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Skrenda iš Rusijos
Amerikon

EDWĄR F. McGRADY

darbo se

uteikda

pirmas protes

gali būti skai- 
darbo santykių 
samdytojų blo-

Mirė būvės Franci 
jos prezidentas

Po šūvių, policija nieko ne^ 
laukdama puolė ant streikierių 
su buožėmis Qrą pradėjo ka
poti ir rankinės ašarinių dujų 
granatos. Virš lauko pasirodė 
debesys durnų. ' • ', ■

Minia sklaidosi ir bėga, po
licijos nepuldama, nei nesigin-

Japonai užmušė 
90 chiniečių

Smerkia Angliją u 
nemokėjimą Skolų

BASKŲ VALDŽIA
IŠSIKĖLĖ IŠ

Republic Steel pri 
žada kooperuoti 

su taryba

Eisenoje . yra apie 300 strei- 
kierių, apie tiek pat kaip ir 
policistų. Lauko šalyse stovi 
susirinkę būriai streiko simpa- 
tizatorių, viso apie 2,000 žmo-

nešifni.S Rusijos lakūnams.
Rusai lakūnai skrenda/12

Airiai pasitraukė iš 
Ispanijos ...

rašytis sutartį
susitari-

CHARLES P. TAFT

Ne, Jam Nerupi 
Pinigai

Filmai aiškiai parodė, kad policija be ma 
žiausios priežasties pradėjo streikierius 

šaudyti ir nuožmiai mušti
Trys Rusijos lakūnai skrenda be sustoji 
mo iš Rusijos į Ameriką per šiaurinį aši 

galį. Bus Amerikoj rytoj.

LĮSBON, Portugalijoj, birž. 
18. — Išbuvę Šešis mėnesius 
Ispanijos sukilėlių eilėse, 633 
airiai savanoriai šiandie išplau
kė atgal į Airiją.

Chicagai ir apielinkei fede- 
t alio bro biuras šiai dienai , pra-' 
našauja: z
v Galbūt lietus su perkūnija; 
biskį šilčiau.

Vakar 2 vai. po piet tempe-: 
ratura Chicagoje buvo 62°,

Saulė teka 5:14, leidžiasi

Areštuoja Rusijos 
geležinkelių dar

bininkus

BOLŠEVIKAI SU 
ŠAUDĖ BELĄ 

. <UN?

HARRISBURG, III., birž. 18. 
— žaibas užmušė žaidusį ’ gat
vėje Gari Edward Beelar, 11 
metų.

TOKIO, birž. 18. r— Japoni
ja atsisakė prisidėti prie su
tarties, kuri aprybotų karo lai
vų kanuolių- didumą iRi 14 co

SPRINGFIELD, III., birž. 18 
4- Dėlei smarkių Jiųčių išsilie
jo upes ir pridarė; ;ęentralinės 
Illinois ūkininkams didelių nuo
stolių. /

SPRINGFIELD, III., birž. 18 
—- Gavusi iš federalinės vald
žios pinigų, Illinois valstija vėl 
pradėjo mokėti senatvės pen
sijas. . ■

turinčiu 12 cilinderių motorą.
/ Kadangi nepavyko du metai 
atgal ruoštas panašus skridi
mas, kuris buvo plačiai išgar- 
sintas,. tai.šį...kartą Rusija apie 
ruošiamą naują skridimą visai 
tylėjo ir paskelbė tik tada, ka
da lėktuvas jau buvo išskri-

NINKĖ 
imi ąktorka, kuri užims mi 
rusios Jean .Harlovv •vįėti 
neužbaigtuose filmuose. <

dama. Vienas streikierius, ran
koje nešinąs plakatą, prikaltą 
prie medgalio, bando juo už
sidengti nuo puolančio policis- 
to smūgių, bet tas negelbsti. 
'Jis krenta, ant žemės, nuo buo
žių smūgių, kurie byra ant jo 
galvos ir kūno.

Sekančios filmų scenos yra 
baisios ir kruvinos. VisasJ lau
kas nuklotas užmuštais ir su
žeistais. Likusieji eisenos da- 

lauko.
kurie ar- 

atsitiko, 
, paliko

'I**' •

LLOYD GARRISON

LONDONAS, birž. 18.
Darbicčiai atstovų bute aštriai 
kritikavo iždo -kanclerį Sii 
John Simon už nemokėjimą 
Anglijos skolų Jungto ValstL 
joms, kibome t Anglija vien ap
siginklavimui yra numačiusi iš
leisti .$i,5oo,oooj)bo.

JEAN HARLOW VJETI 
Rita Johnson, f ii

RIVERHĖAD, N. J., birž. 
18. — Mrs. Helen Tiernan, 28 
m.,’ prisipažino- teismui nužud
žiusi savo dukterį Helen, 7 m. 
ir bandžiusi ,, nužudyti ' sūnų 
Jimmy, 4 m., nes vaikai kliu
dą jos meiliškiems santykiams 
su restorano darbininku Chris- 
tdduluš^ Jai gręšią kalėjimas 
iki gyvos galvos, o jos į meilu
žiui deportavimas.

AIGUES-VIVES, Francijoj, 
birž. 18. Savb gimtą j ame 
kaime, staigiai nuo Širdies ligos 
mirė buvęs Francijos prezi
dentas ir du sykius buvęs pre- 
mieru G,aston Doumergue. '73 
m. Jis užbaigęs antrą premie- 
ro terminą 1934 m. pasitrau
kė iš politikos ir gyveno- kai
me. Prezidentu jis buvo 1924 
m.-1931 m 
tbnas prezidentas trečioj Fran
ci jos respublikoj. Iki 67 m. jis 
buvo nevedęs ir tik prieš pat 
baigiant prežidento terminą jis 
apsivedė su našle Jeariette 
Grave. A \ ’

Rusijos konsulas Gokham 
gavo šiandie po piet žinią, kad 
jie jau artinasi prie šiaurinio 
ašigalio.

Skrenda Valeri čkalov, jo 
padėjėjas Georgi Baidukov ir 
navigatorius Aleksandr Belia- 
kov.' . '

Senatorius Wagner 
smerkia plieno 

kompanijas '

BUDAPEŠTAS; birž. 18. — 
Gautomis žiniomis, Stalinui 
valant- komunistų partiją nuo 
savo priešininkų, už neištiki
mybę Staliinri likęs sušaudy
tas j ir Belą Kųu, buvęs Ven
grų os komunistų respublikos 
diktatorius. Jo valdžią 1919 
m. nuvertė admirolas;’Horthy 
ir Belą Run pabėgo į užsienį, 
o paskiau ir; į' Rusiją, kur jis 
užėmė augštą vietą; komunistų 
internacionale. ’ " b

Pasak Berlyno, jis.. buvęs 
areštuotas, kelios dienos atgal.

Tik staiga, kaip iš giedro 
dangaus, pasigirdo baisus re- 
voįverių šūvių trenksmas ir 
streikieriai eisenos priešakyje 
krito kaip žolė po dalgiu. Sun
kus ir. smarkus šūvių trenks
mas tęsėsi nenutrukdamas per 
dvi-tris sekundes.' Streikieriai 
krito būriais.

Kai eisenos vadai pasiekia 
negrįstą kelią, tai policija jiems 
nebeleidžia toliau eiti.

Filmo sekanti filmą parodo 
ginčą tarp 
jauno, raumeningo 
licistų viršininko.
reikalauja eiseną praleisti, o 
policija*— neleisti. Iš filmų ne
atrodė, kad streikieriai ar jų 
lyderis butų grąsipę arba svai
dę plytgalius. -Jie buvo begink-

Manoma, kad ir kitos nepri
klausomos kompanijos, kurias 
yra palietęs streikas, irgi su
tiks kooperuoti su taryba.

MASKVA, birž. 18. — šian
die paskelbta, kad didelis skai
čius tariamų kontr-revoliucinių 
sabotažninkų tapo areštuotas 
ir nuteistas Taškente, Azijos 
Rusijoj. Skaičius areštuotųjų 
neskelbiamas.

Septyni viršininkai Centrali- 
nės Azijos geležinkelių dirbtu
vių tapo nuteisti už sabotažą. 
Pranešimai mini ir kitus, bet 
yra neaišku kaip plačiai areš
tai yra paplitę ir kas atsitiko 
su* kaliniais.

Geležinkeliečių laikraštis Gu- 
dok sako, geležinkelių dirbtu
vės Taškente, svarbiame Cen- 
tralinės Azijos geležinkelio li
nijos mieste, esančios “perpil
dytos kriminalinių elementų”, 
kuriems pasisekė suparaližuoti 
desetkai garvežių, sutrukdant 
jų pataisymą.

nelaimingi streikieriai 
veidus ir gai

li uo smūgių 
po sekundės- 

sukruvinti ant
jos diktatorius 

esąs ‘supūdytas Rusijoj už

lyviai bėgte bėga nuo 
Tik keli streikieriai, 
ba dar nesuprato kas 
arba nespėjo pabėgti, 
policijos apsupti.

Tuos užsilikusius

TOKIO, birž. 18. — Japoni
jos žinių , agentūra skelbia, 
kad Japonijos kareiviai puolė 
200 chiniečių banditų hetpli 
Harbino, Manžurijoj ir po 8 
yalandų mūšio 90 jų užmušė 
ir paėmė daug šautuvų.

South Chicago Skerdynių 
Filmai Pasibaisėtini

NEW YORK, birž. 18, — ‘Se
natorius Robert F. Wagner, 
autorius Wagnerio darbo san
tykių akto, laiške vienam laik
raščiui pasmerkia plieno kom
panijas, kurios atsisako rašy
tis kolektyves sutartis. Nesirą- 
šymas sutarčių 
tomas laužymu 
akto ir parodo 
gus norus.

Atsisakymas 
kada yra pasiektas 
mas rodo\ samdytojų norą pa
žeminti darbininkus ir nepri
pažinti jiems tų teisių, kokios 
pripažystamos visiems, su ku
riais jie (samdytojai) daro biz
nį. O didelėj industrijoj susi
tarimas žodžiu nėra jokis su
sitarimas.

DARLINGTON, Anglijoj, b. 
18. —’ Pastorius R. Anderson 
Jardine griežtai užginčijo gan
dus, kad jis važiuoja į Jung
tines valstijas norėdamas pa
sipelnyti. išv rekliamos, kurią 
gavo suteikdamas šliubą, eks- 
karaliui, Edwardui VIII ir 
Wallis Ayąrfįeld^Simpsonienei.

Važiuojąs Amerikon, nes jo 
žmonos J Sveikatai reikįa - juros 
oro.

Jardine pagarsėjo 
mas reljginį palaiminimą jau
navedžiams, nežiūrint savo vir
šininkų, Anglijos bažnyčios 
vyskupų protestų.

WASHINGTON, birž. 18.-- 
Federalinei .valdžiai dedant pa
stangas sutąikinti plieno dar-j 
bininkų streiką be tolimesnio 
kraujof praliejimo ir tam tik
slui paskyrus • trijų, žmonių tai
kymo .komisiją, Republic Steel 
Corp., kuri ikišiol aršiausia ko
vojo streikierius, dabar pati 
pirmoji pasiskubino Užtikrinti 
taikymo komisiją, kad ji pil
nai su ta komisija kooperuo
sianti. ■ ' ; •

Kooperu'oti dėl greito streiko 
sutaikymo prisižadėjo ir CIO. 
unijos.

Taryba pirmą susirinkimą 
laikys Clevelande rytoj ir pra
dės pastangas streiką taikin-

Kelias per šiaurinį ašigalį 
tarp Maskvos ir San Francisco 
yra tiesiausias ir trumpiau
sias, bet vistiek pasidaro, 5,880 
mylių. Lėktuvas pasiėmęs 2,- 
000 .^galionų gasolino ir mai
sto trims dienoms.

Rusijos ambasadorius Tro- 
yanovsky ? ir Rusijos aviacijos 
atašė pulk.'V. Begindv atvyko 
į San Francisco pasitikti at- 
skrendančius lakūnus.

ARBITRACINĖS TARY
BOS NARIAI—Padarydama 
intervenciją plieno streike, 
federale valdžia paskyrė tri
jų asmenų arbitrącinę tary
bą, kuri bąndys abi puses 
sutaikinti. Tarybą sudaro: 
Charles "P. Taft (pirminin
kas) , Edward F. McGkady 
ir Lloyd Garrison. Taft yra 
repu*blikonas ir buvusio; pre
zidento Taft’o sūnūs. Garri
son yra Wiscohsin universi
teto teisių mokyklos K deka
nas, o McGrady 
kretorės, p-les Perkins, asis 
tentas.
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streikie- 
riu*s policistai puola urmu. Kai 
kur net trys, keturi policistai 
subėgę daužo buožėmis vieną 
žmogų. Vienas kerta jam per 
veidą, kitas per galvą, trečias 
per pilvą, ketvirtas per nuga-

eisėnos vado — 
vyro ir po- 
Streikierius

rankomis dengia 
vas, Landydami 
apsisaugoti, bet 
kį|os, jie krenta 
išmindžiotos laųkd • žolės. Nuo 
•pdlicijo^ bu^ių 'smūgių, sukru
vintos krito ir indte'fys.

Kitas epizodas parodo kaip 
senyvas ir sunkus maršuoto- 
jas, nepaspėjęs pabėgti su ki
tais, bandė ištrukti iš polici
jos rato. Jis bėgo į vieną pu
sę, bėgo į kitą, bet' visur poli
cistų buvo kaip musių.

Jie kirto jam per pečius, per 
nugarą, per kojas. Iškėlęs ran
kas aukštyn vyras bandė pa
rodyti, kad pasiduoda, bet po
licistai į tai nekreipė domės. 
Keli jų vyrą pasivijo ir visi 
sykiu smogė jam per galvą. 
Vyras puolė kniūpsčias ant že
mės, kaip netekęs sąmones, ir 
daugiau nebeatsikčlė.

Vieną iš užmuštųjų policis
tai taip smarkiai sumušė, kad 
ųetik perskėlė jo kaukuolę, bet 
ištaškė visus smegenis.

Policistai nepaliko nei bė
gančiųjų. Viena filmo dalis pa
rodo,'kad jie bėgo paskui iš
trukusius streikierius, bet dėl 
tolumo negalima įžiūrėti ar jie 
tebenaudojo buožes ar ne.

Į pabaigą, filmas parodo ke
lis vaizdus, prie patrolkų, jau 
po skerdynių. Policija vilkte 
vilko sužeistuosius ir krovė 
juos į automobilius, Vienas iš 
pašautų streikierių, pakeltas 
nuo žemės ir pastatytas ant 
kojų negalėjo paeiti. Buvo su- 
paraližuotas. Tarp kemšami] 
į patrelkas matyti ir kruvinų 
moterų. .

• Girdėtis visokie balsai, aima
navimai, bet žodžių negalima 
išskirstu Tik vienoj vietoj pa
sigirsta aiškus: “God Al- 
mighty”.
< Fotografinio aparato prieša
kyje stovi susiraukęs policis- 
tas. Jis atrodo nuvargęs ir pra
kaituoja. Jis pasako kitam po- 
licistui ką tai neaiškaus. Po to 
jis nusišypso, gestikuliuoja, lyg 
nubraukdamas dulkes nuo sa
vo švarko,- ir nužinksniuoja j 
šalį. Tito filmas pasibaigia.

Skerdynių Filmai.
1 Pirmoji filmų scena įh^oda • 
buri < policistų, ’ išsirikiavusių 
netoli’ Republic liejyklos. ’ Jie 
stovi ilgoj virtinėj prie negrį
sto kelio, kuris eina skersai 
platų lauką. Jo krašte kelias 
įbėga į grįstą gatvę. Ta gat
vė bėga -paraleliai su liejyk
los tvora, apie 200 jardų at- 
stumoj. Užpakalyje policijos 
rikiuotės sustatytos patrolkos 
ir skvadkariai su policijos re
zervais.

Iš = šiaurinio lauko galo į lie
jyklos pusę eina ilga, vingiuo
ta plieno streikierių virtine. 
Eisenos priešakyje eina du vy
tai, nešiną Amerikos vėliavas. 
Kiti streikieriai ne$a plakatus, 
su obalsiais, šaukiančiais strei
klaužius darbą palikti ir eiti 
streikuoti.

Amelia Earhart 
skrenda į Siamą

AKYAS, birž. 18.--
Skrendanti apie pasaulį ato
grąžų juostoj lakūne. Amelia 
Earhart šiandie per Bėngaliaus 
įlanką 'atskrido į čia iš Calcut- 
ta, Indijos,1 bet tuoj aus išskri
do į Bangkok, Siamą.

WASHINGTON, D. C., birž. 
17. — South Chicago Repub
lic liejyklos plieno streiko sker
dynių filmai buvo parodyti se
nato Civil Liberties komisijai, 
kuri daro tųx skerdynių tyrinė
jimą. Filmus nutraukė Para- 
mount bendrovė. Ji savo noru 
ar po kieno nors įtaka nutarė 
filmus nerodyti teatruose. Ben
drovė paaiškino, kad “teatruo
se, kur susirenka daug žmo
nių, gali kilti riaušės ir toli
mesnis kraujo praliejimas”.

Senatoriai pakviesti filmus 
pamatyti, pasipiktino ir pasi
baisėjo kruvinomis scenomis, 
kurios įvyko prie plieno lie
jyklos. Jie pareiškė, jog filmai 
nepalieka abejonės, kad Chica- 
gos policija buvo nepaprastai 
žiauri ir be reikalo šaudė ir 
mušė beginklius žmones.

Saint Louis Pdst-Dispatch 
(Saint Louis, Missouri), tuos 
filmus aprašymo atpasakoja- 
me: ' ’

HMMIENdS 
Thc Lithuanian Daily New»

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

. i Phone CANal 8500

JAU PERSKRIDO ŠIAURINĮ AŠIGALĮ.
SAN FRANCISCO, CaL, birž. 18. — Skrendantis iš Mask

vos Į San Francisco Rusijos lėktuvas su trimis lakūnais, kaip 
paskelbė Rusijos generalinis konsulas Gregory I. Gokham, per
skrido per šiaurinį ašigalį (polių) šiandie 4:30 vai. po piet Chi- 
cagos laiku.
BE SUSTOJIMO IŠ RUSIJOS tonų .Rusijoj gamintu lėktuvu, 
Į AMERIKĄ PER AŠIGALĮ,

SAN FRANCISCO, Gal., b.
18. — Lakūnai su dideliu su
sidomėjimu laukia atskrendant 
sekmadienio ryte-trijų Rusi-< 
jos lakūnų, . kurie skrenda be 
sustojimo iš Maskvos per šiau
rinį ašigalį į San Francisco,

Bet mūšiai už Baskų sostinę 
tebesitęsia visu smarkumu ir 
sukilėliai neįstengia į miestą 

d;Įsibri^thC.^^- įfc .„'...'J,

HENDAYE, Francijoj, birž. 
18. — Dvi baskų lojalistų di
vizijos pasitraukė į vakarus 
nuo Bilbao, tikslu laikyti at
darą kelią begautiems į San-t 
tander sostinės gyventojams.

Oficialė Baskų delegacija pa
skelbė, kad Baskų> autonomine 
valdžia pasitraukė iš Bilbao įr 
išsikėlė “į kitą vietą' Baskų te
ritorijoj'’, pavesdama Bilbao 
gynimą naujai militarinėi j uri- 
tai (tarybai). Tai nebuvo val
džios bėgimas, o tik pasitrau
kimas nuo nuolatinių bombar
davimų iš oro. • ,t. . ;

Sukilėliai bombarduoja mie
stą iš kanuoįių ir iš oro, bet 
į miestą jie dar neįstengė įsi- 
briauti, nežiūrint jų seno tik
rinimo, kad “miestas yra prak
tiškai . paimtas”. '■

Bilbao dar niekad nebuvo 
paimtas ir baskų lojalistai ti* 
kiši jį apginti ir dabar.

1 ' 't- ■ ' ■ . A/;'. . ; "

Sukilėliai žudo bėgančius 
gyventojus. (

Sukilėliai negalėdami > įsi- 
briauti į miestą, nors iš lėktu
vų žudo bėgančius iš, Bilbao 
civilius gyventojus. Lėktuvai 
vejasi bėgančiuosius ir nusi
leidę . žemai mėto į juos bom
bas ir apšaudo juos iš kulkos
vaidžių. Kadangi puldinėjimai 
nesiliauja ir naktį, tai reginiai 
ant kelio iš sostines yra pasi- 
baišėtini.’

(Bilbao yra “Ispanijos PittS- 
" burghas”, tikrintis dideles gele

žies liejyklas ir kitokias gerai 
Išvystytas industrijas). '

Tiesia naujas fortifikacijas, 
f, ' ■ 1 >
• Kitomis, žiniomis, baskų lo- 

jalistai jau tiesia stiprias for- 
tifikacijas į vakarus nuo Bil- 

. bao, į kurias jie pasitrauktų, 
[ jęi sukilėliams pasisektų paim

ti sostinę.
, Baskai ruošiasi ginti kiek- 

vieną pėdą savo krašto, 'Taip 
kad sukilėliai niekad negalės 

. atitraukti' savo armijų naujam 
puolimui Madrido;
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PIRMYN 
SHARPS and FLATŠ 
-111 r 'r., —ir* ,......... .

Victor feehder was at our pic
nic and took part in the bubble 
blowing contest, bųt, as was 
seėh, hę. wasn’t very sucčess- 
ful.

See y oii F^ida^T.
“Rąskey Huey”.e Game the dawn of the day 

on which Pirmyn’s pienie waš 
going to be held and one of 
your cohinmists was sitting by 
the lake; not trying to sober 
up, būt to try to pursuade 
little fishes to bite on a hook. 
Immediately aftet sunrise a 
storm came blowing in from 
the lake and what a storm.
Thinking our whole picriic was 
spoiled we hurled oaths drip- 
ping with hate at Father Nep
tūne, Jr. and were pro™"*1'7 
duckcd in the lake by a 
for oifr insolence! (not to men- 
tion not being able to catch 
any fish.) Considering the fact 
that almost all day Sunday the 
sky was overcast with rain 
clouds and the drizzle that 
started every few minutes, it 
can be truthfully feaid that we 
had quite a large crowd 
out picnic. No one seemed 
mind the rain- very much 
the bąli game was not inter- 
rupted and the ‘ people sat in 
their cars when 
came out agaih 
ped.

• As for who
game neither team had very 
many of their regular players, 
būt Pirmyn won again to the 
tune of 15 to 14. It sounds 
as though it was a good game 
to watch būt such was not the 
case, because both teams fool- 
ed around more than try to 
really play. Štili and all it 
\vas sort of an upset, because 
Pirmyn’s opponents really had 
a much stronger team. A couple 
of home runs knocked ai/ the 
spirit out of them and Pirmyn 
won. It’s a pity so few of the 
N. G. players showed up then 
we could have had a regular 
game.’ K

e A few of the girls seerried 
to be having a lot of fun play- 
ing jump and the fellows en- 
joyed themselves by pitehing 
horse-shoes.

• Lil Stupar was practicing 
golf with a huge branch of a 
trcc for a stiek and a balloon 
for a bąli. Boni kicked the 
“bąli” every time he could and 
once was almost killed when 
Lil actually came elose to hit- 
ting it.

©Aldona Grigonis won the 
bubble blowing contest by a 
nose. A huge bubble she blew 
up suddenly burst and parkėd 
most of itself on her nose.

©George (Fuzzy) Miller 
won the men’s 
balloon” race 
half, Eleanor 
race. George 
taking off his
i n order to cool off his' dogs 
in the rain after * having the 
N. G’s stRmping 
vvhile he was playing 
in the bąli game.

©Al Mickevičius

Baigė Mokyklą

r j ...........................................................

Budriko tądio Ofkeštra. O kam 
nėra maitinu išgirsti oro ban
gomis skambią lietuvio dainą?

Bus dainų ii* naudingi pra
nešimų apie sekančios savaitės 
išpardavimus Btidriko krautu* 
vėje, 3417 S. Halsted St. Be
je, primintina, kad fihdrikštš 
jau aplaikė visus naujus 1938 
metų radio modelius, -kurie yra 
išstatyti parodai jo krautuvė
je. K;
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Progtess Prograittas 
iš WGES.

at 
to 
as

it started and 
when it stop-

won the bąli

paddlę the 
and bis better 
• won the giri s 
was seen
shoes and socks

latėr

on them 
first base

took an 
avvful lot of bumps during the 
gani e and probably is štili 
using liniment.

©Four new men just joined 
chorus,- two basses and 
tenors and we sincerely 
that they remain with

. . Alfred Leonard Ortakis
Vyriausia Onos ir ' Igno Or- 

lakių stintisr Alfred Leonard 
Ortakis, baigė La Šalie High 
.^chool. P-nai Ortakiai nusita
rę savo Sūnų leisti į Loyola 
Uiliversitetą, kur jis studijites 
teisę (advokatūrą).

P-nai Ortakiai yra žymus, 
pasiturį biznieriai. Jie juri ta- 
verno biznį adresu 1730 South 
Halsted St. Vadinasi, yra ar- 
.timi “Naujienų” kaimynai.

Ryt, nedčldienį, litą valan
dą prieš piet, iš stoties W.G. 
E.S., 1260 kilocycles, turėsime 
progos* pasiklausyti gražaus ir 
įdomaus Lietuviško radio pro? 
gramo, kurio leidimu rūpinasi; 
Progress Rakandų Krautuvė, 
3224 South Halsted Street.

Kaip višuomet, šie progra
mai pasižymi geru talentu.

Rytoj girdėsite žymias dai
nininkes ir dainininkus dainuo
jant rinktinas konipozicijas ir 
linksmas liaudies pavasario dai
neles. Taipgi dalyvaus patarė
jas Adv. K. Gugis, bus links
mos . muzikos, svarbių ir įdor 
mių .pranešimų, ypatingai gerų 
žinių iš Progress Krautuvės 
prekybos, apie didį June Brides 
išpardavimą. Patartina visiems 
pasiklausyti.

Nebesaugo gyventi [
BĖIGHTON PARK. — Alušta 

apylinkė pasidarė jau visai ne- 
bėsaųgį gyvfentį.’ ;Gatvėse api
plėšimai pasidarė taip dažnus, 
kad jau laikas butų sušaukti ir 
vietinių piĮiečių. masinis mitin
gas, kurio tiksiąs turėtu būti 
išnešti atatinkamą rezoliuciją, 
reikalaujančią tinkamesnės ap
saugos.

Turime, todeis, čia datig poli
tinių organizacijų. ; Ką jos vei
kia? Atėjus rinkimams pašū
kauja ir vėl nutyla^ Brighton 
Parkos, pabuskite L...... . .

Pasano.

Dr-tė š. Š. Petro ir Povilo
.ir Ukėsų Kliubus 

bE KAEB,<fLfi. " '
— Rfeftgia —

PIKNIRĄ
ftĖDĖLlGj, •- (

Birželio-Jurie >.1937
DARGUŽIO *1MISKĖ 

Slcarhorę R6ad; ■ -
Kviečia visua atvykti (Komitetas.

--- —...    . n;r ........ .... . ...   

