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Vokietija ir Italija Buria Laivus Prieš Ispanija
19 Vokietijos laivų 
Ispanijos vandenyse

BILBAO BOIKO
TUOJA SUKI

LĖLIUS

Naciai ir fašistai neboja įspėjimų dėl rus- 
tėjančios padėties, tikėdamies daugiau 

laimėti savo akyplėšiškumu
EINA DIDŽIAUSIS MUŠIS ORE

MADRIDAS, birž. 24. — Iš Huesca gautomis žiniomis, 
Huesca fronte 
mušis ore.

Kiekvienoj 
lėktuvų.

Mušis eina

dabar siaučia didžiausias visame civiliame kare

pusėj mūšyje dalyvauja po daugiau kaip 100

Už susisiekimą tarp Zaragoza ir Huesca.

Veik visas .Vokietijos karo lai
vynas Ispanijos vandenyse
BERLYNAS, birž. 24.— Veik 

visas Vokietijos karo laivynas 
išplaukė į Ispanijos vandenis 
“apsaugoti Vokietijos interesus 
ir jos laivus nuo bolševikiškų 
Valencijos kriminalistų”.

Nors Vokiettija ir pasitrąukė 
iš tarptautinės kontrolės, ji ne 
tik nemažina, bet dar iddina 
savo karo laivyną Ispanijos van
denyse. Ji dagi grūmoja stver
tis keršto, jei jos laivai butų lo
jalistų pakliudys Jį grūmoji
mą Vokietija paskelbė, nežiū
rint AngHjos~ir 'Francijos įspė
jimų, kad delei savivalio Vokie
tijos veikimo gali susidaryti la
bai rusti padėtis.

Savo iniciatyva vakar ir Ame
rikos ambasadorius Dodd tarėsi 
su von Neurath apie krizį ir ra
gino Vokietiją bandyti taikiu 
budu išspręsti 
čus.

Bet Vokietija 
klausyti jokių
rūstumą padėties, 
kaip tik ir trokšta tokios padė
ties, nes tada ji savo akiplėšiš
kumu tikisi daugiau laimėti.

Atplaukus į Ispaniją Vokieti
jos karo laivui Admiral Spee, 
Vokietija Ispanijos vandenyse 
turės viso 19 karo laivų.

(Kitos ,žinios sako, kad Itali
jos karo laivai nuplaukė toliau 
nuo Ispanijos pakraščių, 
sverti Vokietijos ir Italijos 
rimą savo laivų Ispanijos 
kraščiuose, Franci jos karo
vai, vedami dviejų didelių krui- 
zerių, atplaukė į Bone, Alžire).
Nuo nacių Vokietijos neatsilieka 

ir fašistinė Italija
PARYŽIUS, birž. 24. — Vo

kietijos ir Italijos karo laivai 
savavaliai patruliuoja Ispanijos 
pakraščius. Abiepj Šalių laivy
nų komanduotojai veikia pilnai 
sutartinai.

Italijos karo laivams yra įsa
kyta tuojaus pulti, jei Ispanijos 
valdžia padarytų kokią “ataką”. 
Vokietijos laivynui irgi yra įsa-

iškilusius gin-

nėra palinkusi 
įspėjimų apie

Vokietija

kyta . “ginti. Vokietijos intere
sus”. r-

Franci jos ir Anglijos val
džios su susirupinimu seka pa
dėtį ir nepalankiai žiuri į Vo
kietijos ir Italijos pastangas 
blokuoti Ispanijos valdžios pa
kraščius.

Vokietija už naująjį Europos 
krizį kaltina Rusiją ir Angliją, 
nes pasak Berlyno “bolševikiš
ka Maskva” sįekiasi padaryti 
Ispaniją “sekcija komunistų in
ternacionalo”.
Italija išsodino Ispanijoje dar

. 10,000 kareivių
Gautomis žiniomis, pereitą 

lavaitę, kada Italijos ir Vokie
tijos karo laivai patruliavo Vi
duržemio juros Ispanijos pa
kraščius ir žiurėjo, kad niekas 
nesiųstų ginklų ir kareivių Is
panijai, Italija išsodino Malago
je, pietinėje Ispanijoje, 10,000 
kareivių padėti sukilėliams ko
voti lojalistus.

Šiaurinėje Ispanijoje, sustip
rinimui savo jėgų susivienijo 
Baskų ir Asturijos armijos ir 
bendromis jėgomis kovos prieš 
baigiančius užkariauti Baskų 
kraštą sukilėlius.

HENDAYE, Francijoj, birž. 
24. — Gautomis iš pasienio ži
niomis, nežiūrint sukilėlių pa
stangų susiartinti su Bilbao gy
ventojais ir laimėti jų draugin
gumą, gyventojai paskelbė už
kariautojams pasyvį prešinimą- 
si.

Nežiūrint tokių koncesijų, 
kaip parupinimas maisto ir Ba
skų lojalistų- pinigų išmainymas 
į nacionalistų pinigus, gyvento
jai vistiek labai šaltai atsineša 
linkui sukilėlių.

Tai yra tokis pat nusistaty
mas, kokį užėmė užkariautos 
San Sebastian apygardos gyven
tojai. Jie nedaro užkariauto
jams atviro pasipriešinimo, bet 
veda pasyvį priešinimąsi, su 
kuriuo nėra būdų kovoti.

Anglijos parlamen
tas svarstys Ispani 

jos krizį
LONDONAS, birž. 24. — Ko

kią poziciją ištikusiame krizyje 
užims Anglijos valdžia, paaiškės 
rytdienos debatuose atstovų bu
te, kiiriUęse bus svarstomas Is- 
partijoj ^Tųo klausimu
calbės Chamberlaįn
ir užsienio-L ^reikalų ministeris 
Eden. Opozicijai vadovaus libe
ralas Sinclair.

Anglija ir Franci j a ruošėsi 
paduoti kaip ir ultimatumą, įs
pėjantį Vokietiją prieš keršiji
mą Ispanijai. Bet Vokietija tuo 
laiku paskelbė pasitrauksianti 
iš patruliavimo Ispanijos pa-

TIKYBINIO KULTO AUKA — Delight Jewett, 17 
metų mergaitė iš Denver, Colorado, liudija Los Angeles, 
Californijos teisme, prieš John W. Hunt, tikybinės sek
tos vadą. Jisai, po tikybos priedanga, mergaitę išgėdino.

kraščių ir tuo tarpu nieko dati-7’* Lietuvos Naujienos

At- 
bu- 
pa- 
lai-

Vokietijos laivai bu
riasi Portugalijos 

pakrašičuose

Nevyksta sutaikinti 
plieno streiką

Taikymo tarbai nepavyko sutaikinti strei 
ką ir ji siūlanti prezidento arbitraciją

prezidentui tą streiką arbitruo- 
ti.

Unija pilnai pritaria preziden
to Roosevelto arbitracijai. Kom
panijų nusistatymas betgi yra 
nežinomas.

Prisibijoma, kad taikos dery
boms pakrikus gubernatorius 
Davey gali atšaukti miliciją iš 
Youngsto\vn ir tada plieno kom
panijos bandys atidaryti savo 
liejyklas. Jei jos bandys tai pa
daryti, tai neišvengtinai kils

CLEVELAND, O.,' birž. 24.— 
Darbo sekretorės Perkins pa
skirtos taikymo tarybos pastan
gos nuėjo niekais, nes jai nepa
vyko sutaikinti plieno darbinin- 
'kų streiką, nepriklausomoms 
plieno kompanijoms užsispyrus 
nevesti su organizuotais darbi-; 
ninkaiš jokių derybų ir nedary
ti jokių sutarčių.

Eina gandų, kad taryba tele
fonu pranešusi prezidentui 
Rooseveltui apie nepasisekimą _ .
jos darbo ir pasiūliusi pačiam'kraujo praliejimas.

Meksika perėmė 
geležinkelius

Atšaukė karo stovi 
JohnstOwn, Pa.

MEXIC0 CITY, birž. 24. — I Prezidentas Lazaro Cardenas 
pastūmėjo savo suvalstybinimo 
programą toliau, perimdamas 
šalies nuosavybėn didžiausią vi
soje šalyje geležinkelių liniją —-t 
Meksikos; Nącionalį Geležinkelį,

JOHNSTOWN, Pa., birž. 24. 
— Gubernatorius Earle atšau
kė karo stovį, kuris buvo užda
ręs Bethlehem Steel Co. Camb- 
ria liejyklą. Dabar liejykla ga
lės vęl atsidaryti.

LONDONAS, birž. 14. — 
Gautomis žiniomis, be jau esan
čių Ispanijos vandenyse didelio 
Vokietijos karo laivyno, Portu
galijos pakraščiuose irgi buria
si didelis Vokietijos laivynas. 
Lagos porte laukiama atplau
kiant 26 Vokietijos ginkluotų 
laivų, jų tarpe net ir ginkluo
tų žvejų laivų. Visi jie paskui 
bUs pasiųsti į Ispanijos vande
nis, blokuoti Ispanijos lojalistų 
pakraščius.

ORH!ta

Chicagai ir apielinkei fede- 
talio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Gal būt lietus su perkūnija; 
Vėsiau.
I Vakar 3 vai. po piet tempera
tūra Chicagoje buvo 95°

Saulė teka 5:15, leidžiasi 
8:29.

Sukilėliai paskandi
no ispanų laivą

PORT VENDRES, Francijoj, 
birž, 24. — Sukilėlių kruizeris 
Baleares atviroje juroje netoli 
šio uosto paskandino Ispanijos 

i valdžios prekių laivą Trinidad 
ir suėmė įgulą iš 7 žmonių.

Kitas valdžios laivas, Carme- 
lita, pabėgo į Franci jos vande
nis.

giau nedarysianti.
Tečiaus tuo iškilęs krizis dar 

neišsisprendžia, nes jau dabar 
yra aišku, kad fašistinės valsty
bės ruošiasi didelei intervenci
jai Ispanijoje'. Ar Anglija galės 
tą toleruoti ir kaip ji ruošiasi 
ginti savo nusistatymą?

Kaip matyt, valdžia dar nė
ra nusisprendusi ką ji darys už
pildymui spragos, pasidariusios 
delei Italijos ir Vokietijos pasi
traukimo iš patroliaus. Mano
ma, kad Anglija ir Franci j a ir 
toliaus patruliuos joms paves
tas juros dalis, bet neleis Vo
kieti jos ir Italijos laivams kliu
dyti Franci jos ir Anglijos pre
kių laivus, kurie plaukia į Ispa
nijos uostus.

Demokratinės valstybės kaip 
įmanydamos nori vengti karo, 
bet jeigu fašistinės valstybės 
darys didelę intervenciją, tai 
gal ir Anglija bus priversta pa
naikinti nesikišimo sutartį ir 
atidaryti duris Ispanijos pirki
mui ginklų. Gal to užteks pri
versti fašistus nusilenkti, nes 
jie neįstengs sukilėlius remti ir 
ginkluoti per kelis metus.

Kitas tiek pat pavojingas ke
lias yra paskelbti Vokietijai ir 
Italijai sankcijas.

Darbiečių ir unijų vadai jau 
nutarė reikalauti atidaryti ke
lią Ispanijos pirkimui ginklų ir 
paskelbti Vokietijai ir Italijai 
sankcijas.

Bemeškeriodamas 
nuskendo

KAUNAS. — Pil. Br. 
sauskas, gyvenąs Kaune, 
biiiinkų g., išėjo į Nerį 
kerioti ir meškeriodamas
skendo. Lavoną vanduo išmetė 
į krantą.

Kra- 
Dar- 
meš-

nu-

■

j Teisia 3 žmonių 
užmušėją

yra kaltina- 
nužudęs Victor Gatės, 
Rock gyventoją, kuris

LONOKE, Ark., birž. 24. — 
Šiandie čia prasideda nagrinėji
mas bylos Lester Brockelhurst, 
23 m., buvusio Macąuon, Ilk, 
sekmadienio (biblijos) mokyklos 
mokytojo, kuris kartu su savo 
meiluže Bernice Felton, 18 m. 
iš Rockford, III., 
mas 
Little
juos pavėžino.

Jis prisipažino besibastyda- 
mas su savo meiluže po visą ša
lį, nužudęs viso tris žmones. 
Vieną Rockforde, iš kurio atė
mė automobilį, o kitą Texas val
stijoj. Dėl trečiojo užmušimo 
dabar ir yra teisiami.

Abu jaunuoliai yra buvę labai 
karšti bažnytininkai.

Daug įvežama auto 
mobilių

51 nuoš. tos linijos akcijų. Li-j 
kusią dalį valdė Jungt. Valsti
jos ir kiti užsienio investoriai* 
Jiems bus atlyginta kaip tik 
bus padarytas naujas geležin
kelio įkainavimas. 1930 met. 
Amerikos M investmentai buvo 
vertinami $73,000,000.

Geležinkelius operuos valdžios 
departamentas su pilna galia 
geležinkelius reorganizuoti ir 
padaryti juos išsimokančiais.

suorganizavo mušeikas, prižada 
suteikti apsaugą streiklaužiams.

Chicago policija tei
sinasi dėl skerdynių

NEW YORK, birž. 23. — Fe
deralinis grand jury apkaltino 
55 Žmones už jšmugeliavimą per 
7 metus $13,000,0^0 vertės dei
mantų.

TOLEDO, O., birž. 24. — Du 
vaikai, 8 ir 7 metų amžiaus, li
ko užmušti traukinio ant gele
žinkelio tilto. Du 
vaikai išsigelbėjo,

kiek senešni

ROCHESTER, N. Y., birž. 24. 
— Tankiuose krūmuose , netoli 
sąvo namų rastas apdegęs lavo
nas nužudyto 14 metų vaiko 
Joseph JMcKoney, kuris prapuo
lė vakar. Kaip spėjamą, jį nu
žudė kokis nedorų palinkimų pa- 
raišais.

KAUNAS. — Sumažinus 
muitą auto mašinoms, šį pava
sarį per Klaipėdos uostą įvež
ta palyginti labai daug auto
mobilių. Eilės jų stovi uosto 
muitinės sandėlyje, o nemaža 
dar visai naujutėlaičių demon
struoja Klaipėdos gatvėmis.

