Kudir
kos raštus ir kitokius lietuvių 
leidinius, kurių turėjo nemažai. 
Pamėgo Algirdas ir lietuviškas 
knygas, ir šiandie gal yra per
skaitęs jų daugiau, negu dau
gelis iš musų, kurie esame gi
mę ir augę Lietuvoj. O po to
— Lalio žodynas ir ambicija 
patobulinti savo lietuvišką kal
bą. štai kaip išsivystė' gražio-1 
ji lietuvių kalba, kurią vartoja 
Algirdas Rulis.

Rodos Edisonas yra pasa
kęs, kad talentas susidaro iš 
95 nuošimčių prakaito, reiškia, 
darbo, ir tik 5 nuošimčių įkvė
pimo. Kaip galima spręsti, in
žinierius Algirdas Rulis, tėvų 
skatinamas, laikėsi panašios 
Edisonui nuomonės. Iki šiol ši 
taktika davė jam šaunių pasė
kų. Reikia tikėtis, kad ir atei
ty ji neapvils jo. Neapvils nė 
kitų jaunų lietuvių, lietuvaičių, 
nė jų tėvų. <A’'2UvV. P?

Budriko Programas

Radio stoties WCFL, 970 kil., 
7 vai. vakare nedėliojo kiek
vienam verta pasiklausyti, nes 
dalyvaus išlavinta Budriko ra
dio orkestrą, akordionistas, o 
žymi solistė sudainuos 3 gra
žias daineles. - Orkestm išpil
dys tikrai lietuviškus nume
rius: Varpelis-valcas, Kudirkos; 
Lietuvių maršas-Stankevičiaus, 
ir keletą V. Niekaus kompozi
cijų. Programas bus galima 
girdėti labai aiškiai Chicago j e 
ir kituose miestuose ant trum
pųjų bangų visoje Amerikoje. 
Trys BuJdriko krautuvės duo
da šį programą su tiktai lie
tuviškais garsinimais.

Progress^Jlakandų 
Krautuvė rengia 

speciali radio 
programą

Rytoj, nedėįjįei'įį, litą va
landą priešpiet, .kviečiami užsi- 
statyti savo ratilo ant stoties 
W.G.E.S. ir pasiklausyti spe
cialiai paruoštoįgražąus ir įdo
maus radio programo, kurį duos

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Mr. and Mrs. Mike Tarutis v ■'
Šįvakar užprašo visus lietuvius linksmai 

praleisti vakarą jų užeigoj. >

New Century Ta ve r n
3149 South Halsted Street

Tel. VICTORY 2679. CHICAGO

£W143-

More Than 21/? Million Apex Applidnces in Ūse

able. Apex cost« less 
to buy and to oper-

AL’S SERVICE and TIRE SUPPLY
AL ALESAUSKAS, JR., PROP.

VACUUM CLEANERS, RIFRIGERATORS, WASHING 
MACHINES, RADIOS • QUALITY MERCHANDISE ONLY 

7100 South Talman Avenue 
PHONE REPUBLIC 6051

• Full6cu.ft.wHhJ2.1 
sq. ft. thelf space. 
Gleaming DULUX 
finis h. Ali porcelaln 
floodlighted Interlor.

• Double wldth freez- 
fing unit.9-pointtem- 
perature seloctor 
wlth dofrosi and 
vacation settlng. 
Makos 87 largo ice 
cubes at one tlmo.

• ■ ' • •

o Qulet, offlclentf ab-

m o re beautiful.
' s ■ 'i

1
9E PER

■ C V WEEK

' ■ ■ "f S •

Vasarine Ekskursija

.ŠVEDU
A AMtMKOS 
| linija

Išplaukia iš New Yorko 
LIEPOS-JULY 1, 1936 

Moderniškam motorlaivį 

bripsholm 
NEW YORK — KLAIPĖDA

(Pec Gdthenburg-Stockholmą) 
Iš New Yorko į Gothenb.urgą kelion? 
tęsis 8-9 dienas. Iš Gothenburgo eks
presiniu traukiniu keleiviai vyks per 
gražiąją ir Lietuvai draugingą Švediją 
(6 vai. laiko) į Stockholmą. IŠ Stock- 
holmo puošniuoju gairlaiviu “MARIE 
HOLM” tiesiog į Klaipėdą. Kelionės 
laikas 24 valndos.
Ekskursiją vadovaus p. Vt 
Mučinskas, Švedų Amerikos Li 
nijos lietuvių skyriaus vedėjas. 
Ekskiursiją užgyrė Lietučių Laivakor
čių Agentų Sąjunga Amerikoje 

| 4*

KITI IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO 
Drottningholm, ................... liepos 11
Gripsholm, ....... ;..........  liepos 25
Kungsholm, ..........   rugpiučio 18
Drottningholm ............ Rugpjūčio 27 
Platesnes žinias teikia ir parduoda 
laivakortes visi musų autorizuoti 
laivakorčių agentai ir visos Š. A. L. 
mšt/inės

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 North Michigan Avenue 

Chicago. III.

VETERANŲ ATYDAI

HEJNA
AUTO SALES

Specialės Kainos Pasau
linio Karo Veteranams 
$5 įmokėti, likusią mė
nesiniais išmokėjimais 

dviem metams
1935 CHEVROLET Master De Luxe

2 durų Sedan, tiktai $495 
'1935 CHEVROLET 4 duru Sedan, 

atrodo kaip naujas, $AIZft
garantija O K................ “vU

1935 CHEVROLET trokas, naujas,* 
likęs iš 1935 metu dirbtuvės 
sampelis, tinka kepėjams, gro- 
serninkams arba šiaip $IZpjZ 
išvažiavimams ... vfcv

1934 CHEVROLET Master Sedan, 
važiuotas tik 12,000
myliu ................... ........ ww v

1934 FORD DE LUXE 2 durų Se
dan, gerose sąlygose, greitam 
pardavimui, tiktai .... $365 

1930 AUBURN 4 durų Sedan, 6 ra
tai, atrodo kaip naujas, savi

ninkas apleidžia $1 ,OIZ
Chicago ....................... I

1929 NASH 2 durų Sedan $49 
1929 GRAHAM PAIGE, 4

duru, tiktai ..............  ww
1928 FORD 2 durų Sedan,

tiktai .............................
1927 WILLYS KNIGHT, 4 duru Se-

dan.... ................$25
Viena iš žymiausiu Chicagoj kary ir 
troky Agentūra. Turime 85 vartotų 

kary ir troky pasirinkimui.

5926 S. KEDZIE AVĖ.
Tel. Republic 7687

PORK LOIN

PORK ROAST

LEG OF VEAL

NECK BONES

Peoples Furniture Mtg.
Company

20 Metų Sukaktuvių Minėjimo Diena

Nedeliūj,Birželio21,1936
BIRUTES DARŽE
Prie 79-tos ir Archer Avenue

JUSTICE PARK, ILL.
Programas Prasidės 2 vai. po piet I

1— Programo direktorius, J. A. Krukas, atidaro progra- I
mą su dienos pareiškimo kalba. ,

2— Stephens Revelers Orkestrą grajina pasveikinimo 
maršą.

3— Peoples Furniture Kompanijos prezidentas M. T. 
Kezes sveikina svečius.

4— Roaners Trio, 3 muzikališki vizardos grajina, dai
nuoja ir šoka.

5— Kalba kandidato į teisėjus, Advokato Jono Zurio.
6— Lošia komikai, Jack ir Jill.
7— Dainuoja Radio Granadierių Trio.
8— Traukimas dovanų, nuo 1 iki 10 numerio.

20 MINUČIŲ PERTRAUKA.
9— Dainuoja Maišytas Radio Kvartetas.

10— Peoples Furniture Kompanijos Vedėjo J. Nakrošio 
sveikinimas.

11— Frank, Al ir Fred komiškas instrumentališkas trio.
12— Kalba Frigidairei Kompanijos atstovo.
13— Radio Granadierių trio.
14— Solo, Genovaitė Giedraitienė-šidiškiutė.
15— Šokėjai—Jenny ir Eddie—“Wonder Kids” dancers 

iš Andrėj avo šokių mokyklos.
16— Traukimas dovanų, nuo 11 iki 20 numerių.