V

Rep. J;

Lietuvos Konsulato
V alandos

Budriko Programas
WCFL

Sekmadienio vakare, birželio 
20, nuo 7:30 iki 8 vai. .Chica- 
gos laiku, nepamirškite pasi
klausyti puikaus radio progra- 
mo. Visiem tikrai bus malonu 
išgirsti gražių muzikalių kuri- 
h1t|bL kuriuos išpildys didžiule

Tvarkesniam ir našesniam; 
KohSuljato datbui, intėrešanfų" 
priėmimui,- darbo dieilomis, VaJ 
landos < nustatomos nuo 10 ry^ 
te> iki 3 pb pietų, šeštadieniais' 
nuo 10 iki 12 vidurdibfiib. 
Ankščiau ar vėliau skubius 
reikalus galima KonSulate aL 
likti susitarus telefonu — Sti- 
periop 5619. * j

■Ui------- ............ .J kH

2-jų Metų Mirties Sukdktūvėš

, & i • J • : .
Pašiteirhtikite pirma pas mumis 
atnAujiftdami arba perkant nau- 

l jus' insutailce l r 
INFORMACIJOS DYKAI.

CHICAGO R. E. FlNANCĖ CO. 
* ĮO^OL' Edbrooke Avė., Chicago

. CRANE 
eOAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402
POCAHONTAŠ Minė Run $7.40 
(Screeried) ................ . tonas
SMULKESNĖS $7,15

Tonas ........................... .....

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—12t N. bearbotft St. 
Kamb. 1431-14 84—Tel. Central 4411-2 
-Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo. 6 iki 8:30 
Tel. Boulėvard 1310 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 
pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKAT AS 

Telephone: Boulėvard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell Lt.
Telephone: Republic 9723

žeftioš Kainos Kpl Algos Mažos 
Kfeditų MOKĖKIT $4
Sąlygbs I SAVAITĘ* ■

DR. O’CONNELL '
135 SO. STATE ST.

; 0330 N. Olarft Si. 76« Madison Si. 
4619 Brondway 0320 Oottage Gro
8138 Lincoln Av. 4002 Madison St,
ŠKMMUwaukee/“ .......... 1
4002 Irviną Parį*

Irova
i . wvv« xunuiDvn Oh 
ikee At. 6204 S. Halsted St. ' 

_____________Ii 3234 Madison SL 
■Vgą. TILL O — CLOSED SUNDAT

Mfš. Anėlia K. Jarusz
Physical

Tavernonu Mėatmarkets, Rooming 
Houses, Beauty ■ Shops,; Restauran- 
tam, etc. ■'

Cash j 24
ILLINOIS DISCOUNT CO. 

10 N. -
Phone ŠTATE 4893 Atstovui

------- u---- | 1

Garsinkitės Naujienose

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lpwe Avė. • Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Vai. 9 rvte iki 5 vai. vakare 
Ofiso Tei. CENTRAL 1824

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
Namų Tel.: — Hyde Pat f* 8895

AKIU SPECIALISTAI

Avė., 2nd. floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
ėlečtrič t r e a t - 
mėnt ir magnę- ( 
tie blankets. ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms paturi
mai dovanai.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA 
' t f-f į’ ■'■■■■ '"U-'j//■’? .U? '■

John F. Eudeikis
..^BU^AHCK S J

^^atMInAviMš';.       ■ ■; - N .6
■ . u- ^DlENA IR NAKTĮ I A nDIENA. IR NAKTĮ t

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07:, SoKi nHęrmitage Avė. 

^4447^ South Faiffield; Avenue
Tel. LŽjAYE^§fE W27 . .■ 

f “'V' - r V koplyčios visose''.
rJ—F*? •cT 1 Chicagos dalyse <
Klausykite mukų Lietųvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro iš VV.lLFJC. stoties (1420 K.)—-Pranešėjas P. šaltimieras.

, : - -od/.-
1I> U i «■„ iy.pl- 'M J . .......................    - ----------- ----------------

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI ' 

Chicagos, \
Cicero Į

Lietuvių I 
Laidotuvių I 
Direktorių' 
Asociacijos

Ambulance
Patarnavi- '

K mąs Dienų
B ir Naktį

B TURIMEf KOPLYČIAS
•' VISOSE MIESTO 
, DALYSE.

... ■' " T

S. P. MAŽEIKA Yards „1139
3319 Lituanica Avenliė ■ Phone Y^rds 113Š
L—. : ...------------- -— - —i--------------- ... .r •    -n . / Ai.-.-................

J. LIULEVIČIUS ’
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

f. ’' AJMASALSKIS J .
3307 Lituaiiica Aveaufe Phone Boulėvard 4139

........ ...... ..............—....................... . ....... .........

Tet OMee W«atworth «3M 
R&. Hyde Perk 88K

Dr., Sušauna Slakis
Moterų ir Vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandos 1-M' po ^if tų, 7—8 v. rak. 
išskyrus fieredomis ir subatomis.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v ik. Nedelioj pagal sutarimu 

Ofiso Tel.: Boulėvard 7820
Namų Tel.: Prospeet 1930

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Rfesidence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
i Ofiso valandos:

2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro.
f h Rezidencija

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos—9—10 A. M. 
Nedelioj pagal sutartį.

nuo

Phone Boulėvard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4615 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iai 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 mėty praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optomėirically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotU- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose i egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedelioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulėvard 7589.

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo ri 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayėtte 8016

tuti Lietuviai Daktara.
Tfel. Boulėvard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12a.m 

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisąs ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. ;Yardš 1Š29 i
Pritaiko' Akinius-’

Kreivas, Akis
• ’ ištaisa

Afišas it Akinių Dirbtuve - 
,, 756 West;35th Street

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo G iki 

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IK DENTISTAl 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
' ________ Draugijos Nariai________

Phone Hemlock 2061
DR; JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

‘ , Tel. Seeley 7330 
Namų" telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valaįndos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
• » vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12, 

3343 South Halsted St.
, i Tel. Boulėvard 1401

DILI. eTmAKARAŠ
10758 S. Michigan Avė. 

kOSELAND—CHICAGO, ILL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277

Doctor Manikas '
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
, Tel. Virginia 1116

Valandos: 1—8; 7—8 kasdien, iš- 
skyrušseredąj. >jSekmad. susitarus. ■,( , 

B|rŽ.,t Liępoš.Jr Rugp. nębuą, valan
dų popiet, bet? buš nuo 10 iki 12 r

DR. W. V NORAK 
1 PHYSICIAN AND SURGEON 
10 N. BROAIAVAY, Melrose Park. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir 1 

iki 4 ir nuo 7—9 vakare.
Tel. Melrose Park 660

Res. 1400 S. 3rd Avė., Maywood Av. 
Phone Maywood 21.

?**>< *

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 81 

metus kaipo patyręs gydytojas Chi
rurgas ir akušeris. ,

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

Ofisas ir Laboraotrija-:
1034 W. 18lh St., netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. tanai 3110 ’Rezidencijos telefonai:
Supenor 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubas , 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

‘ Phone M1DWAY 2880
our 
two 
hope 
us.

© Mary Johnson seemed to 
be pretty peeved about ’Louie’s 
i n abi Ii t y to blow bubbles. 
(They should have had a jrie-į 
cating contest — huh Mary?) I

©We hope some of you paid 
rttention to the eurious way 
\ve vvarned you 
hole instead 
in it.

©It was 
surprise to 
member and friend of the 
chorus pay us a visit on Fri- 
day, namely Helen Rimkus; 
as is known who is studying 
to* be a nurse at • St. Anne’s; 
Hospit^l. May she sucueed!,

©Another surprise was that

of
of that mtid-' 
getting stu'ck

most pleasanta 
have had a n old

and friend

Juozapas Nezelskis
Kuris persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 

metais, sulaukęs 54 metų amžiaus. Gimęs Telšių apskh, 
Plungės parapijos. Amerikoj išgyveno 32 metus, Rose- 
lande, 130 E. 107th St. .

Paliko dideliame nulitidime moterį Filimeną, po 
tėvais Kontaitaitė, dukterį Phyllis, sūnų Juozapą, žentą 
Aleksandrą Kumskį, dvi anūkės Lauriną ir Phyllis 
Kumskaites ir daugiaus giminių.

Norint jau praėjo 2 metais kaip žauri mirtis atėmė , 
Tau gyvybę, mano mylimas’ Vyras ir Tėvelis, ir dabar 
ilsiesL šaltuose kapuose aipžinai nutilęs. Tavo mirtis 
mums uždavė skaudų širdies skausmą amžinai, bet gy
vieji Tavęs neužmiršime niekados. Mes gerai žinome, 
kad musų mylimasis nesugrįši jau niekados, bet,anks- ‘ 
čiaus ar vėliaus mes pas Tave ateisime. < >

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Sunusf Žentas ir Anūkai.

. t • . - k-L ’* .a. .v-'-' ■ '■ X .

19 d., 1935

■ . ' A. PETKUS '
1410 South 49th Coiirt Cicero Phone Cicero 2109

* .......... ..—.............  ' i ■ .. .............. . ' ■"

' ■ ■ i

Š354 So. HalStft....
.---------- -—"/■--------

I. J, ZOLP
' WeSt 40th Slrcet

I?' M..ŠKUDAS . - a ■. - - r ’
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

I \ r f.. i ■r..,4 . —   - --------- - ------- ------------------ H ; — 

. EŽEItSKlS1 IR SŪNŪS
10734 S. MjoJiigg'tĮi Avė.. . ? t Tel. Pullman 5703
— LACRAIViCZ IR SŪNUS ”-

23j4. West ■ 23|;<į> jpiacė’ ' ' ' Phope Ganai .2515

. ’ ' ■ JUOZAPAS ĘUDEiKIS IR TĖVAS
4704’So. AVesterl^ Avė./■ j;- ' Phoile Virginia1 0883

J, RIDIKAS '
' Boulėvard 4089

br. C. J. Svenciskas
DENT1STAS

OFISO VALANDOS: 10 V. r. iki * 
vaj. vakaro. Treč ir sekm. pagal 

susitarimą.
> 4300 S. FAIRF1ELD AVĖ.

Telpfbnas T \FWFTTF 9r-.fi

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZ^\. 2400

Phone Boul. 5203
Phone Boulėvard 5566

Ofisų Tel. Boulėvard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:80 

Nedaliomis pagal sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. K«nwood 5107

Phbnp Tunai 6122

I)R. S. BIEŽIS
GyTlYTfl.TAŠ IR CHIRURGAS

2Ž0t West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 lt 7—8 

Sėfędhąds ir ntedsi. pagal sutarti 
ReZ.6631 So. ^California Avenue

Telefonai ft^tiblic 7868 * ’

DR. A* F. NEMIRO 
Klinika Dykai

Nuo visų ligų atdara kasdien 10 
iki 12 dieną tiems, kurie nepajė
gia mokėt už medikalę tarnybą. 
Taipgi už dyką ekžamina-'dmas ir 
gydymas akių, ausų, nosies ir ger
klės.

Kitos valandos 1 iki 3 ir 7. iki 
9 p. m.; ? .

’ DR. A. F. NEMIRO 
4124 West Madison St.

' (Marbro Theatre Bldg.)
VidurmiesČio ofisas — 59 East 
Madison St.—Tel. Van Burei! 8709

Garsinkites “N-nose”
.• ■ ■■■' '"'t . < ' -



$384.04

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras

NAUJIENOS

DYKAI

MUSU SPAUDOS DARBU
Turėdami

MINOS PERŽIŪRĖTOS IR

NORGE
nupigintos

1.00
1-00

1.00
1.00

2.5.00
3.00

20.00

1.00
1.00
1.00

l.oo
1.00
1.00

• Ateikit ir susipažinkit su musų Nau
ju Kataliogu. Jųš nusistebėsit kaip pi
giai ir gerai mes padarysime jūsų darbą

Salė ....
Mikrofonas

Chorai ....

J. ...
F.
J. Kiekis .......
K. Grampntas
j. Mitiną

Viso ............

ŠIS Įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovi pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j amus. 
Tokį termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jj 
galite gauti

Siųskit money orde 
rj arba čekį —

GAZ1NĮ PEČIU— 
—JUS TURĖSITE 

PAT| GERIAUSIĄ

Surinktos per P. Razmus
Sasutas 

W. Krimoff 
S. Tiliukas . 
A. Kareiva .. 
K. Razmas . 
S. Kanara .. 
Juozas 

Viso

. 1.00 
.1.00 
. 1.00 
... 1.00 
$18.80

... LOO 
. 1.00 

$30.25

Pastaba 
kančios knygutės: Nr. 20 
ir 43.

CHICĄ 
WL

Buicks, 
Cadillacs, 

faktiškai visų jįsdir^ysčių ir kokie tik 
virš 200 karų išviso už taip

UŽSAKYMUS Į KITUS MIESTUS 
PASIUNČIAM PAŠTU.

Aukos Lietuvos Politiniams Kaliniams 
Surinktos Laike Vajaus

jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ..... $8.00
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

RKITE PAS MUS 
YA1S IŠMOKĖJIMAIS

J. fl- Ąfflęopis 
p. :......
A. ^jgeYĮ^iuą
J. Vilimu 
ę. Pbillips ...
J. V^ųs ., 
P. Daubaras 
Jurgją

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Surinktos -per A. Jfytį*
P. Šedeikis ...
J. Stulgis . ...
J. Burneckis
,LDS 102 kp.
•LDS 104; ;kp 

' Viso ..... .

Sekančios aukos surinktos vasario 16-tos Lietuvos Nepriklauso 
mybės apvaikščiojimo Lietuvių Auditorijoj ’

Vėl sakome, pilį; sau karą tiesiog iš U. S. Auto Finance 
Company, didžiausios Clijęagoj automobilių finansavimo 
bendrovės ir sutaupyk daugiau kaip pusę* .

Viso .
IŠLAIDOS

Viso ..........................  $27.60
Po $2.00 aukavo: K. Kungie- 

nė ir J. Povilaitis $1.50 aukavo 
K. Ispartis.

Po $1.00 aukavo: A. Daunis, 
A. Sodaitis, A. šęšėlgis, J. Gud- 
jonas, F. Abekas, J. A. Budris, 
S. Deikus, V. Sabaliauskas, U. 
N ed varai te, Poška, Podačkus, 
Nodman, S. Adomaitienė, A. Če
pulis, Visbaras, šermukšnienė, 
žackus, J. Stumba, Venckus, 
Adomaitis, Sutkus,_ Remeikienė, 
K. A., žalveraitė, Kasčiukas, K. 
Valantinas, Arcus, Bendokaitis, 
F. Mason, U. Daročiuniėnė, V. 
J. Schultz, J. Gilvas, M. Urbo
nas, A. Naglis, K. Jasutis, P. 
Balčiūnas, F. J. Kuchinskas, J. 
Kuodis, Medelinskas, A. Mic
kevičius, J. Jenutaitis, Mrs. Be
kus.

Po 75c. aukavo: Miller.
Po 50c. aukavo: Dr. Jarusz, 

M. Liubinas, M. Ascilla, H. 
Survila’, S. Ladigiene, A. Amb- 
rozienė, A. Lauciškienė, E. 
Mockienė, F. Deriiikfs, K. Ma- 
tekonis, P. Daubaras, S. Slon- 
ks, Mikalauskas, J. Skeberdytė, 
Makarukas, K. Valiulis, C. Mit- 
chell, A. Simas, A. Rulis, .V. 
Pačkauskas, O. Gužauskienė, 
Jenčiene, Norbus, Pauzoras, 
Račiūnas, Plečkaitienė, Sarams- 
ki, Pašilis, J. Tarnas, A. Yuris, 
A. $alasevičius, P. Remeika, J. 
Gumauskas, Veželis, Karaliuj 
nas, Tarnas, O. Juriona, A. Kun
drotas, S. Stasiūnas, J. Stanio- 
nis, V. Mekšra, S. Grabas, P; 
Saduikis, K. Grikšas, P. Ožalas, 
F. Mickus, A. Rezgis, A. Mik?

*. .' v ‘ Y . t<> •

, t Roselaųd surinktos per
A. Norbiitą:

s .. y .. ( ■ i •

J. Grigutls ...................
j. Zabelienė .................
A, Balčikonis ............ .
J. Švitra J.....................
bė vardo ......................
J. Pučkorius ..............

Viso. ........................ .

Surinktos per J. L. Thomas:
C. S. League members $2.05
Surinktos per Slančiauskienę: 
ALDU) 79 kp 
be vardo ......

, Viso ...... ....

Hdated St- 
mcAno

m n B

Spauda...................... 4.00
Knygutės, paštas, antspau- 

dos ir t.t.................................... . 13.41
Viso .. . . . .....   $65.41

Viso aukų surinkta $384.04
Viso išlaidų............................  65.41

Viso liko $318.63
Josephine Mikužiutė,

' Sekretorė.
J. Skeberdyte,
Fin. Sekretorė.

C. Ka ria,
Iždininkas.

Nesugrąžintos se-

’ Vįso . . ................  $6.30
Surinktus per J. Skeberytę

A. Mickevičius .
J. Bu<iriką^ ......
A.
K. £ugis ..........

• K. Andrijausku 
Pr. žįįĮnkus ...

Paįgąfos.... - t-
J. Jqj<nhėnią ....
J.
A. Petrpnis
Antanas .. ........
S. (Jrt&iij

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

Pašaukit CANAL 8500 ir musų 
agentas užeis pas jus su sempeliais paimti 

jūsų užsakymą.

M. Bąsęvjčius ” 
M. J, Pocius ..... 
Dr. Blažys.........
Adv. Kai. 
Mrs. Taųiulunąs 
Mrs? Drebus . , x.
L. Paląutskis .....
J. P. Sta’njęy ... 
Mr. Kezes ...... 
Dr. Butkus __
T. Binkis ......... 
J. Dambrąųslcąs 
Dr. Šimkus ...., 
P. Valentas ...
J. Prūsevicz ....
Mr. Grąpiontas 
Mrą, Young 
G. Ęimkųs .. 
Bessię. PąįauaKy 
P. MonkeviCh .

Vi$Q . ..........
Surotos per drg. Urboną 
ŠLAr 260’ kp. susirinkime:
M. KarUskas 
Ji JucįlišT''^.1; .
P. Jpciė^ė\'...
K. ■■UuBns....
M. - Grįįipę^ta .. .. • 
B. N^dortohienė ..

........ 
Jz •
Robert Bbftąitis ..
N. Mačiukas; 
T. AJėkaynaą ..J.-.. 
Mrs. ' Račiukas

$5.85
Surinktos pey A. Stęponąįtj, iš 
Gary, Ind.:

LDS. .L ;... ..... ...L....
Gary Liet. Politikos ir 

Pašalp. Kliubas .. ............
SLLĄ Žį4 kp.................
Gary Liet. Demokratų 

Lyga
/•f Viso ...................J.
Surinktos per Dr.

Rutkauską:
SLA 238 kp .. ...: 
F. Puleikis 
AleK Matulaitis ....
Bruno Shukis ..... 
H, Grarriontienė ..... 
Barbora Kasčiukas
B, Juškajtięnė . ...... 
Jonas Jokantas 
Juozas Jokantas .... 
N. Rybokas 
Marijona’ Butkus . 
Ona Noreikienč .... 
W. Juoząpavičiųs . 
W, Pauliukas .. ....
C. Stankus ..A.„...U. 
Alex MiUer .. . . ...
P. Grikietis — --• 
Marijona Mekšris .

•: ■; - ” • ’ ''■L * ' “ • : ..• ’ •

Surinktos per R. šniukų: 
žagariečių Kliųbo nąriai 25.50 
T. NavakaUskas 
W. Biskųpąjtįs 
(): Greivis :.J: 
j,. Ambrose ......
Ona Neprikienė 
M. Karčiauskas 

i p-nas Grindriuš .

ROOSEVELT FURNITURE 00
2310 W. ROOSEVELT ROAD 

Phone: SEEley 8760 Chicago, Illiųpi^

Aukos priduotos E. 
Mikužiųtei:

. ... L • . g 
Cbięagos Lie^. Dr-ja ..... 5.00 
Jaunų Liet. Tąut. Kl. ,... 5.0Q 
SLA 63 kuopa ..... .. . 5.00
Surinktos aukos “Vilnies” 

kbncėrtė ...... 40.00
R;,,.'-... • • ...... — ■ >25

■ ■... ; ■ . . .i •

Eąrnest Misčjukaijis .... 1.00 
t Viso .. . ....... . ...... $56.25

rantuotas, už skolą atgautos automobilis.
/ <V.;. ,*< ’■ ' U. ' '■ ■■ ■’ ‘ l

Virš 200 karij pasirinkimui? Kai kurie visai nauji, nie
kad . nevartoti, atimti iš automofenių dylėrių, kurie negalė
joatsilyginti savo dĮrbtųyėins?
r, Fąts gražiąušis ir didžiausis vėliausių automobilių mo
delių pasirinkimas tokiomis kainomis, kokioms antrinin
kąnerasi niekui* visose Šuv, Valistijose.

Šį pareiškimą mes pilnai garantuojame
20 met^ų finansuojame automobilius ir tūkstančiai ant 

tūkstančių patenkinti kostumerMi yra jūsų pasitenkinimo 
garantija.
1937 TerraplaheSj 1936-1937 Buicks, 1936 Chevrolets, 
1936 1^36 Paękąrdš, 1936 Pontįacs, 1037 ir
i936 Plymouths, 1936 Grahams, 1036 Dodges, 1936 
Lafayettes, 1936 lludsons, 1936 Oldsmobiles — už 
pus0 kainos ir kai kurių mažiau kaip už pusę.

taipgi 19Š3, 1931, 1935 Dodges, 
Chevrolets, Fords, Nųshęs, Ęuppiobiles, 
PącUards 
>ra daromi ^modeliai 
piįriąl kaip ^95.00.

Užtikriname, kad Sutaųp^rite Mažiausiai 
u j r.. 50 NuoŠiinčiųĮr

’• • •• . '• . \ • -r ’ ? ' f '■ ■

: Mes priĮmsimė jųsų senąjį kąrą kaipo įmokesnj ir kitą 
galite mokėti mažais mėnesiniais išisįmokėjimais per 2

A-Vis^kara* $U musų besųlyginia 90 dienų garantija ir 10 
dięnų bandyntb važiaviinu. IrUįŲU-'•" 

,įV,s yakąrą is iki 9:30 Vai. vakaro.

U. S. Auto Finance Co.
| 1340 B 63rd Str,kampas Loomis
Nesvarbų kur gyvęritiihi, mes apniokosime jūsų keliones išlaidas, 

, ■/' •.■ r? < kad pamatytį ši u <»s , nuostabius bargenus.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Surinktos per L. Jonikį:

j. Miškinis ..
P* Soįas ...............

Per organizacijas:
Brighton Park Moterų

Kliubas ........ .............. ......
Laisvės Kanklių Choras 5.00 
18-tos Apielinkės Liet.

Vak. žvaigždės kliubas 3.50
Garfield Park Laisvamanių 1

4 kuopa ..............................  5.00
ALDLD 104 kuopa’ ....... 3.00
Garfield I^ark Lietuvių

Pašalp. Kliubas  ..........  2.00
Garfield Park Pašalp.

Kliubo nariai .....    6.10

SLA 226 kuopą .
J. Gudelis .........
C. Vaškelis ........
A. Sabeckis.........
V. Pačkauskas ... 
Milaševičius ........
K. Abraškevičiutė
Mrs. Michele.... ...
S. Valančius ......

Viso .. ............ .
Surinktos per Ų. Nedvęraitę

A. Steponaitis   ....... ...; .2£
A. Petronis .......L......... : .2f
J. Skupas .,  ....... 2.r
O. Molienė ...................... .5(

Višo
Surinktos pęt J. šarkuną:

S. Deikus . ............-..... 1.00
AUąųąįas ■ ............... 25
J. Malelą-VYaukegan .. 1.00 
Mrs. Abekąs  ........... 1.00
S t. Smith-La Forte, Ind. 1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00. 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

...........      !«»><■ I   ii! y j' 1

Amerikos Lietuviu Kongresas
Chicagos Skyrius

Visą Gyvenimo Proga!

Viso ...........   $72.25
Smulkiais surinkta . . $23.99
Viso surinkta Lietuvių

Auditorijoj ..................  $123.84
Aukos surinktos per

S. Baranauską.
LDS. 76 kuopa:
Agnės Trejonas ............... .25
Ona Giraitienė .................. 25
Antanas Janevich ............. 25
M. Mazūras ........ ....... — .25
J. K. Staloraitis .......:... .25
J. Bla’skis ...................... .50
A. Trejonas  .................. 25

Viso .............   $2.00** ■ ' '
Aukos paduotus J. Skeber- 

dy tei:
Dr-tė Liet. Kun. .Mindaugo 

Nr. 1.................. .............. - $8.00
ALDLD 92.kuopa 1.00
ALDLD 19 kuopa............ 2.00

Viso ..........    $1LOQ
Surinktos per A. Grigą:

U. Urbonas .... . .................. 50
P. Pąkštis   ............. j- .50
A. Kasper ........   .20
A. Lelienė ........  |0
F. Valiukas .......................25
J. Butkus .....—.......... .50
G. Sanders ...........  .25
L Rasinskas ...................  25
A. Grigas ............ . L 50

Viso
Surinktos per Ę. Čępuką 

•' ■ r : ? ,g.- ‘ U- •'
J. Grigaitis .................. ....
Miss Strikol ..................
Mrs. Kaulinas ........... .

L Surinktos per C
C. Kairis a.?4. ... 

' Kl čepulevičius
X. Shaikus ......
Dr. A? Montvid 

’ J. Naujelis ......

I; Chernauskąs
? M. Mątidis

Ė. NaĮtiajuška ..
/ A. C. w.;of A. I^ical 269 5.00

Northvyest' Moterų Kl

^Gąsparaitį l į r

| Sh)dt^al'tficeyo prakalb. 4.42
j. ŠdrlnkĮ<)!$':,peĖ^ J, į.K^hdf:ę^kąi

Kęištuėio •:Kliubas-: • ^.00
Surinkta keistučio $0. 12.00

; i <•*, v. v •. • . . ) '.r 4^''?/ 4 y i j. 'i-..

<;Visb

-
•vt -

—... ....... ............ ......... !»---------------
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r. : U- Ateikit p ąs muš — painilatykit ir išgiirskite ZENITH!
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'NAUNENOS
The Uthnanian Daily Newa 

PphUehed Daily Except Sunday by 
rhe Llthu&iŪan Ne#« Pub. Co^ Ine.

1739 South Halsted Street

Sutacription Rata:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 

e per copy.
,r . ...u „ - . „ ......... . '

Entered as Secopd Class Matter 
Maręh 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago* III. under the act of 
March 8rd 1879. *

/ 1
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NAUJIENOS, Chicago, m. 
---------------- '—r-----------—

IfeiMtenU, biri 19, 1937
$ -.V

Nadjiebos eina kasdien, išskiriant 
sekrpadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

r --- -----

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

8c 
, 18c 

75c

—"‘I--------- ——-11
■ '■■s.'’ ’iApžvalga

lį'lir

Karinimo svaigulys
tHsakyau kai* a t

Chicago je—paltu:
Lctaios

Pusei metų __ _______
Trims mėnesiams__ ___
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Čhicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija ••••••••••••••••••«
Savaitei
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj* 
paltu:

Metams $5.00
Pusei metų ____    2.75
Trirtis mėnesiams ______ ...... 1.50
Dviems mėnesiams ____ ..... 1,00
Vienam mėnesiui .........................75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams _____ ......._________ $8.00
Pusei metų ____ ...__ .............. 4.00
Trims mėnesiams ................ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

■
• ;

DANIJOS SAVIVALDYBIŲ apie tai įdėjo feljetoniškai pa-
RINKIMAI ' /v rašytą žinią, dabar, rašo redak-

Tėvo Diena
Rytoj bus Tėvo Diena.
Neseniai buvo Motinos Diena, kurioje sūnus ir duk

ters pagerbė savo motinas. Motina paprastai vaidina 
svarbesnę rolę šeimoje, ypač vaikų auklėjime, negu 
“šeimos galva”. Bet ir tėvui priklauso tam tikras kre
ditas, Dažniausia jisai parūpina šeimai pastogę ir duo-| 
hą. Kai kada jisai savo vaikus myli, nors nevisuomet ji
sai tą meilę parodo.. Daugelis tėvų mano, kad savo mei
lę vaikams išreikšti geriausia yra juos nuolatos barant 
ir baįidmnt. Todėl yra neretas atsitikimas šeimoje, kad 
vaikąi savo tėvo bijo, o kartais ir neapkenčia^

Lietuvoje, kai vaikai užauga, jie nesiduoda tėvui 
mušti, bet kai kada patys jį apkulia — arba nuo jo pa
bėga* Pasiekę pilnų metų, vaikai laukia, kada tėvas 
jiems užrašys ūkį, ir neretai tėvas su sUnum per metų 
metus bylinėjasi teismuose, kai sūnūs, gavęs ūkį, savo 
tėvu nesirūpina.