Kunigai kovoja civi 
linės metrikacijos 

įvedimą
KAUNAS. — Kauno arki

vyskupijos bažnyčiose gegužės 
30 d. kunigai įsakė tikintie^- 
siems melstis, 
mas 
mas 
mų. 
gai
re dėt ei vii. metrikacijos, ži
noma, neigiama parsme. *

kad numato- 
civil. metrikacijos įstaty- 
nepaliestų katalikiškų šei- 
Kai kurių bažnyčių kuni- 

ta proga ir plačiau išsita-

RYMAS, birž. 24. — Italijos 
fašistų laikraščiai pradėjo smar
kiai pulti Anglijos užsienio rei
kalų ministerį Eden, kaltinda
mi jį už suardymą keturių val
stybių bendradarbiavimo sutar
ties.

GREENBURG, Pa., birž. 24. 
Arthur Brewe, 42 m. iš Tra- 
fford, geležinkelio brakemanas, 
nušovė savo žmoną ir tris savo 
Vaikus ir tada pats nusižudė.

Įtarė Melionus, du- 
PontUs už pajamų 

taksų nusukimą
WASHINGTON, birž. 24. — 

Kongreso komitetui, kuris tiria 
turtuolių išsisukinėjimą nuo pa
jamų taksų mokėjimo, šiandie 
buvo įvardyta virš poros desėt- 
kų žymiausių šios šalies turtuo
lių, kurie vienokiu ar kitokiu 
budu bandė nusukti pajamų 
taksus. Tarp įvardytųjų buvo 
tokie turtuoliai, kaip Andrew 
W. Mellon, Pierre duPont, John 
J. Raskob, Thomas W. Lamont, 
Alfred P. Sloan Jr. ir Mrs. Ethel 
duPont.

WASHINGTON, birž. 24. — 
Prieš senato pašto komitetą 
liudyti atvyko kapt. James L. 
Mooney, kuris vadovavo polici
jos suruoštoms geg. 30 d. strei- 
kierių skerdynėms prie Repub- 
lic liejyklos South Chicagoje, 
kuriose 11 streikierių liko nu
šauta* ir arti 100 sužeista.

Kapt. Mooney už skerdynes 
kaltino streikierius. Girdi, jie 
pirmieji pradėję mėtyti i poli
ciją akmenimis ir policija tada 
šovė. Jis pats betgi neliepęs po
licijai šauti, tik maldavęs minią 
išsiskirstyti. (Bet nuimti tų 
skerdynių paveikslai visai ką 
kitą parodo).

Skelbia lokautų 
streikieriams

Sukilėliai suėmė 
rusų laivą

WARREN, O., birž. 24. — 
Vakar įvykus čia vienos dienos 
generaliniam streikui, šiandie 
kai kurios kompanijos paskelbi 
lokautą prisidėjusiems 
streiko darbininkams ir 
kė priimti juos į darbą.

prie 
atsisa-

BERLYNAS, birž. 24. — Ofi- 
cialė nacių žinių agentūra pa
skelbė, kad Ispanijos sukilėlių 
kruizeris suėmė Rusijos prekiij 
laivą Kuban, kuris gabenęs d - 

Laivąsdelį kiekį “amunicijos”, 
liko nuvežtas į sukilėlių
Malagą. -

TUSCOLA, III., birž.
Du 4-H kliubo jaunuoliai ūki
ninkaičiai liko užmušti, trečias 
gal mirtinai sužeistas, o dau
giau kaip 25 liko sužaloti tro- 
kui, kuriuo jie visi važiavo į 
Chicagos universitetą, susidū
rus SU automobiliu.

23. 4-

Buvo karšta
CHICAGO. — Vakar 

tikri vasaros karščiai, 
karštis pasiekė 97 laipsnius.

Nuo karščio mirė Apolinarą 
S. Watkowski, 62 m., WPA dar
bininkas. Jis sukrito negyvas 
ant Forest Park tilto.

Karšta buvo ir visose centrą- 
linėse valstijose. Vietomis karš 
tis siekė virš 100 laipsnių. Ter 
nuo karščių mirė penki žmonės 
Nors Chicago šiandie 
sianti vėsesnes dienos, 
centralinėms valstijoms 
atoslūgio dar nematyt.

atėje 
kadž

sulauk-
tėčiai

karščic
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Prano Skamarako 
šeštų mėty mirties

Vasara J
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Monterrey’ui ąp.liųręfome 
katedrą, kuri buvo pastatyta 
1790 metais. Jos stilius yra 
charakteringas didžiumos Mek
sikos bažnyčių ir katedrų stiT 
liūs — mįžinys ispaųų-nąuęų, 
ą^tekų ir renesąnsinių ypaty
bių. Bažnyčią buvo masyviš
ko pastatymo ir paprastų li
nijų. Atrodo, kad rumus sta
tydami, aštuoniolikto šimtme
čio architektai rūpinosi ne 
tiek apie išorines dekoracijas 
ir žibučiųš, kiek apie rūmų 
patvarumą ir tvirtumą; ne 
tiek apie grožį — kiek apie 
naudingumą.

To negalima pasakyti apdp 
katedros vidų. Nenaudoję jo
kių dekoracijų išorinei kated
ros pusei, statytojai viską su
krovė į vidų. Ilgos ir aukštos 
sienos išdabintos — išpuoštos 
paveikslais, Architektūriniais 
padailinimais. Didžiulis alto
rius auksu spindėte spindėjo. 
Visi šventųjų paveikslai, statu
los ir altorėliai iškaišioti ir 
dirbtinomis, paauksuotomis 
gėlėmis ir gyvais žiedais.

Panašiai turtingai išdeko- 
ruota maldykla teko matyti ir 
keliose kitose vietose.

Apleidę katedrą, nuėjome į 
Casino, o Casino ispanų kal
boje reiškia — lošimą iš pi
nigų. Bet rūmuose lošimų ne
bėra, nes dabartinė Meksikos 
valdžia ruletes, “keno” ir ki
tus pinigų žaidimus ir apa
ratus uždraudė. Casino da
bar Monterrey’aus ponai nau
doja suėjimo ir pasilinksmini
mo vietai. Bumuose yra mo
derniškai ir puošniai įrengta 
šokių salė, biliardų kambariai 
ir svečiavimosi salė-s.

Meksikos ponija, didžiumoj, 
yra labai turtinga. . Gyvena, 
prabangoje ir ant plačios ska
les. šeimynos organizacija yra 
natriaThalio pobudžię^Šdittiy.-:/ 
uos galvps žodis yra įstaty
mas,'jis vaikus valdo geležine 
ranka. Svarbiausias apsireiški
mas meksikiečių gyvenime yra 
tėvų garbinimas.

Ponija Meksikoje yra kul
tūringa, vaišinga ir dievobai
minga. Bet vyrą bažnyčioje 
retai kada užtiksi. Melstis eina 
tik moterys, kurios, apart na
mų, savo vaikų ir tikybos — 
nedaug kuo daugiau įdomau
jasi. Jaunos mergaitės yra po 
griežta priežiūra ir tėvai, pap
rastai, nustato kada ir už ką 
los ištekės. Paskutiniais lai
kais jaunoji gentkartė ėmė 
priešintis tam papročiui, bet 
tėvų balsas tebėra lemiantis.

Divorsų Meksikoje yra ma
žai, nes krašto piliečiams ne
lengva jį gauti, o visuomenės j 
opinija gana kreivai žiuri į di- 
vo^suotus asmenis. j

Meksikiečiai ponai, kaip ir 
ameirkiečiai, mėgsta golfą, te
nisą ir “pelota”, rankinį žai
dimą sviediniu. Prigija ir foot- 
bolas, Sekmadienių popiečiais 
jie mėgsta eiti pamatyti bulių 
kautynių, bet kai kuriose 
Meksikos valstijose jos yra 
uždraustos, o kitos nori už
drausti. ”

(Bus daugiau)

Pąbar yęą piriųojį vąsą^s 
savaitė, šiuo metų laikotarpių 
muąų mintys kripsta į pramo
gas,

? ką„me.s_
Šiandien suėjo lygiai šeši me

tai, kai mirė vienas iš veikles
nių socialistų veikėjų Pranas 
^kamarakas. Mirė 1^1 metais 
birželio 25 d. Palaidotai Įaęlu- 
vių Tautiškose Kapjųese. Paliko 
žpioną, Simų ’ ir dųk^ris.

Prano Skamarako asmenyje 
lietuvių visuomenė neteko žy
maus veikėjo, socialisto. Jis 
priklausė prie įvairiausių orga- 
nizącįjų ir visųr stengėsi pa
vestas jam Pareiga^ atlikę, JĮis 
socialistas, visuomet atkakliai 
kovojąs už savo idėjos princi
pui. MįfS palyginamai dar jau
nas ir daug dar galėjęs nuveik
ti žmogus.

Tebus jam lengva šios šalies 
žemė.

—-O. Skamąrakienė—
Kondrotienę.

Mūre 19.31 m, birželio. 25 d.; pa-

Fair krautuvė įtaisė 
mašiną šoferių su* 
gebėjimui nustatyti

Chięagoje einą visu smarku
mu sąugaus važiavimo propa
ganda. Prie tos propagandos 
prisidėjo ir Fa ir departamenti
no krautuvė, kuri yra prie 
Adams ir Deąrborn gatvių. Tam 
reikalui ji įsitaisė net 5 maši
nas, kurių pągelba galima nu
statyti kiek kurio šoferio suge-

.kus, į > atostogas. Ta- 
• taįp dar malonų ląi-

Pasiteiraukite pirma pas mumis 
atnaujindami arba perkant nąu- 

' jus insurajice
INFnpM A GIJOS DYK AT.

CH1CAGO R. E. FINĄNCE CO. 
10801 Edbrcoke Avė., Chicago

Skelbimai Naujienos, 
iluoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

SIU5KITPER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmanėsir 
&ip pataria, Uewo5 bankai

RAltJiEkOŠ, Čhicdgo, III,
. . ’ ■ . f'!'. ■ į ■■...........—------------------------ --- .......................... ,

piryia WWV£ irr W nu- 
kenuotos yęįkrųeųės^ turėtų bu- tojųsi nųą saulės.

ant lęųtyi)ų jųSjų pąutrėį, įįad įtaį Įcą rą|ė pąetų “Lie- 

fyojMėįtąi pędėlios dieną 
buvo 100O karščio, už tai pa- 

! ne^ėlio įieną, termometras ro_ 
dė tik 470, įtaigi buvo tikras 
rudens šaltis.” 
Atseit, 1905 metais birželio 

25 4- buvo labąi karšta, o se
kančią dieną, t. y. birželio 26 
į.(i šalta.

tureli jas po ranka, kai planuo- 
jėt yafeina-

kelionėse, žaismėse, visuomet 
prieš mus stovi svarbus reika
las maisto, kad padaryti tuos 
smagumus pilnai sėkmingus.

Vasaros metu musų apetitas 
kiek pąsįkęięia, pieš nogime ki
toniškų valgių bei yėįipąnČių 
gėrimų. ’Į’aigj planuojant yąsą- 
ros valgius namam, arba pla
nuojant juos piknikam, reikia 
pasirinkti maisto reikmenėm 
pirkti krautuvę, kurioj yęą pik 
na tų reikmenių eilė, pėką to, 
nebus nusivylimo, ir kostumę- 
ris gaus tai,, ko nori,

Patyrę grosernikuj, kbkię 
pav. yv^ Midwęst Storos savi
ninkui, inu yru aprppihę suyp 
krautuves vusuros paisto ręik- 
menėmis. šiose krautuvėse ra
site šimtus daiktų pasirinkti: 
vaisins, daržoves, rūkytas, mė
sas, vėsinančius gėrimus ir pau- 
dęrius, o taipgi ^yrupus gėri
mam padaryki, gatavai priruoštą 
maistą kenuose ir visą eilę reik? 
menių piknikam-

Visas čia laikomas tavoms 
yra geriausios kokybės., naujas, 
ir šviežias. Kadangi Midwest 
Krautuvės valdo savus sande
lius ir kadangi jos perka tavorą 
tokiais dideliais kiekiaią tiesiai 
iš gamintojų ir fabrikantų, tąi 
kiekvienas kostumeris yra už
tikrintas sutaupymo pinigų, kai 
perka šiose krautuvėse.

Specialis išpardavimas yr$
bėjimas atsako važiavimo reika- laikomas šjos savaitės. gale Midr

west Krautuvėse. Jo garsinimaslavimams.
šoferiai, išlaikę tuos ekzami- einą šio dienraščio šiąų^ięĮiiųėjį

nūs, gaus paliudymus. laidoj. Perskaitykit garsinimą

Tos Žemos Komos
Paąelhės. Jums

IŠPARDAVIMAS? Ptočikj ir Sifflątdi, ąiyžęW^tĮ^

RINKTINES V. s, 1 WHITE COBBį^RS

Bulvės
GRIEŽTAI ŠVIEŽI
KIAUŠINIAI No. 1 kokybės .......... tuz. 23c
MIDU-EST” PUIKIAUSIOS ĮCOKYBES KARTONUOSE Tuz. 28cii

“SNIDER’S^ TYRŲ TOMAčHj
CATSUP mažos borikog ĮQc did. bonka$ Į4c
4LiPrroN’s)’ YELtoiv lOĖL
Juoda Arbatą maži pak. 9c u unc. pak. 23e
“KN0X” JELL____ visų skonių 3 pak. 14c
“SUN-MAID” J^gfL1Ų15 une. pa.,> UŽ19C 
‘tMKiwęst’^TQMĄTĘŠ■..T.
“Midwest” PRlRENGįTI ŠPAGETAI auka. ken. 2 už
‘REP TAG” SLYVOS aukšti keti. ? ufl9ę

No. 2 keųai 10e

----------------:—:—    ■ .i"-1-1   1 1 1    '-'..„į-—*■

Grąžys KOPŪSTAI did. galvos šv. 2c
ŽALI CiBimiAI pund, 2c
ŠVIEŽI ŠPINAKĄt ....................sv. 5c
IvąiVųs' MĄRŠRMAI.LQW KUKIAI šv. 19£
RŪKYTA KEPENŲ’ DEŠRĄ . ............ i...... .....  Sv. 27^
KIETA SALAMI DEšpĄ .......... :.........   sv. 35^.
“KKAL BRAND”
WIENĘRS
f‘JUSTlCE” TOMAT0 JŪICE ......