20 MINUČIŲ PERTRAUKA.
17— Lošia akrobatiški klaunos, Jack ir Jill.
18— Peoples Radio Duetas A. Ančiutė, A. Čiapas.
19— Perstatymas žymių svečių ir trumpos kalbos nuo'

įvairių žymių valdininkų. . . į
20— Solo, Ona Skėveriutė.
21— Peoples Maišytas Radio Kvartetas.
22— Trys muzikos vizardai—Roamers Trio—grafjina, 

dainuoja, šoka.
23— Programo direktorio, J. A. Kruko, padėkavonės 

kalba.
24— Traukimas dovanų, nuo 21 iki 30 numerių.
25— Traukimas į daržą įėjimo dovanų nuo 1 iki 5 nu

merių.
Programo Vedėjas—J. A. KRUKAS.

Programo perstatytojas .... Melburt Stanley
Akomponistė •.............. Miss Aldona Šokas
Daržo užveizda ...........   M. T. Kezes
Baro užveizda .....  J. Nakrošis
Valgyklos užveizda S. Krukas
Daržo Poliėemonas “Bozo”

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400

CHICAGO, ILL.

PATARIMAS kaip geriausia nuvažiuoti neturint savo 
automobilio. Iš visur dasigaukite iki 63-čios gatvės. Čia 
paėmę gatvekarį važiuokite iki ARGO MIESTELIO, iš 
čia BLUE BIRD BUŠU busite nuvešti iki Birutės Daržo 
už 10 centų. Arba paimkite Archer Avenue gatvekarį, 
važiuokite iki CICERO AVENUE, iš čia gausite busą-

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Maisto Produktai
• 17MiC
-8V- 151^c

sv 15c
3 sv 10c

NAMIE DARYTOS DEŠROS .... sv.

VEAL ROAST

RŪKYTA CALI HAM

RŪKYTI LAŠINIUKAI

10<C 
18%c 

ST 15%C

J. SPAITIS FEDERAL MEAT MARKETS
3407 So. Halsted St 
2119 W. Cermak Rd.

1949 So. Halsted St.
3631 So. Halsted St47TH STREET AND ASHLAND AVENUE • CHICAGO ,



šeštadienis, birž. 20, 1936

Chicagos advokatų 
asociacija pasmerkė 

keturius teisėjus
Chicagos (advokatų asociaci

jos taryba 'nutarė pašalinti iŠ 
savo narių tarpo keturius tei
sėjus už tai, kad šie teisėjai 
perdaug užsiėmę politika. Kal
bami keturi teisėjai yra; James 
J. Kelly, John J. Sullivan, 
Oscar F. Nelson ir Harry M. 
Fisher. Asociacija pabarė sep- 
tynius kitus teisėjui ir Įspėjo 
du.

Simfonijos koncertai 
Ravima parke , 

-* X»įi|i ........ ..

Pradedant penktadieniu, lie
pos 3 d., Havipia, parke bus 
duodami. simfunijos koncertai. 
Koncertus duos Chicagos Sim
fonijos Orkestras per penkias' 
vasaros savaites. Koncertams 
vadovaus kai kurie pagarsėję 
dirigentai, jų tarpe Emest An- 
sermet, žinomojo Diagilevo ba
leto muzikos dirigentas. Lietu
viai, kurie turėdami laiko at
lankys šiuos koncertus, nesi
gailės tą padarę.

General Motors ra 
dio koncertas

Sekmadienį, birželio, 21 d., 
11 valandą vakarei bus trans- 
liu^afridšl General į Motors ra* 
dio programas per NBC-WEAF 
66 stočių tinklą, Pianistas 
George GershvVin skambins 
garsiojo tusų kompozitoriaus 
Čaikovskio ir savo kurinius. 
Orkestrai vadovaus Erno Ra- 
pee, dainuos choras ir Solistai. 
Patartina lietuviams klausytis 
Šių programų, nes jie yra vie
ni geriausių Visoj Amerikoj 
radio koncertų.

Dvi seserys pasken
do prūde Iii

Lincblri ,įrudę, priė 
Fullerton ąVę., briry? kitų besi 
maudžiusių paskendo dyr mer 
■giai^čS';vardai: Frė* 
da Dickman 9 m. ir llelen 8 
m., 2233 Orchard st. Mergai* 
tęs maudėsi negilioj viėttj, bei 
pateko į duobę ir joje žuVo.

23 — Chinątown; 
8 vai. vakaro prie 
ir elevatoriaus sto-

r

-. Greek .Natioil-

2 vai. popiet prie 1414 Eąst 
59th st.

Birželio 
susirinkti 
22 gatvės 
ties.

Birželio 24
ai Community; susirinkti 8 vai. 
vakaro prie graikų bažnyčios. 
Peoria ir Taylor gatvių.

St. Lu'ke’s 
of Nursing;

.... ................  UI

Pasikorė
Julius Laubė, 3519 So. Fran- 

cisčo avenue, Susikrimtęs d$ 
netekimo žmonos, kuri mirė 
savaite laiko atgal, pasikorė 
savoM draugo A namų pašidgėj, 
3322 So. Wodd st., trečiadienio 
vakare.

meilys gali patirti pačioj įstai
goj adresu 1831 So. Racin^ 
avė. Šioj įstaigoj taipgi orga
nizuojama grupės bernaičių ir 
mergaičių įvairioms žaismėms, 
kelionėms (autingams) ir kito
kiai Veiklai. , - ,
•v ‘ ■

Garsinkitės Naujienose

Miša Elman gavo 
daktaro laipsnį

atgautų Automobilių Darganai
Didžiausias pratuštinimo išpardavimas atgau
tų automobilių, buvęs bent kada, bet kokios 

finansinės kompanijos Chicagoje
Turime virš 75 karų pasirinkimui iš visų išdir- 

bysčių ir vėliausių modelių, kurie turi būti
TUOJ PARDUOTI 

PASINAUDOK PROGA ŠIO DIDELIO IŠ
PARDAVIMO IR SUTAUPYK SAU IKI $200 

NEPAVELŲOK IR NESIGAILĖK
Ateik anksti, nes šie išimtini bargenai bus greit išgaudyti* 
Kiekvienas nuo musų perkamas karas yra patikrintas pa
tyrusio eksperto mekaniko ir parsiduoda su raštiška ga
rantija 90 dienų ir 10 važinėjimo bandymų.
Nepirk ne naujo nė seno musų stako nematęs
BUICK 34-57 Gražus De Luxe 4 
duru sedan 6 vielų ratai Metali
niai tainj apdangalai Duel Horns 
ir įtaisymai. No Draft langai. Ne
galima atskirti nuo naujo. Pilnai 
garantuotas. Taipgi 1932 De Luxe 
4 durų Sedan. Ra- $J>AC (1(1 
kai prisitaikinti

DODGE vėliausias 1935 TOuring 
Sedan Air ratai Apsaugos patikri
nimas Knee Action Apsaugos Stik
lai No Draft langai. Nėra žymių 

yRpaka.nga..:ertS.........>465.00
FORD 35 De Luxe 2 durų Sedan 
garantuotas, kaip naujas visais at
žvilgiais. Aauka >365.00 
NASH vėliausias 1935 De Luxe 4 
duru Sedan Custom 6 vielų ratai 
Metalo Tairų apdangalai Ibuda- 
votas tronkas No Draft langai. 
Pamatęs ši kara manytum kad jis 
tik ka iš dirbtuvės. Taipgi 34 De 
Luxe 4 duru Sedan. Ypatingas nir- 
kinys. >325.00
PONTIAC 1936 De Luxe (6) Tou
ring Sedan Važiuotas labai mažai 
ir palygintas tik su nauju karu. 
Knee Action Turret viršus Ibuda-

Chicago Musical College įtei
kė garsiajam smuikininkui Mi
ša Elmanui muzikos daktaro 
laipsnį trečiadienį, birželio 
d.

17

Birželio 25 -
Hospital School 
susirinkti 2:36 vai. popiet prie 
1439 So. Michigan blvd.