Amerikoje dauguma žmonių gyvena miestuose ir 
‘čia tėvams su vaikais rėčiaus tenka dėl turto susigin
čyti. Gal but> mažiau jie ir pykstasi. Bet ar jie kits kitą 
getiau supranta, tai klausimas.

Butų gerai, kad tam patarnautų Tėvo Diena; kad 
kiekvienoje šeimoje vaikai imtų žiūrėti i savo tėvą, ne 
tik kaip į savo maitintoją, bet ir kaip į savo artimiau
sią draugą ir sėbrą.

Apie municipalitetų (vietinių 
savivaldybių) rinkimus, įvykus 
Sius Danijoje pereitą kovo mė
nesį, S. D. Internacionalo biu
letenis pdduoda tokių skaitlinių.

Danijos sostinėje Kopenha- 
gene socialdemokratai gavd 

i £4.7 nuošimčius (t, y* beveik 
du trečdaliu) visų paduotų bal
sų; ketveri metai prieš tai jie 
buvo gaVę 61.6%. Frederiks- 

I berge socialdemokratai gavo 
36.6% — o 1933 m. buvo gavę 
32%. ’Aštuoniuose provincijos 
miestuose socialdemokratai ga
vo 52.5% visų balsų, o 1933 m. 
buvo gavę 49.1%. .

Beveik visoje Danijoje social
demokratų balsai padaugėjo. Jie 
laimėjo daugumas 17-je naujų 
miestų tarybų ir tik vienoje ta
ryboje daugumą pralaimėjo. 
Iš 85 visos Danijos savivaldy
bių socialdemokratai dabar turi 
daugumas 49-šo,

Buržuazinės partijos rinki
muose beveik visur prakišo, iš
imant radikalūs, kurie parla- 
mente yra sudarę koaliciją sii 
socialdemokratais. Komuriistai 
Danijos savivaldybėse gavo 
tarp 1 ir 4 įjuos. balsų.

- , , r ..  , .. «.. .
STATISTIKOS ŽURNALAS

Kitomis progomis esu rašęs, 
kad Europoje eina didelis vi
suomenės karinimas. Plačiausi 
visuomenės sluogsniąi supažin
dinami, kaip ir kuriais atsiti
kimais, karui ištikus, reikia 
elgtis. : ;• ’ '. ! ? '■

Kadangi kariavimo metodai 
žymiai pakitėjo ir karas tiesio
giniu ar netiesioginiu keliu pa
lies barniausius gyventoj us, ir 
jie net prieš savo norą bus 
įtraukti į karą (nes ir jiems iš 
visų pusių gręs pavojus), to
dėl civiliai gyventojai ne tik pa
mokomi, kaip save karo metu 

į tektų apginti, bet ir kaip savai

rašytą žinią, dabar, rašo redak- 
toriškuš krislus. Ir vis džiau
giasi; ėsą: “smagu” tiems, kū- 
,rię nuėjo iš sklokos piknike 
pasijuokti... v

Tai tiesiog negražu.
-4,—:------ .

DR. A. MONTVIDAS PATA
RIA NESIPEŠTI

Už keleto mėnesių prasidės 
kaūdidątų nominacijos į >SLĄ. 
Pildomąją Tarybą, paskui būs 
rinkimai. Patyrimas rodo, kūd 
kiekvieną kartą, kai tie rinki- . ...........
mai ateina, tai Susivienijime!karįuomenei padėti. Bet tai dar 
kyla smarki kova' tarpe srovių. Le vįsa< paskutiniųjų mėtųTepi- 
Klaūsimas, ar bUS peštynės ir kodiniai karai įrodė, kad tarp 
šį kartą? 1

Vienas senųjų SLA., veikėjų

Kun. S. J. Draugelis, kuris 
seniai pradėjo rinkti medžiagą 
knygai ap?e Amerikos lietuvius, 
šumahė leisti mėnesinį žurnalą 
“Pasiuntinys”, pašvęstą AmerL 
kos lietuvių statistikai. Pirmas 
žurnalo numeris tik-ką išėjo iš 
spaudos.

Leidėjas sakosi turėjęs pats 
aplankyti daugybes vietų, kad 
gautų žinių apie (, gyvenančius 
tenai’ liętu'viųsLŽet, jam pade
dąs įr skaitlingas būrys žmonių 
—- 724 žinių rinkėjai ir pen
kios rajoiių komisijos. Pirma
me žurnalo numeryje atspaus
dinta anketos (ąuestionnaite) 
forma ir paduota pluoštas 
skaitlinių iš Indiana valstijos.

šis statistikos žinių rinkimas 
tai Visai naujas darbas ■ tarp 
Amerikos lietuvių. Jei^u kun. 
Draugeliui i pavyktų surašyti 
bent didesnę dalį gyvenančių 
Amerikoje lietuvių, tai jisai at
liktų labai naudingą darbą. Da
bar niekas nė apytikriai neži
no, < kiek yra- /lietuvių • šiame 

£)am pilnai apsimoka, o saugumo atžvilgiu jokia priva^- krašte arba bent stambesnėse 
tinę jėgos kompanija begali šu šia įmone lygintis, nes koiomjosę. Bet kaip jisai gaįės 

' ' tai,.atlikti, tai sunku įsivaiž-
' duoti. Vienas žmogus daug ap

važiuoti negali. Reikia didelio 
kurie visą laiką tr gerai suorganizuoto aparato 

apie f i- pasiekti šimtus tūkstančių žmo« 
nansinį Boulder Dam pasisekimą nieko nerašo, ;Ot, jei- |nių: išsimėčiusių neišipatupja- 
gu ši Įmonė butų suklupusi, tai spauda butų padavusi|mofr 
ilgiausius aprašymus. Draugelis, jeigu jisai tą darbą

mėgsta, paimtų paskutinio J. V. 
cenzus^ rezultatus ir juos atsi
dėjęs išanalizuotų — tenai jir 
sai surastų daugiau žinių apie 

Chicagos “Daily NeWs° leidėjas* pulkininkas Frank lietuvius, negu jisai suspės jų 
Knox, lankosi Europoje ir dažnki atsiunčia sHvo laik- surinkti pats per visą savo, gy- 
raščiui per radio labai įdomius pranešimus apie padėti vei”m^‘J, , . K ' 
įvairiose salyse. Savo pranešimuose jisai pabrėžia, kok» daugumai žnfonių iabai. jkvrus. 
milžiniškas Skirtumas yra tarpe tų šaliį, kuriose gyvuos dalykas. Jų nusfetatytaas toks, 
ja demokratinė santvarka, ir tarpe diktatorių valdomų kaip vokiečių filosofo Nįetz- 
šalių, Pirmose žmonės laisvi, darbininkai yrą susiotga- sche, kuris '^statistiką” varto- 
nizavę ir gauna neblogas algas; pramonė, prekyba ir davo, kaip keiksmo žedj, saky

davo: “Hohle ihn der Teufel 
und die StatiStik!” (^egu jį 
grėbia velnias ir statistika).

Nebus išmesti pinigai
Jungtinių ValstfJtf kongresas priėmė federalinės 

vyriausybės rekomendaciją ir nutarė įdėti 114 milibnų 
dolerių į Boulder Dam,r tą garsųjį tvenkinį prie Colora- 
do upės, kuris gamina elektriką.

Tai nebus išmesti pinigai. Valdžios “reclammation” 
biuras paruošė raportą apie tos įmonės veikimą. Iš ra
porto matyt, kad už elektriką,7 kurią gamina Boulder 
Dam, valdžia ima tik 0.163 cento (t. y. mažiaus kaip 
vieną penktą dalį cento) už kilowatt valandą. Tačiau 
valdžia parduoda tiek tvenkinio gaminamos ęlektrikos, 
kad per 50 metų jai grįš visas investmentas su 4 nuo^ 
šinlčiais palūkanų.

Taigi pasirodo, kad, nežiūrint ne,paprastai žemos 
kainos, kūmą valdžia ima už elektrikos ' jėgą, Boulder

Jungtinių Valstfjįr kongresas priėmė

su ja niekuomet negali atsitikti to, kas atsitiko su In- 
sull’o bizniais.

Tačiau kapitalistiški laikraščiai,
rėkia apie “socialistinių įmonių pavojingumą”

......       ■■■,». i. !»■»>>■ imia >

Be laisvės nėra gerovės

apšvieta progresuoja. O antrose šalyse darbo žmoiiės 
yra prispausti, jų uždarbiai menki, biznis ir visuomenes 
gyvenimas apmirę.

Dideli rkontrastų p. Knox pastebėjo tarpe dabarti
nės Vokietijos ir prieškarinės. Nors prieš karą Vokie
tija turėjo kaizerį, bet darbininkai buvo iškovoję teisę 
brganizubtis* veikti politikoje jr bendromis jėgomis gin
ti savo reikalus pramonėje ir jų gerovė nuolatos ki
lo. O dabar, kai atėjo Hitleris/kuris sutrempė visas or- 
ganizacijas ir suvarė darbininkus į “Darbo Frontą”, ku
rį kontroliuoja nacių diktatūra, tai nuolatos didėja dar
bininkų skurdas. Netekus laisvės, Vokietijos'darbinin
kams pablogėjo, ir tolyn eina vis blogyn, ir ekonominė 
būklė.

sirodžiusius kariškius jūreivius,' 
kurio iikrai Šauniai Atrodė! šie 
jūreiviai buvo atgabeiitį specia
liai šiomš iškilmėms iš Klaipė
dos,. Taip, Lietuvos kariuome
nė jau turi ir jūreivių dalį! 
Karo laivynas auga. Lygiai taip 
pat publika plojo Ir tieins dirb
tuvių darbininkams ir darbinin
kėms, kurie Šiose iškilmėse pa
sirodė tinkamai parėdyti ir pa
sižymėjo savo drausmingumu.

Ginklų fbhdui buvo sudaryta 
viešą rinkliava. Gatvėse nebuvo 
galima pastebėti žmogaus^ ku
ris nebūtų pasipuošęs ginklų 
fondo ženkleliu, atseit, visi 
šiam reikalui pagal savo išgalę 
ir norą aukojo.

Lietuvos visa spauda labai 
palankiai rašė apie tų iškilmių 
reikšmę. Rašė todėl, kad daug 
kas juste jaučia, kad Lietuvos 
kariuomenė tikrai nori palaiky-, 
ti su plačia visuomene tamp
resnius ryšius ir kad kariuome
nėje dingsta seniau įsigalėjęs 
politikavimas.

Lietuvos kariuomenė
■' šitas reiškinys gimdo naujas 
simpatijas ir kariuomenei savo
tišką pagarbą. Be to, daug kas 
giliai yra įsi sąmonėj ęs, kad 
Lietuvos kariuomenė negi ruo
šiasi tam, kad svetimus kraš
tus pulti, o tik kad savas žemes 
apginti. Tai pilna to žodžio 
prasme tik apsigynimą kariuo
menė, ji Lietuvoje kitokia ir 
būti negali. O be to, Lietuva 
užsienio politikoje, bent iki šiol 
bendrauja su tokiomis valsty
bėmis, kurios kiekviena proga 
pareiškia, kad joms rupi taika 
ir tik taika, kad tos valstybes 
yra verčiamos ginkluotis tik ki
tų valstybių dėka, kurios nori 
revanšuotis ir savo kaimynus 
pulti, kad naujus sau žemės 
plotus įgijus. Tad ši apystova 
taip pat palenkia plačios visuo
menės jausmus ir daug kas no
riai viešai 
simpatiją, 
pagrbą.

Žinoma, 
linksmiau, džiaugsmingia maty
ti tikros kūrybos demonstraci
ją, darbo vaisių, tokių darbe 
vaisių, kurie^ visai žmonijai ne
ša palaimą, o ne karu, turto ii 
gyvibių naikinimu grąsina. Bet 
deja, šios pastangos ne nuo Lie
tuvos darbo žmonių gerų ‘norų 
ir kilnios valios pareina.

Senos kultūros* aukštos civi
lizacijos valstybės, tos valsty
bės, kuriose net demokratija 
stipriai laiko pažabojusi milita
rinę dvasią ir tos nelemtų gy
venimo apystovų verčiamos 
ginkluotis* Jų keliais eina ii 
jaunutė Lietuvos valstybė, kur 
tiek daug turi pas save nenu
veiktų darbų ir maža išvysty
tą kūrybą ir viduje savotiška 
tvarką, kuri toli gražu džiaugs
mingai nenuteikia Lietuvos pi
lietį.

Ir šios iškilmės turėjo būti 
labai entuziastingos, sukelian
čios žmonėse džiaugsmo ir link
smybės jausmą, o vienok tų ei
senų dalyviai atrodė, kad įs 
pareigų dalyvauja, jų veiduos 
butą daugiau susirup^iiimo, ne
gu džiaugsmo ženklų.

; ; (Bus daugiau)

Grandioziškos iškilmės
Ir čia daroma, kas tik gali

ma ir kaip mokama.
Turėjome milžitiišką aviaci

jos šventę dešimtis tūkstančių 
žiūrovų sutraukusią. O štai da
bai* gegužės 28 difeną įtufėjomė 
kitas grandioziškai iškilmes,— 
tai kariuomenės ir visuomenės 
susiartinimo dienąi

Šios dienos iškilmės pranešė 
visas iki šiol buvusias Lietuvo
je įvairias iškilmės nė tik savo 
organizuotumu, bet teklama, 
propaganda ir, sakysime, gražiu 
pasirodymu.

Tose iškilmėse, pasirodyme, 
dalyvavo ne vien tik kariuome- 
nėš įvairios dalys, bet įvairios 
,pųsiau civilės ir Visai* civiles or
ganizacijos ir įvairios dirbtu-

TukstanČiai žmohių, maršavo 
Kauno gatvėmis ir kiti tūks
tančiai šios eisenos žiurėjo.

O žiūrėti buvo į ką!
štai eina' uniformuoti studen

tai ir studentės, jie neša orga-

kariuomenės ii4 civilių gyvento- J 
. v turi būti visuomet palaikomiems.

?r v ^aS.’: I tampriausi ryšiai, kad 4ygiai
taip pat kaip ir frontas* taip ir 
fronto užnugaris gyventų viena 
dvasia, vienu ūpu — nepasi
duoti ir priešą nugalėti.

tai ir studentės, jie neša orga- 
Be to, karui pabūklai dieną nizaėijų tikrai puošnias vėlia- 

•iš dienos modernizėja, jie vis vas. Eina įvairių dirbtuvių dar
bininkai, dalis j uniformuoti, 
Sportiškai apsirėdę, neša jie į- 
vairias vėliavas ir užrašus su 
visokiais Šukiais, kurie tinka 
tos dienos dvasiai.

Kitos firmos papuoštuose au
tomobiliuose veža suąukotus 
ginklus, kitos atvaizduoja iš sa
vo gaminių kariuomenės įvai
rius pabūklus.

Aišku, visos firmos stengėsi 
Čia save reikiamai pareklamuo
ti' ir parodyti gyvais pavyz
džiais savo gamybą. Jos savo 
dirbtuvių darbininkus, savo ga
mybos medžiaga atitinkamai 
parėdė darbininkus, ir kaip kas 
juos aprėdė tyčia gražiai ir 
skolingai.

Dalyvių nuotaika
Aišku, tokią milžinišką žmo

nių minią į tas iškilmes su
traukti butų reikėję sukelti 
mįlžinišką entuizazmą, išvysty
ti šėlusią propagandą* kad visi 
savo noru tokiose iškilmėse da
lyvautų. Čia reikėjo pirmoje ei
lėj e -stipriai paraginti įmonių 
savininkus, kad jie šitai eise
nai prisidėtų, o jau savininkai 
savo keliu turėjo mokėti ir su
gebėti vienu ar kitu budu pa
veikti pas juos dirbančius, kad 
jie toje šventėje dalyvautų.

Daug įvairių verslo įmonių 
turi kariuomėnčs parangas, tai 
jau patsai reikalas_spirte spyrė 
tose iškilmėse tinkamai pasiro
dyti ir gražiai pasireklamuoti.

O proga buvo geba ir garbin
ga. Tai nepigi reklama, bet rek
lama būtina* reklama naudinga.

Neramus laikai
^Šiandien Europoje gyvename 

tokius laikus, kad mažai kas 
kalba kuriais keliais vieni ar 
kiti tikslai atsiekti, tų kelių ne
vertinama, bet tik kalbama a- 
pie tai, kas yra atsiekta.

Kariuomenės dalys buvo žmo
nių sutiktos entuziastingai* 
joms gėles bėre; bet užvis la
biausiai frukšmingai ir džiugi
nančiai sutiko pirmą kartą pa^

reikėtų tų peštynių išvengti, iri 
pataria rinkti visus ruoš pačius 
viršininkus, nepaisant, ar jie 
priklauso kurioms Srovėms, ar 
ne. f J

Dabartinėje SLA. Rild. Tary
boje yra įvairių srovių atstovų, 
bet tokįa mišri Tarybos sudė
tis, Dr. A. Montvido nuomone, 
yra greičiau naudinga, negu 
kenksminga', orgabizacijai, nes 
viršininkai labiau kits kitą pri
žiūriu drąsiau kits kitą pakriti- 
kuoja; O savo darbą ši Pildo
moji Taryba atliekanti gerai.

“Suprantama, nėrą viskas 
tobula”* rašo “Keleivyje” to 
Straipsnio autorius. “Yra ir 
gali būt nusiskundimų. Pas 

, narius yra simpątijų ir anti
patijų tam ar kitam tarybos 
nariui. Kartais jos srioVinėS,

- kartais tradicinės* kartais as
meninės. Man pačiam vieną’s 
kitas nepatinka. Be kitų kon
trolės, c. b.es kitų prisidėjimo 
vienap ar kitas gal ir velniai 
žino ką padarytų, bet kada’ 
paifniy'Vl^Us61kruvbn,v išeina 
pusėtinai geras, išmintingas 
ir našiis. fūhaS.”

O. - A Ą
Dr. Mou£w$as sako, kad tai 

jo 'asmenine faomone. Ką paša-' 
kys kiti $LA. nariai ir veikė
jai, nežinia, ^o pasiūlymas toks:

“Aš už visą dabartinę Pil- 
l durnąją Tarybą ir už drau

gišką' seimą, kuris turėtų iš
rišti šimtus musų organizaci
jai reikalingų klausimų, ku
rie susikliudo ir atidėliojami 
dėl sriovliiių ir asitiėiiiiiių 
susikirtimų.”
Bet kaip bus su tais; kurie 

būtinai 
jiems ir 
įdomius.

tobulinami, vis nauji išradimai 
gaminami, ir kas tik nori ne
atsilikti ir tuos naujus pabūk
lus įsigyti, turi turėti pakanka
mai lesų. Jau valstybės biu
džetų keliu nepajėgiama tiek 
gyventojai apkrauti visokiais 
prievartos keliu mokesčiais, 
kad kariuomenės reikalams pa
kaktų pinigų. Todėl Veik visoje 
Europoje kuriamos pusiau mi- 
litarinės įvairių įvairiausios, or
ganizacijos, į kurias įtraukiami 
platesni ir platesni gyventojų 
sluogstliai. Tos organizacijos 
apima ne tik suaugusius vyrus 
ir moteris, bet ir jaunimą, ir 
jaunimas turi išeiti karinimO 
mokslus.

nori “vająvotF? Juk 
seimas pasidarys ne-

Laisvamanių Etinės 
Kultūros; Draugijos 
Susirinkimas

Laisvamaniu Etinės Kultūros 
Draugijos Centro Valdyba šau
kia bendrų /,visų laisvamanių 
kuopų įtarius į sUsirinkimų. 
kuris įv^ks penktadienį, birže
lio 25 d. Lietuvių Auditorijo 
j e, mažojoj svetainėje.
vSusirinkime bus perskaityta 

Centro ĮComiteto ( prirengtą 
principų deklaraciją ir įstatai* 
o po to bus diskusijos.

Karinimo organizacijos
.v; y; f- .5.- ' ’l

šitos organizacijos turi 1 dve
jopus tikslus.- Vienas tų tiks
lų -- tai pamokyti, išpopulia
rinti gynimosi reikalą ir -supa
žindinti su ginklų vartojimu, 
karo sekimu, pirmos medicinos 
pagelbos teikimu ir pagaliau su
artinti visuomenę su kariuome
nės gyvenimu. Antras tų orga
nizacijų tikslas, <tai gauti gera 
valia iš Visuomenės lėšų, kad 
nereikėtų valstybės biudžetus 
pernelyg apsunkinti. Vienos tų 
Organizacijų eina visai atviru 
keliu, kitos bent > kiek maskuo«- 
tos, o yra įr tokių, kurios v0fc 
kia visai slaptai ir tarytuny jo
kių karo tikslų neturi, šitos bt- 
ganizocijos įvairių įvairiausiais 
vardais vadinamos ir įvairiais 
keliais eina prie vieno ir rto pū
čio' tikslo — tinkamai pasiruoš
ti busimam karui ir jam ištikūs 
pakaiikfttnai turėti pamokytų 
karui tinkamų kadrų ir lėšų it 
lėšų, ir dar kartą l&ų...

kariuomenei reiškia 
— na, ir savotiškų

butų daug smagiau.

Gaisras lllinojaus

DŽIAUGIASI, DŽIAUGIASI 
IR DŽIAUGIASI

’. •' 1 ’ • . • t

Labai didelį džiaugsmą “Lai
svė” apturėjo iŠ to, kad “nau- 
jagadyniečių” piknikas Brook* 
lyne buvęs, anot jos, mažesnis,

Vakar naktį kilęs gaisras 
gretimoj tuščiejle krautuvėje 
palietė ir Illinois Darbininkų 
Susivienijimo raštines. Nuos
tolių padarė apie $250. Rašti- 

v-, . nė randasi prie 1014 East 75
negu pinnesniej i piknikai. Ji gatvės. ’

I,, . Jįy,-,, „y ,, ,, .. . j . ,■ — ,

Išvada, kuriją daro tų'pranešimų autorius, yra visūi 
teisingą: darbo žmonių gėrovės nėra ir negali būti te* 
nai, kur nėra politinės laisvės, demokratijos.

x • • • - ■ ' ‘ '

nė randasi prie 1014 East 75

*

Lietuva, gyvendama Etibopės 
karo svaiguly, kaip ir kiti kraš
tai* eina savo Vistloftienės kari- 
nimo keliais ir visokiais būdais 
ruošiasi savo krašto gynihiuk 
Jau. yra .sudarytas karo gihklų 
fondas, į kurį tikrai gausiai 
plaukia aukos, — aukos pini
gais, aukos tiesiog ginklais^ 
įvairios įstaigos, įttionės ir jų 
Whautpjai renka šitam reika
lui pinigų ir perka ginklus. Ne 
tūkstančiais* būt kartai^ tiesiog 
dėŠihitimis tūkstančių litų ka
riuomenės ginklavimosi reikalui 
skiriamos aukos, štai Maistu 
bendrovė net iš karto penkias
dešimt tūkstančių litų paskyrė 
ginklų fondui! > —; .

Kai kuries įmonės ir įstaigos 
turi didžiulius gerai ginkluotų 
vyrų barius ir pamokytų mote
rų pirmai medicinos .pagelbai 
teikti,

"r \ - x '
Kad butų galima gauti aukų 

beiįsigyti visuomenėje didelis 
pasitikėjimas, reikalinga pro
paganda, reikalinga reklama,

MIRĖ ANDRIUS KVEDARAS
Mirė birželio 18 d., 2 vai. ryto; 

laidotuvės įvyks pirmadienį 
' * * r” '

KENOSHA, Wis. — Musų 
kolonija neteko stambaus vei
kėjo ir didelio sceftos mėgėjo: 
vakar 2 vai. ryto pasimirė An
drius Kvedaras, 4329 — 19 avė.

Tai tikrai didelis ir skaudus 
nuostolis musų kolonijai. Ve
lionis per,'daugelį metų veikė 
SLA 212 kuopoje. Jis ir dabar 
buvo tos kuopos sekretorius.

Kol, buVo ^veiktas, tai Velio
nis labai daug veikė prie Dailės 
Ratelio
scenoje bei režisuodavo veika
lus.

jis pats vaidindavo

Prieš metus laiko Andrius 
sunegalėjo. Keliais ^atvejais jis 
važiavo Į Ma'disoną gydytis, bet 
nieko negelbėjo: būdamas apie 
44 metų amžiaus, jis turėjo ap
leisti šj pasaulį.

A
Velionis paliko žmonų Fortū

ną ir dvi dukteris (aštuonioli
kos metų Birutę ir dvylikos 
metų Stelą). Kūnas pašarvotas 
Thomas and Soiis įstaigoje, 
6019 —- 7th Avė. Laidotuvės 
įvyks birželio 21 d>, 3:80 vai. 
po pietų. Visi velionies draugai 
ir pažįstami yra prašomi laido
tuvėse dalyvauti. —Draugas.

' ■-x<; A
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DAR APIE FELIKSĄ 
M1K0LAINJ

(Trumpa biografija)
• Feliksas A. Mikolainis gimė 

1866 m. sausio Į7 d. čižiškių 
kaime, Vištyčių parapijoje, Su
valkijoje. Vaikystėje, kaip sa* 
koma, baigė “motinos univer
sitetų’’. Sėdėdamas šalia moti
nos ant kaladės arba tiesiog 
klūpodamas, jis pramoko skai
tyti iš maldaknygės maldas, o,“^ 
vėliau ir šiek tiek rašyti* Kiek 
paaugėjęs, jis saVo pastango
mis išmoko kelias kalbas ir iš 
viso pusėtinai prasilavino* Ga
lėjo kalbėti lenkiškai ir rusiš
kai.

Velionis Mikolainis į Ameri- 
kų atvyko vos 20 metų am
žiaus būdamas. Tai buvo 1886 
m. Pirmiausia sustojo Pennsyl- 
vanijos valstijoje ir ten dirbo 
kasyklose. Kasyklų darbas ne
patiko ir po vieno mėnesio at
vyko į Chicago. Įstojo į pran
ciškonų vienuolynų. Ten rado 
kitų lietuvį, ir su juo visada 
kalbėdavosi lietuviškai* Vie
nuolynas buvo lenkų įtakoje, 
tad prižiūrėtojas tiesiog parei
kalavo, kad Mikolainis liautų
si lietuviškai kalbėjęs. Girdi, 
priešingu atveji/ jis turėsiąs 
vienuolynų apleisti.