25csvaras fcvv
. No. 1 Kenai 5^
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Ar tik šiemet 
“durni” pietai

žmonės kaltina šiuos metus 
ųž tai, kad nebųyo gražaus ir 
šilto pavasario ir kad perdaug 
lyja. Beto, jie sako, kad taip
a—

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Thorapy 

and Midwife 
6630 So,. Westetu 
Avė., 2nd flooę

Hemlęck 92$2 
Patarnauju prie 

gįrędymo namuo
se ar ligoniuėąę, 
duodu fnas^age 
eleetrie t r e a t - 
męnt ir magnę- 
tie blankets ir Ct.

■ Moterims ir mer-
■ ginoms patari- 

mai dovanai.

Phoąe Caųal 6Į22
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
22611 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Sęrędomis fr padūį Ąagal sutarti 
Rez.6631 So. Cafi lomia Avenuj 

| Telefonas Republic 7868

l524W.63rd ST
TEL PROSPECT 3440

Coif. 63rd ainį Justine

Bergman’s BmI Quick-D rim
Męs, gąrąntuojam 
Šią malevą ęjįant 
gerbusią galimą 
gąųO tęftian-

čią ilgą p,ątę»kww $1 namų 
ųiąlęya yrą sudaryta i| gęrlau- | 
šių pignĮęųtų, mdkSttškąį ąujun- ] 
gtų galingo,mis mašinomis ’ su | 
speclaUui apdirbtais aliejais, kad j 
pągamintį MALĖVĄ ilgai lai
kančią ir daug padengiančią, ku
ri turi dar pirmenybę greito iš- 
džiųvimp,- Matykit mųęu Palias 
19^7 Sfęųų Popierąs. įdės dir
bam, Window Shades ant užsa- 
kynąo. ; ■ o ■, l "■ . ■ .

Apdarą ^eštadienio vak iki, 9 vai.

—

“BLUE LABEL”
CHEESE
CREAM CHEESE

AMERICAN, BRICK
PIMENTO ......... .......

3 unc. pak. .......
Vz sv. pak. T 7 ę 
... ........•- 2 už 17c 

ifTriT/'ATfVJj A/TTTTT A O DIDELI ŠMOTAI .... 2 UŽ 19c“IVORY MUILAS VIDUT. ŠMOTAI .........  3 už 19c
____________________________ GUEST IYORY .... . ...  3 už 14c

“OXYDQL” 2 maži 17c ...........did. pak, 21c
“oliv-ilo” muilas ....L.....;;.::..... .......3 už
^KTcTĄGd?r~VEIDO~MUILAS~..........„„........ _3 2*01^ '

DYKAI! 1.00 Tacas — klauskite smulkmenų 
SUPER SUD.S Raudonas arba Mėlynas pakelis 19^ 

pąk. 25£“S. O. S?f SCOURING PAgS—--1

‘ RIVAL” ŠUNU MAISTAS
............ 1 . ... ,

100 DOLERIŲ DYKAI RAS SAVAITĘ 
TIK TAUPYKlt MUSŲ KUPONUS!

PIRK NUO ffifiDWL~ NES PIGIAU

"T——"““T—“T“—T?“

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraustom fęnjičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.
3400 SOUTH 6921 SOUTH
HALSTED ST, WfcSTERN AVĖ.

Yards 3408 Hemlęck 5040
' *??■-!...... —— ■

GRANE 
COĄL ( OAIPANY 
5332 So. Long Avė. 

Tel. Rępųblic 8402
POCAHONTAS Miųę Run $7.40 
(Sęreened) ..................  tonas
SMULKESNĖS $7.15

Tonas     .......... - 

Žęihps Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT $4
Sąlygos Į SAVAITĘ* I

DR. O’CONNELL
135 SO. STATE ST.

•SBO n. Clark St. 7M 
i«18 Broadtvaj 1320
Š138 Lincoln Av. • 4002 o.,

f 7 Mtlwankee Av. 0204 S, Halsted št.
<Wf irving Park 3234 Madison St.

TILL t — OLOSE!) 8UNDAY

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA

ron

John F. Eudeikis
•! LAIDOTUVIV DIREKTORIUS V /
AMBU^ANCE C 7

■patarnavimas O 7
DIENA IR NAKTĮ nnaktį

4605-07 So. Hej-mitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

I Tcį. LAUAYETTE 0727 .

T V koplyčios visose
LvcJ.1 Chicągos dalyse

o /M'i ‘i ■«»■*»

Klailšykite musų Lietuvšką radio programų Pįripądjepio vakarais, 10:00 
vai. vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. Šaltimieras.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 

Chicągos,
Cicerą j 

Lietuvių I 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOJE MIESTO

S. P. MAŽEIKA
3319 Litu a nieži. Avenue _____  Pbpuę Vąrds IĮ 38
'‘■į*. ' į J. LIULEVIČIUS
4348 So. Califoinia Avenue Phone Lafayette 3572

• <] - ■ •> • f ' ____________________ _____________________ ....

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone B.o,ulevąrd 4139

i ' i: A. PETKUS
1410 South 49th Court Cįcęro, Phoįne Cicero 21Q9

R, J, RIDIKAS
So. Halsted Stręet B^ųlęvąrcį 4089

/ ' ' ’ I. J. ZOLP Hionc Boul. 5203
1646 West 46th Street Phone Boulevard J5566

i ' S. M. SKUDAS .
718;West 18th Street PbO»e Monroe 3377

> } ' •'' EZERSKIS ĮR SUNUŠ '
10734 S. Michigan A ve._________ _ jįį, P^uan 5703

LACHAVVICZ IR SŪNUS
2314 Wcst 23i<l Piure Phone Canai 2515
SKYRIUS: 42-44 Eant 1O8th Street ‘ Tel PuHman 1270

JUOZAPAS EŲDEIRĮS ĮR TĖVAS
■Į701 S.9- W<'sieJ,'ii Avė. PIiguų Virginia 0883

ADVOKATAI

St.

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Deąrborn 
Kamb. 1431-14 34—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
..Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel. Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKAT AS

TelępKone:. Boulevard 28O.Q, 
4631 SOUTH ASHLAND AVfcNŲE

Res. 651$ So. Rovkvvell U*
Telephone: Rępųblic 0723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avę. • Tel. Yards 251Q

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Deąrborn St.
Room 1230

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avęnue 
Namų Tel.- — Hyde Par’r 8395

SPECIALISTAI

Qfiso

756 West 35th St.
Co]r. of 35th and Halsted Sts. 

valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:86 
Nedėllomis pagal sutartįNedėllomis pagal su

TeL OfHcę *Veutworth 6$$# 
' Rez. Hyde Park 3395

O r
Mdterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So, Halsted St.

Valandos 1—4 po pi.tu, 7—8 v. vak 
iSskyrns sered >mis ir subatomis.

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

Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 į nuo 6 iki 8 
v ik. Nedalioj pagal sutarimą 

Ofiso TęL: boulevard 7820
Namq Tel: Prospect 1930

. Sušauna Slakis
terų ir vaikų ligų gydytoja

Ofiso Tei. Virginia 0036 
Regidence Tel. BEVERLY 8244

DĘ. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

1 Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
i DENTISTAS

4615 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 ixi 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

DR. YAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
Svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai): nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo »« 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Ląfayętte 8016

nid,skaudamą akių karštį, atitaiso.
.rumparegvstę 'ir toliregystę. Priren-j Tel. Bo.ųlevard 5914 Divną^ ir Kakli 

i: nuo 2 iki 4, tiuo 7 
į nuo 10 iki 12 a.m

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

CHiCAGO, ILL.

.runiparegvstę ir toliregystę. Priren-. - --- 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- ĮC-fisO valandos: 
kimuose. egzaniinavirųas daromas su i-k^ 8=30 v. Ned^l, 
elektra, parodančia mažiausias klai- j 1
das. Speciąlė atydą atkreipiama i 
rpojkyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomus. Valandos nuo 10 iki 8 v.
Nedėlioj pagąl sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomąs 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av. 

Phone Boulevard 7589.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GVDYTOJAS

k Tek Yards 1829
Pritaiko Akinius 

F Kreivas. Akis 
ištaiso 

; Akinių DirbtuveAfisas ir
750 West 35th Stręet

< kampas Halsted. St. 
Valandos: ntio 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedaliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJA] IK DANTISTAI 

Amerikos Ęiętuvių Daktarų

8

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

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
yai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tėl. Boulevard 1401

9

DR. I. E. MAKARAS
10758 S. Michigan Avė 

ROSELAND—CHICAGO, 1LL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277

Dr. C. J. Svenciskaj-
DENTISTAS

OFISO VALANDOS: 10 v r. iki v 
vąĮ, vąkąro. Tę«č ir sekrp. pagal 

susitarimą.
4360 S. FAlRFLĘt.D AVĖ. ’ 

Telefonas ĖAFAYETTE 80J6

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
Te 1. Virginia 1116 

Valandas: 1—3; 7—8 kasdien, iš
skyrus seredą. Sekmad. susitarus. 

Birž., Liepos ir Rugp. nebus valan
dų popiet, bet bus nuo 10 iki 12 r-

DR. W. V. NORAK
PHYSJCIAN AND SURGEON 

10 N. BBQApWAY, Melrose. Park. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir f 

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

Bes. 1400 S. 3rd Avė., Mąjyood Av. 
Phone Maywood 21.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
įkerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Cjdo staigias ir chroniškas liąas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metydus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canai 3110
Rezidencijos telefonai:

Suporior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai

Nuo 
vaI« 
vafcąro. ^edSliomįs <nuo 10 > iki 12 
valandai dieną.ndai dieną.

Phone M1DWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maiirice Kahn
4M1 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso vąla.ndos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 pu pietų

7 iki 8 vai. Nedfil. nuo 10 iki 42
Rez. Telephone PLAZA 34<M>
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C

Naujos Gadynės
CHORUS ECHOES

is

of
On įJune-27th; time—9:00 

place, Evanston Com-

Pagaminto vadovybėj Nikolai Ekk, 
kūrėjo “Road to Life” 

Taipgi pirmas Chicagoj Parody
mas Gegužės Dienos Parado 

Maskvoje.
SONOTONE

Van Buren arti Wabash
Savaitės dienomis 25c iki 2 P. M. 

35c iki 6:30—vaikams 15c

NAUJIENOS, Chicago, III,
have all of thę time of your lives, I am, 

; —Just Another Enthuslast.
able to play. Indeed it? Well, it’s going to be muęh4 ——:----------

Rado parke negyvą 
žmogų

Ketvirtadienio rytą rado ( 
Douglas parko krūmuose per
šautą žmogų. Dešinėje rankoje 
jis laikė revolverį. Nustatyta, 
kad tai butą John Vozbal, 50 
metų amžiaus kuris gyveno prie 
1921 Blue Island avenue, buvęs 
bartenderis

tions lean toward .sports as the not mean that people who do j Nqw |you 
outlet for their energy, and net belong to either groųp will dope. It souęds “swell” doesn’t: 
now is as good a time as any net be ; ' * 
to let off all the steam that they will, and there will be “sweller? than it sounds, just 
has accumulated during theJprizes fOr them too. 
winter months.

Besides the golf, we are of- 
ferlng *swimming, hiking, base- 
ball, tennis, ping-pong, horse- 
shoe pitehing, for the athleti- 
cally inclined. For those among 
our various groups who do not 
enjoy physical sport, we offer

> you come out and see for your-
If you’re planning to go j self. The buffet dinner will be 

swimming, the beach, and a ve- served at about 6 :30 P. M.^ and 
ry fine one it is, is only a few' šhortly after that the enterain- 
blocks away. There are four ment will begin. Remember the 
tennis courts, clay, so you ten- date - 
nis enthusiasts bring your rac- A. M
quets. Lpts of places for hiking, munity Golf Club, 1030 Central 
and the various stables are just f Street, Evanston, III. If you

ALLAROUHD

Naujos Gadynės Chorus 
busy planning all sorts 
things to give you a day 
real relaxation and fun. 
June 27th a Sports Day has
been arranged and all sorts of 
interesting events are being 
planned. This sumptious affair Į cards, checkęrs, or just sittingja short distance west of Evans- j want_to phone in your reserva- 
is to be held at the Evanston i aroUnd and Watching the others į ton. - -tions, call Čreenleaf - 9182 and

And so, June. 27 th is the day' ask f o any member of the MilCommunity Golf Course, 1030 strut their stuff. Besides these
various sports, we also offer a-that you’re going to do all of, ler family. They will be glad to 
buffet dinner and entertain- these things. Remember the ad-!take care of it for you. Please 
ment to finish the day off injmission is $1.50 for those who j remember to keep your reser-

Central Street, Evanston, III.
Wę are, naturally, featuring 

golf, and we invite all golfers 
to come out for a day of fun. 
This affair, primarily, is be- 
ing given to acąuaint those 
among our group with ithe fact 
that the musical organizations 
of Chicago do other things be
sides sing.

Quite a number of the mem-
bers of the various organiza- 'myn choruses.

šiandien TIK VIENAI SAVAITE;
Vienintelis Chicagoj Parodymas 

Sovietų Rusijos Pirmo Viso 
Spalvų Filmo

Užganėdinimas arba Caah Grąžinama

PIESEN
K WIK KLE AN

KOŠĖS MŪILAS VALYTUVAS 
NUVALO VISOKĮ PAVIRŠIŲ

• Reikalaukit jo savo malevų ar geleŽ. krautuvėj

a grand 
there is 
this day 
who play golf, the ticket is 
priced at $1.50, and only 75c. 
for the non-golfers. There will 
be a tournament between mem- 
bers of Naujos Gadnės and Pir- 

But this does

manner. Of course, 
a nominal charge for 
of sports. For those

will play golf, and 75c. forvation once you have made, be- 
others. And yes, please sub- ‘ cause the money for your golf 
mit your reservations for golf j ticket will be ad^anced by these 
by June 25th at the latests. people, and will have to be re- 
Tickets ma'y be obtained from funded. | 
any member of the two organi
zations, Naujos Gadynes and 
Pirmyn. All reservations mušt 
be in by June 26th.