Birželio 25 — Št. Paul’s Lu- 
theran Church and Presbyte 
rian Sėrniiiary; susirinkti 2 vai. 
popiet prie bažnyčios, 2335 Or- 
chard st*

Birželio 27 — Art iri Beverly 
Hills; suširinkti 2:30 vai. po
piet Longwood Academy, prie 
95th ir Throop gatvių.

r

Howell Neighbor 
hood House

Howell Neighborhood House 
patalpose per vasarą bus duo
damos anglį kalbos, pilietybės, 
merginoms it moterimi siuvi
mo ir mezgimo pamokos. Dau
giau informacijų įdomauja as-

MES PATAISOME
RADIOS

Tegul ekspertai pataiso jusu Radio. 
Kės esame gerai susipažinę su kiek
vienos rūšies radio. Darba garantuo- 
ame ant metų. Dykai apskaitliavi- 

mas. Pašaukit mus
HEMLOCK 3434

KALBAME LIETUVIŠKAI

Southwest Radio Co.
1708 West 63rd Street

Hospital
Ligonine

zotas tronkas Hydraulic stabdžiai. 
Tikrai nesuteptas. Taipgi 1935 De 
Luxe Sedan............. $465.00
Taipgi 1934 De Luxe Sedan kaip 
najĮjas. Musy . $325.Q0 

CHEVROLET 35 Master De Lū
še Coupe Knee-Action No Draft 
langai. Labai mažai važiuotas, vna 
Unga verte $365.00 Rakai pasirinkti .......v
GRAHAM vėliausias 1935 De Luxe 
Sedan Mėlynas Steake Duel įtaij- 
symas. Bėga- ir atrodo kaip tik 
diena iš dirbtuvės. Tikrai gražus 
ir ypatingas pirki- flfl
nys. Rakai ....... wwv»W

HUDSON vėliausias 1935 De 
Luxe Touring Sedan Gražus ma- 
roon nubaigimas, tairai ir apmu
šalai kaip nauji. Pilnai garantuo
tas. Nepaprasta $4 C fi (1(1 
vertė. Rakai ...........

pasirinkti.
PLYMOUTH 36 De Luxe 4 durų, 
vielų ratai ir mekaniškos sąlygos 
kaip naujas. Kaipa greitam par
davimui. Taipgi $OQI> (T(l 
1934 m. Rakai faVV.yU

ĮSTABIŲ BARGENŲ GRUPE
LASALLE 1931 De Luxe 4 durų sedan garantuotas kaip naujas $255.00 
VVILLYS COUPE vėliausia 1932 atrodo ir eina kaip naujas .... $150.00 
HUPMOBILE 1930 De Luxe 4 durų sedan tobulos formos ....... $115.00
STUDEBAKER vėliausios 1932 4 durų sedan mažas (6) ........... $195.00

Musų palūkanų rakai yra mieste žentiausi.
Niekas neduos tokių bar genų, nes mes esame tikra finansinė kompanija 

Neatidėliok ateik tuojaus ar sekmadienį. Vartok savo seną karą kaipo 
jmokesnį ir paimk dviem metams išsimokėjimui. Atmink, kad kiek
vienas karas perkamas iš musų neša naujo karo garantiją arba grąži
name pinigus. Dviejų metų išmokėjimais.

Atdara kasdien iki 9:00 vai. vakaro.

NATIONAL FINANCE COMPANY
820 NORTH CICERO AVENUE

tkiuBIC VALUES

PAMATYKITE MU
SŲ GRAŽIŲ SIENŲ 

POPIERIŲ 
SPECIAL

WHITE 1
3 DIENOS TIKTAI 

100 SVARŲ ................ .

$9.49
LUCAS OLD DUTCH PROCESS

Mėgink—nėra geresnio
Tik 100 svarį/kostumęritii..............

šeštadieni Tiktai -s
LUCAS -

FLAT WHITE I
Atlas Fiat Wall

VELVET FINIŠAS
Mes turime — plaunama flat

Royal mėlyna Beg. $2.25 
vertės

$1,80 gal
Tiktai vienas kostumeriui

Malevos—plauna kaip tile
Nepalieka plėtinių nė šepečio 
bruožu. Ateik ir pamatyk nu- 

// malevotą lentų — 
g? patrink ranka ir pa-

(N j stebėk šv.el n u m ą.
H tfiRSrl * Tuo-i pripažinsi, jo 

1 'skirtumą. $2.50
i Galionas

paint

BARTA ®. LEJCAR
MALEVOS ŽMONĖS *

VARNIŠIUS, STIKLAI, ŠEPEČIAI, SIENOM POPIERA 
4163 Archer Av.e. Tel. Lafayette 9500 
Išdirbėjai ATLAS FLOOR PIL ir MALEVOS VALYTOJAS

Patarimas

ADAM BERNADIŠIUS

Patariu visiems lietuviams, kad 
dabar pirktumėte sau ANGLIŲ. 
Nelaukit, kol užeis speigai, kai 
pereitų žiema. DABAR ir prista

tymas geresnis ir anglys 
PIGESNĖS.

GRANT W0RKS 
COAL YARD

16th St. ir 49th Ct
Tel. CANAL 311

REMORRlhlTDAI
Sėdimosios žarnos negaliavimai vį- 
sUotnet' eina blogyn, jei .gydymas 
atidėliojama., Dažnai priveda prie 
daug nepagydomu ligų, įskaitant ir 
veži. Aš garantuoju pasekmes du 
savo švelniu ofiso budu. Be peilio,., 
nėra skausmų... nė laiko gaišininio 
ar algos. Ekžaminacija ir 1 bandymo 
gydymas $1.00.
Klinikas atdaras pirmadieniais ir 

trečiadieniais.
DR. P. B. SCHYMAN, 

Specialistas,
1869 N. DAMEN AVĖ.

Siunčiam Gėles Telegramų | Visa. 
Pasaulio DaUs

LOVEIKIS
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankiėtaiiiš 
ir Pagfabarris

3316 So. Halsted St 
Tel, BOUlevard 7314

btt.

ILaidotuviu Direktoriail
JUOZAPAS

1 REPublic 8340

MM

VITOLD judeiko
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 18 ,d.„ 9 vai. ryto, 1936 
m. sulaukės 89 m. amžiaus, 
^imes Kedainju ąpskr.,1 Survi- 
iškfų par., Vienkiemio Grabo- 
vo. Amerikoj išgyveno 23 m.

Paliko dideliame nuliudime 
du brolius Bronislovą ir Vla
dislovą, dvi brolienes Stellą ir 
Antonette ir. jų šeimynas ir 
gimines. O Lietuvoj motinėlę 
Anastaziją, 4 brolius Juozapą, 
Petrą, Bronislovą ir Edvardą.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 S. Hermitage Avė, Laido
tuvės įvyks pirmadieni, birže
lio 22 dieną, 9 vai. ryte iš J. 
F. Eudeikio koplyčios Five Ho- 
ly Martyrs parap. bažnyčią,— 
43rd and So. Richmond St., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už Velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines. • B

Visi A. A. Vitoldo Judeiko 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Motina, broliai ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja Laid. 
Direkt. J. F. Eudeikis, tel. 
Y’afds 1741.

Ekskursijos po 
Chicagą

šios ekskursijos yra daromos 
Valdžios palydovų vadovybėj ir 
jos yra nemokamos. Jose daly, 
vau ja tik suaugusieji, štai jį 
sąrašas ateinančiai savaitei:

Sekmadienį, birž. 21 — SwB- 
dish Engineering Club and Bel- 
mont Harbor; susirinkti reikią 
2:30 ( vai. popiet prie 508 
Wrightwood avė. z

Birželio 23
and the University; susirinkti

Kylos Paraisčių
DAKTARAS-SPEČIALISTAS

Leiskit tiki musų žymiems specialis
tams, naraiŠčių daktarams, pasakyti, 
kas kyla ištikrųjų yra it, jei jus tik
rai reikalingi paraiščio, ar jUsų se- 
tislsis yra tinkamai pritaikiiitas ir 
ar jus galite išgyti be operacijos. 
Vėngkite užsmaugimų. Kreipkitės ir 
pamatykite ką jis jums, pasakys. Pa
tarimas ir ekžaminacija dykai. Pir
madieniais, trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 1 iki 7 v. vak. Antras 
aukštas Specialist Rupture Depart
ment. Klinikas atdaras trečiadieniais j X 4--J ~

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami >1200
Palagas ligoni- M5-00
Akušerija na- SUvAA

muose .......... .............. ■
Medikalė egzami- Sl-Clfi
z nacija ............   ■

DOUGLAS PARK HOSTIPAL 
1900 So. Kėdžie Avė.

CONRAD 
PHOTO STUDIO 

420 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840 
Fotografija yra am

žina atmintis.

T avernos

The Midway
šeštadieniais.

DR. SCHYMAN’S 
Natūrai Health Institute 

186'9 North Banien Avenue 
CHICAGO, ILL.

RAMOVA AUTO SHOP 
Taiso visokius automobilius 

geriausiai ir pigiausiai 
834 W. 35th St. 