Į tų reikalavimų Mikolainis 
griežtai pareiškė, kad jis nei 
lietuvių kalbos, nei lietuvybės 
neišsižadėsiąs. Pu tokio pareiš
kimo, suprantamas dalykas, jis 
turėjo vienuolyną apleisti.

Pasitraukęs iš vienuolyno ve
lionis Mikolainis apsigyveno 
adresu 754 W. 17th St., Chi
cago. Toje apylinkėje begyven
damas,’ jis susipažino ąu len
kaite Maria Holec. Susipažino 
ir susidraugavo, o paskui 
sitarė ir susituokti. Prieš 
dybas tačiau padarė tokių 
tartį, kad jo busima žmona 

t ri išmokti lietuvių kalbų, o 
liau ir savo vaikus ^lietuviškai 
mokyti.

Tarta ir padaryta. Maria iš 
tiesų išmoko lietuvių kalbą. 
Savo vaikus (Keistutį, Gedimi
nų, Mildą ir Birutę) ji išmo
kė lietuviškai kalbėti. Visiems 
vaikams buvo duota proga mo
kytis, kiek kas norėjo.

Gyvendamas Chicagoje, Mi
kolainis darbavosi įvairiose or* 
ganizacijose, kokios tik tuo 
metu buvo įsisteigusios.' Jis 
ypač daug aktingUtno parodė 
šv* Jurgio parapijų organizuo
jant. Vėliau jo įsitikinimai pa* 
sikeitė, tačiau jis visą Jaiką 
pasiliko' didelis Lietuvos patrio
tas. Vadinasi, lietuvybę jis vi
sada statė pirmoje vietoje. 

.... ..... .... ■ ■
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dirbti p.

Stl* 
Ve- 
stt- 
tu- 
ve-

1894 m. buvo labai sunkus. 
Siautė nedarbas* Fabrikuose 
buvo labai sunku bet kokš 
darbas gauti* Todėl Mikolainiš 
sumanė traukti į miškus lai* 
mes ieškoti. Kišenėje jis iš vi* 
so teturėjo tik $12.50. Išvyko 

| į' Wisconsin valstijų, būtent, 
lį Thorpo apylinkę. Prieš išvyk
damas į miškus, jis dar užsuko 
į “Lietuvą”, kur tuo metu vos 
tik buvo pradėjęs
Borden. Padavęs p. Bordėnui 
peiiktukų, Mikolaiiliš paprašęs 
nupirkti didžiatisį keną dlaus. 

j Girdi, gal miškuose nebus pro
gos alaus išsigerti*

Padaryti 363 mylių kelionę 
buvo gana sunkus dalykas; Juo 
labiau, kad Mikolainis sUtnanė 
tų kelionę pėsčias atlikti. Mat, 
nenorėjo savo paskutinius cen
tus išleisti. Tad Rer kelias die
nas jis klampojo pėsčias. Kai 
laimė nusišypsodavo, tai “frei- 
tų” pagaudavo.

Pagaliau pasiekė miškus ir 
ten pradėjo dirbti, šiek tiek 
pinigų užsidirbęs, jis nusipir
ko 40 akrų žemės* Mokėjo po 
dešimt dolerių Už akrų. Tokiu 
tai budu jis pradėjo haujaku- 
rio gyvenimų. Pasistatė iš ap
skritų rąstų bakūžę ir alkvie
tė žmonų, kuri atvyko su $2.50 
kišenėje.

Tai buvo stinkhš laikotarpis 
Mikolainio gyvenime* Dienomis 
jis dirbo medžią kirtimo sto
vykloje, | o naktimis rovė kel
mus- ir taisė savo Ūkį. Miko- 
lainiai toje apylinkėje buvo 
pirmi gyventojai ne tik iš lie
tuvių, bet ir iš kitų tautą. Vė
liau apylinkėje apsigyveno dau
giau farmerią*

Velionis Mikolainis per du 
terminus ėjo miestelio majoro 
pareigas, per tris terminus bu
vo asesorius, per du terminus 
miesto klerkas, per 27 metus 
ėjo distrikto klerko pareigas, 
per vienus metus bUVO teisėjas 
ir per peąkiolikų metą javų 
reporteris*

.žodžiu, Mikolainis buvo ge
ras ir pavyzdingas' lietuvis. Mi
rs jis birželio 1 d., Vos kelias 
^dienas pasirgęs. '

— Dr. G. I. Bložis. a

TURNER BROS.
18-tas metinis išpardavimas

NAUJIENOS, Chicagoį III

RUOŠIASI SUTUOKTUVĖMS — Birželio 30 d*, ve
dybų varpai sujungs dvi garsias Amerikos šeimynas — 
Rooseveltus ir Du Poetus. Kairėj yra busimoji jatinoji 
Miss Ethel du Ppnt, o dešinėj, Frunktiii D, RooSėvell Jr*, 
Prezidento ir ponios Roosevcltiėnėš SUllUši Vešttivės 
įvyks prie Grechville, Dclawdrp vttlstijpje* Ddveikšlas 
trauktas jauniesiems begolfuojaiit

Krautuve bus atdara subatoj 
iki 10 valandos" vakaro. O ne- 
dčlipj iki 4 valandos po pietų.

Kam reikalingas getas siutas, 
dabar gali atsilankyti į Turner 
Bros, krautuvę ir nusipirkti 
sali puikiausi siutą, kol kainos 
dar nėra pakilusios.

i.
v,i),lMRr> r.ir{įl.aHirĮ;Hh' f»- 'v'.---------- —-

- 1,1 .... . ...... ,j .

Draugystes Lietuvos 
Kareivių Susirinki
mas įvyko

01CBR0* — Draugystės Lie* 
tti^os Kareivią susirinkimas 
įvyko trečiadienį, todėl, rytoj 
jo nebus. Vid galit važiuoti į 
pikniką, arba kas kur pasi* 
rinks.

Jau visi žinote; kad šie me
tai yra musų jubiliejaus me* 
tai. Pirmas jubiliejinis paten* 
girnas Įvyks liepos 11 d* Ko
misija ,jaU dirba /išsijuosusi* 
Bilietai siuntinėjami, o tie bi
lietai grąžąs ir papuošti sidab
ru. Laukiame sidabriniu j ūbi* 
liejaUs visi*

Iš Birutės

*■4

b.

Sekmadienį, birželio 20 d., 
Birutės choras turės išvažiavi
mą į $and DutiėS (Beverly 
Šhores) pas Petrą Kačerauskų.

Kaip 9:30 vai* ryto visi cho
ristai ir birutiėčią draugai su
važiuokite Western Avė. ir 95 
St. Iš ten pasuksime į Beverly 
Shores* žinoma, jei oras bus

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk inUs. dėl dykai apskaitliavi- 
nių. 25 metai patyrifno. Blėkorius ir 

stogų dengėjaš.

Roofiftg' Cok
3750 WALLACE SlRfeET 
Tel. BOULteVAkD 0Ž50

šaltas, tdi pasiimkite šiltUs 
drabužius ir palikite maudo
mos siutus namie.

Petras KačeraUskas
*

turi
—r

gražų vasarnamį įrengęs. Ptts„ 
jį -nei šaltis, nei šiluma nebaU- 
giiia.

— Busiu

MATERIOLAS NAMŲ STATYBAI
Didelis pasirinkimas statymui namų, taisymui porėtų* stbgama poikc- 

ra, rynhs, sietai, langai, durys ir kiti reikmenys.
Viskis prieinantį kaina. Kreipkitės:

BUILDERS’ 8UPPLY
M. ZOLP, Savininkė

3562 So. Halsted St., Chicago, I1L

5N

U- Tel. YARdš 2576.z Atdara vakarais ir nedaliomis. ♦

•
..n-i-,------ r - ■' , u.a_. -u ..JL-,..,., X
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Birželio Išpardavimas
Plunksną—Paduškų—Duknų 
TAUPYKIT! TAUPYKIT!

PIRKIT DABAR
Penkių rųšių plėšytos ir neplėšytos 

plunksnos.

sv79csL09’U49
sv.$|.63 - $j.89 :

Išpardavimas šeštadienį ir Sekmadienį

Pirkit tiesiai iš dirbtuves. 
Turime tūkstančius svarų 
plunksnų pasirink i m u i. 
Taipgi duknas ir kaldras 
iš pūkų, paprastas kald
ras, Ctc.

(Sekmadienį atdara iki 3 vai* po piet)
(ėjimas prie aiškiai matomos išstatytos raudohos srkynios su 

viduje.

WEISBERG & CO.
1715 SO. HALSTED ST. . CANAL 6150

PRIIMAM UŽSAKYMUS TELEFONU 
Atsinešę šį skelbimą gausite 3% nuolaidą.

žąsinu

WEST S1DE. — Prie kam
po Roosevelt Road ir Halsted 
Street randasi žinoma lietu* 
virtmš vyrų drabužių krautuvė. 
Dabar čia eiha 18-tas me
tinis išpardavimas. Tuksiančiai 
puikiausių siutų yra išstatyta 
išpardavimui. Kainos tų siutų 
dabar yra .atpigintos.

*

* *

MOTERYS

Radios 1938 Metų

H Urvų

Unity Beauty Shop
Pef'tnditeitt Wdving

PRIEINAMOS kainos 
164 W, 35th Stlėet

Dėl ApiiintmchttĮ tėlefonuokit 
' BOULEVARD 4303 

71*7.1171 tinr’ 
--------...........-------

V:

■ 4 .

Kaina $2.00.

t

■H

ir 1 i nks- 
tUtėsiie

Gausite pigiau, kaip kitur

ANCHOR INN
2500 So. Haistęd St. -nM—iinn—.l...... IHiiHiifti .....iltį" Į 1'1111 ..... . ........ Į imli........... . .i

GELEŽIES KRAUTUVE' 
Malęvos, Aliejaus, Stiklai ir ’Varnišas.

Taipgi Elektrikas ir Pliimbingo Reiktii&iiyš

2325 South Btoynė Avenuė
. Telefonas CANAL 6850.

—J. L. A.*T. KLUBAS

Sudriko programai: Nedėlioj 
WCFL ■ 970 K. nuo 7:30 iki 
3 vhkare.
a.’: t ‘ ‘ •

PkhedCliais it* Pėtnyčiomis W.
A. A. k. —' 920 K. kaip 5:00 vai:\ 
vakare*
'Ketvergis WllFC—1420 K., kaip 
7 valahdą.

. <1

-------- ■  ---------- V. ■ V .-r ■Į.teTįiiĮtTiy 

šiame Naujieną numeryje 
telpa Turner «Bros* žymus ir 
svU'rbuš, skelbimas. PeržiUrekit 
tą skelbimą ir,,pasinaudokit gė* 
rais bargėnaiM ;

Pramones žvalgas.

DABAlt VIDtjRVĄKARiV PREMJEROS 
Vienihtėiis Chicagoį

. šį SEŽDNA—25c iki

SON OTONE VAN BtlkEN PRIĖ WABASR

o*
drama Maskvos 
Spalio Revoliucijos 
IŠVAKARĖSE! . . , ,

...... .  ■ j t i1 ;■11 _1" _ __L 1 ".. .lhrt"'v.

«II ::::z::::::.::::

&
FILET ęHAIR SĖT WITH IN1TIALŠ 

PATTERN 1399 . •
No* 1399 — Nusįmegzkit sau tokį setų rakandams apklo 

ti. Jis padabins jtisų rakandus ir apsaugos juos nuo susitepi 
mo. Seni rakandai išrodys tikrai šaunus.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT„
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

- ' ' X. >

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė

j Adresas ___

Miestas ir valstija

EVA 
Delnam 
connie 
KĖLNAR

Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

MMMOEIMOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

irfU.i**., *«. lri*i,tli...hW m..

Vienutinč Tokia

Anglų Kalboj

Atdara Sekmadieniais ir švehtemis

_______ ____________________;:________ _ : ■ , ■ . __________—.... i

----- PRISTATYMAS DYKAI-i—

NEW DEAL LIQUOR STORE
Importuoti ir Naminiai Vynai, Likeriai ir Kordialai 

Meri speciaiizuojamės pristatyti alų keisais, bbhkomis arba bačkomis
PUMPA DYKAI! ' <4

3450 So. I.alšted St. Tel. Boulevard 6767 '

JUSLI TĖVAS ŽINO MUSU ĮSTAIGĄ
* * I .

Nepamiršk nupirkti Jam butelį geros Musų Sandely

■ ■ • .X . - . . n ■ ii i ......

Ką tik padarytos dėl htei- 
įlančioi sėžoho. Daugybė pa- 
pagerinimų. Lengvas paga
vimas stočių. Graži išvaizda 
ir gražus, malonus balsas: 
RCA Victor, Philco, Zenitli, 
Grunow, Radionas.

Visas galite pamatyti, ša
lę prie šalies iškrautos 
Budriko didžiulėj krautu
vėj. Dabar prieš sezonų kai
nos daug pigesnės, o rude-, 
nį bus brangesnės. Dicįele 
nuolaida už senų radio.

ie Daina”
Šimtai lietuviškų dainų angių 

kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautines dva
sios istorija.

PIKNIKĄ S SU IŠLAIME JIMAIS '
Rengia Jatlhų Lietuvių' Atnerikoj Tautiškas Klubas* 

NEDEI.IO.I, ,
BIRŽELIO-JUNE 20 D.', 1937 M.

> - J. SPAIČ1O DARŽE
Archer Avehūc, priešais ,Oh Hępry Patk,.

Įžanga visiems veltui, '
Kviečiame klUbiečius it- visuomenę skaitlingai atsilankyti 

mai laika praleisti, nes fcus gera orkestrą šokiams. O kurie 
laimėjimo tikietus, tai turėsite progos laįmėti. dovanas.

DOVANA — $5.00 CASH . 
2—PARKER PLUNKSNA IR PAIŠELIS 
3^—vYkišKi Marškiniai ir kaklaraištis
4— ĖLEKTKIKINIS LAIKRODIS
5— DEGTINĖS , ĖONKA.

r , t' ’-'v ' 4 • f .

_______  . ____ r * ------------

Jos. F. Budrik,
INCORPORATED

3417'.So. Halsted St.
* Tek Boulevatd 7010

Puikiausia knyga/visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

? -i .

“The Dailia” yra parašyta Lie
tuvos rašytojo Katzenelenbo- 
geno.

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šita knygą.

Gausite NAUJIENV ofise
■ ■ • < ■■ .



A d v. George J. Menkas 
atotstogonts į 
Kaliforniją

šiomis dienomis adv. George 
J. Menkas išskrido orlaiviu 
“Mainliner” atostogoms į San 
Francisco, California. Ten kiek 
pabuvęs, žada' aplankyti kitus 
Amerikos didmiesčius. Jauna
sis George mano sugrįžti į ofi
są, 127 N. Dearborn st., apie 
liepos 1 d.

G. Menkas yra Keistučio 
Kliubo teisių patarėjas ir pri
žiūrėtojas.

K. Kanapickas jau 
sveiksta

Visiems gerai žinomas biznie
rius K. Kanapickas,z kuris turi 
biznį prie 1535 W. 63-čios g., 
po sunkios operacijos jaučiasi 
daug geriau, šiomis dienomis 
rengiasi sugrįžti iš ligoninės.

Negaliuoja ir jo žmona. Kaip 
tik atgaus kiek sveikatą, pp. 
Kanapickai mano važiuoti ato
stogoms. Biznį žada parduoti 
už pirmą teisingą pasiūlymą.

Steponas.

i

Nelaimė patiko ir 
Edward Narkj

Jaunasis Eduardas Narkis, 
kuris nesenai užbaigė Keįly 
High School, bežaizdamas mau
dynėse prarijo metalinį pinigą. 
Pinigas patekęs į orįpę stemp
lę. Nukentėjusis tuoj buvo nu
vežtas į St. Luko ligoninę, kur 
Dh M. T. Strikolis kartu su 
kitais gydytojais padarė opera
ciją be skrodimo. Jaunasis Ed- 
wardas ryt dieną apleido ligo
ninę ir yra tos ligoninės štabui 
ir Dr. M. T. Strikol dėkingas.

La-G račius.

Pasveiko p-ia
O.. Petkienė

Jau pasveiko ir grįžo į darbą 
p-ia Ona Petkienė, gyv. 2507 
W. 45th PI. Ji darbuojasi Chi- 
cago Mail Order bendrovėje už 
raštininkę. Neseniai iš darbo 
grįžtant ji nikstelėjo koj^ ir 
iš to susidarė gana rimtos kom
plikacijos, dėl ko teko kiek ir 
pagulėti. Jos vyras p. Vytautas 
Albertas Petkus nesenai baigė 
laidotuvių direktoriaus mokslą.

Linkime pasisekimo ir nuo 
nelaimių iš kelio pasisukti.

Eglutė.
i ‘ _______________

Šįvakar p. Žilvičio ir 
p-lės Zajauskaitės 
vestuvės

Šįvakar įvyks šaunios p. Žil
vičio ir p-lės Zajauskaitės ves
tuvės Lietuvių Liuosybės sve
tainėje. Bus daugybė svečių, 
nes jaunųjų tėvai seni vietos 
gyventojai ir stambus biznie
riai. Turi plačią pažintį tarpe 
visų tautų. Jaunasis nesenai 
baigė gydytojo mokslą; reikia 
manyti, jis -aps^gyvens^ Ciceroj. 
Tas puiku.

Šįvakar ir pp. Bagdonų 
dukters vestuvės

šįvakar įvyks ir pp. Bagdopų 
dukters vestuvės. • Ji išteka už 
svetimtaučio. Vestuvių puotą 
įvyks šemeto svetainėje.

Su šio mėnesio pabaiga ves
tuvės apsistos, bet rudenį jos 
vėl prasidės. Visiems laimingos 
kloties. —>N. Rašėjas.

Vytautas Abraitis vėl 
susirgo

Tik ką apsidžiaugęs sugrįžu
sią sveikata p. Vytautas Abrai- 
(tis, gyv. 3437 S. Union ave.> 
vėl susirgo. Jis serga reumatiz
mu. ’ , -

Mary Schultz jau 
ligoninėje

Labai sunkiai serga p. Mary 
Schultz, gyv. 942 W. 34 gat. 
Komplikacijoms vis labiau be
sivystant, ligonę teko išvežti į 
ligoninę. Ji dabar yra Š'v. Kry
žiaus’ ligoninėje* 215 kambary. 
Jąja rūpinasi dukt£ p-ia Mary 
Urban ir sūnūs John Schultz.

B. Š.

Linksmios Mildos 
svetainėje pp. Lubių 
vestuvės

Birželio 12 d. j moterystės 
stoną įėjo p. Antanas Lubis, 
gyv. 5906 S. Wentworth avė., 
tavernos biznierius, su panele 
Alice Maskaliunaijte, gyv. 8106 
S. Vincennes avenue. Ji yra 
pp. Binkių, tavernos ir valgyk
los biznierių, giminaitė. Jung
tuvės įvyko Šv. Jurgio parap. 
bažnyčioje 5 vai. vak. O po 
bažnytinių apeigų Mildos sve
tainėje prasidėjo vestuvių puo
ta, i

A. Lubis yra rimto budo ..ir 
draugiškas žmogus, turi daug 
pažinčių visuomenės tarpe, o 
p-Iė Alice Maskaliunaitė turi 
daug giminių ir draugų. Nenuo
stabu, kad į judviejų vestuves 
suvažiavo tiek daug svečių, ku
rie prie skanių paukštienos ir 
kitokių valgių, gėrimų, muzi
kos ir draugiškų pasikalbėjimų 
praleido laiką ir turėjo “good 
time”. '

Ryt dieną kiti sugrįžo į pp. 
Lubių taverną ir pasveikino 
jaunavedį su vardinėmis.

Už suteiktas dovanas ir at
silankymą vestuvių dalyviams 
pp. Lubiai taria visiems širdin
gą ačiū. —Senas Petras.

r ' 1 " 1

Įvyko vardadienio puota 
pas A. Zelagėną ■

Viena Antanų vardadienio 
puota įvyko pas Antaną Zedlon- 
Zelagėną, 7132 S. Racine avė., 
tavernos biznierių. Kadangi 
drg. Z. Zellon yra daugelio 
draugijų ir kliubų nariu, kaip 
kurių ir valdybose, turi daug 
pažinčių ir draugų lietuvių tar
pe, tai ir į puotą atvyko daug 
svečių.

Drg. A. Zellon vasario 7 d. 
buvo nusilaužęs koją. Dar ir 
dabar be lazdos negali vaikš
čioti.

Kita vardadienio puota 
pas A. Shimkus

Kita vardadįenio puota įvy
ko pas Antaną Shimkų, 2851 
Lawndale avė., siuvėją. Ponai 
Shimkai abu yra rimto budo ir 
draugiški žmonės. Turi daug 
draugų, todėl ir pasveikinti jų 
susirinko nemažai.

Daug svečių pas Antaną 
Balchuną

Daug svečių susirinko ir pa's 
Antaną Balchuną, 10314 So. 
Michigan avė. Jų erdvi taverna 
prįsirinko pilnutėlė. Nesmagu 
drg. A. Balchunui tik tiek, kad 
pfieš pat vardadienį, birželio 
10 d. plėšikai nuo jo atėmė net 
$460. —Senas Petras.

Bessie Sriubienė į Wis. 
yąlstiją vakacijoms

Drg. Mykolo Sriubo, gyven. 
543 W. 63 St., taverno biznie
riaus žmona p-ia Bessie Sriu-* 
hiene išvažiavo pas seserį -j 
CąUer, Wis., atostogoms. Te- 
nąi mano praleisti kelis mėne
sius ūkė j e pas pp. Bagočius. 
Buvo ir Mykolas Sriubas pas 
Švogerį Wis. valstijoj, kur daug 
Žuvų pagavęs. Viena žuvis svė
rė net 9 svarus. Sugrįžo namo 
biznį prižiūrėti.

Senas Petras.

P-nai Kaspučiai atosto
gavo Wisconsine

Eleonora ir James Kaspučiai 
po iškilmingų vestuvių ir B. 
V- M. Matemity bažnytinių ve
dybų ceremonijų išyyko me-

NAUJIENOS, Chicago, III

NAUJAI ATIDARYTASi

$7.50 
12.00 
11.00 
18.00 
19.00 
16.00 
18.00

9.00 
6.00 
5.00 
1.00

MES TURIME TAI, KĄ 
SKELBIAM

HI LIFE INN
, MILLER HIGH LIFE BEER 
Mano užeigoj visa
dos randasi geros 
rųšies gėrimai: deg
tinė, vynas, alus? ,ii 
cigarai. Kurie mylit 
smagiai laiką pra
leisti, malonėkit at
silankyt į mano už
eigą. Savininkė

Martha Grigas- 
Nakrošaite

3416 S. Wallace St. 
Tel. Boulevard 0850

3-Kambarių De Luxe Įrengimai, 
Pilnai $98.00

Šimtai kitų Bargenų Tikrai Aukštos 
Kokybės Įvairiausių Rųšių Tavoruose

Kreditas, Jei Norima, 
Jūsų Pačių Sąlygomis

-

ANTRADIENI KUMŠTYNĖS — Antradienį, birželio 
22 d., Čhicagoje įvyks pasaulio čempiono James J. Brad- 

. dock’o ir pretendento į čempionus, Joe Louis. Manoma, 
kad už įžangą žiūrėtojai sumokės apie nlilioną dolerių. 
Kumštynės įvyks White Sox’parke.

daus mėnesiui į Wisconsin 
Delis. Neteko patirti kaip ilgai 
juodu toj gražioj Amerikos val
stijoj atostogavo.

Beje, dar pravartu priminti, 
kad ponai Kaspučiai padovaho- 
jo jaunavedžiams , nupirkę iš 
Milda Auto Sales savininko 
Dom. Kuraičio Buick automo
bilių. —Rep. F. B.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms .

George Ploof, 31,
Slankė, 32

Emil Mertl, 34, su 
lieka, 21 ) <

Edwar Muska, 38,
Marilyn Van Steen,
Crystal Lake, I.)

Alphonse Martinkus, 22/ su
Sylvia Serpitis, 20

su Mabel

su Viola
34 (iš

Gavo 
Dįvorsils
* Antonie Kazdia nuo John Kaz_ 
da.' <

Remkitę tuos, ku rie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

KYLA ~——RŪŠIES * PAVOJINGA
■ ' • '' ' ■■■ -t .'''r’' , '

į Tiktai moksliSkas’pąralštlB tinkamai jums Į mus paralščiųi pritaikinti su pilnu pa-
♦ o 1 Ir i nf n 1 a viatral airi tutino” a Irviną ! afilrAiimil fd '

Į jums tikrai padės. Vengkite_ nemalonu-
u,-.. ------———“.t“/ L L-- i„. .

Į raiščio pritaikintojo rankas. Ąteikite.pąs ’ nariai nesveiki.
Specialistai Dirbtinų / 

Kojų, Rankų, Diržų 
Visiem Sudarkymam

| VYRAS IR MOTERIS! f 
j PRIŽIŪRĖTOJAI h I

Chicago Orthopedic Co., 183 Lake St
ARTI PRIE WEULS STREET

pritaikintais pagal skirtingą kylos rūšį stikėjimu J4
ElastikinSa pančiakos, diržai, braces, 

mų. Atsiduokite į patyrusio Experto'pa- pažeistiems, ėeverykai tiems, kurių eą*

—“kaInoS““ 
PRIEINAMOS

Nauja
KULTŪRA NO. 5
Tik ką atėjo nauja Kultūra, kurios 

• • turinys yra kaip seka:
Apie Pasaulėžiūros Formas—

................... J. Lazdauskas 
/Ispanijos pilietinio karo ir jo ilgo 
tęsimosi priežastys —

.. .... :...... :... Prof. P. Leonas 
Eilėraščiai ..... ...... . H. bųkauskaitė
Milžinas ...............  Saltykov-Sčedrin
Ėasaka ................ . H. ‘ Lųkauskaitė
Pastabos apie naujuosius romanus ir 

puošnųjį .stilių.. .... J. Radžvilas
Nemunui .... .......... Danąs Pumputis
Julius Janonis šiauriuose —

...... .    Kp. Petronis 
Dar nespausdintas ęilėrąŠtis ►—

................ Julius Janonis
Kaina 45 * centai ,
GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE
1739 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

I

.. . B
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911 West 33rd Street 
Užlaikome ' KUMPIUS ir kitus 
skanumėlius importuotus iš Lie
tuvos. Visi produktai yra tikrai 
lietuviški, nes jie yra gauti per 

BALTIC IMPŲRT CO.
809 West 19th Street• DIDELISIŠPARDAVIMAS

:■ ;■ ,t ■/

Fabriko ir Rakandų 
Mart Sempeliai 

Už MAŽIAU NEGU 1-2
FABRIKO KAŠTŲ

5-šm. Breakfast Setai ...........
Studijos Couches, pilnai .....
9x12 Orientalio Rašto Divonai
2- šm. Moderniai Parlojy Setai
3- šm. Riešuto Miegk. Setai ....
Moderniai Riešuto Bufetai .... 
7-šm. Riešuto Dining Setai .... 
Riešuto Komodės ....... .....
Riešuto Kuparai   .............. '
Riešuto Lovos ..........  ’
Liampos, Smokers, End Tables

3- kambarių įrengimai, 
Pilnai, $59.00

———— ■ -i

4- Kambarių‘ įrengimai, 
Pilnai, $79.00

1ADIS0N FURNITURE C0 1247 W.MADISONST
ATDARA SEKMADIENIAIS 10—5 

IR KIEKVIENĄ VAKARĄ

SIUSKITPER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

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

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

Sis įkyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastą daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo, 
čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar! 