And so, until I see you all 
at the Golf Course, where 
you’re all going to bave thę

DYKAI I00 Monograma Taca!
SU JŪSŲ MONOGRAMUOTU INICIALU CENTRE

•O"-

ideali

PUIKI
alyvoms ir

ŠAUNI
GRAŽNOMS AR

Tualetui!

TACA!

DAILI DUONAI
AR SENDVIčIAM

SELERIAMS

keksams ar

PALAIKYKIT ŠIAS RATAS
Jos yra pilni kaštai finansavimui jusu vartoto karo pa
gal GENERAL MOTORS INSTALLMENT planą. Čia įs
kaitoma plati apdrauda—tarp kitko dol susidaužyhio 
įvykių.

Nemokėtas 
Balansas

$150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
370.00
400.00

Kodėl Mokėt Kitur Brangiau???
Pirkit garantuotą Goodwill vartotą karą čią šiomis 

ŽEMOMIS RATOMIS

MILDA AUTO SALES
BUICK and PONTIAC AGENTŪRA

806 W. 31st Street Tel. Victory 1696
CHICAGO, ILLINOIS .

Kaštai 
12 mėnesių

$34.20
44.68
48.56
50.04
50.56
50.72
52.28

12 
Notų

$15.35
20.39
24.88 ’
29.17
34.24
35.06
37.69

Kaštai 
18 mėnesių

18 
mėnesių

69.44
75.52
75.68
79.52

20.84
24.20
24.76
26.64

y11- . . .. ............................................ ■I I ! !■ ' Į ■■....... ' t I .Įlll llf I _ ) ' "

[Reikalaukite DEGTINES I
i

SUPER SUDS nustpirkit vio- GALIMA GAUTI VISOSE
bakse

Valstija

•vertingų kuponų su kožnu produktu!

Spausdinkit 
Inicialą čia

RAUDONAM 
BAKSE

MĖLYNAM'.
BAKSE

Kaip Gauti Tacą Dykai
Tik ateikit pas savo groser| 
nų pakelt Super Suds raudonam bakse ir vie
na pakeli Koncentruoto Super Suds mėlyname 
bakse. Pasiuskit tų 2 baksų viršus, kartu su 
savo vardu, adresu ir inicialu, kurjl norit Ifi- 
nionogramuot jūsų tacoj, į Super Suds, Dept. 
N-200, Jersey City, N. J. (Parašykit — print — 
aiškiai). Taca bus pasiųsta jum užmokėtu^ 
paštu.

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINĖ.

90°

GAUKIT Dykai ŠIAS DOVANAS 
čia yra tik 3 iš 1000 gražių dovanų, kurias galit gaut su kuponais nuo 6 
šaunių Octųgon. Muilo Produktų—vertingų kuponų su kožnu nr™i„w.. i

»avXhbAM
fur i

VVASHING DISHES
AND PINE LAUNDERING.

SALDAINIAMS!

GAMTA

arba užsakykite nuo

7 ROSF«.2KY?TAL SETAS KBKSAM . — 12 
colių Kėksam Lėkštė ir 6 colių Stalo Lėkštė. Krautu-

60 c®“1*** DYKAI tik už 50 OCTAGON nUrvNŲ,

deli ■
NU, RUPIAS 
KUPONAIS.

DUODAMA DYKAI!
SU SUPER SUDS “SS“ IR SU KONCENTRUOTU SUPER SUDS

INDAMS PLAUTI
Super Suds raudonam bak
se yra muilas karoliukų for
ma, padarytas specialiai in
dam plauti — taukam pras
kiesti. Ištirpina tuoj ir 
visai. Nepalieka neiŠtirpu- 
sių dalelių rankom nuda
žyti — ar indam sutepti. 
Tik karštas nuplovimas — 
in indai žyba švari be šluo
stymo. Jus pabaigėt darbą 
į pusę laiko! Ir Super Suds . 
'yra švelnus . . . 
jis palaiko ran
kas švelnias ir 
dailias!

MlRen 
Suds

"I’OPFYK” BIFBAT 
VAIKAMS. DYKAI tik 
už JŲ ACTAGONO KU
PONŲ.

4% KVORTŲ COMBI 
Y'T'ON ' VIKRIAS — 
4% kvortų puodas, ku
rio viena dalie talpina 
ir padengia kitų. DYKAI 
tik už 100 
KUPONŲ.

OCTAGON

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

KONCENTRUOTAS SUPER SUDS
MĖLYNAM

DRABUŽIAMS PLAUTI
Koncentruotas Super Suds 
mėlynam bakse yra naujas 
smulkus muilas padarytas 
specialiai drabužiam plauti 
— padaro drabužius švarins 
kaip ligoninėj. Jis yra tirš
tesnis, turtingesnis ir išsun
kia purvą netrinant drabu
žių. Pašalina pavojingus 
perus esančius, kaip daktarai 

sako, suterštuose rūbuose.
Teikia Šviesesnį, 
malonesnį skalbi
mą . . . tikrai 
švarų — švarų — ' 
kain-r-I neoninei

ai klynam
BAKSE

I-------- ----------- -- ------------- --------- 1
X Super Suds, Dept. ‘ N-200, Jersey City, N. J. I

Įdėta yra du baksų viršai, vienas nuo Super .
1 Suds raudonam bakse, o kitas nuo Koncen- J 

truoto Super Suds mėlynam bakse. .
Meldžiu atsiųsti man DYKAI mano Mono- 
gramo Tacų. Aš atspausdinau inicialų, kuri 1 
noriu nionogramuot mano tacoj, kvadrate I 
tacos dugne. J

| Vardas

Adresas

Miestas

. (šis pasiūlymas baigias
Liepia 15, li>37)

TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTR1BUTORĮUS

OCTAGON
PUPE WH'U

SOAPCHIPS

DOVANŲ DVKAI SU VISAIS « OCTAGON 
rROC?tyTN1SJ.. ir reikalaukit di- 

Rašvkit Octagon, Jersey City, • vlrS 1000 DOVA- 
niustruoto kat/įlogo^PTi DYKAt SU OCTAGON

V1KŠ 1OOO

VrfASHiHG CLOTHES

NAUDOKITE
VAISTUS, kuriuos

PARŪPINO

T1VW A jWNNE QUIN 
JLr JL JlIL/TL M CUT-OUT KNYGA

Dailiai nudažyto Dionne 
Quin Cut-Out Knyga talpi
na paveikslus visų penkių 
Quin’ų ... su suknelė
mis . . . ploščiais, skrybė
lėmis, ir tt. 63 iškarpos iš 
viso I Dailus paveikslas 
Dionne Kvintupų tremtiniam

viršely, tinkamas rėmams. 
Atsiųskit 3 Palmolive juo
steles i Palmolive, Dept. 
N-201. Jersey. City, N. J. 
Cut-Out Knyga siunčiama 
uėmokėtu paštu. Pasiu- 
Ivmas baigiasi Liepos 15, 
1037.

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite
.. ■ ■ . •

Nida Herb s
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

lapų, žolių, šaknų, seklų ir gelių.
TURI GERĄ SKONĮ—KVAPĄ IR YRA ŠVIEŽUS.

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką

NIDA LABORATORIES,?.”
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69tįi Streęt 
Telefonas HEMLOjCK 0318.

Chicago, Illinois.
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t Sabecription ilaten:
$8.00 per year in»Canada * a h;
$5.00 per y$arsoutpide oį Chicago 
$8.00 j>er year in Chicago

* 8c per čopy.

»;Ęntęred. a& Seęąnd „Clasa, Matter 
March 7th 1914 at the Post J^fticę 
of Chicago, 111. under the act bf 
Ma«h 3rd 1879. .... g. >
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“Maisto” pelnas.
t y^ęję..sietuvoje 4 stąpi|)iau- 
sįą eksporto maisto, produktų 
įmonė, be abejo, yra tai Mais- 
tas.» .» ». » * * t » »

j Maistas gal stąmbiąusia ek-
| storio įmonė ir visame Bal- 

S' - tijbs krašle. Pereitais me- 
^ar<] taiš^ Maistas gryno į>elrio turė

jo 1 j689.344 litų. Vien tiktai 
kiaulių pereitais metais “Mais- 

■ t u -v »

Jetuvdš uki§k8S gyvenimas• . 1 • , .. » • A t | :
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje j

Chte»goj<^-pritu: .

Pusei metųj
Trims m4pesimųrt—
Dviem mtaesfauns .
sVlenam m#n

Chicagoje pęt^isnešįptoluai,..
Viena
Savaitei 
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne C1 
' '"paltu:.g,.........;

$5.00
Pusei metu 2.75
Trims mėnesiams ...........  1.50
Dviem menesiame ......------  1.0Q
Vieham mėnesiui -----i175
Lietuvoje įr. .užsieniuose

(Atpiginta) : ■ 
Metams^.

“v'
Trima^

^įPįnĮgu^:
ta.

Menesiui
i vien y tose Valstijose, n 

paltu:
Mietams

'.ii

j ’ W i y f

Naujienos eina,.kasdien, įšskiniant 
sekmadieniii&.Leidžia Naujienų i Bear 
drovĮĮ. 1789 Š. Halsted St,. Chicago^ 
III. Telefonas Canal 8500,.. t
SSl.*'.' 1.. "..v ■>'".f

a^įnųi

Vaidai fa Mhi» ta

:ą.oo 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

8ę

i y'. $8.00
4.00

■&

šiandien butų .vienas, rytoj 
kitas, o poryt trečias —. kas 
bepaliktų partijoje?” (Sta- 
lin; Apie Opoziciją. Maskva. 
Pusi. 223.)

Tohaus, gindamas dešiniosios

< ,rei-
kalavimų, Stalinas pareiškė:

i. A*-' . idiuAito’..lt'■-į .ii ji .■ J
i. “Kaipjšaįšiyntį šitą puola- 
tįpį^ nesuyaldonjąs, .siundymą 
prieš,. Ę uchąĮąiną;? Ką jie nęrį 
ją lĘųchąi'ino ? . Jįę irpįkalauja 
draugo Bucharino kFaUj°’ T? 
kaįp jtįk’„sdrąųgas, Zinąyjeyąs 
reiįalaųją, kai Jisai ^ąbrėžda; 
nras kalba apie Buchąrįną sa
vo paskutiniuose žodžiuose, 
iilį iK«ika,a»Wate(i,JP'jębarino 
lęyąują^ Tąigiį ^įnokiite, kud 
meąjums to kraujo neduosi-

i me!”
Ar ne įdomus vaizdas? Zi- 

phyj^vąs^ąu^ItoąęųęyUj: įKęil^r. 
l'auja dešiniosios opozicijos va- 
dįj kraujo — o Stalinas jį gina! 
ii- gina™ f jisai nproK^aįl 
“galvų lr«J. ^HJ0'
leidimo” metodas pavojingas 
partijai, nes — šiandien bus su
šaudytas vienas, rytoj kitas, po
ryt trečias — ir kur bus galas 
šitai skerdynei!

i Na, o dabar?

SLAPTAI aTĘHQ»AS 
JUGOSLAVIJOJE.

gąrppos dubininkų, .spauda 
atąldęįdė ųždąngalą,. už kurio 
^ĮĮepiąsi, gal bute - dąr iiąųresne 
(įįkte.tųra, negu Vokietijos arba 
Italijos. , :

Jugoslaviją, kaip žinoma, vaj- 
do regentų taryba su kiinigaikš- 
Žiii Povilu priešakyje. Pirmiąus 
buvo karalius Aleksąndras, ku
ris įvedė baisiAi nuožmią diktar

sai buvo užmuštas Ftancųzųo- 
■ . kaF$im |pw4 Pėt°
j aunumo susidarė ’ regentų ta
ryba. . ■ ■ y

i: irtJi pradžioje^ ząųejo grązin 
Jugoslavijai konstituciją, t 
čį'a’ii pastaruoju, l^ifcųį.įęaį St 
jadinoyič, .tapo paskirtas preįjįr 
jerū, sugrįžo : šenoji diktatūra 
su visais jos baisumais.

“Daily Herald” praneša', kad—

“Kalėjimai yra prigrūsti 
vyrais ir moterimis, senais į^ 
jauųais, ^upųt.viemnteF- 
sidėjimas bjj^ tąšA k; 
kritik

J 
laikojni tiktai dėl to, kad jie 
itartV yy i i Iš.

“Policija areštuoja ir išti
sas dįenas ir net savaites lai-

i «.

C,? (BU \..<Uį l ' i it/r.:. : i < ’ 
FS*PtjPa.t Koęperacjjos bankui 
pagrindinį kapitęl^,. s>„: , ’ 
yąlstybe,. nops ir{ kooperatyvai 
Čia akcijų dalį turi.

Kita irgi viena iš tvirčiausių Į tas” pardavė už 51 milijoną 
ir didžiausių prekybos. įmo-Įlitų. 
riių, kaip. Lietūkis ir gi koope 
ratyvų . yra organizuotas ir ji 
sudarytu kapitalu verčiasi. Di 
džiūlis kooperatyvas r Pieną 
centras, kuris jau » visą pre 
kybą (pieno produktų garny 
bęs yra sueipęs. į savo rankas 
irgi kooperatyvų yra organi- 
Zųpta^., .Visos ..šitps stambios
eksR9r.t° pT ųnportp iy .kartu I Komįsįja paskelbė naujus ekža- 
fįnąąsų įstaigąs. taniprįai ytą minus sekančių darbų kandida- 
^urištos sų valstybės pągęlba, 
nę^ .be ^.kapitalų,, vyriausybė 
j(p>ips:-pąyądą daug visokių pa
ršingų atlikti.