Tel. Y arde 6547

ATYDAI VETERANŲ
Uffniš, ar vagis gali atimti nuo jūsų 
vertybes popierius, lakant namuose 

Q V ar šiąip slepiamo.] vietoj.
| BUK IŠMINTINGAS

I® ff UŽ vien tik nominali mokestį depo- 
br-*-» zifų apsaugos baksas duos jums pil- 

ną apsaugą ir galvai tikrą ramybę. 
Kviečiame jus aplankyti musų vol- 
^us i 
MILWAUKEE AVENUE NATION
AL BANK, kur tūkstančiai laiko sa
vo vertybes. /

MILWAUKEnWAFE depositco.MllMUKEE AVĖ. GDI VISION ŠT.
,g.; Atdara Kasdien nuo 9 iki 4

“ ATYD A!
Karo Veteranai

ATKREIPKITE Į
KEDZIE TOGGERY 
4232 Archer Avenue Lafayette 3825 

Jūsų vyriausiąją kvotierą 
SPECIAL 10% DISKONTAS 

VISIEMS KARO VETERANAMS!
Kaklaryšiai—Marškiniai—Skrybėlės 

•M- APATINIAI
TĖVO DIENOS SPECIALS KAKLARYŠIAI

49c IR >1.00
- 1 11 >. - ■ ■ i ... r. . ... ■ ....... . ..................................... . ■ . ; ...

MARŠKINIAI $1.65 3už>4.50
JOSEPH N. KASZESKI, Amerikos Legiono narys, Brigh- 
ton Park Post No. 15. JAS. J. Z1ĖNTEK Post No. 419 P.

N. A* narys, ANTON PETKUS, Vedėjas.

——■

PADeKAVONĖ
A. t A.

Arthur Jacobs-Jakiibauski
kuris mite birželio 3 d., 1936 ir palaidotas tapo birželio 
6. o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse, amžinai nutilęs 

ir negalėdamas atsidėkavot tiems, 
urie šutėike jam paskutinį patat- 

ir palydėjo jį į tą iieiŠven- 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jo prasišalinimą iš musų tarpo, rei
škiame giliausią padėką dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms ir su- i
teikusiems vainikus draugams. ir 
šventas mišias. Dėkavojame musų 
dvasiškam tėvui, kuli. Dean —šv. 
Onos parapijos kurs atlaikė įspū
dingas pamaldas už jo sielą; dėka-

vojame graboriui J. Liulevičiui, kuris savu geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į amžinastį, o 
rnunis palengvino perkęsti nubudimą ir rūpesčius, dėka- 
vojame Shields Mokyklos grabnešiams, taipgi visiems gi
minėms ir draugams gilią užuojautą musų dideliame 
nuostoly ir, pagalios, dėkavojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; o tau musų mylimas šuneliui ir 
broliukui sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

.. . .. Tėvai ir Sesuo Jdkubauski.

TėL Republie 8402
Crane Coal Co.
5332 S. LOng Avė.

Chicago, 111.

Pocahontas Minė Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tolias 

Smulkesni $6.80 tonas.

21st Place Tavem & 
Restaurant

Stėkai, porčepai ir kiti šilti valgiai 
Bismark alus, geros rūšies 

degtinė ir cigarai .
ANTANAS IR AGNĖS STtlĖAI 

Savininkai
701 W. 21st Place Tel. Canal 7522

Bungalow Inu
Musu užeigoj visados randasi ge

riausios rūšies degtino, vynas, alus 
cigarai; cigaretei; užkandžiai veltui 
Muzika kasdien. Graži vieta visiems 
užeiti ir gražiai laika praleisti. At
dara visa naktį. Savininkai:
PETER GREEN&JOS. TREPOŠKAI 

82nd and Kean Avenue

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

Pete’s Inu
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė. Garden City alus 
cigarai, cigaretei, saldainiu, šalta- 
koŠes, užkandžiai ir mandagus pą-

Susirinkimai ir pramogų pranešimai tarnavimas. Užeiga prieš lietuvių 
DYKAI bus talpinami Naujienose tautišku kapinių vartus. Kviečia vi- 
tiktai per DVI DIENAS. Už dau-1 sus satiųinkas.
giau pakartojimų reikės mokėti. •*- * PETE YOUNG

“NAUJIENŲ” ADM. 82nd and Kean Avenue

SUSIRINKIMAI
___________ __ __________ _________ ............ - _____

Amerikos Lietuvių Piliečių Politikos ir Pašalpos Kliubo 12 
Wardo pusmetinis susirinkimas įvyks sekmadienį, birže
lio (June) 21 d. 1 vai. po pietų Hollywood svet., 2417 W. 
43 St* Narių privalumas skaitlingai susirinkti, o labiausiai 
sutvarkyti užsilikusius savo mokesčius.

Paul J. Petraitis, Raštininkas.
“Lietuvos Ūkininkas” Dr-jos mėnesiais susiriftkitnas, įvyks pa

prastoj vietoj, sekmadienį, Birželio 21 d. 1 vai. po piet. 
Susirinkimas svarbus, malonėkite visi nariai būtinai da
lyvauti. Užsilikę su mokesčiais prašome užsimokėti.

J. Žukauskas, pirm.; Ieva Lukošiūtė, fin. rašt.

* . K • • g, . .... « . , . ■ 'k

-- --- .r..r
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Rosėlando Lietuvių Laisvamanių kuopa rengia didelį išvažiavi- 
mą-pikniką Raibužio farmoj birželio 21 d. Buš grifą mu
zika, užkandžių ir gėrimų. Visi kviečiami atsilankyti. Pra
džia 9 vai. iš ryto. Įžanga veltui. — A. Jocius, kp. rašt.

Draugystė Palaimintos Lietuvos turės pikniką sekmadienį, birž. 
21 d., L. Nezurskio darže, prie Kean avė. ir 83 gatves. 
Prašomi visi dalyvauti piknike. — P., koresp.

Birželio 28 d. Kruopiškių Klitlbas rengia išvažiavimą Jefferson 
miške. Tai yra labai graži vieta, iš senų laikų lietuviams 
gerai žinoma. Privažiuoti lengva Milwaukee avenue karais 
ir paskui paeiti į šiaurę iki miško, o nuo čia pasukti į ry
tus ir paeiti apie porą blokų, — D. M.

Morning Star Kliubas turės išvažiavimą Jefferson giriose sek
madienį, birželio 21 d. Pikniko vieta bu‘s ant to kalnelio, 
kur keliolika metų atgal buvo sakoma daug prakalbų, kur 
piknikuotojai linksmindavos ir šdkdavo. čia tiek prisirink
davo žmonių, kad nuo spaudimo net kai kurie medžiai nu
džiūvo ir vanduo iš žemės išsiveržė į paviršių; iš to upelio 
arba šaltinio dabar galima gerti.

Bus muzika, bus gėrimų , ir valgių, o prie to, kas ne
tingės, tai galės ir grybų pasodinti rudeniui.

Vidta plati ir smagi, tik deja, iki Šiol niekas neįsten
gė ten grybų užveisti. Taigi rytoj pamėginkite tą padary
ti. — Peter Lapenis.

Sekmadienį, birželio 21mą, 6:00 valandą vakare, J. Ytfškos sve
tainėj, 2417 W. 43rd St., Sons of Legionaires Drum ir Bugle 
Corps rengia šokius su gražiu muzikaliu programų ir do
vanų laimėjimais. Tai pirmą kartą ši jaunuolių organiza
cija rengia vakarą, kad sukelti pinigų užbaigimui mokė
jimo už muzikalius instrumentus, kurie buvo ant išmokė
jimo supirkti ir kuriems teko dalyvauti kapų puošimo die
nos apvaikščiojime. — Frank Krasauskis.
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. šeštadienis,. biri 20, 1936

V. B. Ambrose par
gryš iš Clevelando 
antrad., birž. 23 d.

Visi, kurie turite reikalų su 
V. B. Ambrose iš Naujienų, 
esate prašomi palaukti iki an
tradienio, birž. 23 d., kuomet 
jis pargryš iš Cleveland, O., 
Lietuvos demokratiniai tvarkai 
atsteigti kongresui ^pasibaigus.

* — XX

Pranešimas laisva
maniams

Laisvama-ROSELAND. 
nių išvažiavimas įvyks sekma
dienį, birželio 21 d., Raibužio 
farmoj, Will 
žiuoti reikia 
cagos iki Ąrc^€,r ave- *r 
cher avenue 
Toliau tėmykite iškabas rodan
čias kelią į farmą.