Galiu pristatyti dabar ar vėliau — 
pagal sutartį. Pristatom bile kur 

Čhicagoje
Kainos perkant 4 tonus ar daugiau: 
Pocahontas Mine Run, Virginia

75% ęars ...........   $6.95
Pocahontas Mine Run, West Virginia

65% cars ..... .....................   $7.65
Illinois Lump .............    $6.05
Yąrd Screenin^ .... .................. $4.70
Petroleum Pilė Run ................  $8.75
Rex Egg or Glindo Egg ............ $6.90 
Mįllers Creek Lump ..........  $8.75
Black Band Lump ...........  $7.15
Chesnut Hard Coal ........... .... $12.70 
Coke Kappers ............... $11.20

ir kitokias anglis pristatom,v-
Pašaukit: Lafayette 8980 ;

OKSAS EXPRESSING 
4405 So. Fairfield Avė.

JOSEPH LEASES
frurnišių muveris. Taipgi pristatom 

anglis ir koksus. Greitas patarnavi
mas. šaukite bile laiku, mes jums 
patamausim teisingai.

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avenue 

Tel. YARDS 0965.

šeštadienis, birž. 19, 1937

MADOS

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Voųdrak Tel. Lafayette 4ffi60

Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
ŠFIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMĄMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
1803 WEST 47thr STREET (ARTI WOOD ST.)

m

taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40 colių

4417 — Merginai arba jaunai inoterei vasarinė sporto suk
nelė. Lengvai pasiuvama, pigi ir praktiška suknelė. Sukirptos 
mieros 12, 14, 16, 18, 20, 
per krutinę.

dau-Norint gauti vieną ar 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą* Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI 

už ................. ........
PALAGUI PAGELBA

LIGONINĖJE ........
PALAGO PAGELBA

NAMIE už :.............
EKZAMINAVIMAS

OFISE .....................
DOUGLAS PARK

$12
$50
^20

....... 51
HOSPITAL

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

Avenue
5727.

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST.
Tel. ENG. 5888-5840

Mieros

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L 

čia įdedu 15 centų ir‘ prašau

atsiųsti man pavyzdį No..............

per krutinę

(Vardas ir pavardė) 

(Adresas) 

(Miestas ir valstija)

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31st Street 
A. A. NORKUS, Savininkas 

Tel. Victory 9670

Pete YOUNG’S Tavern
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinės, Garden City 
alus, cigarai, cigaretei, saldainių, 
užkandžiai ir mandagus patarnavi
mas. Užeiga prieš lietuvių tautiškų 
kapinių vartus. Kviečia visus savi
ninkas,

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue
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Justice Park Grove. Gražus progra-

Miscellaneous
{vairus

FINANSUOSIM" 1937 miesto, val
stijos laisnįus. NEREIKALAUJAM 
ĮM0KĖJ1M0; 20 MĖNESIŲ IŠMO
KĖTI. Pilnas pertaisymas, taikių 
relining, ratų išlyginimas; body pa
taisymas; malevojlmas;. apmušalais, 
tairai* batarėjoš, antoihobilių radios, 
viršai- saugumo stiklai, fenderiai, 
etc. Apskaičiavimai ir towing dykai. 
Įsteigta 15 rtiėtų.

2509-11 MILWAUKEE AVĖ.
Vi^i telefonai Belmont 4844

5 4 ŠVIESUS KAMBARIAI iš ii^ 
kalio; toiletai viduje.; $7.00;

1905 So. Ruble Street.
' — 1 ' '■/ .'—7

DAKTARŲ IR DENTISTŲ DĖ
MESIUI: ofisai rėtidai,- 4155 Archer 
Avė., 6 kambarių flatai; karšto van
dens šiluma; 2 didėli kambariai šu 
lahgais į Archer Avenue. Nebrangios 
rendos. , ’* ‘

. sta&lėy Uėalty co.
179 W. Washington Street.

Randolph 7055

Business Chances
, Pardavimui Bizniai

TAVERN PARSIDUODA pigiai. 
Amerikonų apgyventa kolonija.

' / 650 W. 81st St._________

STAIGI proga
Pigiai pirkti gerą pelningą biznį. 

Karčiama, night' clųb, bowlingalleys, 
gražus bankiėtų saliorias ir kiti pa
togumai; Biznis eina visu smarku
mu. Vieta gera;'renda pigi. Dėl in
formacijų šaukite Victory 9163 arba 
rašykit,.. Box 637, c/o Naujienos, 1739 
So. Halsted St.

CLASSIFIED ADS.
III - ■ I I lill I !■ II 1J_ ■_ ^'.llll -Į-II IM——1*1 Į ‘  m IIHMU^

Birželio mėn. 20 -dieną Dambrausko ūkyje Lietuvos Jaunimo 
Kultūros Ratelis rengia pikniką šu išlaimėjiinais. Ktirie 
neturite kuom nuvažiuoti, tai bus trokas prie Chicagos 

. Lietuvių Auditorijos^ 3188 S. Halsted St., apie 10:80 vai.
ryto ir ištažluds apife 11 vAl. rytą.

Alfredas J. Butkus, koresp.
Teisybės Myl&tojij Draugystės 40 metų gyvavimo Jubilėjinis 

Piknikas įvyks sekmadienį, birželio 20, Leppos Darže, Ar
cher ir Kean avės. -
mas, gera muzika. Pradžia 11 vai. ryto. Kviečia Kuttiiltetas 

Kruopiškių Progresyvių Kliubo išvažiavimas atsibus iiedėlioj, 
birželio 20, Jefferson miškuose. Kviečiame visus atsilan
kyti. —D. M.

Birutės Choras nedėlioj, birželio 20 d., turės išvažiavinią i Sand 
Dunes, Ihd., Beverley Shorės, pas Petrą Kačerauską. Viši 
choristai ir kurie norite dalyvauti Birutės išvažiavime, 
9:30 vai. ryte bukite prie Western avė. ir 95<th St. žino
ma, tik automobiliais iš ten važiuosime j vietą išvažiavi
mo. —Valdyba.

Roselando Lietuvių Kultūros draugijos (Chicagos Lietuvių 
Draugijos skyriaus) piknikas įvyks sekmadienį, birželio 
20 d., Wildwood Picnic Grove, 127 ir Wentworth avė. Pra
džia 10 vai. ryte. —Komitetas.

“Bijūnėlio” gegUžihė-piknikas įvyks sekmadienį, birže’io 20 d., 
Jefferson miškelyje, su dainomis, žaismėmis, šposais, do
vanomis ir‘t. t. “Bijūnėlis” kviečia visus savo narius, drau
gus, rėmėjus ir kaimynus atsilankyti ir sykiu linksmai lai
ką praleisti. —Reng. Komisija.

Detroit, Mich., didelis Sąryšio piknikas. Piknikas yra rengia
mas birželio 20 dieną Beechnut Grove darže, ant Mlddle 
Beit Rd., tarpe Michigan ir Ecorse Rd. Pradžia 11 vai. ry
te. Muzika nuo 2 iki 9 vakare. Laike pikniko bus šaunus 
programas: dainuos Aido Choras ir svetimų dainorių. Kal
bės L. Priišeika. Vakare bus rodomi krutami paveikslai iš 
streikų eigos. Prie įžangos tikietų bus 14 prizų, $150 pi
nigais. Tikietus galima gauti iš anksto daug pigiau. Prie 
vartų įžanga. 25c. Visus kviečia rengėjai. —Alvinas.

Draugystė Š. Š. Petro ir Povilo ir Ukėsų Kliubas, DeKalb, Illi
nois, rengia pikniką sekmadieny, birželio 20 d., Dargužio 
miške, Sicamore Road. Visus kviečia atsilankyti Kom.

se mylios į Vakarii^D^ lietuvius kvie
čiame dalyvauti. Tą pačią dieną bus it aviačijbs diena, to
dėl bus visiems gera proga būti vienui- ir kiLuh ba abi vie
tos netoli viena kitos. —J. A. Vilkišiuš.

Šaunus piknikas Dariaus-Girėno Amerikos Legiono Posto įvyks 
rytoj, birželio 20 dieną, Ryan’s Woodš, 87th St. ir Western 
Avė. šokiai, žaidimai ir dovanos. Kviečia atsilankyti.

TADEUŠAS WALANTAWICZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 15 d., 8:45 vai. ryto, 
1937 m., sulaukęs 47 mętų am
žiaus. Girnas Lietuvoj, Vilniaus 
gub., Musninkų apskr., Kubos 
kaime.

Amerikoj išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nUliudiine 

pusseserę Oną Raznauskienę ir 
jos šeimyną, draugus, pižįsta- 
muš ir gimines Amerikoj, o Lie
tuvoj tėvus ir 2 seseris.

Kūnas pašarvotas randasi 
LachaviČiaus koplyčioj, 2314 
Ž3rd PI.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
birželio, 19 dienjp 1:30 vai. po , 
pietų; iš koplyčios bus nulydė
tas į Tautiškas kapinės.

.Visk a.a. Tadeušo Walanta- 
wičiaus giminės, draugai ir pą/ 
žįšfatni esat hubširdžiąi kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Pusseserė, giminės, draugai

. ’ . ir pažįstami.
I*aidotuvėsė patarnauja LaŲ" 

dotuvių Direktorius v>!r»
S. D. Ldchavicz ir Sunai.

Tel. Canal 2515

Tęl. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataikome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT roofing co. 
3216 So. Halsted Street

IEŠKAU' DARBO. Esu patyręs 
painteris ir popieruotojas.

JOE AUGAITIS,
1608 So. 50th Avė., Cicero, III.

Tel. Cicero 2633.

Furnished Rooms
1 21.. '■ i —J’

PASIRENDUOJA kambarys ir 
virtuvė vedusiai porai. 3515 West 
59th Place.

RENDON KAMBARYS pavieniam 
atsakomingani vyrui su ar be valgio 
Yra , garažas. 6930 So. MaplewOdd 
Avenue.

RENDON KAMBARYS su ’ visais 
patogumais prie dviejų žmonių.

Antros lubos.
U r 6735 So. Rockwęll.

t •
RENDON KAMBARYS prie ma

žos šeimynos. Visi parankumai.
3031 So.. Emerald - Avenue

3-Čios lubos. - *

For Rent
E X T R A

■ RENDON GAZOLINO STOTIS, 
Lon.exStar Inn, 5 ruimai. Tinkama 
visokiam bizniui. Renda $18.00.

Klauskit šavihinko N. Slishiš, 
3346 So. Halsted St.

i PASIRENDUOJA BUČERNĖ 
ar be fikčerių.

3824 So. Kedzie Avenue 
Lafayette 0427.

šu

Namų Savininkų Domei

s r. 2-79
KAMBARIUI

BRABEK'S
Telefonas PfcOSPĖCT 0094

7 COAL'
Anglys

Pirkite savo apieiinkės 
krautuvėse

PRANCIŠKUS GARALIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 16 diehą, 1:00 vai. po 
piel 1907 m., sulaukęs, pusės 
amž., glihęs KdUilo red.; Ma
žeikių apskr., Medziulenkių k. 
Viekšnių parapijoj.

Amerikoj išgyveno 33 metus 
Paliko dideliame huliudime 

rhoterį Rozaliją 2 dukteris: 
Stefaniją ir Auxilia; 
domą Švažą, brolį Adomą.-ir 
brolienę Aleksandrą ir jŲ Šei
myną, ir daug kitų giminių, O 
Lietuvoje motiną Ievą; brolį 
Antaną. 2 seseris Petronėlę ir 
Fhfncišką. jiį šėimyiias ir ki- , 
tus gimines. r -
Kūnas pašarvotas 6046 South 
Lafayette Avė.

Laidotuvės. įvyks panedėlį, 
birželio 21 d.» 8:00 vai. ryto iš 

.namų į šv. 'Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus' ge
dulingos pamaldos už Velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazim'ero kapines.^ , 

Viši A. A. Ptaiiciškauš Ga- 
ralio .^iminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžią! kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam pagkutinį patar- 
havimą ir atsisveikinimą.

Nulįydę liekame, \ 
Moteris. Dtiktferys, Motina, Se
serys, Broliai ir kiti gimines.

Rątatnauja laid. dif. J. F. 
Eudėikiš, tel. Yards 1741.

KAINOS KYLA! PIRKIT DABAR 
ANGLYS! ANGLYS! 
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

WILMINGTON COAL
V . nuo " ■
, *4.76

Ate Dabar ii VėžImais 
kainos Duš Daug aukstėš- 

Nfis kitą Mėnesį
RDistAtiMAD MiEstĖ IK

ihMUiili ui ........ m I Ii' i*iiiiiMim i'u

žentą A-

Sėėley 9329 
Dr. K. Niirkaltils 

yta šu 
ijh W.

1747 W. s Chieaįo Ave„ 8519 Com
merfeial .Avė. aSo.. Chicago, III. Pri- 
tąikd naujus akinius ir pataiso se 
nūs. Valandos: 9 iki 9 vakaro.

■Uit

Akiniai ant Kredito
*1.00 į savaitę

Dr. R. J. Berkovitz 
3505 S. Halsted St.

Tėl. Tardė. 3565 
Visą darbą garantuoja 

Lensuš dublikiioja-freimtiš pataiso

wffKkdv?«n«MKM

STATYKITE!
Tegul jūsų rendų kvitos nuperka namą. Mes pastatysime aht jtiSu 
loto murinę Ehglišh type rezidenciją, kuri noHntiėms bus pilnai 
įrengta dėl 2 šeimynų taip pigiai, kaip $5,850.00. šiame name turėsite 
sau gražų flatą, o antro flato lenda apmokės visas namo išlaidas.

Viską daro- 
ant 10—15 
kitus pata-

Urba Flower Shoppė 
Gėlės Mylintiepts—Vestuvėms— 

Banketams—-Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

v.
me ant lengvų f išmokėjimų. rnrupmam F,h.a. paskolas 
ar 20 tnetų. Padarome planus, duodame išrokavimus ir 
rimus veltui. Reikale kreipkitės prie

le yiąbkioi fųšies naujus' ir . taisome senus namus, 
it leriįvų I išribkSjįrių. Pįarupinam F,H.A. paskolas 
fnetti. Padarome plai

eikalfi. kteipkites prie . .JOHN PAkEL& CO.
GENERAL BUILDING CONTRACTORŠ

6551 So. Kedzie Avė. Tel. Grovehill 0306

PASIRENDUOJA APARTMENTO 
6 kdmbHHų fiatas aht dntrų lubų. 
Elektros refrigeratorius su janito- 
riaus Service. Yra ir garažas.
6628 So. Maplewood Avė. Atsišau
kite—' A. Cukur, 782 W. Cermak 
Rd. Tel. Canal 6070....... 1

RENDON STORAS, tinkantis bet 
kokiam biznitfi, arba parduosiu ir 
namą. 3322 So. Morgan St. ■ ■ v

Asmenų Ieško

FAIĖŠĖAU pusininkės į Taverri 
biznį, arba apsivėdimui mergihos ar 
moteries; kuri turėtų , kiek turto. 
Biznis yra atdaras ir išdirbtas.

1739. So. Halsted St., Box 635.

Partnėi’š Wanted
PARTNERIS reikalingas į -Elec- 

tfical Appliapcęą bį$ąį. Turi turėti 
$4,000 ar $5,000 įriyėstuoti. Gera 
apieliiikė. 9 JrethLTOj pačioj vietoj. 
Biznis yra dMirbt^^ ’

Rašykit: 1739,t South Halsted St.i 
Chicagp, I1L; Box 634.

Help VVantfed—Female
Darbininkių Reikia -

PATYRUSI , cMFRGINA; namų 
darbas; turi . bųfi gera virėja; nėra 
skalbimo; /savąs ''kambarys; $10.00.

. / < Austin 1000.

PATYRUSI TARNAITĖ; 2.0—35; 
abelnas barnų, dąrbhš; nėra virimo; 
lengvas ' skalbiil’ltts? vaikas; savas 
kambarys;, $$.0Q;.,įj/, Apartmėnt 506,

■ 2828 PitiegroVe Avėnue.

i ii-i ii i’M’ Siunčiam Gėles

- '•/'u*d

« * •. .

LOVEIKIS ątes
KVIETKiNINKAS

Gėlės VesitiVemB, Bhnkietuma 
ir Pagrabams. .

3316 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7314 '

• . / • • ( t » '1 *' r-

Remkne savo apieUnkės 
biznierius

I I

TAVERNA PARDAVIMUI, pilnai 
įrengta ir iŠidrbtas biznis, nebran
giai. Priežastį patirsite ant vietos.

8400 West North Avė./

Real Estate For Sale
Namal-Žemė Pardavimui

PAUL M. SMITH and COMPAN'Y 
Real Estate, Loans and Insurance

Tel. BOULEVARD 2800
Perkąri; parduodam ii mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu* 
riname namus, rakandus ir auto- 
mbbiliUs. Taipgi turime daug gerų 
namų pardąviihui arba mainymui už 
gerus bargenusgreitas ir teisingai! 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės '

4631 SO. ASL^AND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su JL J. Grisk

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARSIDUODA 3 aukštų mūrinis 
namas — 4 flatai po 5 kambarius— 
krautuvė ant pirmų lubų. Randasi 
280b So. Leavitt St> Parsiduoda pi- 
igai. Priežastis — per toli gyvenam 
nllb Chicagbs.

Rašykite A. Jtiodshukis; Box 
WoOdrUff< Wis.

TAVERNA PARDAVIMUI ne
brangiai. Arti dirbtuvių. Geras biz
nis, nebrangi renda. Parsiduoda iš 
priežasties kito biznio. ■ E.

2254 Blue Islahd -Ayentr$ <

PARSIDUODA TAVERNA šalia 
Lietuvių AuditorijOš, 3189 So. Hals
ted Street.

’ BARBECUE and RESTAURANT 
PARDAVIMUI, .47tb . and Halsted 
St. Viššl nebrangiai, Reikia par
duotituojau. šaukit: 
Boulevard 5374, po 6 vai. vakare.

TAVERNA pardavimui. Geras 
kampas, Ž/karų linijos. 5 gyvenimui 
kambariai, pig> renda. štymu apšil
dymas. 2458 So. Kedžįp Avė.
_ —-------- ------- i——G ' ■ ■■■.—_—

PARSIDUODA TAVERN biznis, 
išdirbtas, geroje, apielįųkėje. . Prie
žastį pardavimo patiriate ant vietos 

4070 Archer Avfehue;

GROSERNĖ — Nepaprasta proga 
Pigiai, Priimsiu mainais ūkį arba 
namą. Pigi renda.

1817 Eilėn St. arti Wood

' PARDAVIMUI tavernas su visais 
nąująis. įrengimais. . Du štorai prie 
krūvos, Užimti stalais. Parduosiu 
už piniią teisingą pasiūlymą. Prie
žastis'— turiu kitą biznį; ‘ 

6354 So. Kedzie Avenue
turiu kitą biznį; ,

. RĘIKALlNGĄf’ttERGINA < .^rię
abelųo namų dąrW Anna Morr^ ^j ,.s_.npRVpjkata 
53091, .Ųpriiell AYeį Tėl. B.Vitte^W n , 
8588?r/ ■■ ’' -i.-.

- i . '-'V

GINA; abęlnąs
■ 'šavas kąmba- 
7M , ■; < •
■SMOK

—-- ---------

GROSERNĖ ir Delicatessen parsi
duoda. Yra 5 kambariai pagyvenimui 
ir garažas. Renda nebrangi. Priež-ts- 

" .... .c, ,
' ■ 4540 So. Westėrn Avė. ’

namų darbasLį^ 
rys; gerasna±

• y Wiy*

PARSIDUODA KRIAUČIAUS ir 
Cleaniųg šapa. Pilnai įreiigta.

Kreipkitės Naujienos, Box 639,

REIKALINGOS® tiktai patyrusios 
MOTĘRYŠ^^įaiŠy^pm slftiduram sor- 
tųoti.' į METAL CO.

' Slale^' ?
Darbininkų Reikia

REIKALlRfGL Patyrę Alumiilp ir 
Brass MoldeHai^ Ruric gali Uždirbti 
po $1.0o ar daUg&U per valandą, i 
Cc ntrąl Pattern J and Fbundry C o ;

3J37 So. Sacramento Avė. . \ę:
—.-----------———----------------

FURNITURE FINISHERS 
būti ekspertai. Kreipkitės.

150'i Sol Peoria, 
Matykitę Mr. Dubin.

REIKALINGAS patyręs darbinin
kas į tdvėrhą Už baro dirbti.

2200 West Cėrmak Road

PARSIDUODA TAVERN. Gera 
vieta, renda pigi. Pardavimo prie
žastį patitslte ant Vietos.

2019 Wėst 59th Street.
i -ffWgįRį'W~ 

menų kampine krautuvė. Yra taver- 
no ’tikČėriair Patduosiu’ ''jpigiai, esu 
viena moteris. Arba priimsiu part
nerį. Kteipkites tik vakarais.

2042 So. Halsted St.

PARSIDUODA GROSERNĖ 
■Migiai. Visokių tautų apgyventą 
biznis geras.

3631 So. Union Avenue. *

Turi

H 1

reikalingas plasterman.
, Prbs.pect 1844. ..

Atsišaukite tiibjaUsi 2437 60th St.
i ii .Į.niiu........i r.-uiii. . -,,.1,........ -.i.---------

Business Chatices
ParilaViiĮįui Bizniai

PARSIDUODA TAVERNA—su ar 
be • namo-—iRilhąi lįidbi?ta.

, 5642 West 05th St.

TAVERNA Ut RESTAŪitANTAS, 
išdirbti; 800 Valdžios Samdinių dir
ba skfefsai gatvę. Reikia parduoti 
tiibjtttii Pafitiferiai tiesušitaikb. . 

1834 West 39th Street.

TAVERNA PASIRENDUOJA. Pi
giai '•— $25.00 į iriėhesį. $50 už rak
tą. 5413 Węntworth Avė.

TAVERNA PARDAVIMUI; gera 
vieta; išdirbtas " biznis; išvažiuoja iš 
miesto. 2331 Nbrth> Calįfornia Avė.
-------------------- TT----------- i-------------

PARSIDUODA BATŲ TAISYMO 
šapa. -Didelės. Jplauko.s, švari apie-, 
linkę. 2547 Wv.69th St.

PARSIDŲODA? TAVERNĄ .arba 
priima į partnerius. Biznis išdirbtas 
per tris mėtds. ./ Kamįiinis namas. 
Pirežastį patirsite ant vietos.

959 Wešt<71st Strėfet; ‘

ŠEŽONO GERIAUSIAS BARGENAS
TAVERNA pilhai įrengta, didelis 

b&raš, stalai ir budelės. Išdirbtas 
biznis, mažą tenda, rimtą priežastis 
pardavimui. 3147 So. Halsted St.

——- y “T"-' - - *" *

PARSIDUODA" TAVERN
‘j 

rč—nėra kito taverna atti. Joę

____________________ ___ *— Ge
riausia' vieta South- Šidėj. Prie teat
ro—bėrą kito tUverno atti. Joę.

■.6822? Sb.kvlffclšted Street. . • 
Normai 8743. • • ‘---—-

PARDAVIMUI TAVERNA, pilnai 
jrerigtd; lapai šeha yiėta; 8 kamba
riai. Dėl svarbios, priežasties <par
duosiu pigiai. 1 . /

6818 So. Ashland Avė.<<—-^4---- -^1
‘ PARDAVIMUI ARBĄ RENDA! 
moderniška taverna, Cafe styliaus. 
Parduosiu trobėsL jeigu pageidauja
ma. 1819 So. Carpėntėr St.'

.C-

PARDAVIMUI RUčERNė ir gro- 
sernė. feiznis kampinis, pelningas-, 
išdirbtas per daug metų. Savininkes 
nusipirko savo namą. Naujienos, 

Bok 638,

Automobiles
1933 PLYMOŲTH Sedan. Tikra- 

pirkinys, tik $245. , ”
Nėwbetry, 1025 No? Clark.

' * . • BĄRGĖNAS
PARSIDUODA kampinis, biznia

vus namas su tavernos , fikturiais. 
parduosiu ar mainysiu į, mažesnį 
namą. Rhndasl Bridgeporto apielin- 
kėje. Atsišaukite 6680 So. Talman 
Avė. Prospect 3938.

paKsiDDoda 4 pagyvenimų na
mas, 2 po 5, 2 po 4. štymu Šildo
mas, beveik n a Uja s. Randasi .ant 
Bridgeporto. Bridgeportiečiam yra 
gėi-as pirkinias. Atsišaukite:
A. “Z. MichitiliSi 2437 Wešt 69th St.

PARDAVIMUI 2—5 kambarių 
mūras su 4 kambarių mediniu kate- 
džiut PėčiUm aį>šildbma. $950.00 įmo
kėti,. balansas kaip renda. Kaina 
$2750. šaukit Richard .

Boulevard 7181
PARSIDUODA BiZNIAVAS NA

MAS, šfotds? ir 2 flatai su skiepu. 
Tas pats rendauninkas laiko taver
na apie 3 mėtai. Pilna kaina $3,500. 
Lengvais išmokėjimais. Taipgi kitų 
bargenų,

Z. S. MICKEVICE and CO. 
6816 So. Western Avehue 

Hemlock 0800.

PARDAVIMUI 6—4 kambarių 
mediųis; pečium apšildomas; 18Q8 
W. 46th Si.; $900.00 Įmokėti; balan
sas kaip renda. Šaukit Richard 

Boulevard 7181

Farms for Sale
• Ūkiai Pardavimui

PERKAM, PARDUODAM, MAI
NOM NAMUS, FARMAS, LOTUS, 
Morgičius; Visokius biznius Ameri
koj ir Lietuvoj. Kas ką turite par
duoti arba norite pigiai pirkti, krei
pkitės ypatiškai ar laišku pas

C. P. SUROMSKIS and CO.
6551 So. Kedzie Avenue.

Tel. Grot rhill 031)6.

100 ĄKERIŲ FARMA pardavė 
mui Michigane, su mašinomis ir 
gyvuliais. Pardavimo priežastįs liga. 

JOHN DĄBAŠ1NSKAS, Jt.
1505 So. 49th Court.

' 8 KAMBARIŲ MŪRINĖ bunga- 
low; tile stogas; kampas; 2 veni
nės; 3 karų muro garažas; • idealus 
namas profesijos žmogui.

4157 West 21st Place.

PARDAVIMUI 27 AKRŲ FAR
MA; natijas 6 kambarių muro na- 
mds; La Porte, Indiana; arti mies
to. 1789 So. Halsted St., Box 633.

PARDAVIMUI arba mainymui 37 
akerių farma su • visu staku arti 
Chicagos.

3214 So, Union Avenue

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
medinę 6 kambarių buiigalow; 2 lo
tai šalę. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant bizniavo nedidelio namo.

Sayininkas 2341 So. Leavitt St.

7 KAMBARIŲ NAMAS pardavi
mui — $8,750: arba mainysiu ant 
2 flatų. 1268 West 74th Place.

FARMA PARDAVIMUI; 70 mylių 
nuo Chicagos; 120 akrų geros far- 
meriauti žemės esančios prie vieške
lio U; S. 30; arti miestelio. Geri 
trobesiai. Reikia parduoti, kad išly
ginti palikimą.

Hamlet, Indiana, Route 1, 
P-lė Zemaičunas.

COTTAGE PARDAVIMUI arba 
išsimaino ant 2 flatų namo —Par
duodam labai pigiai.

4240 So. Artesian Avė. , •

DIDĖLIS IŠPARDAVIMAS NAMŲ 
—MARŲUETTE PARKE IR.