. Suprantama, kad visos šitos 
įmonės yra griežtoje valstybės 
kąntrolčje. Jos...dar perą, jjeįk 
savistovios ir savo kapitalais

>lš?uflpWFt'į ?P^ p<?
trupučiuką, f Juk stu^ij aą. ir

k«d 
lin’ 

kmet ir, kryptimi pamažu eina 
mi’sų, gyvpnirriąs,. K<fluų vęiks- 
nių jisai yra veikiamas ir ko- 
kiomis varsomis nudazoiųąs. 
Man čia, Jš. mano už^eČkio 
kąmpų žiūrint atrodo, kad fe
nais į>as, jus Š. Amerikoje In
dividualybė galį, savo yeikloH 
jė visoje pilnumoje įiasiręikš- 
ti ir ne tik visuomeniniame 
gyvenime, kiek ūkiškame. Eu
ropoje gi bent kiek kitaip. Čia 
visame daugiau vyraują ^ko
lektyvas, ir tik tame kolekty
ve ir per kolektyvą žmogaus 
asmenybė gali pasiekti viso
kių aukštybių. Štai kad ar 
ūkiškame gyvenime vis dėlto 
daugeliu atvejų Europoje ko
lektyvas lemia ir individualy- 
^ę.=Xjenąip..:flfi;ki|‘aip p.ąląn&ą. 
Ypač po didžiojo karo Euro
poje tasai kolektyvinis^ gyve
nimas stipresniais varžtais ri- 

.SSI^e?Ą?- Tasal 
kolektyvas įvairiose gyvenimo 
šakose įvairiais pavidalais 
reiškiasi. Betgi daug kur jis 
pasirodė. valstybinės , santvar
kos pavidale. . Net .ūkiškame 
gyvenime valstybė tiesioginiu 
ar netiesioginiu keliu sparčiaiii'■* -P '-‘V t tt +44''lv\: ' veikia. visą gyvenimą. Ukiska- 
lųę ^yyepįįnė valstybe daug 

.ąąįi ųąsįęip.ą visokių, kontrp- 
lės prievolių,, o kaip kuriose 
gyvenimo . srityse (j i a t s i s t o j o 
firmoje , .vietoje, ,f ir r į>ątį ..kai 
kurias ūkio šakas pasiėmė į 
savo rankas.

Ūkiškas gyvenimas
•U j J - j t.: • 7 ' . 'I ■

» vŠtąi ūkiškame gyvepime 
d a ug kur vaisi y be va 1 do stam
bias įmones, arba išįmtipai 
savo lėšomis tas įmones stei
gia, arba į tas įmoni's dalinai

’!• i,

(liūs daugiau)

I T"S M w        r  — ■"

Civilėš tariiybėiS
i | komisija, paskelbė 

liaujas ekžaminus
Suv. Valst. Civiles Tarnybos

m Len- 
aiaoras

Krokuvos arkivyskupas ŠOf 
kijos valdžią, dęl, Pilsudskio KUh( 
Krokūvoš katedroje*.

nI visai ai^ku, i:as ten ,biivb 
po maršalo mirties. .Bu^o, fbdos, 
SĮs.bdšiąriii įjąlaįdotįL Vilniuje, galva Krokuvoje, o, iku- 
sioji kūno dalis Varsųyoję.
tikraj pežinia. Tokiu ,į)udu punku. yrapasakyti, dėl ku- 
rios Piląųtjslpp^ kūno d^lieą.tas arkivyskupas susibarė su 
Slawoj-Skladowškią kabinetu.. ( v u.., .
. - Krokuvos arkivyskuįiaš; kažin kodėl, sumanė mar
šalo palaikus iškraustyti iš,katedros,-Sako; jarii es^mė- 
smagumų. Ru mani jos karalius Karolis norėjo aplankyti 
Pilsudskio karstą katedroje, bįet kadangi Karolis nėra ka
talikas, tai į bažnyčią jį leisti arkivyskupas nenori. L^ft- 
kijos valdžia dėl to pyksta, o Krokuvos bažnyčios gajva 
sako: “Jeigu būtinai norite rodyti visiems Pilsudskio 
karstą, tai pasiimkite jį iš katedros ir dėkite, kur jums 
patinka!” . . , y-

Kiti mano, kad arkivyskupas iš viso norėjo nusikra
tyti to lavono ir tik dabar surado priekabę (nes Pilsuds
kis buvo “bedievis”). . ,

Kilo valdžios krizis. Premjeras pulkininkas Slawoj- 
Skladowskis nuėjo pas prezidentą Moscickį ir įteikė jam 
viso kabineto rezignaciją. Bet prezidentas rezignacijos 
nepriima.,, .

Gali kilti da ir tarptautinis krizis. Jeigu Rumanijos 
karalius negaus pamatyti Lenkijos maršalo karsto, tai 
jisai jausis įžeistas -7 ir santykiai tarpe Bucharesto: ir 
Varšuvos pablogės.; O karaliaus Karolio vįzitos tikslas 
kaip (iik įūvo tuos santykius pagerinti.

Tai, mat, dėl ko rimti valstybių vyrai ginčijasi ir 
kovoja.

}
t

>

Didtšliė Tolttahcija:
• » F • Į . • I ..to x‘ •' ‘-'I <•! * *■ * ' ' y ' '■ y H

Negrui Joe Louis’ui laimėjus kumštynių: pasaulio 
čempionatą,%Ąpierikps spaūda parodė: jam ganą dau£ 
ĮinifjaujįOs. Nebuvo .rįiekur pastebima, kad koresponden
tai įžeiŠžiančiąi( kalbėtų apie jo rasinę kilmę. .

t , Šituo atžvilgiu Amerikoje šiandien yra daug dau-

Negrui

tajai. rasei.

pinkų. Dalinai čia bus prisidėjęs pasipiktinimas, kurį iš
šaukė Amerikos visuomenėje barbariškas rHšįiį anta’go- 
nizmas, kurį skelbia Vokietijos naciai. Kaip sakoma, “n&- 
ra to blogo, kuris neišeitų į

IŠ LIETUVOS

niso meisteris
KAUNAS, geg. 31. — Val

stybinio stadiono teniso. aikš
telėse ųžvąk^r ir vakąi* ėjo 
Kauno tenisopirmenybes. Jos 
Šį kartą buvo skaitlingesnės, 
negu kitais kartais Sąlyvių 
skaičium. Daugiau dalyvavo ir 
jųniorų .(šį, kartą 18 vietoje 
pernai 11), į kuriuos tenisą, ya- 
dovybė kreipia nemaža dėme
sio.

Seniorų grupėje šį kartą yay- 
žėsi 29 teriisistai. .Ma^iauisia, 
kaip paprastai, dalyvių buvo 
moterų grupėje — 3.

• .1 X, t r ;.i r • .

Stipriausios varžybos ėjo 
seniorų grupėje. , Čia buvo įr 
5ai kurių netikėtumų (Pav., 

idelis Giedrio laimėjimas

prieš ilgametį. Lietuvos meis
terį Jakutį 6:1, 6:2). . ? t

Vyrų vieneto finale Giedrys 
turėjo sunkią kovą su Žuką. 
Pirmasis setas ėjo labai įtemp
tai ir baigėsi vos 12:10 žįiįkp 
naudai. Tačiau Giedrys pavar
gęs sekančius, du setuos pralai
mėjo 1:6, 1:6.

i ‘3 ■ ■. K į >>.. - Ii Į j.
(Laimėjus. Kąuno. teniso meD 

sįerlo vardą juodas J- Žukas 
yra chięagietis, pernai išvykęs 
J ^Lietuvą treniruoti Lietuvoj 
tenisistus. Žukas taipjau tre
niravo ir krepšininkų koman
dą, Jcuri pereitą mėnesį laimė
jo visos Europos krepšininkų 
(basket bąli) .meisterio, vardą, 
nugalėjusi visas žymiausias 
Europos . komandas; , gegužės 
mėn. .pradžioj įvykusiose Ry
goje tarptautinėse rungtynėse. 
Lietuvos komandoj taipjau da
lyvavo ir kitas Amerikos lię- 
iiivis, garsus futbolininkas ir. . . ,. TZ - .'4 r :repsinmkas chicagietis Kriau
čiūnas).

a-

nu- 
i J v • 'VC>^,J 
Idzią arba polici- 
kitų kalinių yra

r

rt j'-j 
mens namus, o jų
^4; i /b.Vl ’ ,

"Z^rumas, ku^i^ yra ęĮ- 
giamWrt Ą“ kaAiW§. ne8a*1 
būt ,-aprašytas laikraMyje.
7^ ,/iF 

policijos nuovadų^ ^lęųuosę? 
71. .? ;
prisipažinimųkuriuos jiems 

'pakisa.poiiėija. , li;()

dzioą jpriesus, begėdiškai is- 
konevėikia...., i.G.5į. ... <5

Vyrus, po bąisipių,, tąnkir 
».taerdeti kaleji- 

<Wse- 1 iifa ' 
“SX®W ’We3!s ®‘P šu" 

žalo j a bekabkiriani; >^<I> išė
ję iš kalėjimo^ ji^,palieka ii- 
goniai visam amžiui.” •

Vienas,me.ęapi^iį^^anfanipio

reštųotb

uose

hmo panages. Kitos b^jas .tm 
—išėmus, {iš > karšto^vąądemo—išėmus 
kiaušini į

šitaip np 
dėl, kad 
vis stinrj 
sutriuški

>zicij a prieš .valdžią 
ir valdžia bando ją 
teroru.

REIK^LAVpf KRAUJO^, , 
PATYS TAPO SUŠAUDYTI

■r* ■ 'f j \ • v.

Pereitų _■ metų (jrpgpiučid me
nesį Maskvoje biivo sušaudyti 
stambiausieji senojo bolševizmo 
šulai — Zinovjev, Kamenev ir 
14 kitų “pasiutusių, sūnų.” Sėt 
yra įdomu pastebėti, tai, kad 
tie, kurie buvo nužudyti, se- 
niaus patys reikalavo, kad opo
zicija butų žudoma!

šitą įdomų faktą iškėlė aikš
tėn senais Rusijos socialdemokr. 
rašytojas, P. Derliu (K. Mark
so biografijos autorius). Jišąį 
nurodo^ kaį.^^.gifttois^UT^Sft 
Rusijos, komunistų partijas 
kongrese, Zjnpyjevąs }irx Kąw- 
nevas |eifilavo; kad butų “lik
viduotą’’ dešinioji opozicija, ku
rios pr^eštkyjei stoyėjp ofįciąlis 
komunizmų |eoretikąs ,(ir ko
munistų partijos programų (ąu- 
torius) f NiįcbiąiR.pųc|iąpn. Stali
nas tuomet pasipriešino šitam 
kruvini terodo tomanyinugltai 
kaip jisai kalbėjo minėtame 
kongrese:

™«s
gais. jZino^eyų, ir .Kamenevu, 
kadangi mes žinojome, jogėi 
galv^ kalimo feĮy/ka aeša 
rimta navoj ų..., barti) ai j., kad

kraują
š.;pragaištingas,' limp antį

iRSAPFRFFCT IN ORiaiNAI

w®&senialpatys.,yr^. sus^dyti.,„.
! Draugas _ Bucharinas, f kur 

Stalinas pirmiaus gynė, sėdi ka
lėjime ir laukia š^ym eilios. .
; ; Gi btalmaSj.^ at^o,, 
sąi jaų^žnur^), „Jodžius,

. feetoi’ionktanie par- 
ffi® ^ė‘
paiį .ryto^.^įtos,.! ^orjtb trę- 

d^?r,Ja4.^ f f» 

ms,, po , sesioliką ir po dvide- 
™aWu.i4i:fįite^ gO Ito 

kuo, šitas diktatūros 
baigsis ?

•y.*"*''. •

tėra. .Ęel. ’• J • T*V,5 a,'•• u< ■Fv’1,’4 ■'
pasiutimas baigsis

7M tiuliu, ,

u

’V u Tr '“Horganizuotų,darbininkų, tarnau
jančių miestui, balsuos streiko 
fclausinjuv pnijįj. vadiĮi. yra pasi- 
fyžę skelbti streiką liepos | ,d? 
jeigu miesto valdyba nepakels 
organizuotų darbininkų atlygini
mą 10%. | .

Gelbėdamas, miestą (ųuo sui
rutės, gųbprhatbrius Horner va- 
įcąr pranešė aldermonų tarybai 9

gų pakėlimui.
..i - ■ š h

' t i

Rinks b<t 
pašaM

g

.Gbjcagoš . Piliečių komišij 
GAtigęns,,Xomiwtk,ę, „Qf .ĮngųiKy. 
yakar ųutarė pasklejsti pb mies: 
tą peticijas ir rinkti, parašui 
prasalmimui!dviejų policijos į$- 
pitonų. JTįe kąpitpųąi j$pų- 
O!KjiA’oy, ,.yądov4yęu polici
ją, kurį sų^pįė skerųy^s plįe- 
jįo ^ti;eįkięfiams 
Ue jyj^tės,, j Soįiih;, •

Surinkusi milioną pąrųsų.

la'J
f- ♦ i-b j K*-| • *

ęublic 
e. ,

. ,.k°- 
misija peticijas įteiks majorui 
Kelly.

iF

4
o,

pramones ir prekybos ^yyėni- 
me.JŠiipjįjĮąį atsidur^ vyjtop-

?ią.< darbdavys yra, patį, yMs-
. Italijoje, . .Vokietųpje, 

daųAelįu„a;tyėj.iį, y.ąjsty^? kar(- 
tu sp, ^tauibiaj ą pramonę beij- 
dradarbiauja, ar teriais įdėjų- 
si savo, kapitalus, arba ją, ge
rokai kontroliuoja. O kaip 
kurias ūkiškojOį gyvenimo ša
kas pati valstybė -čia. rūpiną.

Skandinavų valstybėse ir 
dainai Bąlstijos. kraštą naųj ai 
įsikūrusiose, . valstybėse, ąyba 
naujai latąistačiusiose valsty
bėse, sakysime, kaip Lietuvo
je ūkiškame gyvenime stipriai 
yrą įsigalėjęs kolektyvas, pa
vidale kooperatyvų. Čia pra
monės,’ prekybos ir žemės 
ūkio gyvenime didelį vaidme- 
fiį loŠįą kdopęratyyąi. Čia ko- 
ę^yyaš sudaro reikiamą biz- 

mųi kapitulą pavidale įvairių 
pąų ir ,duotų laidų.