Kurie Roselando ir apielin- 
kės gyventojai nori važiuoti į 
pikniką, bet neturi savo maši-! 
nų, tie galės nuvažiuoti troku. | 
Trokas juos nuveš ir parveš. • 
Pirmas trokas išeina 10 vai. 
ryto, antras trokas — 12 vai. 
dienos. Trokas lauks prie Dar
bininkų svetainės, 10413 South 
Michigan ave.

— Senas Antanas.

o 21 d 
!|)w Springs, III. Va- 

iš visų dalių Chi-

iki Willow Springs.

Negauna vandens
Penkios šeimynos gyvena 

adresu 1316 West Van Buren 
avė. Jų rendos yra užmokėtos, 
bet joms vanduo sulaikytas.

Dalykas toks, kad subankru 
tavusio namo globėjai (trusti- 
sai), Alexander Baim and Com- 
pany, nepajėgė užmokėti mies
tui taksų už vandeni, todėl 
vanduo pravestas į kalbamą 
namų tapo uždarytas. Rendau- 
ninkai turi kęsti. O kiek šei
mų gali atsidurti Chicagoje 
panašioj padėty, kaip čia mi 
nimos penkios?

PRANEŠIMAS
Važiuoju su tuščiu troku 

i Ziegler, III. Kas nori vešti 
ar važiuoti sykiu — nuvešiu 
einamų kainų.

J. WELICHKA.
2507 W. 69th St. Republic 3713

July 1. 
kų nors 
už pri-

MARQUETTE PARK PATO
GIAUSIA UŽEIGA 

Marųuette Parko kolonijoj, kuri 
randasi po antrašu 2553 W. 69th St. 
savininkai Ralph ir Agnės Pusliai. 
Skanus šaltas alus ir vynas, # o jau 
degtinės kokios tik nori pasirinkti
nai geros ir pigios. Taigi kada kam 
ko reikės, nepamirškite atsilankyti.

Užprašo savininkai R. A.

PRALEISK 
VAKACIJAS

Labai graži vieta, prie 2 eže
rų, laivukai pasivažinėti dy
kai. Moderniški kambariai 
su elektra, gali valgį pasi
gaminti, arba su valgiu, už 
prieinamą kainą; 50 mylių 
nuo Chicagos. Kreipkitės:

MATT RAUGAS
1943 N. Kostner Avė. 

po 5 vai. vakare.

Didžiausias Mieste Išpardavimas

A.A. AUTO
FINANCE CO

1134 N. Ashland Avė.
Pasirinkimui

100 AUTOMOBILIU 
NUO $20 IKI $500

Visi pasirinkimai ir modeliai 
Kreipiame atydų į 

MUSŲ PLANĄ 
BE 
į mokesnio 
BE 
apsunkinimo 
BE 
anriežimo 
BE

Leidimo išdavimo
Atdara vakarais- ir sekmadieni

882 Milwaukee Avė.
Vyriausia, ofisas 

Pasipildykitemusuantraėą,

Jokio
Kredito

Jokio

IR VĖL MES SAKOME 
Nepraleiskit Sykį Gyvenime Pasitaikančios 

Progos 
ATSILANKYKIT Į DIDŽIAUSI IŠPARDAVIMĄ 

NAUJAI ĮGYTŲ AUTOMOBILIŲ CHICAGOJE
Nepirkit nei naujo nei seno automobiliaus pirm negu atsilankysit i 
musų showruimius. 1 ,
MES PILNAI GARANTUOJAM, KAD SUTAUPYSIT NUO $100 IKI $200.
Virš 150 beveik naujų automobilių turi būti išparduota dabar.
Niekur kitur negausit tokių vertybių, nes męs esame Tikra Automo
bilių Finansavimo Kompanija.
Musų 20 metų teisingas patarnavimas yra musų garantija, kad 
busite užganėdinti. Kiekvienas karas yra stropiai peržiūrėtas 
mekanikų ir tarnaus jums ilgus metus.

pilnai 
musu

CLASSIF.IED ADVERTISEMENTS

CHEVROLET tikrai naujausias 1935 
Sedan, važiuotas tiktai keletą 
šimtų mylių. Garantuotas 
kaip .naujas. Kaip 
naujas. Musų kaina

PLYMOUTH tikras 1036 
tūrių durų. Sedan, kaip 
jas visais atžvilgiais. Taipgi

• 1938 Sedan kuris beveik ne
buvo važiuotas, 
tiktai . .................. fcllv

ke- 
nau-

Kducational
__ _______ JSžisBlž?—~
PO PAAUKŠTINIMO,-r------ KASI
Jus jau užbaigėte mokslą, pasirinki
te profesijų, kuri reikalinga apsišvie
timo—GROŽIO KULTŪRA. Musų 
trumpi asmeniniai kursai jus patūoš 
algai užsidirbti mėnęsįais pirmyn 
musų paprasto ’ plano. Susipažinkite 
su musu kursais ir vietos aprūpini
mo planu. 1

MOLER SYSTEM t 
177 N. State St. Central 6893

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Naroai-žemč Pardavimai

Financial
Finansai-Paskolos

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo, nėra skalbimo nė valgio ga
minimo. šaukite Triangle 7620.

7658 So. Union Avė.

REIKALINGA patyrusių moterų 
sortuoti minkštoms vilnoms, maišy
tiems skudurams ir įpaišytoms po- 
pieroms. J. Chapman and Son. 

2531 West 18th St.

Help VVanted—Malė-Female
Daibininkų Reikia 

PARSIDUODA vienaš iš dviejų 
tavernų—vienai moteriai per sunku 
valdyti du biznius. 8814 Houston 
Avė., So. Chicago.

BUICK paskiausis 1935 De Luxe 
Sedan. Mažai važiuotas, iš
rengtas 6 ratais. Radio, tron
ku. heateriu. Negalima at
skirti nuo naujo, taipgi Se

dan kaip naujas, C A A R
tiktai............ ............

TERROPLANE tikras 1935 Sedan 
Gražus, mažas karas 
kaip naujas, tiktai wvw

NASH paskiausis 1934 metų De 
Luxe Sedan. Garantuotas, 
kad yra tokiam stovyj kaip ir 
naujas. Turi 6 ratus. Radio, 
heaterį, saugus. Mes taipgi 
turime 1932 Sedan kaip nau
ją. Musų kaina 
tiktai .  fc

GRAHAM naujausia 1936 De 
Luxe Sedan, labai mažai var
totas, turi ‘Knee Action”. Sau
gius stiklus taipgi 1933 Se

dan kaip naujas, R
Tiktai .....................

OLDSMOBILE 1935 De Luxe sedan. 
Puikiam stovyj kaip diena kai 
paliko dirbtuve. Neturi nei 
ženklo. Su tronku, heateriu. 
Musų kaina SA9CZ
tiktai .............. ...........

REO paskiausis 1934 Sedan kaip 
naujas. Mes taipgi turime du 
1933 Sedanus taip $0 9 K 
pigiai kaip ....... fcfav

PONTIAC tikras 1936 DeLuxe Se
dan. Gražiausias ir ekonomiš
kiausias karas. Visai naujam 
stovyj. Su 6 military ratais, 
heateriu, saugiais stiklais. Rei
kia pamatyti kad įvertinti, 
taipgi 1932 Sedan, 
tiktai . ... ........

HUPMOBILE paskiausis 1932 Se
dan. Kaip visai nau- C O 4E 

jas, tiktai .  '. ■-“♦v
AUBURN 1933 De Luxe Se

dan. Garantuotas, kad 
geras ir tarnaus kaiu naujas. 
Musų kaina 
tiktai.................. fcOU

OLDSMOBILE 1932 DeLuxe Sedan. 
Pastebėtinai gražus karas, tar
naus dar daugelį metų. Mu- 

su kaina *275
tiktai ................... "■ ■ w

DE SOTO “Airflaw’* naujausias 1936 
De Luxe Sedan. Tai yra pui
kiausiai ir gražiausiai pabu- 
davotas karas. Išrengtas su 6 
ratais, radio, heateriu, tronku. 
Važiuotas tiktai 6,200 mvlin

* Musų kaina tiktai .... *575
Mes taipgi turime apie 50 karų 

kuriuos paėmėm i mainus, Vi- 
sokio išdirbimo ir modeliu- 
Gerai važiuoja ir taip $9K 
pigiai kaip ...... ......