BRIGHTON PARKE
į 17 cottages nuo $2300 ir aukŠČiaū 

lŠ?blirigaiows riūo $39Č0 iY ’aiirfSč? 
14 dufiečiai . po 5 arba’ 6 kamb.

nuo $5,800 ir aukščiau.
18 keturflečių nuo $7500, ir aukšč.
12 bizniavų namų nuo $4800, ir 

aukščiau.
9 dideli namai nuo 10 lietų iki 18 

fletų, kaina $23,500 ir aukščiau.
7 maži namai su lotais prie ša

lies, netoli šv. Kazimiero kapinių, 
nuo $1,800 ir aukščiau.

37 farmos
Įima pirkti labai pigiai arba mainyti 
ant namų.

C. P. SUROMSKIS and CO.
6551 So. Kedzie Avenue

Tel. Grovehill 0306.

visokio didumo. Ga-

Musical Instruments
Muzikbš Instrumentai

PARSIDUODA GERAS RANKŲ 
DARBO SMUIKAS, orkestros bara- 
banas ir turkiški cimbolai. Frank 
Kuzmąrskis, 2635 West 39th PI., 
prie pat Archer Avė. Kasdien ir 
nedėlioj iki 12-tos atdara.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai 

IŠPARDUODAME BARŲ FIKčE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi štorų 
fikčerilis dėl bilė kurio biznio įskai
tant svarstykles, registėriuš ir ice 
baksius. Cash Urba ant išmokėjimo. 
Pdmatykite mus pirm negu pirkai
te kitillr.

, S. - B, SOSTBEIM & SONS 
19į5 SO. ' ŠTATE STREET 

CALumet 5269.
fAVBRNO FIKčDRIAI beVeik 

nauji. Patdtiosiu Už $35Q.Ql).. Alaus 
trokas, Fordas,, 1% šuhkumo, beveik 
naujas, itgi už $350.00 —turi būt 
greitai Randuotas. 10419 So. State 
St., aiitras aukštas. Tel. Pullman 
5204 tątpe 6 ir 8 vakare. z

------------ --------------- ---------- -- ----------——r------- i------ ——.

PARDAVIMUI 3 krėslų BARBE- 
RIO į fikČetiai, nes turiu dvejus ir *4 
kambarių takanduš. 657 West 18th 
Street; . . ■ ! ■ ’ •

.................m,     . i , , Į............... , ,,

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

1 jt j „ ; H £.

PARSIDUODA BIZNIAVĘ LOTAI 
—ant Ąrcher prie Harlem—-Vienas 
kampihis — pigiai atba mainysiu 
ant aiitomobiliaus ar namelio.
. . 246Q West 45th Place.

- EXTRA RaRGENAS 
PARDAVIMUI mūrinis bungalow

5 kaiųbąyių-
7219. So. lįųzarĮ štreęt.. ,

. BARGENAŠ: Pardavimui 10 apart- 
njentų namas' su 3 Storais, Brightbn 
Park. Kreipkitės P. SLOGEB, »

' ' - Canal 1056.7

BRIGHTON PARK
2 aukštų medinis namas 
2 — 5 kambarių flatai, 
cementinis skiepas. 3 
kambarių fiatas skie
pe; Moderniškas, platus 
lotas. Specįalis barge- 
nas — $4550.00.

Savininkas .
' 2608 West 47th St.

FARMOS — FARMOS 
Pardavimui arba

MAINAMS '
Yra didžiausia proga dabar 

pasirinkti gerų farmų Ir ne
brangiai visokio didumo.

Kas } norite, galite mainyti 
'biznio* priTpertes ant fanlių su 
gyvuliais ir su visomis maši
nomis. Laukai apsėti. Galima 
niainyti į Chicagos prapertes, 
biznius — saliunų arba kokį 
groserį. Turi būt geroj vietoj.

Dabar gera prt)ga farmas 
pamatyti. Išvažiavę pasivaži
nėti galite atvažiuoti pasižiū
rėti. Nuo Chiiagos tiktai 150 
mylių. 1

Dėl platesnių informacijų 
apie fartiias kreipkitės ypa- 
tiškai arba laišku šiuo adresu:

ANTON PANIUSKI
Campbellsport, Wis. R. 2 
Atvažiavusiems visiems vie

ta bus priimti, bus duota pa
tarnavimai, o kas laiškais at
sišauksite, tai bus atsakymai 
duoti su paiškinimais apie 
farmas.

PARSIDUODA 3 flatų namas su 
štdru, arba mainysiu ant farmos. 
Agentai neatsišaukite.

4213 So. Cdmpbell Avė, >

4 FLATV MEDINIS, 4. kambarių 
kiekvienas; atikas, pėčiais apšildo
mas; toiletai, arti 45th-Honotfe. Kai
na $3000. Išmokėjimai. Vojtech and 
Son, 5442 So. Dafilen. \

V asarnamiai-Rezortai
SummerResorte 

VASAROTOJŲ ATYDAI!
LABAI PATOGI VIETA vasaro

tojams. Turim gražius, kambariu^ 
prie ežeto ir prie Upės. Netoli mies
telio, geras privažiavimas su auto* 
mobiliam ir traukiniu, 62 mylios 
nuo Chicagos. Kelias 83 ir 45.

PETER BERNOTAS, 
Box 77, 

Silvėr Lakė, Wis.
......... i ............................ •

ĘARSIDUODĄ FORECLOSERIAI.
2, 3, 4, 6 if TO flatų apartįnehtai 

ir kelios gtažips " biiiigalows ■ Mar- 
ųuette Parko 'apielinkėj. Labai pi
giai. Kainas 'Suteiksime tiems, ku
rie bUs užinteresuoŲ tokius namus 
apžiūrėti —•, jėigu patiks, pirkti.

BRIGHTON PARK — 2-flatis po 
6 kambarius, apšildomas arti gatvė-, 
karių, $5700. t .

Kitas 2 aukščių mūrinis — 4 ir 3 
kambariai, labai dideli — apšildo
mas;’ gražus basementaS, 2 karų ga
ražas. Kaina $5,000.

Taipgi 4 kafhbarių cottage ir 2 
kambariai žemai, arti gatvėkarių. 
Kainą $1,900. arba nirkite deed’ą nž 
$300 cash, o morgičius $1,650 mokė
kite po $14.00- į mėnesį.

Taipgi medihis hamas? Storas su 
4 kamb. pagyvenimui, pačiam gy
vam biznio cehtfė, kaina tiktai 
$1.500.

Taipgi farma 40 ■ akerių Michiga
ne, su budinka's, kur laikė 4,000 
vištų. Farma stovi ant dviejų State 
Highways. Tinkama . gazolino sto
čiai. hTrout CHėk” bėga per žemę.

Geriau rašykite laiškus ir sugėdy
kite jūsų laiką, mes ant reikalavimo ! 
duosime pilną aprašymą nanių*

CHARLĖŠ URNIČH, 
56 West Washington St.

'■ Rooni 514*

ir kelios gražios bUhgalows ■ Mar- 
ųuette Parko Mpielinkėj. Labai pi
giai. Kainas suteiksime tiems, ku-...
apžiutėtf

6 kambarius, apšildomas arti gatve-.

aukščių mūrinis

Financial
Finansai-Paskolos

SKDLINAM PINIGUS
• Renkam morgičius ir bbnuš.
• Išmainotn it perkam namus, lotus 

ir ųkes.
Jungtinėse Valstijose it Lietuvoje.

NAMON CDMPANY
/ 0757 S. WfcSTEfcN AVĖNUfe ..

labakti Krautuvės
Tbbabęb StbtėB

MAX KOHN—Turim rusišką, tur
kišką tabaką. Pypkes, čigaretUs, fci* 
garus. Kviečiame į musų krautuvę. 
1728 So. Halsted St., Tel. Canal 9345

, , , 1A .Uli a ui A-. i«   i,ifc.i Į'tu i . fc.-. »,

INSURANCE

(APDRAUDA)
PlKKIMO-PAftDAVIMO 

PASKOLŲ IR VISOKIUS KITUS 
RAŠTUS PADARO PATYRĘS 

VIEŠAS NOTARAS
J. J. Hėrtmanavičius 

814 W. 38rd Street 
Tel. CALUMET 6191.



CHICAGOS STADIONE
-—i——.

Minia ir kalbėtojai pasmerkė plieno mag
natus ir Chicagos valdžią

. . ' i ’ . > • * - • •

“Judas išdavė Jėzų už 30 
skatikų, bet Chicagos policija 
parsidavė ’ plieno magnatams, 
negaudama nei tiek”. Taip iš- 

' sireiškė Van A. Bittner, rajo- 
ninis plieno streiko vadas, kal
bėdamas C. L 6. masiniame 
mitinge, kuris įvyko ketvirta
dienį vakare, Chicagos stadio
ne. j

Ten susirinko apie 18,000- 
20,000 žmonių, kurie neapra
šomu entuziazmu plojo kalbė
tojams už kiekvieną žodį apie 
plieno streiko kovos laimėji
mą... Lygiai taip karštąi jie 
rodė pasipiknimą, švilpimu ir

įsigijo Gražų 
Vasarnami;
Kviečia Atsilankyti

CICERO. — Seni vietos gy
ventojai pp. Stašaičiai, gyv. 
1605 So. 49th avė. turi įsigiję 
gražius namus ir jau keli me
tai, kai turi įsitaisę gražų va
sarnamį prie Gagės Lake, R. 
21 apie 45 mylias iš Cicerus.

baubimu, kai tik kalbėtojai 
suminėdavo plieno magnatų, 
majoro Kelly ir Chicagos po- 
licijosrvadų vardus. . s

Svarbiausiu • vakaro kalbė
toju buvo Thomas Keiinedy, 
Pennsylvanijos valstijos vice- 
gubernatorius ir angliakasių 
unijos sekretorius, kurią atvy
ko kalbėti už John L. Lewis, 
vyriausią C. I. O. vadą. Le- 
wis negalėjo atvykti, kai fede- 
ralė valdžia ketvirtadienį 
staigiai padarė intervenciją 
plieno streike, ir jo taiky
mui paskyrė trijų žmonių ar- 
l)itracinę komisiją.

p. Stašaitis apsirūpins su šaltu 
alučių. 1

Tad, -atvažiuokite./ kaimyną 
aplankyti ir . pažiūrėti kaip 
gražiai gyvena. — K. P. D.

Elena ir Mikas

Susitaikė
Šiandien kviečia savo dratb 

gus ten tyram ore, paviešėti ir 
laiką praleisti. P-ia Stasaitie-s 
nė gera ir sugebanti šeiminin
kė pagamins gardžių valgių, o

Po kelių vizitų į divorso tei
smą ir po daug ginčų, Mikas 
ir Elena Bętėnas vakar paga
liau susitaikė. Betėnas nutarė

•—   o v/ - — .

5846 So. La Šalie Street,
? Ginčai tarp Miko ir Elenos 
kilo, kai paaiškėjo,, kad Mikas 
tebuvo jos vyras naktį, o die
noms ji turėjo kitą. Vėliau 
Elena nuo antrojo nusikratė, 
bet vos neprarado ir pirmojo.

Cuneo Press teisme 
Su Dr. Towhsęnd 
Dėl Skolos

Cuneo Press iškėlė teisme 
bylą prieš Dr. Townsend už 
skolas. Dr. Townsend yra pa
garsėjusios savo senatvės pen
sijos planais Organizacijos 
viršininkas, kuri liko skolinga 
Cuneo Press . kompanijai su
moje $7,663.64. Skola pasidarė 
spausdinant • jo sayaitraštį. 
Townsend National Avęekly.

, ,,    ...    , T 

J " ■ ’ *• v*. '

Pamatykite Hitlerio 
Uždraustą Dramą

Pirmadienį, birželio 21 d. 
Howell House eis kalbamųjų 
paveikslų drama “Drums of 
Doom”. Pradžia ^8:15 vai. vak.

Dramoje atvaizduota karo 
baisenybės. Ji uždrausta Vo
kietijoje labai užgirta kri
tikų. Jokios įžangos mokes
nio nebus, tik prašoma įmes
ti kiek į karbonką išlaidoms 
padengti, ' — Sp.

Pateko Į »
Policijos Rankas

\ \ ' • , - -------------- ------- !----

■ ' • •Vi

v Thomas Jamraz, 17 nietų 
amžiaus, gyv. 3110 So. Troy 
gat, pateko^ policijos rankas 
už rašinėjimą grąsinančius 
laiškus pasipinigayimo * tiks
lais. Parankos paskirta $lį000.

Jis yra Lindblom aukštes
niosios mokyklos mokinys.

Prisipažino Papildę 
Per Tris Savaites 
22 Vagystes

I ——------------
.. ..y., ■ • - ■

Vakar minėjome kaip už 
nakties sauvalios darbus pa
teko į policijos rankas trijų 
vyrų ir keturių moterų gengė. 
Šiandien jau galime pranešti, 
kad iš tos gengės du vyrai ir 
keturios moterys - prisipažino 
per tris savaites papildę net 
22 vagystes.,

Nenustatyta tik ' Rudolpho 
Kacic, buvusio kalinio žygdar
biai. Tardymas tebeina.

DeKalbiečiai Ryt 
Važiuoja Piknikan

'■ *4' :i....j.

Rytoj DeKalb, 111., Draugija 
Švento Petrp ir Povilo ir Ukėsų 
Kliubas rengia pikniką Dargu
žio miške^ prie Sycamore Road. 
Rengėjai kviečia'visus vietos ir 
a'plielinkės lietuvius atsilankyti.

Iš Policijos 
Viršininkų

Frank Skultety, 22 m., gyv. 
10630 Mackinaw g., iškėlė ieš
kinį apygardos teisme sumoje 
$50,000 prieš policijos komi- 
sijonierių James P. Allman, 
kap. James Mooney ir kap. 
Frank Kilroy.

Jis kaltina policiją už tai, kad

, • *<*v**K7VVJ JUAVVUj A A. •

gt. ir Green Bay road jį nekal
tai sužeidė ir sumušė.

Streikas Bridgepor- 
to Statinių Sandėlyje

BRIDGEPORT. — Vakar ry
tą streiką paskelbė Johnson 
Cooperage Company darbinin
kai, reikalaudami geresnio atly
ginimo ir lengvesnių darbo są-

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Etinės Kultūros Dr-jos Centro* Valdyba šaukia bendrą 

visų laisvamanių kuopų narius į susirink mą, kuris įvyks 
penktadienį, birželio 25 dieną, Chicagos Lietuvių Audito
rijoj, 3133 S. Halsted. St. mažojoj* svetainėj, kaip 8 vai. 
vakare. Susirinkime bus perskaityta Centro Komiteto pri
rengta principų deklaracija ir įstatai, o po to bus disku
sijos. —L. E. Kultūros Centro Valdyba.

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiškas ir Pašalpinis Kliubas 12 
Ward laikys pusmetinį susirinkimą sekmadienį, birželio 20 
dieną, 1 vai. popiet, Hollywood svetainėje, 2417 W. 43 St.

Paul J. Petraitis, rast.
Nedėlioj, birželio 20 d., T vai. po pietų, West Side svetainėje, 

2244 W. 23rd St., įvyks svarbus Dr-jos “Lietuvos Ūkinin
ko” mėnesinis susirinkimas. Bus daug svarbių reikalų 
svarstymui. Taigi malonėkite visi susirinkti.

J. žurkauskas, pirm., Ieva Lukošiūtė, fin. rast.
Chicagos L. Vyrų Choro- nariai susirinkite sekmadienį, birže

lio 20, 10 vai. ryte Neffo svetainėn. Papraktikavę visi 
trauksim į Keistučio Kliubo pikniką, kur esam nutarę dai
nuoti. -—D. M. '

r
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PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
MAIRONIO JVfUZlĘJpS — šis 'muziejus yra Maironio namuose Kaune. Jame yra trys 

kambariai. Viršuj matome poeto darbo kambarį, o apačioje — svečių. Muziejus mums 
atvaizduoja tą namų aplinką, kuriojejpoetas paskutiniu laiku gyveno įr kure.

SVEČIUOSE PAS PRE
ZIDENTIENĘ — Daugelis 
mergaičių norėtų būti šitos 
šokėjos vietoj. Ji yra Ro
bertą Jonay, neturtingų tė
vų duktė, iš Florida valsti
jos. Prezidentienė Roosevel- 
tienė, besilankydama Flori
doje, šokėją pamatė. Jos 
grožis, išauklėjimas ir ga
bumas Rooseveltienei labai 
patiko ir ji nutarė pagelbė
ti mergaitei prasimušti vir
šun. P-lei Jonay atvykus 
Washingtonan, ji buvo pa
kviesta apsigyventi Baltą- 
jani Name- Acme Photo

LIETUVįŲ TAUTINIO ATGIMIMO pranašas ir dai
nius poetas prel. Jonas Mačiulis-Maironis (1862. X. 21- 
1932.VI.28). Birželio 28 d. visi lietuviai iškilmingai mini 

m. jo mirties sukaktuves.

•l

NAUJAS KARO LAIVAS—
U. S. S. Dunlap, naujas U.

statytas Brooklyno jarduo

PRIEŠ TEISMO REFOR- 
MĄ —Senatorius- Josiah 
W. Baijey iš North Gardi
na (dem.), kuris senate už- ’ 
gyrė teisių komisijos did-

IŠTEKĖJO — Rųth Phe- 
lan, buvusi Cook County 
School for Nurses mokinė 
ir oro slaugė American Air
lines ; keleiviniuose lėktu
vuose, kuri įžengė į milio-, 
nierių šeimyną, ištekėdama 
už Roy H,/ Faulkner. Jis 
—_____ : . a..

v
H'

‘ DIRBA, BET NE PLIĘNĄ — Užvakar Chicagon atvyko federalės valdžios in- 
vestigatoTiai padaryti South Chicago skerdynių tyrinėjimą, šiaip jokių kitų įvykių 
streiko fronte nėra. Iš streiko paliestų liejyklų dalinai tedirba Republic. šiek tiek

• ■<r - - 1» • 1 1 _ i i—J-— 1.   —Ii_______
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Vyrai!! Laikykimės!
Jau daugiau, kaip mėnesis 

laiko praslinko nuo “Motinos 
Dienos” paminėjimo, bet man 
dar ir šiandien gerai prisimena 
tas jau įprastas moterų pasi
didžiavimas motinystės pareigo
mis...

Ir ko jos ten neprirašė! Kaip 
tik jų moteriška savijauta 
joms diktavo, taip jos garbino 
pačios save... O apie Tėvą nei 
mur-mur, tartum kad pasaulis 
be Tėvo žinios susikūrė...

O tuo tarpu taip nėra. Šian
dien visas civilizuotas pasaulis 
žino, kad Dievas pirmiau nu
lipdė Adomą — Tėvą “ant pa
veikslo savo,” ir tik vėliau tam i 'pačiam Adomui šonkaulius su- 
marmalinęs šiaip taip subildino 
Ievą. Negana to, šventame raš- 
te juodu ant balto storai yra 
parašyta, jog Motuzėlis gyve
no ant šios ašarų pakalnės net 
999 metus.

Tiek išgyventi tai ne baikos! 
Nevien tik Motuzėlis taip ilgai 
gyveno, buvo ir daugiau.« tokių, 
kurie gyveno po kelis 'šimtus 
metų. Na, o šiandien net tur
tuoliai, tokie kaip Rockefeleris 
negali dasipirkti ligi šimtinės! 
O tai vis dėl to, kad moterys 
pasiglemžė nuo vyrų gimdymą 
ir tuomi sutrumpino žmonių am
žių... Kada vyrai vyrus gimdė 
(taip šventame rašte pasaky
ta), tai ilgai ir gyveno, ir aš 
stačiai stebiuosi, kaip vyrai ši
tame reikale moterims taip 
lengvai nusileido?...

Jeigu aš tuo laiku bučiau gy
venęs, tai be mūšio tikrai būt 
neapsieita! Na ir kaipgi, juk 
reikalas eina apie žmonių ilgą 
gyvenimą, reiškia^jsvarbus!

... ... Atrado,.kad 
tapo, jie moterims nusileidžia 
kiekvienam žingsny.

Ten, kur seniau viešpatavo 
Tėvas su kančium rankoje,

šiandien jau jo merą'. Jau iš jo 
pamažėl išvilioję ir pasiglemžia 
visas teises sau ta silpnutė, 
“švelni ir meili” .kaip kačiukė 
moteris! Ir kur tik nepažvelg
si, visur pastebėsi, kad mote
rys stačiai lipte lipa vyrams 
ant sprando... žmonės sako — 
“Pasaulį valdo vyrai!” Na, o pa
sakykit, gerbiamieji, kas gi vy
rus valdo? Aišku, kad mote
rys!!! - '

Taip dalykams einant, tikrai 
baimė ima ir liūdnas likimas 
vyrus laukia. Svarbiausia, kad 
tam visam Tėvų pažeminimui, 
iš moterų pusės negalima' už
kirsti kelio. Jos kasdien vis ko
kį pors šposą iškirs, kad Tėvą 
teises susiaurinti, štai, ahą die
ną parėjęs nuo darbo paval
giau ir pradėjau marškinių ran
koves raityti. Maniau sau, in
dus suplausiu, bet kur tau! 
Mano Agnieška pamačiusi, kad 
suriks:

—Tai ką, — sako ji, — ar 
tik ne indus ruošiesi plauti? 
Indų plovimas ne vyro darbas 
—pridūrė.

Negi eisi peštis žmogus su 
tokiu silpnu sutvėrimu, kaip 
moteris. Nusileidau. Atsisėdau 
ir galvoju:

-^-Jeigu žmogus būdamas ofi- 
ci-alis šeimynos galva ir Tėvas, 
beturi pilnos galios nei indus 
plauti be moters leidimo, tai jau 
aišku, kad Tėvai savo likimu 
turi susirūpinti, — ir tai kuo- 
greičiausiai! \

Labai dėkų “Naujienoms,” 
kurios sumanė pagerbti Tėvą ir 
tuomi davė kaip ir progą nors 
trumpai tėviškus “skausmus” 
Pasauliui parodyti... Vyrams pa
tariu nepasįduot ir koypt už sa
vo teises:Šūgimdymu 
nebuvo, bet indų plovimą tikrai 
iškovosime. _

Dzūkų Jonas.

Tėvų Diena
Ražo BOBUTE

20 die- 
pašvęsta

kad tai

AMERIKOJ birželio 
na, “Dad’s Day,” yra 
pagerbti visus tėvus.

Daug žmonių mano,
yra tik biznierių prasimanymas 
publikai mulkinti, kad daugiau 
pinigų iš jos ištraukti. Iš dalies 
gal ir yra tame šiek tiek teisy
bės, bet,' iš kitos pusės, Ar tai 
nėra bandymas atgaivinti ir pa
laikyti artimesnius ir malones
nius santykius tarpe musų jau
nuolių ir senių — .Xyų?

Daug tėvų ir jų vaikų, ypač 
tarpe lietuvių, yra taip atsito
linę Vieni nuo kitų, kad ne tik 
meilė ir simpatija yra dingu
si, bet ir paprastas įvertinimas 
—žmoniškumas yra dingęs.

Dar daugiau: yra įsigyvenęs 
nepaliaujamas piktumas, išme
tinėjimas, niekinimas ir kerš
tas. , .

Vaikai jaučiasi nuskriausti, 
kad tėvai jų nesupranta. O tė
vai verkia, kad vaikai jų nepai
so, negerbia, nepripažįsta, kad

jie yra tėvams skolingi, kad 
jiems gyvybę davė, išauklėjo.

Bendrame musų gyvenime 
tenka tiek daug pakelti įvairių 
nesma’gumų, tiek daug širdies 
skausmų, iš pavydo, keršto ir 
niekinimo nuo kitų žmonių, kad 
rodos, tėvai ir vaikai turėtų 
stengtis viso to bent savo na
muose kiek galima vengti.

Tėvai, būdami daugiau paty
rę gyvenime, turėtų stengtis, 
kad namai jų vaikams butų 
smagiausia, laimingiausia ir 
simpatingiausia vieta pasauly
je! Kad jų yaik’ai galėtų jaus
tis, jogei čia jie ras paguodą — 
čia išgyš jų visos žaizdos ir 
pranyks širdies skausmai...

Rašytojas Ralph Waldo E- 
mersonas yra išreiškęs: “Hap- 
piness is a perfume yoų can- 
not pour on others without get- 
ting a few drops on your- 

ir todėl 
sveikinu lietuvius tėvus ir lin
kiu sulaukti laimingesnės kitos 

tTevų Dienos.

self.” Aš tuo tikiu -

Jis Tėra Tik Mažas Berniukas
(Autorius Nežinomas)

LAUSYK

R Y TOJ
TĖVŲ DIENA
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VISIEMS TĖVAMS LINKIME
GEROS SVEIKATOS IR. ILGIAUSIŲ METŲ

Tėvui
-M

K, tegu sako man, kad tu seniai jau miręs, 

kad nėr tavęs, kad žodžiai tavo nuaidėjo,
• - ’l / " ■ 4 ' ' ' |

ir nežinia', kokiam danguj, kokiuose tyruose 
užgloste pėdsakus tavuosius vėjai.

Tu gyvas man esi, buvai ir liksi

Tai tavo širdį plakančią jaučiu savyj e 

ir atmintį rūpestingiausių žvilgsnių
> ■ . . ' ■■ ■ ■. ' 

saugiai, kaip kūdiki, nešu glėbyje.

Aš gi žinau — tai tavo geros rankos 

mane paklydusią miegan nuglosto 

ir beprasmingų kančių prakaitą 

dukrai nuvargusiai nušluosto.

Kai paskutinę dainą išdainuosiu,
• ■ • : . ’ • ■ . ■ •
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žinau, viską atleisdamas mane priglausi,

todėl aukštai iškėlusi širdį nešuosi,
kad tau nesuteptą grąžinčiau dovaną brangiausią

Ir tegu sako man, kad tu senai jau miręs, 

kad nėr tavęs, kad žodžiai tavo nuaidėjo, 

ir nežinia kokiame danguje, kokiuose tyruose 

užgloste pėdsakus tavuosius vėjai./.

‘—Kai musų tėtis piršosi ma
mai, tai jis jai gėlių ir saldai
nių visuomet atnešdavo. Dabar 
jis to nebedaro*

H. LukaUskaite

sunau, aš noriu
tau žodį tarti, tavęs atsi

prašyti. Nedaro tas skirtumo, 
kad manęs negirdėsi. Tu' mie
gi savo mažutėj lovelėje, kumš- 
čiukę sugniaužęs po veidu, o 
tavo skaistus plaukučiai prili-/ 
pę prie prakaitu / suvilgintos 
kaktos’. Tyliai, aut pirštų gajų 
aš įsigavau į tavo, kambarį. Tik 
valandėlę ! atgal, kai aš skai
čiau4 laikraštį, išsitiesęs savo 
minkštoj kėdėj, didelis skaus
mas apėmė mano- širdį. Sąžine 
man griaužė. Aš negalėjau iš
kentėti. Nusikaltęs, aš atėjau 
prie tavo lovelės...

štai apie ką aš galvojau, su
nau. Aš buvau piktas. Buvau 
tau negeras. Aš bariau tave, 
kai besirengdamas mokyklon 
tu nenusiprausei, tik apgraibo
mis apšluostei veidą rankšluoši- 
čiu. Aš piktai kalbėjau*, kai ne- 
nusivalei s^vo batukų. Aš bal
siai sušukau, kai radau tavo 
daiktus išmėtytus ant griridų.