Tena^is, kur , jkooperatyvai 
nuo seniau.veikia, jie veik iš- 
mtinai apsieina be valstybės 
pataptos, bent .stąmbesųėje 
pramonėje -ir prekyboje šitos 
paramos valstybės jie yra ne- 
feikaįingi, lik žemės ūkio sri
tyje visokių tos šakos, negala
vimų dėka veik visur ateina 
valstybė ^štį payo pągęlpą.

štai ir Lietuvoje šalia,, pri
vataus biznio,. kuris t .daugumo
je .yra kitataučių ■ rankose, sė
kmingai veikia kooperatyvai. 
Jie jau, išimtinai yra lietuvių

j H?f*^eda
nite ii pz?.’RRiin?ni?rP*i ftailų’

a-

na

M -S,į,, '■ f. ’
Jmido-

Giegų^s ^.,29 
abai šaįtaf' gary- 
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iMC ir f-iho 
aistas ir kitos įmones

1 i b’
^mo-
agrin-

nai, uo, Kaiji 
' juu'tdl jaunų medeli
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nė kaip Maistas, kurio pr_gri__ 
dįn.is kapitalas dabar jau su
sideda iš .dešiipties milijonų 

kooperatyvų orgąnį- 
zuota^ bet stambiausias^ ąkęį- 
ninkas čia yra pati valstybė.

jos priežiūros atsipalaidoti. 
i -■ .i
Kooperatyvai.

Lietuvos provincijoje veik 
• ų; |< v f M -I. V-f S * . ,
tyviį, pradedant gamybos, pr 
kybos ir baigiant įvairiom 
smulkiomis kredito drąųgij0- 
mis,4...... Šitų ,sm ‘ " 
draugijų dabar, 
333, kuriose, ių< 
tą, arti kęturiasdęšimts milijo- 
nų,, iurių ,.pagrindinis (paji
nis) kapitalas siekia dešimts 
milijonų, liįų. T[uo metu kaip 
visuose bankuose iądčlių , esą- 
mą: 99 milijonui. ,litų. Tąįm 
yęifc trečdalį , iniįęlįų f visoje 
Lietuvoje turi sipuįkąųs krę- 
di t o draugijos, O pagrindinio 
kapitalo, yisįkiįį bankai turį 
ąrti aštuoniasdešimts milijonų

. . H | •1' ,.i ‘ I r < J.-.. ■ ’ ■ S ’ 1 . I ' • ' ■ . '• j t , >
Kad ir ,šios smulkaus ,’kręc į: 

Įo draugi j os ir (. provi nciį ps 
koopcrątyyąj taip pat yra 
gri-ežtoje valstybės priežiūroje, 
bįtjię, sarm yeikloje yra žy- 
mįąį. peprikĮąųsomi, nes Čia 
HįsfiFhS Pį$rti?ufR,as.i sat° 
kai>Ata|H.. ir. ■ !’?"’?< Ji t nep ųyedą 
sąyo .Pįįrąjjgų. |f,Rf|ęl

ratyvai visaip veikia 
centrus, kad|ttie irgi nepriklau 
Romesnį '
gleięį, vyriausybes, jtąkai pę^a; 
siduotų. Štai dėlko anuomet 
metiniame Lietūkio> suvažiavi
me į valdybą nariais nepa
rinkti tautininkai, kurių orga
nizacijos nariai sudąro vy
riausybę. Pienocentro meti
niuose įsuvažiavimųose ir pa- 
stebiama tokia tendencija, kad 
rinkti i jo valdomus ir kont- 
rol%iWnu^iu^-iau nePp- 
klaH?aOi(™iS?; Tik Pe 
ko^pgjaęįyai, kurie,;ąayais ,ka- 
P!W W * įf 
vilkių parangų valstybes 
pusė^avbia jų kapitalais, kįd 
ir . pavidale paskolų} f verčiasi,

a
šimtai visokjų .rūšių koopera-
A ‘ V3 H'■■ ■ '' 1 *■ , «

e- 
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pa^kutiųipĮs;metais jau nesu
geba parėikjti. , 

Sirttiyrts • u.’fJj.iSpaudos Fondas yęa gero
kai įsiskolinęs ir varo didėlę 
prekybą, vyriaiisybeŠ įvai- 

įstaigomis; Paramą Ir
gi turi, daug skolų, o be to, 
visai Kauno kariuomenės įg 
lai kepa duoną.

Ji 
u-

tams:
Senior Steel Plate Engraver 

(Piciure an Vignetįe) su alga 
$21.12 į dieną, $3.96 i valandą 
už viršlaikį.

Script and Letter Engraver 
— $15.39 į dieną ir $3.89 už 
virMkil'I EI rt ’

St^eĮ Plate, Ęngraver (Pictu- 
^and, Vigįįietie) j- $11.71 į 
dieną ir $2^19 Į valandą už virš- 

u.;5r d
Plate Printer. Mokestis nuo 

štukos. šie darbai numatyti Bu- 
reąu pf Engra'vįng .and Print- 
ing, Treasury Departmente.

Aplikaciją reikia,. pasiųsti į
Service 

y^ijigton D. C. 
ne vėliau, kaib liepos 12 d.

■v

kWrA go. 5
Tik kv-atėjo naujai Kultūra, kurios 

turinys-, yrątylią seka: 
Apie Pasaulėžiūros Formas— 
i................jL Lazdauska:
Tspąpijos pilietinio karo ir jo ilgi 
tęsimosi priežastys —

.............. Pr6f- p. Leoną: 
Eilėraščiai .............. H. Lukauskaiti
Milžimas ..’........... Sąltykov-Sčedrii
Pąsąka Lukauskaiti
Pa&tahaą .ąpi$; naujuosius romanus i 
k-puošniai stilių..... Lhh.J- Radžvila
Nemūniii;to..to.Lv..rd:;uPąnąs Pumputi 
Julius Janonis šiauriuose 
i...... ............‘Ko. Petroni
Dar nespausdintas eilėraštis —

........... '*...Kę...r...tJ^ius Janoni
Kaina 45 Įcęąfai 
GALIMA. GAUTI

! i *•' L ‘ <1739 South flalsted Street, 
, _ . CHICAGO, ILL.
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(INSURANCE) 

NAUjd$8sE 
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gąutįi apdraudos 

polisus , 
APDRAUSTI:

• Gyvastį ; .. 
nuo Ugnies

• įiuo Vagių i( {
• nuo Langų išdaužymo 

‘ I I -H ’ Į 

AUTOMOBILISTAI:

Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to . automobiliaus.. Nuo 
sudaužymo savo autoino- 
biliaus. Galite gauti bon- 
dsą (kauciją) iki $500.00, 
>!!R tinkęi.jVisoje.Ameri- 

kito6iy r*J- 
šių apdraudas.

mm! vis- i | X « z-«į * «•

SSB^SSZ

gali sjĮi^fį
„. ___ _________ir savo Šeimos m
jytįojįjb £;►* {p ■< •,'.*■. ‘VIj ‘ U4
IDRAUSK didžiausioje ir Aurįtfngįaųsioje JLįet 
Susivienijime Lietuvių,, Arnikoj e^.kuripj e fcįe

t
ę

pats save ir savo šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 
lųvją organizacijoje 

iekyįeąam ppdrauda

APS|DRĄ(JSK
Wfojty f 

APSIDRA4JSK j 
ip.pašelpa tyrai užtikrįiiFa4jKieIęyje|ia^<^ąii apsidrausti nuo $150 
ikii $5.000.00. Ligoje paŠel{ os gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00

’Gn ♦ - • i-v.k G-
Apart apdraudos; ir ligojąupąšėlpo ,__

rius ir našlaičius, iš Jam . Jiksluig-esanpU i fondą t pinigais.
Kiekvienas SLA. narys , ga

Informacijas suteikia vertiniui ŠLA.ikųopų valdybos, arba kreipkis į 
EITHUĄNIANu vĄlHaNČE M AMERICA 
Jzv« pETUVIŲ AMĘRB<p/Ę)

New Yorlc tN. Y.

i^<***f t •■<***/■ '■t 4
Vlpos,. Susiviępijimas šelpia gavo na- 

Iesančiu «fondų r pinigais.
Una savaitinį laikraštį “Tčvynę”.

(SUSI VIENI.
J07 W. 30tK Si.

'•■'■.• r v
J<>k\ ,kw uA
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Žiniios Iš Detroito Ir KituF
AiitbmobiJiąj ir ąiitomdbilisttii

oflėli

— - . t

Narįjiėji ^ut°mobiliy

yęnpjįa. — Aliejaus s

Įdomus eksperimentai
Pernai autdmoiiiių nelaimėse 

Žuvo apie 37,000 žmonių. Apie 
milijonas žmonią. liko . sunkiau 
ar lengviau sužaloti. Tie skai
čiai — tai Amerikos skubėjimo 
'manijos, rezultatai. Ir blogiau
sias flatykas ^yra tas, kad iš me- 
tų J metus nelaimių skaičius vis 
didėja; pernai jis buvo didesnis 
nei užpernai, p šiemet, kiek, ga
lima spręsti iš pirmųjų šešių 
meųąsių, bus įsteigtas naujas 
rekordas.

Taip dalykams esant, nieko 
nėra nuostabaus, kad įvairios 
įstaigos yrą pą^iryžusįos sųrąš- 
£i tas priežastis, dėl kurių įvyk
sta tiek daug nelaimių Ameri
kos vieškeliuose ir miestų gat
vėse.. Taip, porima patirti, kas 
dėl tų nelaimių yra labiau kal
tas, — ąutomobiliai ar patys 
automobilistai.

Per paskutinius kelerius me
tus automobiliai liko nepapras
tai pagerinti. Jų mechanizmas 
yra .daug tobulesnis nei pinpą< 
Be to, pats vairavimas t žymiai 
Ųkp t palengvintas, žodžiu^ va
žiuoti moderniškų automobilių 
yrą vienas tik malonumas. Y- 
pač jei kelias yra’ geras.

Ub * ;; ...........   • i
Šiandien automobilius yra 

daug lęngyiąų kontręlijiųt, daug 
daug lengviau sustabdyti, jei 

(£' yrą .pei^al^s .Kitąįs’žodžiais sa
kant, moderniškas automobilius > •■i * v: \
visais atžvilgiais yra. geresnis, 
tobulesnis nei automobilius, ku
ris buyoi padarytas prieš penke
rius pietus, p. nelaimių vis dėl
to įvyksta daugiau nei praeity
je-?.

Kodėl ?
Pirmiausia, jokis automobi

lius pąts.savaimę.negalį važiuo
ti. Reikalingas y ra žmogus tam 
automobiliui kontroliuoti. Ir va
žiavimo saugumas kaip t k dau
giausia priklauso nuo to žmo
gaus. . ... . ............

Fraiik R. Olmsteąd, Michįgan 
valstijos kejjų dępartamento in
žinierius, per ilgoką laiką darė 
labai įdomiųs eksperimentus su 
automobilistais.. Tų eksperimen
tų arba bandymų 
tikslas buvo patirti, 
nes reaguoja tam 
lygosę. „ ,, f3

Visi mes žinome, 
žmonės greit mąsto ir greit vei
kia, o kiti — mąsto, lėtai ir 
veikia lėtai. Vieni bet.kurį dar- 
bą gali labai greit padaryti, o 
kįtięms reikią , dvįgubąį dąų- 
giau laiko, kad jie galėtų (tą 
pat darbą atlikti.,.

Su automobilistais yya tas 
pat: vieni greit automobilių 
stabdo, greit Važiuoja, greit ki
tą automobilių lenkia; kiti vi
sa tai daro kaip įtik priešingai 
— ir važiuoja ^negreit, ir ne
greit automobilių stabdo.

Dabar kylą klausimas, su ku
rioj rų^ią3. aųtęmobilįstais mą- 
židu nelaimių įvyksta? Pasiro
do, ..kad žmonės, kurie labai 
greit į viską reaguoja,. nėra t la- 
tyąi saugus aUfdmobiljtai. Mat, 
jie mažiau tėra apdairus, la
biau linkę rizikuoti. Dažnai jie 
važiuoja, kaip akis išdegę, o 
todėl su jais ir visokios nelai
mės atsitinka.

Tokią - išvadą iŠ, savo ęk^peri- 
rhehitų daro inžinierius Olms- 
ted. 0 kadangi jis ek^įerimen- 
tiiš darė su 50,000 automobilįs- 
tų, tai, reikia mhnjrii, kad jo iš
vada yra gana tiksli.

šta tiek daug nelaimių Ameri- 

vėse.,Taip, porima patirti, kas - 1 i r • ■ . i. •. ‘ 4'i
ąutomobiliai ar patys

vyriausias 
kaip žmo- 
tikrose są-

kad vieni

mąsto, lėtai ir

Plėšiką

V>< *1 i* i",,
Nauji modeliai

Detroitas — tai automobilių 
miestas., Kąipx Paryžius diktuoja 
madas drabužiams, taip Į^ėlrųi- 
tas diktuoją, madas automobi
liams. Kiekvienais metais mili
jonų žpionįų akys yra nukreip
tos į Detroitą, —. mat, įdomu 
jiems patirti, kokie bus nauji 
automobilių modeliai.. Ypačį įdo
mu tai patirti tiems, kurie įdek- 
vienais metais maino.savo au
tomobilius. Vadinasi, kurie .no
ri vis su naujais automobiliais 
važinėtis.

J Vi' J t . t '• :Kadangi dėl streikų darbas 
automobilią. pramonėje buvor žy
miai sutįuKdytaį tai daugelis 
manė, jog Šiais metais naujieji 
modeliai bus beveik tokie pat, 
kaip ir pernykščiai. Tačiau, tai 
neatitinka; tiesos. Nauji mode
liai vis - dęlto gerokai skirsis 
nuo. dabartinių,, Ypač viduje 
daug kas pakeista.

Pavyzdžiui, Hupp kompanija 
apie rugpiučio mėnesį turės jau 
naujus automobilių modelius. 
Toji kompanija apie ketųrįoliką 
mėnesių buvo savo dirbtuves 
uždariusi. Tačiau per tą laiką 
Stengėsi., š.ukonstrųktūpti visiš-i '*•*!* • * I •* ' * 1 • T-!* 'kai pakeistą ir pagerintą “Hup- 
mobile.” Automobiliai bus įdvįę- 
jų.rųšių, — sesių įr astuonių 
cilinderių. Numatoma, kad pir
mieji parsiduos po $1,000, o 
antrieji — po $1,200. ■

, Kitos kompanijos irgi steng
sis su pagerintais automobiliais 
pasirodyti. Neš jeigu jos to ne
darys; tai negalės atlaikyti kon
kurencijos.