90 dienų raštiška garantija ir dešimties dienų pasivažinėjimo išban
dymas duodamas su kiekvienu karu. ................................. .. /
Tai tiktai keletą karų. Mes turime vietos išskaitliuoti visus 150 Pui
kių Bargenų.
TAI TIKRAI VIENA SYK PASITAIKANTI PROGA.
NEATIDĖLIOKIT, BET ATEIKIT ŠIANDIEN ARBA RYTOJ PA
KOL STAKAS DAR PILNAS. ATSIMINKIT, KIEKVIENAS KARAS 
MUSŲ TURI TĄ GARANTIJĄ KAIP IR NAUJAS KARAS ARBA 
GRĄŽINSIM PINIGUS. a X
MES PRIIMSIM JŪSŲ SENĄ KARĄ KAIP PIRMĄ ĮMOKĖJIMA IR 
DUOSIME JUMS DU METUS ĮMOKĖTI BALANSĄ.

MES ATDARI KASDIEN IR NEDĖLIOJ IKI 9 V AL. VAKARO.

U. S. AUTO FINANCE CO.
2535 N, Crawford Avė. (Pulaski Road)

Atsiminkit musų numerį.

Grand Opening
šiandien ir sekmadienį 1 Bill’s 

Tavernas 4358 So. Maplewood Ave. 
grand opening.

Tavernos savininkai p. p. Williams 
Popeli užkviečia visus savo draugus 
ir pažystamus dalyvauti. Turės už
kandžių, gėrimų ir gros orkestras.

—Saliunščikas.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus hamv 
savininkams reikale Hemibratimu ar 
rendauninkais. Maža narinė'1 mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki * * * “
10

8 vai. vak. Šventadieniais auc 
ryto iki piet. 
LANDLORDS BURBAU np 

CHICAGO Inkorporuota* 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes1 esame Iru šiuo adresu 

50 met
✓iri

PIGIAU NEGU 
VARŽYTINĖSE
MAŽAS ĮMOKESNIS 

2 METAI IŠSIMOKĖTI.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

ibu-
$495
$445

1935 Ford De Luxe 4 durų r»u 
davotu tronku ..........

1985 Ford De Luxe Coupe .......
1935 Ford De Luxe Coach, 

radio, apšildomas .......
1934 Ford

sedan
1934 Ford

Coupe
1934 Ford
1931 Ford
Turime sandėly puikų pasirinkimų

Pašauk mus dėl dykai apskait- 
liavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Stogius.

De Lųxe 4 durų

De Luxe Sport
4 durų Sedan ......
Coach. kaip naujas

$445

$365
$365 
$350 
$185

Leonas Roofing Co
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Building Material
Statybos Medžiaga

lunme sandely puiku pasirinkimų 
vėliausio modelio Plymouth ir Dod- YJENINTELIS
ge, Coupe, Sedan ir Coach stylių.
Be to, tik ka gavome 100 gerų sun

kiųjų trokų pasirinkimams.
KELLY-HEETER, INC.

Autorizuoti Dodge ir Plymouth 
T)ao1 afi ai

790 Milwaukee Avė.
Tel. HEYMARKET 0726

Garsinkitės “N-nose”

CL ASSIFIED ADSi

Business Service
Biznio Patarnavimas

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant mortgičių. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z. S. Mickevice & CO. 
6816 So. Western Avė. 

Hemlock 0800

! LENTŲ YARDAS 
CHICAGOJE SU VISOMIS PASAU

LINĖS PARODOS LENTOMIS. 
Visų senų ir naujų lentų, žemiau

sios kainos Ū. S. A.
2x4, kaip naujos, švarios, pigu kaip 
už pėda ................ -..........................1c
Naujos plasterio boardos 3/8” 100 
ketvirtainių pėdų ............   $2.20
1”—2”—3”—4” lentos kaip naujos, 
pigu kaip ............................. M. $20
Nauja Fir-Tex insul. pilnas %” 100 
ketvirtainių pėdų .................. $3.50

Didžiausios, bet kada pasiūlytos 
pinigų santaupos ant Pasaulinės pa
rodos plieno tvorų, decking, Ply- 
wood, masonite, transite, wallbord, 
kliaviniu, eglinių grindų, beaded 
clg. partition. Stogams dengti ro- 
liai, asbestos, asphalto gontai, vė
liavų stulpai, sinkos, toiletai, vanos, 

’ malevos, stiklai, durys, langai, ak
mens slenksčiai, Truscon joists—42” 
vielos tvorų stulpai.

Pirm negu pirksi aplankyk musų 
yarda.

LOUIS MEITUS LBR. CO.
3800 So. Western Ave. prie Archer 

Ave. Lafayette 0074.

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 3408

COAL
Anglys ______

Anglys! Anglys!
Jei jus pirktumėte anglis dabar 

jus gautumėte abu: kainų ir koky
be.

Virginia Mine Run $6.95 už tonų, 
perkant daugiau.

SHULMISTRAS BROS.
4016% Archer Avenue

Tel. Lafayette 6300.

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory

blėtiės 
pagei-
CO

4965

REIKALINGOS...
PIRMŲ

MORTGIČIŲ
1 PASKOLOS

Maži _ Greitas
mokėjimai patarnavimas

' Gordon Realty Co.
Real Estate Prižiūrėjimas

4329- 
809 W. 35th St.\ Yards 4330

MES TURIME VIETŲ DEL PA
TYRUSIŲ DIRBTUVES darbinin
kų; taipgi hotelių, mašinų operato
rių, veiterkų, virėju, (bendro ' namų 
darbo. Geros sąlygos. A. J. McCoy 
and Associates, Suite 1128, 140 So. 
Dearborn St.

For Rent
IšSIRENDUOJA tavem su gra- 

žiais barais fixtures arti prie dirbtu
vių su 4 pragyvenimui kambariais. 
Renda pigi; parduosiu arba mainy
siu ant privatiško namo. 4300 South 
Wood St.

------ —o----------
SKOLINAM PINIGUS

Ant jūsų parašo nuo $50 iki $800, 
be komiso ir nėra jokių kitų kaštų, 
tik legalis nuošimtis. Taipgi per
kam morgičius ir namus; mokam 
cash. ,
Namon Finance Corp.

6755 S. Western Ave.
Julius Namon. Prezidentas

RENDON Tavernas, per 30 metų 
išdirbtas biznis su visais įtaisymais 
ir flatas,' yra 
pirtis. Rėndaunininkas 
nuosava bizni.

8322 So. Morgan St.

rusiška ir turkiška 
nusipirko

Furs
Kailiai

EXTRA
RENDON gasolino stotis su lunch 

room, 5 kambariai; rendos $15.00 
Archer Road 4-A Lone Star Inn. 
arba priimsiu partnerį. Klauskit 

6815 S. Okley Avė.
SUTAUPYK pertaisant ir permo- 

deliuojant savo kailinius dabar. Mes 
pasiuvame naujus kailinius už 75c. 
ant dolerio iki rugpiųČio 1 dienos. 
Užlaikymas sankrovoj ir įkainavi
mas dykai. Ateikit ir pamatykit.

Fashion Cloak Shoppe, Ine.
8415 S. Halsted St. Yards 0014

------ o------
IŠSIRENDUOJA kriaušiai^ šapa 

kampiniam name su visom mašinom 
Atsišaukite 4457 So. Talman.

Tabako Krautuves
Tobacco Stores

RENDUOSIU krautuve tavernui, 
gera vieta, arti dirbtuvių ir ant 
kampo. Adresas J. Baranauskas, 
.3800 So. Emerald Avė.

MAX KOHN. Turim Rusiška ir Tur
kiška tabakų, 1728 S. Halsted St. 
Canal 9345.

RENDON 3 kambariu flatas ap
šildomi—'naujai išdekoruoti. 6542 S 
Talman Avenue

Furniture&Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKčE* 
RIUS, visokio didžio/su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi ^toru fikčerius dėl 
bile kurio biznio .įskaitant svarstyk
les. registeriųs ’ ir jie baksus. Cash 
arba ant i§mpk$limą. Pamatvkite 

» kitur.
RES

mus pirm negu, hjrksite kitur.
S. E. SOSTKEImT & SONS > 

STORE <XTURES
1900 S. State St. CALumet 5269

' . !<■! • " ‘f ' ■,

FIKČERI AI. .KRAUTUVĖMS.
Barai ir kiti Jd^ųvėms fikčeriai; 

nauji arba vartoti. Cash arba leng
vais išmokėjimais.