Ieškojau aš priekabių ir pus
ryčiaujant. Tu papylei savo 
pieną. Rijai nesukramtytus 
kąsnius. Ant stalo užkrovei sa
vo alkūnes. Per storai sviestą 
tepei ant duonos. O kai tu nik
ėjai žaisti, o aš išbėgau į dar
bą, tai iškėlęs ranką man mo- 
jei ir šaukei,' “Sudiev, Tėti!” 
Aš-gi ( atsisukau susiraukęs ir, 
atsakiau, “Gražiai stovėk, iš
tiesk pečius!”

Nekitaip buvo ir po pietų. 
Pareidamas namo pamačiau, 
kad tu atsiklaupęs ant žemės 
žaidei rutuliukais. Tavo koji- 
nėse buvo skylės...Aš padariau, 
taW didjei^ą< priešė’yį * ;" 
draugus, nuvarydamas tave na
mo ir per visą kelią sakyda
mas tau pamokslą. Kojinėš 
yrą brangios — ir jeigu pats 
jas pirktum, tai nebūtum toks 
neatsargus! Įsivaizduok, sunau, 
aš, tėvas, tau taip kalbėjau! 
, Ar atmeni, sunau, kai vė
liau įėjai į mano kambarį ir 
radai mane beskaitanti laik
raštį? Tu įėjai taip tyliai, bi
jodamas, nuleidęs akis? Kai aš 
žvilgterėjau į tave per petį, 
nekantrus ir suerzintas,/ kad 
mane sutrukdei, tai tu baimės 
apimtas sustojai tarpduryje. 
“Ko nori?” aš riktelėjau. V' .

Bet tu nieko man neatsakei, 
tik vienu šuoliu puolei man į 
glėbį, 1 apkabinai mane savo 
mažytėmis rankomis ir pabu
čiavai, ne sykį, bet glaudeisi 
prie manęs ir bučiavai ir bu
čiavai, tiek daug kartų, išlie
damas man sąvo meilę, kuri 
taip karštai 'dega tavo mažu
tėj širdyje! Tą meilę, kurios 
nei mano rūstumas negali už
gesinti. Mane taip išbučiavęs 
dr nuglamonėjęSj tu nubėgai pa
sišokėdamas laiptais viršun.

Žinai, sunau, netrukus po to 
laikraštis iškrito man iš ran
kų ir mane apėmė kartus skau
smas ir baime. Staiga, kaip 
veidrodyje, aš pamačiau koks 
aš didelis saumylys. Skausmas 
man labai suspaudė širdį. Kaip

♦visus.

gi aš su /tavim elgiausi? Vien tuo pačiu? laiku, sunau, kai tu 
barimu, išmetinėjimu4 ir pyk
čių aš į tave atsinešiau, ir tik 
už tai, kad tu esi tik mažas 
berniukas.

Tai nereiškia, kad aš tavęs 
nemylėjau, bet aš iš tavęs jau
nučio perdaug tikėjausi. Tu 
neužsitarnavai tokio elgesio iš 
manęs. Aš tave matavau savo 
metų mastu. Tu esi toks ge
ras, toks nekaltas, toks nuo
širdus. Tavo siela tokia ) skai
sti. Tavo širdis tokia didelė ir 
šviesi kaip ta tekanti saulė. Tu 
man. tą parodei, kai prišokai 
prie manęs pabučiuoti ir pasa
kyti labanakt, 

z
Nėra kas daugiau sakyti, 

sunau. Aš atėjau prie tavo lo
velės tamsoje. Aš klūpojau prie 
jos. Susijaudinimas neleido 
ihan žodį ištarti. Sunau, man 
gėda, kad aš tau nusikaltau. 
Sunau, dovanok man. Aš ži
nau, kad mane išgirdęs tif ne- 
suprastumei mano žodžių, bet 
aš negaliu susilaikyti nepasa
kęs to, kas guli ant mano šir
dies. Aš esu priverstas atgai
lą ir išpažintį daryti pats vie
nas, čia tavo kambaryj, prie 
tavo lovelės. Aš maldavau stip
rumo savo pasiryžimą ištesė
ti. Rytoj aš tau busiu geras, 
tikras tėvas! Aš busiu tau 
draugas ir bičiulius. Kai tu 
verksi, verksiu ir aš. Kartu4 su 
tavimi aš "juoksiuos. Aš suka
siu liežuvį, kad neišspruktų 
pikti žodžiai. Aš visuomet at
siminsiu ir visuomet sau kar
tosiu, “Jis juk tėra mažas ber
niukas — tik mažas berniu
kas!”

Aš įsivaizdavau tave vyru,> 
bet .dabar,, žiūrėdamas į „iayjk nĮkas . bus .vienas, iš, didžiausių 
mAžtitį;; užmigusį kūnelį, aš 
matau, kad tu tik kūdikis. Tik 
vakar tu tebebuvai motinos 
glėbyje. Perdaug aš iš tavęs 
tikėjausi, taip, perdaug.

Brangus sunau! Mano ma
žytis sunau! Tau nusikaltęs 
tėvas štai klupo mėnesienoje 
prie tavo kūdikystės altoriaus. 
Aš, štai, bučiuoju tavo pirš
čiukus, ir tavo suvilgintą kak
tą, ir tavo geltonus plaukus, 
ir, jeigu ne baimė, kad tave 
pažadinsiu, tai pagriebčiau ta
ve iš lovelės ir tvirtai prispaus- 
čiau prie savo krutinės. Ašaros 
veržiasi iš mano akių, man šir
dį spaudžia, man neramu. Bet darže. —St. Narkis, koresp.

prišokai prie manęs ir apka
binai pabučiuoti, tai aš stai
giai supratau ir pajutati gilią 
ir'didelę meilę, kurios pirmiau 
nežinojau.

Iš Teisybės Mylėtoją 
Dr-tes veikimo

Priešpusmetinis susirinkimas

sklan- 
rapor- 
pikni- 
algos,

BRIDGEPORT. — Birželio, 
13 d. įvyko Teisybės Mylėtojų 
Dr-stės priešpusmetinis susirin
kimas Chiea'gos Lietuvių Audi
torijoj. Nors susirinkimas buvo 
šauktas per atvirutes, narių at
silankė neperdaugiaušia, net ir 
valdybos nariai ne visi dalyva
vo.

Susirinkimas ėjo labai 
džiai. Išklausyta ligonių 
tai. Išrinkta darbininkai 
kui. Išmokėtos valdybos
tai ir viskas. Gaila, kad neatsi
lankė komisija, kuri surengė 
ekskursiją į Oak Forest sene
lių prieglaudą. Buvo tik viena' 
komisijos narė, kuri padarė 
trumpą pranešimą, iš kurio aiš
kios išvados negalima padaryti. 
Geistina, kad komisija sekan
čiam susirinkimui priduotų raš
tišką atskaitą.
Piknikas įvyksta birželio 20 d.

Draugystės 40 metų gyvavi
mo jubilėjinis piknikas įvyksta 
sekantį sekmadienį, birželio 20 
d., Lieppos Darže, Archer ir 
Kė&n Avė. Be abejo, šitas pik-

bet kada buvusių, nes draugi
ja yra išaugusi iki'600 narių. 
Be to, piknikas yra istorinis. 
Beje, pagal Dr-tės nutarimo 
nedalyvavusieji nariai-ės turės 
mokėti pabaudą. Todėl visi at
silankiusieji nariai-ės pirkdami 
tikietą priduokite atvirutes ar
ba užsiregistruokite; to nepada
rius, busite priskaityti prie ne
atsilankiusių. Pikniko darbinin
kai susirinkite 10 vai. ryto prie 
Lietuvių Auditorijos, iš kur vi
si busite nuvežti į pikniką vel
tui. Visi teisybieČiai prisireng- 
kite prie “jubilėjušų”.

Pasimatysime nedelioj Liepos

Tėvų Dienai
Nupirk savo tėvui kvortą

SPECIAL RESERVE DEGTINĖS .

Nupiginta kaina—2^ 
. metų senumo 

Šiandien už

$1.90

Jacob Maskoliūnas
3503 ¥2 So. Halsted St.

—Kai musų tėtis piršosi ma-> 
mai, tai jis .ją po teatrus ir šo
kius vedžiojo. Dabar jis ir to 

’ nebedaro. '

Dabar, mamą palikęs vie- 
iis eina m’s kaimynų arbaną, jis eina pa's kaimyną 

: ■ 

į kliubą ir ten šaškėmis
ir kortuoja.

groja

—Mama dažnai sako, kad tė
tis pareina namo' šu ; gaidžiais. 
Bet m^s nežinom ką tą's reiškia, 
nes gaidžių pas tėtį niekad ne
matėm.

—Tėtis pakelia baisiausi
' ' t. • ' i ■ >

triukšmą ir šaukia ir kumštim 
daužo į stalą kai mama jam pa
duoda bilas ir liepia užmokėti.

—Tėtis dažnai nuo 
vos negauna mušti, kai 
kia’, kad jau vakarienė 
lo, o jis negirdi ir laikra

mąmos 
ji Sau- 

sta- 
skai-

—Bet nežiūrint kad 1 
kartais pyksta, ir mes ga 
barti, MES VISI MANOM, 
MUSŲ TfiTIS YRA 
RIGHT!
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KORESPONDENCIJOS
So. Milwaukee, Wi&
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BtrCYRUS ĖKlfc KOMPAN4-
JOS STREIKAS PASIBAIGĖ

Bueyrus 
dirbtuvėje 
darbininku.

Erie kompanijas 
dirba apie 1,300 
Išdirbama čia įvaiL 

pfieho kastuvai’.
. štai Čia buvo kilęs streikas, 
kuris truko septynias savaites 
su viršum. Pagaliau birželio 
14 d. streikas buvo baigtas. 
Laimėjo CIO.

šių metų* pradžioje, keno- 
shiečiui Emil Costell tarpinin
kaujant, čia btfvo suorganizuo
tas CIO skyrius Nr. 1343. Ba
landžio 21 d. CIO pareikalavo 
algų pakėlimo, o* taipgi įsteig
tos unijos pripažinimo. Vadi
nasi, kompanija turėjo pripa
žintu kad įsteigta unija turi 
teisę visų darbininkų vardu 
kalbėti.

Prieš dvejetą metų čia bu
vo įsikurusi vadinamoji šapos 
unija. Tai buvo lyg nepriklau
soma organizacija, kuri įtrau
kė apie pusę visų darbininkų. 
Iš tos kompaničnos unijos CIO 
ir susilaukė didžiausio pasi
priešinimo.

Tarp kovojančių šalių ėjo 
ginčai, kurie prie nieko gero 
negalėjo priversti. Mat, tiek 
viena, tiek kita unija tvirtino, 
kad turi daugumą. Kadangi 
ginčo kitaip nebūvo galima iš
spręsti, tai teko kreiptis į Wa- 
shingtoną. Būtent, į Federal 
Labor Relation Board. Iš Wa- 
shingtono atvyko Thomas Ėty- 
land, kuris patvarkė, kad butų 
pravestas slaptas balsavimas.

Visi 
šaukti 
turėjo 
jai jie 
vimas
Pasirodė, kad CIO turi dides
nį pritarimą, nes gavo 581 bal
są, kuomet kompaniena unija 
surinko 491 balsą.

Kada balsavimo rezultatai 
paaiškėjo, tai atvykęs iš Wa- 
shingtono atstovas ir miesto 
valdyba pasistengė besiginči
jančias šalis sutaikyti.

Birželio 10 d. kompanijos 
veršininkai pasirašė sutartį b 
pripažino CIO teisę atstovau
ti darbininkams. Tačiau nega
li būti diskriminuojami darbi- 
mnkai, kurie unijai nepriklau
so.

Susitarta, kad darbo savai- 
(8 va- 
darbi- 
40 va

darbininkai buvo su- 
į miesto rotušę ir ten 
pasisakyti, kuriai uni- 
pritaria. Žinoma, balsa- 
buvo visiškai slaptas.

. u NAUJIENOS, Chicago, 111. šeštadienis, birž. 19, 1937

, , čia bus ne pro šalį .pažymė
ti, kad vietos laikraščiai ir cfau- 
•gUma's bžžnierių Streiko meta 
buvo kompanijai palankus.

— J. Mitka.

Kenosha, Wis. ,
Išvažiavo atostogų

Birželio 9 d. porai savaičių 
atostogų išvažiavo . į Philadel- 
phiją. p-ia Shimanauskienė, vie
tos biznieriaus žmona. Drauge 
su ja- išvažiavo ir jois jaunas 
sūnūs.

Linkiu poniai Shimanatiskie- 
riėi smagiai laiką praleisti.

Vardinės
Birželio 13 d. bUvaU pakvies

tas į Vardines. Mat, tai buvo 
Antanų diena, todėl ir buvo 
rengiamos vardinės kun. Anta
nui AndYiušiū’i. Nuvažiavau* 
apie 1 vai. popiet. Šv. Petro 
svetainė jau buvo pilna žmonių 
prisirinkusi; — spėju, kad bu
vo apie 300’. '

Pietus davė gerus. Be to, bu
vo alūčio ir valstybinės. Už ti- 
kietą iš anksto turėjome pasi- 
mokėti 75’ centus. Buvo ir pa- 
marginimų: p-le KĮevickaitė 
sudainavo keletą dainų. Daina
vo taip pat ir p. Weston ang
liškai. Neblogai pasirodė ir pa
rapijos choras.

Rengiasi streiktioti .!
Nash automobilių dirbtuvės 

.darbininkai rengiasi streikuo
ti. Reikalauja didesnio atlygi-- 
nimo ir trumpesnių darbo Ya- 

ffawdų.
Tačiaū' nežinia, kas iš višo 

to išeis, — nėra susiklausymo 
ir susitarimo. Vieni darbinin
kai pasiryžę streikuoti; o kiti 
nori dirbti. Kai kurie gi sėdi 
ir skaito laikraščius.

Pagaliau susekė nusi- 
kaltelitls! t

Kapų puošimo dieną St. 
James ir Green Rįdge kapinė
se' buvo tinkamai papuošti ve
teranų 
vo su 
vomJis.

Bet 
dienos 
liavas
kažkokie vandalai tyčia sunie
kino veteranų kapus/Kilo ne
mažas sujudimas, ir net buvo 
kreiptasi į vietos legijonierius.

Svarstyta, galvota, kaip nu
sikaltėlius pagauti. Pagaliau 
nutarta buvo, kad reikalinga 
yra sargyba. ‘

Taip ir buvo padaryta. Ir 
štai kas pasirodei veteranų ka
pus išniekino voveres!’ Taip, 
tie nekalti gyvuliukai sumanė 
pažaisti amerikoniškomis vė
liavomis ir jas nudraskė. To
kiu budu visas susijaudinimas 
buvo be jokio reikalo.

— c. K. Brazė1.

kapai-. Papuošti jie bu- 
amerikoniškomis ’ vėlia-

štai vos praėjo kelios 
ir kažkas pradėjo vė- 

nadkinti. Atrodė, kad

tetetete-
linui 4—te
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Matini Akiniai
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REFRIGERATOR

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DĖGTlNft.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE

TAVERNOSE
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PEOPLES KRAUTUVĖSE
Parsiduoda

Už SPECIALIAI ŽEMAS KAINAS 
Lengvais Išmokėjimais

- ----------------------T
»IiMi44 Ii i i UI

BRIGHTON BUILDER’S COMPANV
Statom naujus ir taisom senus na

mus. Apkalam asbestomis.
Tai yra vienintelė lietuvių Korporacija. Vedėjas žinomas kontraktorius

BRUNO SHUKIS 
4131 So. Fraiiciseo Avenue 

Telefonas LAFĄYETTE 5824

Bank 
Where You Sbop

darykit bizni su banku čia pat, Roosevelt Shoppin’g Dist- 
| rikto širdy je. Arti prie visų kraitftiVių. Pradėki! taupymo 
sąskaitų CENTRAL NATIONAL BANKE' ir paprašykit

• mažos bačkutes bankelčs, kuri* pagelbės jum taupyti grei
čiau namie.

CENTRAL NATIONAL BANK
ROOSEVELT ROAD PUTĖ PfAĖŠTED STĖĖĖT

- Saugios Depozitu Dėžės—Kelionės —- Foreign Exchange
• Narys Fėderal Deposit Insurance Corporationi

... -.j. ; .i-v-.,'' ’•

V ‘ \ i G U ‘ y
_________ ___ J-VIU- .te K. r.+ > » > , ; ___

te turi būti 40 valandų 
landos per dieną). Jei 
ninkai dirbs daugiau nei 
landų per savaitę arba daugiau 
nei 8 vai. per dieną, tai jiems . 
bus mokamas viršlaikis,—pus
antro' karto daugiau, negu pa
prastai. Darbininkai, kurie jau 
išdubę penkerius ar daugiau 
metų gaus vieną savaitę moka
mų atostogų.

Išsiderėta ir algų pakėlimas. 
Darbininkams, kurie neuždir
ba daugiau kaip 60 centų per 
valandą, pakelta keturi centai'. 
O kurių uždarbis yra didesnis ! 
nekaip 60 centų, tai tiems pa
kelta 3 centai per valandą.

Birželio 11 d. CIO atviru
kais sušaukė mitingą Št. Ma- 
ry’s svetainėje. Darbinihkai 
buvo kviečiarpi į mitingą dėl 
sutarties patvirtinimo. Tarpi>. 
ninkavo Thomas Uyland ir 
Emil Costell. Susirinkusiems 
buvo išaiškintas susitarimas ir 
pasiūlyta slkpta balsuoti, — ar 
jie pritaria tam pasiūlymui, ar, 
ne. tfž sutarties pasirašynią 
pašisakė 455 prieš 54. Tokiu 
budb- septynias savaites tru
kęs streikas liko likviduotas.

Kitą diėrtų prie dirbtuvės pa- j 
sirodė pranešimai, kad birželio 
14 d. darbininkai grįžtų į dar
bą paprastu laiku.

Per visą streiką dirbtuvė 
buvo uždaryta. Streikas ėjo ra
miai, ir pikietininkai daugiau- 

' šia kortomis lošė, nes nebuvo 
kas veikti.

s40z000 Liquidation 
New and Used Bldg. Materials

Nupirkti iš SAMUELIO L. WINTERNITZ, 
Licitatoriatts1

Statybai MateHoI’aty Malevos, Atskiros Lentos, Stogam Padertgimas, 
Asb'efitai, Asfalto Gontdi, PlUAterboarcF, Plieno Vieloš,f Geležinės Tvo< 
ros, Trokai, Tf^iiers, “Saw MilV’, Guminės Dūdos, Fordson Tfakto- 
riai, Plumberig-Reikmenos.

Pažiūrėkit £ Tas Kairias
• / (

Nati-ji Itedrfl stulpai, sm. 10c 
Naujos Plasterbord, kvad. pėd. 2c 
Irtsulating 11 o ar d, kvad. p. l’/zC 

• Naujos Wall Board kv. p. l‘/fc 
Naujos 2x4*8 .... 1000 pėdų $27 
Naujos 1” Lentos 1000 pėdų $27 

■, Naujas 2” stat. mat. 1000 p. $27 
■’ Ger. naujos durys, viena $2.25 t 
i

1000 pėdų $27 ■ >
Naujas 2” stat. mat. 1000 p. $27 ’ te •*. . « • /te /te
2,000 rolių padeng. stogo, 
35-75-90 svarų rolės išdirbystes 
Barretts, Carey, Bird’s ir 
visai naujos.
90 sv. rol. padeng. 108 

kvadr. pėdos ...... .....
75-sv. rol. padeng. 108 

kvadratinės pėdos ...
35-sv. rol. padeng. 108 

kvad. pėdos ... '.............
1,090 rolių Barrets roofing

felt 14 ir 15 sv. smaluota
popiera, ............. . rolės $1.50

800 galionų malevos vartojimui 
viduj ir Ihuke.

$2.50 maleva ............. gal. $1.25 
Geriausi N a it j i Čviekdi
100-sv. bačkele ...........  $3.00

kitų,

$1.60

$1.50

. 80c

Nalijas- PlyWood, visokio
didžio, kvad. pėda  ... .. 3’ZžC

Keaseby & Mattison asbesto 
back wdll tile, > išilgos ir skersos 
ftfostoš. Visokio didžio ir spalvų, 
kaip' IFŽ dyką5.
Vdriios gefartr stovy, vlėrtti) $5

Vartoti langų, rėmui (sash)> 
vienas ....... . 15c

Vartotos Durys vien.- 25c f
Nauji Klieno rėm. $6 vertes, 

viehas ........................ $1.75;
Ldth .......................  ryšulys ,12c
Pirm pirksiant bet kuri Vttrfotą 
ar naują statybos inateriolą, at" 
silankykįt ir apžišifekit mUstj 
platų pasirinkimą.

S. E. CORNER 22nd ir 
ASHLAND.

Nasili 4-xiiifų Sedati’ ....„.......
Diaitforid T Trokas
Liųnbėr Tfailers'.... . Vien.
Pfeloifts stalai’ .......vieft.

- ---------- *............ .. ln fi W.į *..... i Į'.i.ii ,.&i

. Sinkos, įvairaus didžio, vien. $1
W ♦ J J • ' 1 1 ■ BM ** • ->* f 1 V

t

\ Y - - f- . - ■ -----------* f - *................ £

Visi tie ma^eriolai turi būti tuojau parduoti. P&rd&vimas nuo 
8 ryto iki 5 po pietų. Tik ui Ca^h.

į ATDARA NEDĖLIOMIS VISĄ' t)IĖNA\
............................... - ; ■ - - '  ----------------..-X,.........Į ■ ............... . .If .

i

SOUTHEAST CORNER
s:

22nd and ASHLAND

Su GaršiaMais
SKAITYMUI, SIUVIMUI

MKOCHN Stiklais
ARBA TOLUMUI

Užbaigti sų UlWa-Moksli&ftu lšeltžaminavimu«.k pas Win'rter’š Tiktai! 
Padirbti musų pačių Laboratoinjoj^—PaYdĮiodami musų pučių 

Krautuvėse'—JUs Sutaupot Skirtumą 
APDRAUDOS CERTĮFIKATAS' DYKAI 

IšdUorfama srt kiekviena ŠVinMer akinių parduota pora, 
užtikrinant jūsų pilniausią’ pasitenkinimą

Pasitarki^ ru iiiMsų Valstijoj Registruotais Regėjimo Specfefistais, 
išėjusiais Pripažintas Kolegijas... keisis nėra Persun'kUls.... Mes 
specializuPjamės Sun-kiai-Pritaikomuose fceiSUbse. Prisidėkit prie eil^j 

Tūkstančių dėkingų kftjentų; visoj Šaly 
LIBERALĖS K&EDlTO SĄLYGOS 

Vadovybe D-ro Aftfert Bari Winner,. oM U. O. S.

WIWER OPTICAL CO.
t ' , 9. J ■' ” -iv-••• U'P./•

3206 W. 63rd St Near Kedzie Avė.
Atdara Afttradieni, Ketvirtadienį, šeštadienį iki 9 vai. vak. 

Krautuves Daugely Didžiųjų Miestų 
u...teteik >i. i, 11>¥„ įtrturi ir 11 n ii i iiniii m m i r ..iUi-.i am m ■>

, , -M. ■ „,1... -.........L............................. . Į,.

r • , K. r ..

» ■ . - »

Mažiausiai Ęlektros Vartojanti ir Ekonomiškiausi 
Šaldytu Vai Markete

Kainos Prasideda 
nuo

$114.50 
ir aukščiau

1'

>

(

—r— ---------- ---- ------ -—
Išmokėjimas

nuo

.15^
į dieną

Geriau yra pirktis Westinghouse Refrigeralorį iš šių 
krautuvių, kur galite pirktis ir viską kitą savo' namam 

— Ėakandus, Rūgs, Pečius, Skalbiamas Mašinas,
Radios, ir 1.1. Tai yra ne vien saugiau, bet ir > 

paraukiau ir ekonomiškiau.
. DVI DIDELĖS KRAUTUVĖS

X

LIGHT
FUMROIL

NUVARGINTUM, NUDĖVĖTOM GRINDIM VARTOKIT

PILSEN
light floor oil

JUS GAUNAT TRIS VEIKMES VIENU VARTOJIMU 
REIKALAUKIT JO VARDU.

^IIII. ............... ..

Musų Spulka 
Sveikina 
Lietuves 

Jaunamartes

Musų direktoriai turi 
daug metų patyrimo ir 
visuomet maloniai Jums 
pagelbės išrišti Jūsų pro
blemas kai dėl saugaus

PINIGŲ TAUPYMO 
IR- PASKOLOS

ĮSIGIJIMUI NAMO

Atsilankykite bile dieną 
nuo 8 iki 8 vai. vakaro.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVINGS ASSOCIATION 

fMember Fed. Home Loan Bank)
1739 SOUTH HALSTED STREET CHlCAGO, IT.T.,

**

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

2 Metų 
senumo

O;
■feo

MUTUAL LIQUOR COMPAMY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRlBUTbĖIUS

te

NAUDOKITE ■ 0 H |į|g'«y H
VAISTUS, kuriuos I U

PARŪPINO n

$60 ,
$85
$25
$40

W7$$3 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
į Tel. tAFayeftė 3171 ' Tel. HEMlock 8400
S. Nakrošis, vedėjas M. T. Kežas, vedėjas

. - CHlCAGO, ILLINOIS
j N U ,

Iii KraiitUVes atdaros Antradienio, Ketvirtadienio ir šeštadienio vak.
te*

Jei Neveikia Jūsų Viduriai^ Vartokite

Nida Herb s
4 Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 
, . . lapų, žolių, šaknų, sėklų ir gėlių.
; TUBI GERĄ SKONĮ—KVAPĄ IR YRA ŠVIEŽUS.

KAINA 50 CENTŲ PAKEĘIS
Klauskite pas savo vaistininku arba užsakykitė nuo’

NIDA LABORATORIES,s
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas .

2555 West 69th Street
Telefonas HEMLOCK 0318.

Chicago, Illinois.-
■te.-tete. .I~ .................. .... I iii I ■teteki

M

Night and Mornlttg
Promote a Cleati, Healthy Condition

Dėl Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
ąrba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Patmagins.

Sale for Infant cr Aduit. At all Druggists.
IVrite for Free Eye Boęk Muripe Company, Dept. H. S»,Chięago

Itete^teUMteMįteteteteitetetetetlaiMii » i >'i anam .tel 1..» „, — I

■n ,/■=« ?. —...... ■•■—7........................ —.. ........................... ................------ - -----;r- --rr rGAKSIMffiES “NAUJIENOSE”



i i iPADAUŽŲ FILOSOFIJA

šeštadienis,.: Krž; 19, 1937

PAKLAUSIMASKEBLUMAS
Pašenavoti Padaužos

Mąn teko būti tokiuose kon
certuose, kur solistės dainuo
ja ir kadangi nesu aklas, tai! 
visokių dalykų 'pastebiu. Seiliau 
jos išeidavo tuščiom rankom1 
arba nešinos gėlės žiedą bei 
notas. Dabar musų dainininkės 4^25 S. Paulina g. Neklysimė’ 
išsineša pusėtinai didelę skalą, pasakę? fca(j biznis jam visame 
apie masto ilgio, kuri yra pėr- ^ame sekasi. Mat, futi nemažai 
didelė nosiai nusišnypšti arba draugų ii^pažįst^inų, iūHe, rei- 
ašaroms nusišluostyti. Ir kaip falui priėjus, 
matau, nė viena tos skaros jo- ,juozapo biznia 
kiam tikslui nevartoja. Ar dai- 1 
nininkės tikisi kokio pripotko,

Kaip žinote, iš Lietuvos at- ar tik taip nori ką rankose 
vyksta sportininkai arba kokie 
tai sportininkai, kurie apsiėmė 
atsivežti paslėptus tautininkų 
prxopogandistus.