Tabako krautuvių simbolas
T’į Y. įPrieš .keliolika .mėtų beveik 

prie kiekvienos tabako krautu
vės riogsojo indėno statu a.**12 ’4' *Dažniausiai ta statula būdavov * * • • > » • • *" * •*' • * • ► ♦ ‘ '*• • <’•** ' M
iš męįžioj padaroma. Už tikrąi 
nusisekusias ir įžymių meninin
kų padarytas statulas buvo mo
kama net iki $600. j

Kadangi siais modermskajs 
laibais tos, indėnų statulos be
veik jau nebedaromos, o seniau r ' r’J-’A 1 7TV.padarytos ,, pradeda. . junąrkiąi 
nykti, tai Michigan valstija pa- 
simojo kiek galima daugiau tų 
statulų surinkti. Tam tikslui 
prie WPA liko įsteigtasjfedęra- 
lis meųo projektas, Meninin
kams jau pavesta rūpintis sta
tulų kolęktk'yimų.

Kiek žinoma, didžiausią indė
nų statulų kolekciją turą Dud- 
ley A. Waters iš Grand Rapids.

PiIŽriniši
. į ...i,
Ęęreitą.. sekmadienį. Detroito 

veidas žymiai pakitėjo: viešbu
čiuose; gatyėsę, įvairiose užei
gose pradęjo mirgėti keistos o- 
rientališkos uniformos. Atro
dė taįp, tarsi, kąžkokię arabai 
suvažiavo į atlaidus, atseit, gar
binti Alachą.

Q iš tiesų tai buvo tik šrai- 
nęrįąk kurief .šiais metais kaž
kodėl , pasirinko Detroitą savo 
konvencijai. Tie keisti su rau
donomis kepuraitėmis pįlgrįmai 
pradėjo važiuoti sekmadienį, o 
pirmadienį jų. dar daugiau su
važiavo. Po,to prasidėj o kon
vencija, o daugiausia — “good 
times.” 
prastai yra pasiturį žmonės, 
.kurie koųvencijos metu mėgs
ta paulioti.

Bandito auka
Pereitą sekmadienį. Jepnings 

[ligoninėje, pasimirė Adolph A. I

sesių ir astuonių

i ‘ ;e •••
l Jarrendt, 45 metų amžiaus 

'[buvo rastas tamsiame tarpgai-
., ĮC .’tt- VJ- *•<*,'» A įVyje su perskelta galva' ir iš

verstomis kišenėmis. Matyti, 
banditas šti kažkokiu įnagiu jį 
pritrenkė, o paskui apiplėšė.

T b’ , ji f ą i
I ligoninę. Ja^endt^buvo ny- 

vęžtąs be sąmonės. Jis ir mirė 
sąmonės neatgavus.

4” ‘h, įąę. • .-.a ■ ■?Lw.i *. įv.
t polįęijos rekordą! rodo, kad 
Jarrendt. yra pįripa šių metą 
auka. Kitais žodžiais sakantį tai 
yra . .pirmas žmogus, dėl kąrio i 
mirties yra atsakingi plėšikai.

—> \ # r t j iDraugai sako, kad apiplėšimo 
metu. Jarrendt turėjęs tik apie 
penkis dolerius pinigais ir šiaip ' ‘ " 
kelis menkos vertės dalykėlius.

Automobilių nelaimėse 
č žuvo 168 žmonės

į: . u .
Pereitą sekmadienį automobi

lių nelaimęse žuvo dar^du žpįo- 
nės,f — tokiu bildu aukų, skąir 
čįps šiais metais jau pąsįekė! 
168. Pernai per tą pat laikotar- 
p j dėl nelaimių 3U automobi
liais žuvo 136 asmenys.

Kaip matote, nelaimių 
čiuš žymiai padidėjo.

Suėmė plėšiką
Šiomis dienomis policija suė

mė Elmer Crane, 29 amžiaus 
vyrą, kuris kaltinamas plėšimu 
ir. ^ririiinališku merginos išgė- 
dinimu. ■ -J

Mergina įr jos palydovas nu
sikaltėlį indentifikavo.

Tikrins biznio įstaigų 
knygas

LANSING, MICH. — Valsti- 
jos mokesčių administracijos 
taryba yra pasiryžusi imti į na
gą tuos biznierius ir tas bizpio 
įstaigas, kurie bando nusukti 
“sales” mokesčius. Taryba ap
skaičiuoją,. .kad Jįėr metus laiko 
tūrėtų įplaukti' tos .rųsies mo
kesčiais vienu milijonu dolerių »• •. y r
daugiau, nei dabar įplaukia.

Daugiau to; taryba sako, jog 
iš kostumerių surinktus mokes
čius kai kurie biznieriai tiesiog f »•«’.>*<•••* b y i | I.
sau pasilaiko. Kad galėtų tatai 
paslėpti, jie, esą, veda dveją’s 
knygas, atseit, vartoja dvejopą 
khygvedy^tę. Taryba todėl yra 
nutarusį pradėti kovą su mp- 
kęsČjų išsisukinėtojais. , Jį t grų- 
moją net (daryti knygų revizi
jas ir skaudžiai bausli tuos, ku
rie prigavingu budu stengiau |y, 
iš pirkėjų surinktus mokesčius patvarkymais .jįldo 
pašiepti.'

> ’V

.■ Uj i

skai

Mat, “šraineęiai” pa

Apykurčių piliečių 
konvencija

(JlfAfip lApib'š, Mieli. — 
AnierikKs .draij^iįjaį turi ruj>i- 
naši apykurčiais piliečiais, lai
kys čia savo konvenciją. Tiki
masi, kad. suvažiuos apie penki 
šimtai atstpvų. konvencija pra
sidės šiandien ir trūks tris dię- 
pąsi yadinąsi, baigsis sekmadie
nį. " y .

Mineralinio aliejaus savaitė
, Mieh.-

&& lyyk.s .^Įiębigąn valstyci^mi- 
svįečiamų- 

jiį dujų parodą. Ryšium su tuo 
gubernatorius Murphy pasiža
dėjo paskelbti specialią aliejaus 
.<■( - ‘.r’: ’i savaitę.

’ r !**■< ■ . į - j 4 
Apiplėšė avalynės krautttvį

,f'•(' ■ i,‘ >> • *r 'r L:
Šios Savaitės pradžioje pleši- 

i kai įsigąvo į . didelę avalynės, 
krautuvę (141,47 Wdpdwąrd 
Avė.) ir išsivežė saugiąją spin
tą, kurioje buvo $1,060 pinigais.

Iš Detroito libtuviii veiklos
gos ne tik šauniai pasilinksmin
ti, bet dar ir dovanų gauti, ži
noma, dovanas galis tie, kurie 
turės .laimikį.

Tad birželio 27 d. visi daly
vaukime klubo parengime.

—Lakštutė.

Be to, tą fračią dieną buvo daug 
kitų apiplėšimų padaryta.

oi Ttft v i 4A i 
Nuomininkų unija

.. JPOIjriAC, Mich.—Prieš kielę 
laiko šioj e vietoję ginėjau, , kad 
automobilių pramonės darbinin
kai pradėjo ypatingą stręijcą, 
ųuomų , į, t ^nęnjokėjipip . streiką. 
Kad viąkąs $ tų, tvarkoje, tai jie 
sušaukė ^ejįSo jnasinįus mitin
gus, ir,, pagaliau, suorganizavo

i i i ‘¥1 < Pradžių i ląi ųnį j ai, ,, galę jo 
PW!a«sytį tik (aųtop)obilįų ,pra- 
%01jės dftrbinįnkaį ;bęt dąbar y- 

nmkai, kurie nori kovoti su 
nuW ^?irPQ {

pę^^Pjaskųtinius kejis mėnesius 
nuomos butąms. pakilų;apie i 00 
nuoiimbių: ™y0;> ppujęė; 
limo, esą, nieku .bųdų’ nęgaĮiipa 
pąttei^ptį.r.. štąį, ko^ėį. ir . tenką 
S^yęrtįs griežtų. priemonių,. bū
tent, nuomų nemokėjimo strei
ko.

—Michigano Pilietis^

iŠ SiUVfijĮ: VEIKI.6Š
. <> ' *> 5 .r- a *> . .n f '•J-. A i«v» .*

Anialgameitų linijos 229 ; rinis sezonas nebuvo taip ge- j 
lokalo susirinkimas

DETROIT, MICH, Amal- 
gameitų unijos 229 lokalų su
sirinkimas įvyko birželio 15 d. 
urii j oš čęntralinėj ę . šyętaįnėj ę. 
Po perskaitymo protokolo ir 
valdybos raportų pąsįrųdė,. kad 
lokalas žymiai paaugo nariais. 
Ir šiame susirinkime buvo pri
imta j 12 naujų narių. Iš to ga
lima spręsti, kad siuvėjų reika
lai taisosi, atšeit, atsiranda dau
giau darbo.1 .i ’• ' p ! J

Lokalui 229 priklauso dauge
lio dirbtuvių siuvėjai. .Unijai 
priklauso ii’6I; tik darbininkai,.! 
bet u* 'dąti^elis^ornian'ti... a AAzl

Reikia pasąkytį, jog lokalas krautuves, kurios verčia siuvė- 
tįkra'i rūpinasi sąyo parims, ir | jus .dirbti viršlaikį, bet naujų 
jiems stengiasi pagelbėti, kai darbininkų iš unijos ofiso ne
kokia nelaimč atsitinka. Šiuo reikalauja. Tokiu budu vieniems 
ląiku . serga kelį įokąlo nariai, tenka dirbti per daug, o ki- 
Sųsirinkim^Išrinko komisiją iš tiems visai da'rbų nęra.

ras, jkaip buvo tikimasi. Tai, sa- 
j<e jis,.įvyko gal dėl streikų au
tomobilių pramonėje.

Kai kurie siuvėjai turi nuo- 
Įątipį darbą ir ąią; vasarą.gaus 
vieną savaitę mokamų atosto- 
^y-.^ą.^a^noijuos imti ir 
kitą (savaitę atostogų,, nors ir 
be atlygiu imo. | (1 i r d i, tai dary
dami jus suteiksite progos ke
lis dolerius užsidirbti tjemąz siu
vėjams, kurie dirba tik laiki
nai. Vadinasi, f-.kada’ ątsiranda 
daug dartyo. Tiems, darbinin
kams is visp. pąr rpetus tenka 
dirbti tik apie penkis ar šešis

Agentas smarkiai išbarė fra's

trijų, kurie ^sergančius narius 
lankys it te|ks jiems reikalin
gą pagalbą. .

Biznio agentas, brolis Laing, 
raportavo, , kad .dar ; visos 
Išrautu vės pasirą'šė sutąrtį. Esą, 
nežinia, kodėl jie sųtai’tięs . 

įsirašo, nes šiaip, visus unijos 
I Į r. , .urj y. pfeiF

t c * Uši'.l i Iii ’
Toliau pranešė, kad pavasa- 

» A t tš\ i •/i f n • 4 .‘X va Caa. ik-

I ’ ? r ’ IDaug pasiginčyta baudos 
klausimu. Mat, kai kurie pasiū
lė bausti narius, kurią lokalo 
susirinkimų nelanko. Ūž neatsi
lankymą į susirinkimą be rim
tos p^įęz/ąstįęs kiekvienas pą- 
rys tupėtų sumokėti vieną, do
lerį. , Pagaliau tąs,. k klau^injąs
palikta galutinai. Pildoma j ai Ta- 
rybaj ^utya^tį. , į,,
, šią proga turiu; pažymėti, ik§d 
lokalo susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio trečia ant-

r U'hJ..v. .

radįenį uiiijps. raštinėje.
Nariai, kurie per šešis menė- 

sius nesumokės duoklių, auto- 
e? MvV k iv i., .v ., < »
>■ tlV IIP • > > / ♦Dj|o.kles ir as.esmentus nąriąi 
tųręs mokėti darbyietėse unijos 
paskirtam atstovui. Pavienių 
narių mokesčiai raštinėje nebe
bus prjimami, kaip tai būdavo 
iki šiol. 4 .c ( i)(

Jęi siuvykloje arba krautuvė
je dirba daugiau, kaip du siu
vėjai, tai turi būti paskirtas 
atstovas unijos reikąjams pri- 
žijįręįį. Tąs ąištovas, .^įnomąj 
išduoda hrąportuąf ^piįdomąjąi 
tarybai. Iš to galite spręsti, kad 
unijos reikalai' jau baigiania’ 
tvarkyti.

Liepos II d.^siuyėjąi tur^ą. di
delį pikniką, A. B. C. vasarna
mių vietovėje.

BAUS “SNAUDŽIANČIUS 
rodama pagreitinti judėjimą kai .kuriomis Cliiiagos gaU 
vėmis, mįę.stp policija pareiškė, kad baus motoristus, 
kurie važiuoja perdaug lėtai ir trukdo kitus motoristus.

MOIOBISTVS — No-

Lietuvių Draugijų Kongre
so konferencija 

.r p . i
Lietuvių. Draugijų Kongreso f • . • (b- i

konferencija įvyks birželio 26 
3., 7:30 vai. vakato, Lietuvi^ 
Svetainėje (25 ir W. Vemor 
tiwy). Visti draugi j iį atstovai 
ir atstovės būtinai šioje konfe- 
rėnčij6jėt dalyvaukite, Centro 
Komitetas, prisiuntė atsišauki
mą; te to, turime daug ir ki
tų svarbių reikalų;

Pramogų komisijos narys M. 
C,. B. laišku praneša valdybai, 

šu^yunkiiįi.ęL,negalėsiąs | \
iyveninio .a.PT L.. , . ... - .... -. -..

linkypės tokios, .kad dienomis k111 maža vilties tėra pa- 
įv^rkaų, savo biznį,, o (naktimis sveikti. 
$irbu dirjjtųyėj ę. Todėl aišku, 
kąd . su jumįs nębętųriu progos 
suęiti ir pakonferuoti. Tačiau 
galiu pranešti, kad daržas pik- 
nikuif jau yęą paimtas, Ta'igi 
piknikas. įvyks liepos 5-tą dieną, 
Bęącįhyųt Qrpvfe darže. Sųsięin- 
kįmeZ) maloųękįįę išsirinkti dar
bininkus piknikui.