GARFIELD STORE FIXTURE
EXCHANGE *

r - 5300—5314 So. Halsted St. '

PARSIDUODA 16 pėdu baras, sta
lai ir krėslai, kaip nauji. Hemlock 
2092. , '

BARBERNĖS fixtures Paidar iŠ- 
dirbystės. Visi įrengimai vieno krė
slo šanai $60.00 bus parduota tuo
jau. 3202 So. Halsted Street.

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

PARSIDUODA kriaučiška siuva
ma mašina. Elektriškas fenas 16 co
liu dydžio. Žema kaina. 3332 West 
64 th Street. < ___  ______

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU’ darbo kaipo janitorius 
apartment building (ne unijistas). 
Turįs patyrimų tame darbe prie de
koravimo, plunibingo ir tt. Galiu 
pristatyti paliudymų. Juozapas Dor- 
ša, 3419 So. Union Ąve. 2-ros lubos

Partnere Wanted
Pusininkų Reikia

IEŠKAU partnerio į tavem biznį 
arba parduosiu visų. Biznis išdirbtas 
per du metu, geroje vietoje, priežas
tis—vienai moteriai pėrsunku užlai
kyti. 959 West 71st St.

Personai
Asmenų Ieško

IEŠKAU savo brolio Jono Lender 
—Lendraičio. Jis seniau gyveno 
Chicagoje, bet 1928 metais išvažia
vo i West Virgįnįa valstiją. Prašau 

’ ‘ l nes ‘yra svarbusiBaun.u, nes yra svarbus 
O jei kas kitas praneš

brolio atsišaukti 
reikalas. L wn._ -----
duosiu gera atlyginimų.

KAZ. lendraitis
3402 S. Lituanicą Ave., Chicago, III.

PAIEŠKO ansivedimui draugės 
nuo 85 iki 45 mėtų; aš esu našlis be 
vaikų turiu 46 mųtūs amžiaus; turiu 
savo narna 3 flatų ir gerą miesto 
darbą. K. SHURN, 318 So. Rich- 
mond St. Chicago, III.

ESU PAVIENĖ MOTERIS, turiu 
rakandus paieškai! moteries ar mer
ginos švariai užsilaikančios kartųKAINOS AUKŠTOSIOS RŪŠIES ____  _____ ,

NORTHERN ILLINOIS ANGLIŲ gyventi. Naujienos, ,1739 So. Halsted
LABAI SUMAŽINTOS St.. Box No. 468. '
PERKANT PO DAUG. I ■ ■■ ■ —

MINE RUN .....
LUMP OR EGG .........................  5.50
SCREENINGS .........................   4.25

Jus perkate tiesiai iš kasyklų. i------ -
Pašaukit MINE AGENT | REIKALINGAS > preseris vestėms 

Blue Island Ave. Room 418.

$5 25 ' Help Wantėd=Male
Darbininkų Reikia

—at Kedzie 3882-* 600

RENDON tavernui tinkama vieta 
arba krautuvei su ar be gyvenamų 
kambarių. 4812 So. AshUni Ave.

ANTV RENDOS Tavernas su visais 
įtaisymais. 549 West 18th St.

RENDOfti,. krautuvė, beisttientaš, 4 
ka01baWtii, toiletas ir- vana.i Geras 
kampas tavernui, 1983 Cąnalport 
Avė. Renda, $25.00.

WM; F. NIEMANN 
rear 1942 S. Halsted St., Canal 0836

Furnished Rooms
REIKALINGAS kambarys dėl vy

ro su ar be valgio. Atsišaukite laiš
ku pranešdami kaina. 1739 South 
Halsted St. Box 466.

RENDON atskiri kambariai prie 
našlės moteries su ar be valgio. 
Namas su darželiu. Visi patogumai, 
arti Wicker Parko. Duodu lekcijas 
muzikos ir šokių nuo 5—9 vakare.

1400 No. Hoyne Avė.

RENDON fornišiuotas kambarys 
—štymu šildomas .— be valgio. 
Boulevard 6684. 3433 S. Emerald Av.

IŠRENDUOJU kambarius, karštu 
vandeniu apšildomus dėl vaikino ar
ba ženotu, su ar be valgio. Bridge- 
port. Tel. Yards 2935. s

kambarys — šviesus,RENDON
garu apšildomas prie mažos šeimy
nos. 7132 So. Washtenaw Avė. 2-ros 
lubos.

RENDON apšildomas kambarys— 
šiltas vanduo—telefonas. Tel. 6134. 
1553 No. Hoyne Avė. 1-mos lubos.

PASIRENDUOJA šviesus kamba
rys su ar be valgio. Republic 6251. 
6815 So. Maplewood Avė.

RENDON kambarys, štymu apšil- 
domaSį prie mažos šeimos. 7182 So. 
Washtenew Avė. antros lubos.

RENDON moderniškas kambarys, 
vaikinui arba merginai be valgio, 
apartmentas ant 2 lubų. Mrs. Alex- 
ander, 6927 So. Washtenaw Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA tavernas—prieina
mai. Gera vieta—turi parduoti prieš 
Liepos 15. Naujienos Box 459. 

1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai tavernas, 
biznis pelningas, išdirbtas per daug 
metu ir 6 ‘kambariai. 919 W. 35th 
Street.

■s    —__- ,     į.-

TAVERN pardavimui. Gera vieta 
—priežastis pardavimo— važiuoju i 
Lietuva. Parduosiu pigiai. 2645 West 
43rd Street.

PARSIDUODA tavern svetimtau
čių ąplielinkėj. Gera vieta pigi ren
da. Gražus 6 kambariai gyvėnimui. 
Geras biznis; gražus įrengimas. Par
duosiu už teisinga pasiūlymų. Pa
tirsite ant vietos. 3659 So. Hoyne 
Ave. _

PARSIDUODA tavem gerai išdir
btas, arti packing house. 1605 West 
48rd Street.

PARSIDUODA Hardware ir Paint 
štoras—labai geroj vietoj—išdirbtas 
per daug metų—galima gauti ant 
išmokėjimo—parduosiu pigiai, nes 
turiu kitų biznį. 1421 So. 49th Ct. 
Cicero.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, su namu ar vienas biznis, arba 
mainysiu ant didesnio privatiško na
mo. Atsišaukit Lafayette 8921.

PARSIDUODA tavernas, geroj 
vietoj priešais dirbtuvių, biznis iš
dirbtas per daugeli metu; turiu par
duoti iš priežasties ligos. 3801 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI tavernas, pilnai 
įrengta; renda pigi. Lietuvis savi
ninkas. 936 East 75th St.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda tavern labai geroj vie

toj, visokiu tautų apgyventa, netoli 
dirbtuvių—baras naujas, kambariai 
gyvenimui, renda pigi. Priežastis— 
turiu du bizniu. 1857 W. 13th St.

\ Į

PARSIDUODA geležies, malevos 
plumbingo ir elektros daiktų krau
tuvė, labai prieinamai. Įsteigta 20 
metų, lietuviu apielinkė. Viskas be 
skolų ir stąkas apmokėtas. Rašyk ar 
pašauk Box 467 Naujienos, 1739 So 
Halsted St., Parduoda dėl ligos.

PARDAVIMUI tavern gera vieta 
geram žmogui. 5139 So. Ashlant 
Avenue.

PARSIDUODA tavernas geroj vie
toj ant didelio transportacijos gat- 
vėkarių ktyžkelio. Biznis išdirbtas 
gera proga. Naujienos Box 456.

PARDAVIMUI tavern. Labai, pi
giai; priežastis pardavimo 2 bizniai 

2015 North Halsted St.

PARSIDUODA tavern ar priims 
partneri, nes moteriai vienai per 
daug darbo. 3416 So. Walace St.

PARDAVIMUI restaurantas, pi
giai; geras biznis: gražiai įrengtas. 
Randasi šalę Lietuviško žyduko.

4705 So. Halsted St.
1

PARSIDUODA —už pirmų gera 
nasiųliiima Tavern kuris randasi 
5545 So. Damen Ave. Vienai mote
riai persunku bizni vesti. Savininkė 

B. SUCILLA 
12300 So. Emerald Ave.

Pullman 3990 (

PARDAVIMUI grocery ir meat 
market. Mainysiu i privatų namų 
arba i farma. Priežastis liga. Biz
nis išdirbtas per 18 metų.

4535 So. Wallace St.

PARSIDUODA čevervkų taisymo 
šapa. Geri įrankiai. Puiki vieta.