Tikri sportininkai paprastai 
anderokų nedevi. Net ilgų ir 
plačių kelinių jie nenešioja 
rungtynių ir praktikų laike. 
Todėl tautininkų politikieriams 
bus gana keblu pasislėpti.

Slapstytis už moterų ande- 
roko reiškia, kad Šelmis, bala- 
mutas ar kitas kokis griešnin- 
kas, pats neturėdamas drąsos 
už savo zbitkus atsakomybės 
imti, prašo, kad moteris jį tei
sintų, už jį verktų, šypsotųsi, 
flirtuoja arba’ pats verkšlena, 
kad jo motina,- pati arba se
suo nukentės, jei jis taps pa
smerktas. Sulepšėję ir suniek- 
šėję valdininkai irgi tankiai 
pasigelbsti ir išsigelbsti mote- 
riškaje puse.

turėti ?
* — Mėfio mėgėjas.- 

’ Atsakymas. — Aišku, kad 
Dėsi aklas, bet tu?but esi kur-į 
čias, kad į koncertus eini žiū-j 
rėti, o nė klausytis. Musų dai-į 
riininkės ta s st aras nešioja to1-i 
dėl, kad kitų f autų daininin
kės pradėjo tai daryti. O ko
kiam tikslui pirmoji pasiėmė 
mes apie tai pasiteirausime.-

*

VESTI IR TEKETI
Viename piknike 'arti šešių 

pėdų jaunuolis su ūsais ėmė 
mane kalbinti, kad įstočiau į 
lietuvišką vaikų draugijėlę, 
nes jis ten esąs viršininkas it 
norįs dai/giau narių gauti. Aš 
esu pusamžis vyras su biskį 
nuplikusia ir pražilusia makau
le ir nežinau, ar aš betikčiau 
į Vaikų draugijėlės narius. Ėą 
Padaužos sako apie tai?

Išvirožijimas. — Nekurtose 
vaikų draugijėlėse yra mergų, 
kurios jau Seniai ženytis nori, 
ir vyrų, kurie jau seniai barz
das skuta. Jeigu žmogus ma- 

'Do esąs vaikas arba kiti žino
jį esant dar vis vaikišku, to- 
kis žmogus ir netinka kitur, 
kaip į vaikų sojuzą. Todėl pa

kariame tau be atidėliojimo iš
pildyti aplikaciją.

Sakoma, kad vyras veda ar
ba vedasi mergą, našlę arba 
gyvnašlę būti jo žmona arba 
pačia. Vadai veda darnesnius 
žmones už save. Kai kur žmo
nės yra protingesni už vadus 
ir jie nesektų vadų^ todėl pri
sieina juos varyti paskui va
dą. Varyti galima visaip: gin
klu, buožėmis arba bauginimu 
bei grąsinimu. Žmonės prisiri
ša arba pažaboja gyvulį ir 
veda. Kada jis neseka vedėją 
arba vadą, galima mušti. Sa
koma, kad valdovai ir karinin
kai veda karus, nors iš tikrųjų 
jie tik stumia juos iš užpaka
lio, o į priešakį bijo eiti. Mo
tina veda kūdikį, matantis kar
tais veda aklą. Kaip matote, 
vedimas kartais reiškia vedi-; 
nią, o kartais reiškia tik vary
mą arba stūmimą, todėl būti 
Vad<X kartais yra labai leng-

ko- 
kad 
Yra

Kvąinauskų šeimyna 
bnčernčs bizny

nesupranta- 
kalba apie 

Kada sako-

BRIGHTON PARK. — šio »• vmis dienomis Matas Kvainaus
„kas, žmona ir jų- sūnūs Georgė 
įėjo į bucernės ir groserio biz
ni adresu 2500 W. 45 St. Šioj! 
vietoj bučemė — mėsos par
duotuvė yra išbuvusi per daU-

Va. \
Visgi mums nėra aišku, 

dėl vyras turi vesti moterį, 
padarytų ją savo pačia, 
atsitikimų, kad vyrą kas' nors 
atveda pas moterį ir jis, kaip 
sakoma, apsiveda. Nekurie pa
tys ateina pas moterį ir apsi
veda. Nekuriifos moterys par
siveda. Mums dar neteko ma
tyti, kad vyras prisirišęs, pa
sižabojęs arba kitaip pasigrie
bęs vestų mergą, kad padaly
ti savo pačia.

Taip pat mes 
me, kada žmonės 
mergų ištekėjimą, 
ma, kad merga, našlė arba gyV- 
našlė teka arba išteka, papra
sta yra suprasti ir manyti, kad 
ji gauna vyrą. Mes žinome, 
kad upė teka, iš bačkos gali 
alus arba mišauilas vynas iš
tekėti, prakiuręs puodas gali 
tekėti. Dagi lietuviai sako, kad 
ir saulė teka. Mums neteko pa
stebėti, kad saulė tekėtų arba 
nors varvėtų. Iš tikrųjų, mes 
pradedame abejoti) ar lietuvių 
kalba nepaeina tik iš sanskri
to.

— Vadukai.

Paaiškinimas. — žodis “ve
sti” yra kilęs iš nišų “vesti”, 
kiuris irgi- feiškią- Vestį. Žodis 
“tekėti” yta kilęs’ iš rusĮškpj 
“tieč”. O mažu rusiški žodžiai 
yra kilę iš lietuviškų, todėl rei
kėtų apie tai pasiginčyti ir už 
tai pakovoti.

Filologai,

' NAUJiSKOg, CHcdgs, iii. * __________
siauros, sklypai* maži, nėtai- 
šyklingi. Mažieji sklypai iŠ sa
vininkų visai išpirkti, sklypų 
sienos visiškai pakeistos, išves
tos naujos tiesios plačios gat- 
jvės. Visi sklypai, gavo patogią 
taisyklingą formą. Aplink tur
gavietę yra nustatytas mūri
nis rajonas, ir visi tame rajo
ne statomi namai yra vienodo 
nustatyto tipo.

'< .Luokė naujai pertvarkyta po 
už pereitų metų gaisro.

Tsb.

ko j o Qttawa, Illinois, policijai,dirbtas. Prie progos reikia pa
žymėti, jog bucernės biznio ve
dėju! bus kvąiDaūskų sunuš 
George. Mat jis turi jau, 7 me
tų itam bizny patyrimą ir,- be 
to, turi biznišktis gabumus. įdo
miausia tas, kad ši biznraviėtė 
yra naujoviškai įrengta. Gero 
pasisekimo naujiems bizniem 
riams. —Rep. B.

gelį metų, vadinasi, biznis iš^beVt CMštiansen VškaV 
------------ n_._ kojo Ottawa, Illinois, policijai, 

kad nežinomas Vyras su mote
riške užvakar naktį jį pagros 
bė ir išgabeno Ottawon. Kar
tu p A vogė ir jo automobilį, 
kuriuo kelionę tliko.

ftasiekę Ottawą, pagrobikai, 
surišo-supančio j o Christian-
seną ir paliko jį grabėje, o 
patys nuvažiavo su jo automo- 

,biliu.
Pagrobimas įvyko prie 111 

ir Michigan avenue. ,
Jaunam biznieriui 
p. Bikniui gerai 
sekasi

T0WN OF LAKE. — Juozą- 
pas Biknius nesenai įėjo į ta
vernos ir pirties biznį adresu

Gera

mati

Rep. B. P

VAIKŲ DRAUGIJĖLĖS

-MM

orkestrą grieš lietuviškus ir amerikoniškus šokius, taipgi bus 
ir kitokių įvairumų.

7 ii i.-ą in ■ ii

TARP MUSŲ

Ėe to, p. Bikinius yra gero 
budo vyras. Užlaiko'gerą alų, 
degtinę ir kitus gėrimus, o. ir 

‘maudynės gerai įrengtos. Tel. 
•Boulevard 2508

priėjus, nepamiršta ir

$23.75 r

3

arsinkitėT;iNAUjlENOSE’’

PUIKIAUSI CUSTOM* SIUTAI padaryti Ameri
koj, jų tarpe tokių garsių firmų, kaip Kuppen- 
heimer, GGG ir Fernbrooke. Pimiau įkainuoti iki 
$50.00

Atsilankykite dabar ir išsirinkit patinkamą modelį 
iš milžiniško musų Rtako. Virš 5000 geresnes ver
tes siutų pasirinkti, visokių mierų aukštiem, 
trumpiem ir drūtiem, arba reguliario ūgio vyram.

P’Ą.ŠlRIN'KIMAS siutų su viena ir dviem 
kelnių, šaunių single ir double breast-

’ I* 4 ♦».••• •

Mes apvąikščiojam 18 metų augimo ir pasisekimo, 
pasiūlydami didžiausias drabužių vertybes, kokias 

Chicagti kada žinojo, žiūrėkit į šias kainas.

‘The Quality Store For Men”

Kampas Roosevelt ir Halsted
10 VAL. V AK., N1EDĖLIOJ—IKI 4 POPIET 
—, ■■u' iiia n.  i-  i. a i»č

Ar žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikiau bet visi mėgsta 
jį skaityti ?

Net kunigai pa>islėpę: jį 
studijuoja, nors savo parąpi- 
jonims draudžia jį į rankas 
paimt.

“Keleivį’*. žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa b6 jpkio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio. ,
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas tokš:

“KELEIVIS’
SO. BOSTON, MAŠS.

PILNAS
popomis 
ed madų. Vęrtybės pirmiau kainuotos iki $32.50

$27.75
PARINKTI RANKOM DIRBTI siutai su dviem po
romis kelnių. Sporto mados, o taipgi paprastos 
kiekvienos varsos ir spalvos. Pitmiau įkainuoti 
ikį $40.00.

1
Kedftiioi 4 NaV V

PIRMAS LIETUVOJE 
MATININKU SU

TVARKYTAS 
MIESTELIS

i Pagrobė Ėosėlain- , 
i dįetį Ir Išgabeno Jį 
i ()ttawon 
į

t « I - ----------

28 metų roselandietis , Her-

LUOKĖ. — Lietuvos 
įlinkai tvarko daugybes kaimų, 
naikina bendras ganyklas, ne-, 
taisyklingus rėžius, sklypus, 
sudaro naujus kaimus. Tačiau 
i]<i šiol tėra tik vienas naujos 
gadynės matininko pertvarky
tas miestelis, būtent Luokė, 
nes miesteliams tvarkyti nėra 
jokio teisinio pamato. Bus vie
nas nepatenkintas, paduos 
skundą, ir Visas darbas nueis 
niekais. Ir Luokė 'pertvarkyta 
be jokio teisinio pamato, o tik 
laisvu su piliečiais susitarimu., 
Luokės miestelio gatvės buvo

,ac®eS

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

“KELEIVIS?”

I

Lietuvių Jauninto Kultūros Ratelio
METINIS PIKNIKAS

— įvyksta —

Nedėlioj, Birželio-June 20, 1937
Dambrausko ukeje
WILL0W SPRINGS, ILLINOIS

Stekas mU
Puikiausiu

L SIUTU

Griežtai

NUPIGI^TV’.
Kainos Neabejojamai Kils...

Bet pirm negu pakils, jos Griežtai Nukrito musų Didžiame

18“tame
Metiniame Išpardavime

‘ S . sius išrtu&.eU-



NYKSTA STIRNOSĮk'oresponoencijosĮ Lake Vilią, III
Gegužes ' mėn

NAUJIENOS, Chicago, UI. .""   •—     —«“■—-f--------- ———

'■ 't

■*

šeštadienis, birž. 19, 1937

I

Norwood, Mass
Šaunios Antano vardi

nės ponų Rukšienų 
ūkyje

Programa
LSS 133 kuopa ir Lietuvių 

Darbininkų Draugijos 27 kuo
pa birželio 27 d. bendrai ren
gia pikniką. Piknikas prasidės 
10 vai. ryto Grape Arbor Pa- 
vilionė (New Pond). Puiki šo
kiams svetainė yra prie pat 
vandens, šokiams grieš pagar
sėjęs Keturių Karalių orkes
tras iš So. Bostono, šokama 
bus lietuviški ir amerikoniški 
šokiai. *

Piknikas
Adv. F. J. Bagočius pasakys’ 

kalbą apie pasaulio įvykius. 
Norwoodiečiai su bostoniečiais 
trauks virvę. Vyks pajų valgy
mo ir dainų kontestai tarp ka
lakutų ir dzūkų. Turėsime ir 
kitokių pamarginimų.

Piknikui pasirinkta nauja 
vieta, kuri yra pačiame lietu
viškų kolonijų centre. Reikia 
pasakyti, jog parkas ir ežeras 
pasižymi tuo, kad iš visų pu
sių auga medžiai. Ežere plau
kioja motoriniai laivukai, ku
rie vežioja žmones. O žali lau
kai ir gražios pievos primena 
Lietuvą.

Į šią jaukią ir gražią vietą 
suVažiuos iš visos Naujosios 
Anglijos lietuviai biznieriai, 
darbininkai, profesionalai ' ir 
visi smagiai pasikalbės, pasi
tars ir pajuokaus. Keturių Ka
ralių orkestrui griežiant, jau
nimas suks į kairę ir į dešinę. 
O jei senesnieji jiems pavy
dės, tai ir jie trepsės, žaliojo 
lauko viduryje išsirikiuos spor
tininkai. Bus ir dovanų.

šeimininkės ruošia skanius 
užkandžius. Visi bus linksmi ir 
tikrai džiaugsis, kad atvyko į 
šią darbininkų metinę iškilmę.

Kviečiame lietuvių visuome
nę iš Norwoodo ir aplinkinių 
miestų gausingai ' atsilankyti, 
nes smagumą visiems uztikri-. 
name. Ypač kviečiame Worces- 
ter, So. Bostono 
socialistų kuopų 
vauti piknike, 
“oldtaimeriams”

P-as Antanas Rukšienas su
rengė labai šaunų vardinių po
kyliuką birželio 13 d. Pusėti
nai anksti rytą žmonės pradė
jo važiuoti j ūkį. O po pietų 
automobilių jau buvo pilnas 
kiemas.

Svečių atvažiavo nemažai iš 
Chicagos, tarp kurių buvo po
nai Erčiai, Sviliai, adv. Svi- 
lius-5vilow, p-lė S. Kiriutė, 
p-lė B. Milašiūtė, ponai Lau- 
rinckiai ir kiti. Iš Waųkega- 
no atvyko* ponai Norkai, Bokai, 
Bukauskai, Krasaukiai, Belin- 
giai iš Grays Lake ir kiti./.

Vardinių kaltininką svečiai 
labai gausiai apdovanojo. Bu
vo pasakyta daug gražių kal
bų ir linkėjimų. Labai gražią 
kalbą pasakė artistė Kubilie
nė iš Bostono. Ji yra ponų Ruk
šienų duktė.

Svečiai išsiskirstė labai pa
tenkinti ir Jinkėjo Antanui ir 
Marijonai Rukšienams ilgiau
sių metų.

— Vienas iš dalyvių.

TRAKAI.
Vadų miške (Kaišędorių urė
dijos), darant 57 kvartale mi
škų reviziją,' atrastas 'negyvas 
ožys (stirnų patinas). Ožys 2 
metų' amžiaus, kailis pradėjęs 
šertis,'su ragais) vienas ragas 
dviem šakutėmis. Jokių suža
lojimų kūne nerasta. Gyvulė
lis krito, matyti, kokios ligos 
paveiktas.

Kaišędorių urėdijoje praėju
siais metais Gegužinės miške 
taip pat buvo atrastas negy
vas ožys, jau apgedęs. Ar ne
bus tik į šiuos gražius miško 
gyvulius įsisukusi kokia liga.

' Tsb.

k

Šaunus Metins PIKNIKAS
Su D ovanomis^
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t RENGIA
LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS KLIUBAS 

iš Brighton Park

Nedalioj, BIRŽELIO-JUNE 20,1937
GRAŽIAME “SUNSET PARK” DARŽE

PRIE 135-TH IR ARCHER AVĖ. ROUTE 4 A v 
Bus jdomus Programas ir Kalbos. Pnograme dalyvauja trys Chorai: 

PIRMYN, VYRŲ CHORAS IR NAUJOS GADYNĖS CHORAS

DOVANOS 4- IŠLĄIM^ĖJIMUI — 8 PRYZAI, Čash pinigais $75.00 
Šokiams Grieš Stephens Revelers Orchestra.

PIKNIKO pradžia 10 valandą ryte.
, Visus širdingai Kviečia Pikniko Rengimo Komisija.

............. i.. ...—.................................... ......... I !■■■»»»»»*»—.... II. II

PIKNIKAS — NAKTINIS — PIKNIKAS 
— RENGIA — 

MARQUETTE GARDENS
Subatos Vakare Birželio \(June) 19, 1937 

SUNSET PARK DARŽE
135th ir Archer Avenue.

Gera muzika šokiams, žaismės, laimėjimai. ĮŽANGA VELTUI. 
KVIEČIA VISUS — L. BELSKIS. 

NUVAŽIAVIMAS VELTUI. Trokas išvažiuos iš Maręuette Gardens, 
71st ir Campbell, 6:30 ir 8:30 vai. vakare ir nuveš jus i daržą DYKAI!

Mt. Greenwood SLA. 178 kp. 
— rengia —

Sekm., Birželio 20 d. 
WASHINGTON HEIGHTS, 

MIŠKELY
Prie 107 gatves, į vakarus nuo 

Vincennes Avenue.
Bus prakalbos, dainos, laimėjimai, 
užkandos, žaismės, grieš orkestrą. 

ĮŽANGA DYKAI.
Visus kviečia atsilankyti KOMISIJA

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

A. R. PATRICK
. (PETRIKAS)

VIENATINIS LIETUVIŲ OLSELIS AMERIKOJ
Cigarai, Cigaretai, Tabakas, Saldainiai, Pirštinės, 

Smulkus Daiktai ir 1.1.
Virš 15 Metų Teisingo Patarnavimo

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse 4 2806 W. 63rd St? Tel. Hemlock 0220

Gera Muzika. . Pradžia 11 vai. Ryto. Įžanga 15c. Ypatai
KOMITETAS

“SERVICE UP FOR SPRING”
Pataisyk savo karą, kad jis plauktų vieškeliais visą pavasarį ir 

vasarą. Musų pilna tarnyba yra taip patenkinanti, kaip musų kainos 
yra prieinamai žemos.

INSPEKCIJOS CERTIFIKATAS GARANTUOTAS 
VARTOKIT VĖLIAUSIĄ LANE ĮRENGIMĄ

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTES 40 METŲ GYVAVIMO

Jtibilėjinis Piknikas!
Įvyks Nedėlioję Birželio-June 20, 1937

LIEPOS DARŽE, Archer ir Kean Avenue JUSTICE PARK GROVE
Gražus Programas

Tarnaujant Karų Savininkams Virš 20 Metų

ir Cambridge 
narius daly- 

Taip sakant, 
bus tikrai

smagu ir vėl susitikti bei apie 
savo reikalus pasikalbėti.

Darbininkų kuopos nariai iš 
So. Bostono, Montello ir kitur 
taip pat turite atvykti ir da
lyvauti piknike.

Visi tie, ktfrie neturi kaip į 
pikniką nuvažiuoti, tegul susi
renka prie Lietuvių Svetainės, 
iš kur nuo vienuoliktos iki 2 
val.‘ popiet publika bus vežama 
į pikniką.

Visus kviečia Lietuvių So
cialistų Sąjungos ir Lietuvių 
Darbininkų - Draugijos kuopų 
vardu.

— Povilas Kručas.

Ar Jūsų Tėvas. Ruko?
Nupirk jam geros Tabokos

TĖVŲ DIENAI -
Pas mus yra pypkės, tabo

ka, cigarai ir cigaretai.

MAXKOHN
1728 So. Halsted St.

BLUE CASTLE

ICE CREAM
3456 So. Halsted St.
Viskas šaltakošės Eilėj.
Visus užsakymus virš 

50c pristatom.
Tel. Boulevard 0567

Norėdami parduoti arba pirkti 
real estatė kreipkitės j mus. Per-, 
kam ir parduodam real estate ir 
morgičius.

INFORMACIJOS DYKAI. 
CHICAGO R. E. FINANCE CO. 
10801 Edbrooke Avė., Chicago

1 A Dėlko Patartina1O Atsakymų
STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO:

1. Išmokam 4% , '
2. Kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki $5000.00
3. Gryna Lietuvių Įstaiga
4. U. S. Government priežiūra ■,« j ' ' . t

5. Nereikia laukt 2 arba 3 metus gauti ^es išmotam be jokio
nurokavimo kas 6 mėnesiai. Sausio “ f ir Liepos mčn.

6. Nėra Saugesnės Įstaigos
7 Padėti pinigai niekados negali žūti ;

Depresija negali pakenkti
9. Reikalaudamas padėtus pinigus gali atsiimti 

10. Skolinam pinigus ant Saiigių pirmų morgičių nuo 1 iki 20 ipetų 

Standard Federal Savings & Loan Association
OF CHICAGO 

23^4 South Leavitt Street, kampas 23rd Place 
JUSTIN MACKIEWICH, President, HELEN KUCHINSKAS, Secretary.

8.

Hemlock 5040 '

A'smeniai Lydima

3406 SOUTH
HALSTED ST. Į WESTERN AVĖ.

Yards 3408

Parkraustom 
visokius rakandus bei štorus 

arti ar toli.
6921 SOUTH

savo na

mus yra

Miegamųjų Setai po $49.00 ir aukščiau
Atsilankykit ir apžiūrėki! musų tavorą, nejausdami jokių pareigų

Victor Bagdonas
2 Ofisai

fomičius, pianus *ir

^GRIPSHOLM!

NEWVORK-KLAIPEDA 
per GOTHENBURGĄAEDMĄ'

. • RENGIA 

$VEDUrAMERIKOS
I LINIJA I

Kooperuojant
Rietuvių Laivakorčių Agentų Sąfan*.

• gai Amerikoje, Ine.
I
Į . 15 Gothenburgp keleiviai bus sku-
I bia! pervežami elektrinių traukiniu i
I Kalmarą, iš Kalmaro . modernišku Jai - 

vu MĄRĮEHOEM į Klaipėdą. Iš 
Gothenburgd iki Klaipėdos yažiavi- 
mo apie 24 balandos.

Laivakorčių kainos!
; Trecią klase ........f $97.50
I Turistų klase $134.50

.Valdžios mokesčiai atskirai

Sutaupysite pinigą pirkda-- 
I jnąa laivokortę ten ir atgal

Ekskursiją vadovaus
Vladas P. Mučinskas 

Švedų Amerikos Linijos
Lietuvių skyriaus vedėjas

I Ekskursijos brošiūrėlių ir laivokor-
I g čių kreipkitės i savo vietinį laivo- 

korčių agentą, arba į švedų Ameri
kos Linija*
*Kiti išplaukimai iš Netv Y orka

Liepos 10, 
_ Liepos 24, 
Rugpjūčio 19,

• DROTTNINGHOLM Rugpjūčio ,2d 
Swedish American Line

181 N. Michigan Avė., Chicago, III.

ežių kreipkitės i savo
I
kos Linija*

DROTTNINGHOLM 
GRIPSHOLM ____
KUNGSHOLM____

Garsinkites “N-nose”

Čia Lengva Nusipirkti Naujus Rakandus
* 1 vū*

Seklyčios Setai po $49.00 ir aukščiau

Mes nepakėlėme savo kainų, 
nors urmo kainos ir pakilo. 
Mes rendos nemokame ir jums 
ją atiduodame.

j Musų lengviausios sąlygos 
padės jums padaryti 
mūs kaip palocių.

k Visi žino, kad pas
lengviausia pirkti, kad par
duodame pigiausia ir patar- . 
naujame sąžiningai. r 1 

Mes neimame palūkanų. Tą 
mes darėm per 40 metų. Tūk
stančiai namų turi musų ra
kandus ir džiaugiasi, kad pi
giai pirko.

Pinigas šiose dienose yra 
brangus draugas. O pirkda
mi pas mus jus neišleisit daug 
pinigų. Visuomet užtikriname 
patenkinimą ir pinigų sutau- 
pymą.
40 metų toj pačioj vietoj ir 

tie patys šeimininkai. t 
RAKANDŲ PIRKTI EIKITE 

VISOMET PAS:

COHEN BROS.
FUKN1TVRE COMPANY

1401-3-5-7-9 SOUTH HALSTED STREET <
Krautuve atdara utarninko. ketvergo vakarais, o taipgi nedeliomis.
Pinigai Maloniai Grąžinami, Jei ne, Patenkinti.

* ..........................— .U. .u ......... .—IKI, III h   .II. II I I II I  ■ ——————................................ UI

fll * 11 " " * ■ I ■ ' — rengia —A vijacijos ir Sporto Švente!
Sekmadieni, BIRŽELIO-JUNE 20 d., 1937, Ashburn Airpoi*te, p^e 83-čios gatves ir cicero avė., chicago, m. 
.DALYVAUJA: lietuviai lakūnai, parašiutininkai, ristikai, kumštininkai, akrobatiškų šokių mėgėjos, choristes, akordinistės-ai, Liet. Konsulas P. 
Daužvardis ir Chicagos miesto didieji valdininkai. Taigi programas bus labai įvairus ir įdomus. Pradžia 1-mą vai. po pietų. |žanga 25c. ypatai.

Transportacija: Nuo 63-rd ir Cicero avė busai nuveš i Ashburn Air Port už 10c. PASTABA: Jeigu tą dieną butų blogas oras, tai progra
mas įvyktų Birž. 27 d. toj pačioj vietoj ir tuo pačiu laiku. Visus nuo širdžiai kviečią atsilankyti RENGIMO KOMISIJA IR AERO KLUBAS.

AMBROZ
Super Service Station

50th and Western Avenue
PLOVIMAS — ALIEJAVIMAS — BREKIŲ TARNYBA
IGNITION — LIGHTNING AND OVERHAULING

į

EKSKURSIJA

LIETUVONH

Liepos 1 d. 1937
Švedu Linijos

Laivu
“GRIPSHOLM
JEIGU PASISKUBINSIT TAI DAR 

GALIMA SUSPĖTI PRIRENGTI 
VISUS DOKUMENTUS

Kreipkitės j

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIŲ,

1739 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

L planą. Čia įs- 
del susidaužynio

PALAIKYKIT ŠIAS RATAS
Jos yra pilni kaštai finansavimui jūsų vartojo karo pa
gal GENERAL MOTORS INSTALLMENT pląną. čia įs 
kaitoma plati apdrauda—tarp kitko ir i 
įvykių.

Nemokėtas Kaštai 12 Kaštai 18
Balansas 12 menesių Notų 18 mėnesių mėnesių

$150.00 $34.20 $15.35
200.00 44.68 20.39
25Q.00 48.56 24.88
300.00 50.04 29.17 69.44 20.84
350.00 50.56 34.24 75.52 24.20
370.00 50.72 35.06 75.68 24.76
400.00 -52.28 37.69 79.52 26.64

Kodėl Mokėt Kitur Brangiau??? 
Pirkit garantuotą Goodwill vartotą karą čia šiomis 

ŽEMOMIS RATOMIS

MILDA AUTO SALES
BUICK and PONTIAC AGENTŪRA 

806 W. 31st Street Tel. Victory 1696 
, CHICAGO, ILLINOIS