6151 So. Kedzie Ave.

TAVERN pardavimui pigiai. Biz
nis išdirbtas per daug metų. Keturi 
kambariai prie biznio dėl gyvenimo. 
Renda pigi. Gera proga su mažai pi
nigų įeiti i biznį.

4843 West 14th Street
. Cicero, III.

PARSIDUODA Tavern arba ta
vern fikčeriai. Biznis eina 8049 Vin- 
cennes Ave. atsilankykite 1900 So. 
Union Ave. Canal 2183.

PARDAVIMUI Tavern gražiai 
įrengtas. Priežasti patirsite ant vie
tos. 1040 W. Madison St. Tel. Mon- 
roe 1622

PARSIDUODA 
Western Ave.

Tavernas. 2301 S.

AUKUOJA 
ne brokeriams.

Tavern už $1.800.00, 
22 N. Wells St.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

185 AKRU FARMA, 5 minutės i 
Danville centrų, 40,000 gyventojų, 
tinka gyvuliams auginti, 84 akrų 
ariamos, 90 akru ganyklos, rastų, 
sodnelis, bamės. daržinės, 6 kamba
rių namai valdybos nuosavybėj, lea- 
sas iki kovo 1, 1937. Derliaus pa
dalinimo planas. Kaina $45 už akra 
Mokesniai $160. Rakai. George S. 
Hoff, kambarys 807, Daniel Bldg., 
Danville,, Illinois.

PARSIDUODA 20 akrų farma 
arti South Haven. M’ch. geri budin- 
kai. žemė, vieta $3500. Prieinamais 
rakais—taipgi 60 akru farma. bu- 
dinkai vertės $10,000. Kaina $6000. 
Kreiptis J. A. S., 19 West Jackson 
Boulevard.

PARSIDUODA vištų farma. 150x 
50, 5 kambarių bungalow. daržas, 
gera transportacija be skolų. $5000. 
.*2000 cash. likusia pirmam morgi- 
čiui. Mrs. Rich, Glenwood, Illinois.

42 akrų farma, stakas, derlius 
farmos įrankiai, graži išvaizda. Kai
na $7500. Savininkas Frpnk Ohlson, 
Lemont, Illinois, R. 2 (Ne mainyti).

Etfchange—Mainai
MAINYSIU 4 pagyvenimu narna 

ant faunos ne pertoli nuo Chicagos. 
CHARLES SHUMILA, 

1721 Eilėn St. tel/ Armitage 6915

REAL ESTATE BARGENAI
Išrenduojama tavern su fikčeriais, 

pačioj širdy Stock Yardų apielin- 
kėie. ,

Parsiduoda 10 apartmentų apšil
domas moderninis budinkas. 8 ketu
ri ir 2 penki. Bargenas greitam 
pardavimui. Randasi ant University 
Avė. arti 73 gatvės, kaina $17,500.

Moderninis 6 kambariu plytų bun- 
galow—randasi ant Koster Avė. ar
ti 63 gatvės, kaina $5,500.

6 kambariu plytų katedž.. eonerete 
Blovk pamatas, randasi arti 27 ir 
Lime gatvės. Kaina $1500.

Parsiduoda 3 flatis plytų budin
kas. randasi prie Normai Avė., ar
ti 81 gątvės. kaina $2900.

6 flatų apšildomas budinkas prie 
Marouette Road i vakarus nuo State 
Lotas 45x125. Ypatingai geras in- 
vestmentas už $9,000.

Kreiptis 
JOHN F. McGUANE 
2959 So. Halsted St. 

Victory 8882 
------ O------

------ O------
PARSIDUODA 5 kambariu frame 

namai. Furnace apšildomas. Visi 
asesmentai išmokėti. Adresas Nau
jienos, 1739 So. Halsted St. Box469.

NAŠLĖ moteris nori parduoti 
3 namus—vienas 919 W. 85th St — 
antras 8512 So. Emerald Avė. — 
Trečias 3 Storai ir 4 flatai, 2141 W 
Van Buren St. Savininkė

MARY ANDERSON. 
919 West 35th St. 

Antros lubos iš priekio.

Van

PARSIDUODA Lietuvoje likis ar
ba maino ant namo Amerikoje. Mo
derniški triobėsiai. Prie stoties ir 
vieškelio. Arti Kauno. įdomaujan
tieji kreipkitės i Naujienas, 1739 So. 
Halsted St. Box 438.

LIETUVOJE prie Radviliškio mie
sto parsiduoda pigiai žemes sklypas 
85 ha. Sužinoti pas K. šnapštį, Rad
viliškis Kęstučio gatve 9.

PARDAVIMUI arba mainymui 4 
lotai, Willow Springs, apgyventi 
anilinkė -tinkanti dėl biznio —2 
blokai nuo mokyklos.

6556 So. State St.

PARSIDUODA 2315 S. Winches- 
ter Avė. 6 kambariu cottage. furna- 
ce anšildvmas, saulėtas porčius. 2 
garažai. Kaina $3,000. Patogus ra
kai.

BARGENAS. 2 flatu. beismentas, 
viškai $900 cash. Savininkas 1111 
W. 59th St. 1-mos lubos.

PARSIDUODA MURO NAMAS IR 
MAŽAS MURO NAMUKAS ,,c 

Frontinis namas 8 pagvvenimų po 
6 kambarius, vanos, elektriką, ir 
gasas, užpakalinis 4 kambariu su 
cementuotu beismentu. Namai ran
dasi geroj vietoj lietuviu kolonijoj, 
šiuos du namu galite pirkti labai 
pigiai. Atsišaukite pas

N. C. Krukonis and Company 
8251 So. Halsted Street 

Tel. Victory 1233 
Chicago. III.

PARSIDUODA 4 kambariu medi
nė cottage ant cimentinio pamato; 
yra beismontas ir viškos. 1520 So. 
48th Court, Cicero, III.

PARSIDUODA MAROUETTE 
PARKE 5 kambariu medinė cottage, 
porčiai, beismente gyvenimas, ati
kas, 2 karų garadžius, 50 pėdų lo
tas. arti gatvekarių, kaina tiktai 
$2975. Kita medinė cottage $2000. 
Du-fletis po 6 kambarius mūrinis 
apšildomas kaina $6500.

5 kambariu mūrinė bungalow ap
šildoma $4050. . ,

Ketur-fletis mūrinis moderniškas, 
cash tiktai tereikia $2000.00 pigiai.

Du-fletis ir Storas su 4 kamba
riais brick-veneer kaina tiktai $4650. 

BRIGHTON PARKE 
Dvi-fletis mūrinis vienas 

apšildomas kaina $5000. Kitas 
veneer aukštas cementuotas 
mentas $3750.00.

6 kambarių cottage $1550. Taipgi 
2-fletis mūrinis po 5 kambarius, 
kaina $1800.00.

CHAS. URNICH. 
4708 So. Western Avė.

fletas 
brick 
beis-

KAMPINIS LOTAS parsiduoda pi
giai, 40x125 Archer ir Nothingham 
—labai gera vieta dėl Drug Store.

Savininkas:
CHAPULIS

5263 So. Central Avė. 
prie pat Archer.

BIZNIAVAS kampinis mūrinis na
mas, bučemė ir grosemė. Mainysiu 
ant 2 flatų.

Bizniavus kampinis geras dėl ta- 
verno ir 13 kambariu ruiminghouse 
parsiduoda labai pigiai.

Randasi prie daug dirbtuvių, re- 
ceiverio rankose.

3 flatai po 4 kambarius parduosiu 
už $2000.

6 kambariu cottage, ant cemento 
pamato, parsiduoda už $1600.00.

šia cottage gali pirkti kareiviai, 
kurie gavo bonus.

Atsišaukite i kendžių Stora.
3255 So. Halsted St., klauskite Mr. 
Sirus, o vakarais telefonuokite La- 
fayette 1445.

PARDAVIMUI tavem iš priežas
ties — turiu du biznius. Arba priim
siu pusininką. 2113 So. Halsted St.

PARSIDUODA FORKLOZERIAI
4 pagyvenimų, kampinis 2x5, 2x4 

ant Falrfield Avenue.
2 pagyvenimai po 6 ruimus ant 

67th ir Campbell Avė.
2 pagvvenimai no 5 ruimus ant 

70 So. Rockwell St.
6 ruimu bungalow, apskritas fron

tas. 6212 So. Keating Avenue. prie 
Chicago Municinal Airport už $5,000 

forklozeriai
Ant šitų namu Užbaigti. Įmokėti 

40%. Pamatykite 
MICHIULIS.

2502 W. 69th St. Prospect 1844