Tat} j dar .kartą prašome drau
gijų atstovus konferencijoje da
lyvauti.

Keji liettiviai liko sužeisti 
automobilių nelaimėse

I d u j ».. i
j Ponus Barkus, ištiko . didelė 

nelaimę. Automobilių kolizijoje 
skaudžiai nukentėjų, p-įa Bar- 
kienė ir jos dukrelė. Abi liko 
į ligoninę nuvežtos.

Kiek teko patirti, p-lei Bar-

—Valdyba.
Lietuvių j?,įlįejinimo ^Pašal

pos klubo piknikas
. Sėkmadien'į, birželio 27 d., 
Merry Parke (Krupinskų dar- 
Žę)f,yra rengiamas Lietuvių Pi
lietinį Pašalpos Klubo piknikas. 
Prasidės jis 12 valandą dienos.

Įteikia pasakyti, kad kalba- 
mašis klubas yra vienas .di
džiausių ir tvirčiausių tarp De
troito lietuvių organizacijų. To
dėl nėra abejonės, kad pikni
kas bus gausingas. Juo labiau, 
kad pikniką rengti pasiėmė tik- 
rąi,t darbštus vyrąi, būtent: J, 
Skydas ir J. Greblikas.

Kiek teko patirti, rengėjai tu
ri pasisamdę tikrai šaunų or
kestrą. Be to, skiriamos yra net 
keturios dovanos. Būtent, bač
kutė alaus, du buteliai degti
nės, trys bonkos vyno ir ketu
rios dėžės saldainių.

Tokiu budu publikai bus pro-

Automobilių ųelaimej e 
skaudžiai nukentėjo

J. Samuolis
šeštadienio vakarį smarkiai 

isiisidurė du automobiliai, vieną 
kurių vairavo p. J. Samuolis. 
Kitu automobiliu važiavo jau
ni vyrukai. Važiavo jie tarsi 
akis išdegę iš vedybų puotos.

iJ. Samuolis pusėtinai skau
džiui nukentėjo: liko sutrenktas 
ir apibružintas.

Automobiliai taip smarkiai 
susidūrė, jog tiesiog ištižo lyg 
kokie grybai. Manoma, kad jų 
jau nebebus galima nė pataisy
ti .n

—Miariutč.

JUOKAI
Jonukas lairjiėjb 

pusvalandi
Jonukas nemėgdavo anksti 

gulti. Mama daug vargo įtiki- 
i nedarna, kad ir viščiukai eina! 'f r p .
anksti tūpti ir todėl vaikučiai 
taipgi turį daryti., .

“Taip, mamyte, bet senės, viš
tos eina sykiu su viščiukais.”

Jonukas, tad, laimėjo dar 
vieną pusvalandį.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

JUOKAI
lto rietuvę prieš ši 

metų
MOKYTOJAS (į mokinžus): 

—Įvardinkite vieną labai svar
bų daiktą, kokio nebuvo prieš 
šimtą metų..

i MOKINYS:
sakė vienas iš mokinių.

Manęs

M

A H ARVEST OP SAVINGS
Kiekdfenas bizni eridš. žino, kad 
išmintingą pirkti kai kainos, yra 
ženios,,.. ypač kąi kiekvienas 
^ėnklJs ^do į aukštesnės kainas 
artikioj Ateity. !

KAINbŠ
Kodėl nepiauti
užsisakant CdnsiĮ

- tą Anglį ar Koį 
kai kainos dar tel 
gumoj?

kO
ŠuWiį derlių

Garantiio- 
ksą DABAR... 
bėra vasaros ly-

Kiekvienas pristatymas atveža pilniausią 
garantiją aukštos kokybės, pilno.'•į • ■ > t ’ « . ’ i ' tsvorio ir visiško pasitenkinimo

ners (ompany

FRAnkiin64OO
B
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mus

New

EL. PROSPECT 2261KOOPERACIJOS SANDĖLIS, 3150 WEST 51 ST STREET,

1/8 BAČKOS

ken

SUTAUPYSIT
kenai

MAISTO
Irene mažas

didelisStella

su tomis pačiomis problemomis, tokio pat

DAILY BUSINESS DIRECTO R Y
klauskite Biznio Patarėjo.

• RESTAURANTAI

Universal restaurant

B ARS KIS
IIOSPITAL

Tel. Yards 50691748-50 W. 47th Street

Matykit musu Mėsos 
DEPARTAMENTA

$7.65
$6.05
$4.70
$8.75

. $6.90

. $8.75
$7.15 

$12.70 
$11.20

Avenue
5727.

KAINOS 
PRIEINAMOS

Ta suma susidaro iš parduo
tų aukcijono morgičių, pasko
los dokumentų, stakų, bondsų 
teisės į septynius departmenti- 
nius ir vieno bungalow namus

svarų 
pakas

LIGONINES— 
HOSPITALS

John Bain kredito 
riai gaus $75,000

pirkinių reikalais eiti J tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

svaro 
blekinė

Naujų Biznierių
Rakandų Krautuvės
Iškilmingas
Atidarymas

Apsigyveno Ciceroje 
p. D. šlapelis

Nesenai apsigyveno Ciceroje 
Baltos Rožės Kliubo sekretorius 
p. D. šlapelis. Jis tai padarė dėl 
savo parankumo. Jo naujas ant
rašas 1624 S. 50 et.

kylos rūšį 
; nemalonu- 
Experto pa-
A teiki te pas

| Špeclalistal 
Į Kojų, Rankų 
I Visiem

Picnic
SKEPETUKAI 3 pak. ?K*

VIRTUVĖJ PATIKRINTAS, tokioj pat virtuvėj, kaip 
jūsų!
Dabar jus galit pašalint “spėliojimus” apskaičiuojant, 
kiek jus galit sutaupyti Virtuvėj patikrintu Westing- 
house. Jus galit numatyti savo sutaupymus iš patyri
mo kitų 
didumo šeimynomis, tokiomis pat maisto sąskaitomis

Atsilankykit! Gausit VISUS faktus!... jskaiFanl 
tokius faktus, kaip šie, VIRTUVĖJ PATIKRINTI!Patirta, kad kadaise buvusi 

$10,000,000 vertės John Bain 
firma galutinai likvidavus dar 
davė $75,000. Taigi, tiek kredi
toriai dar gaus iš visų tų sko
lų, kurios siekiasi net 5 milio-

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija Įrengta pir
mos ryšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood Šviesomis. 
Darbas garantuotas.

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

Norėdami parduoti arba pirteti 
real estate kreipkitės i mus. Per
kam ir parduodam real estate ir 
morgičius.

' INFORMACIJOS DYKAI.
CHICAGO R. E. FINANCE CO. 
10801 Edbrooke Ave„ Chicago

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI

RESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 
750 West 31st Street

A. A. NORKUS, Savininkas
Tel. Victory 9670

Sunkiai 'serga 
p-nia Bogwill

Birželio 12 d. automobilių ne
laimėje sunkiai sužeista ponia 
Bronise Bogwill, gyv. 3104 W. 
44-ta g. Sužeistas veidas, krūti
nė ir kojos. Ligonė šiuo metu 
randasi šv. Antano ligoninėje, 
prie Douglas parko.

Pp. Bogwill’ai gražiai gyvena, 
rodos, jiems nieko ir nestokavo. 
Nesenai minėjo ir savo dvide
šimts penkių metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį, bet štai ne
laimė ir vėl vargas. Taigi nuo 
nelaimės niekas nėra apdraus
tas. Linkiu p-iai BogwHl grei
tos sveikatos.

WILSON’S PURE
TAUKAI

VIDUTINIS SUTAUPYMAS RAPORTUOTAS IŠ 89' OFICIALIŲ 
NAMŲ PATIKRINTŲ VIRTUVIŲ

NUGGET
FRUIT COCKTAIL 2

Tik tiek iš visos $5,000,000
. . skolos

No. 1 kenai 21e 
svar. kenai 19*

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

BALTIC IMPORT CO.
809 West 19th Street

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

Sigmund Janke 33, s
Adasiewicz, 31

Julius Pareika, 30, s
Protkawski, 28

Alphonse Peck, 27, si
Jarikis, 20

August Campagna, 25, su An
na Wasileviske, 24

Štai kas tinka šiltam 
orui atėjus

T0WN OF LAKE 
City Furniture Mart krautuvės 
(1654-56 W. 47th St.) iškil 
mingas atidarymas prasideda 
su rytojaus diena — birželio 
26-ta ir tęsis iki liepos-July 
trečios. Visiems, kurie yra pa
siryžę ką nors iš rakandų dėl 
namo papuošimo įsigyti, da
bar yra geriausia proga pasi
pirkti naujus rakandus ir 
kitokias namams reikmenas, 
nes dabar* visos prekės yra 
parduodamos numažintomis 
kainomis, šios naujos rakan
dų krautuvės savininkai Wil- 
liam Kasmauskis su Bill Baza- 
ru visiems atsilankiusiems lie
tuviams mandagiai patarnaus.

— Re p. S.

skelbimai. Malonėkite sekti tuos 
skelbimus'ir, reikalui esant, nu
vykti į šių įstaigų; nėra abejo
nės, kad ir jus busite užganė
dinti nusipirkę čia sau reikalin
gus daiktus.

Visuomet verta remti tas įs
taigas, kurios garsinasi Naujie
nose.

Reikia pažymėti, kad Barskis 
Furniture Hotfse radio progra
mai būna nedęlioj, 9 vai. vaka
re iš stoties WHFC. P. šalti- 
mieras yra programų vedėjas.

Pramonės žvalgas.

Laikas persikelti 
ir p-lei Jevai 
Lukošiūtei

žymi visuomenės veikėja p-lė 
Jeva Lukošiūtė gyvena Mar- 
quette Manor, dirba Western 
Electric ofise. Tai jau gana il
ga kelionė.

Dėl visuomenės gero p-lė Lu
košiūtė geriau* padarytų apsigy
vendama Ciceroje. Manau, rei
kės tuo reikalu kreiptis į jos 
dėdę p. P. Lukošių, Naujienų iš
nešiotojų.

Tik ar pavyks, tai nežinau, 
nes jis sunku namuose rasti; 
šeštadienis ar sekmadienis jis 
tik švilpia su savoPage į Sand 
Dunes. —D.

Geros Kokybės Standard

TOMATES
No. 2% kenai

2 ui 21 c
UNIVERSAL PUIKUS
RAUG. KOPŪSTAI

No. 1 kenai 25c 
UNIVERSAL FANCY
C. G. KORNAI

No. 2 kenai

2 už 27* ' 
UNIVERSAL SELECT. 
Cukriniai Žirniai2 No.2 kenai 27* 
ALLRITE CUT GREEN

BEANS2 No. 2 kenai 1Qc

Prie 2000 S. Halsted gatvės 
nesenai atsidarė nauja krautu
vė, Bargain Storė, kuri dabar 
pasiūlo iš savo naujai gautų pre
kių sandėlio visiems reikalingų 
daiktų.

Čia galima gauti moterims, 
vyrams ir vaikams maudymosi 
kostiumų už 89c, moterims ir 
merginoms vasarinių suknelių 
už 79c ir visokių dalykų vy
rams.

Prašome atsilankyti ir persi-

SNIDERS 14 unc. būt.
CATSUP

2 8 unc. būt. 10

JONO VARDADIENIO PARĖ
— įvyks — 

šeštadienį Birželio-June 26 d., 1937
Bus skanus užkandžiai ir geri muzikantai. Užkviečiam visus draugus 

ir pažystamus atsilankyti.
JOHN GRYBAS

3318 So. Halsted Street

BIG HIT ARBA

TOWN CRIER

5 svarų O 4 « 
maiš. ■ V

89c

extra 
dideli 
dideli

APPLE PIE RIDGE

APPLE SAUCE 2 No. 300 kenai ' 1
KARO SYRUPAS Blue Label 2 sv. ken. 23*
KARO SYRUPAS Label 2 sv. ken. 25c
PORK & BEANS 2 Jumbo kenai 19*

HONG HONG
BEAN SPROUTS 

No. 2 ken.
BEAN MOLASSES

5 uncijos
Chop Suey Sauce

3 uncijos
2 už 17c

>Į?Y (Vegetable )
- T-■ (Shortening)

sv. 210 3 sv- | 
kenas" 1 ken. ’

P. & G. MUILAS 
]____ 3 už 13c

PAMATYKITE MUSŲ MĖSOS DEPARTAMENTĄ

CAMPBELLS
TOMATO SOUP 3
COMET RICE 2 1
SOLANO
PYČES (riekės ar pus.) 2 No.l ken. 25^
EVENSON | .......... ...............................

Bartlett KRIAUŠĖS 2 No. 1 ken. 27*

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFAĘETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų 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.

Argo — Kornų ar Gloss
KRAKMOLAS 2 už 170
PUROX 2 maži 100

2 dideli 250

UNIVERSAL

KAVA 1
SHAVERS

Grapefruit Juice

PALĄGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ...............

EKZAMINAVIMAS
OFISE ............ ;.........
DOUGLAS PARK

YRA
A PAVOJINGA
paraiščiul pritaikinti bu pilnu p»- 

Btikčjjmu!
ElaįstikinčB pančiakos. diržai, bracea. 

pažeistiems. čeverykai tiems, kurių są
nariai nesveiki.

Dirbtinų
Diržų

Sudarkymam

ORA^ŽIAI

ORANŽUI
OBUOLIAI

(Winesap ar Newton) 
CANTALOUPES 2 už 1

HI LIFE INN
MILLER HIGH LIFE BEER

Mano užeigoj visa-____________
dos randasi gero1 
rųšies gėrimai: deg-
tinę, vynas, alus ii 1
cigarai. Kurie mylit
smagiai laiką pra-
leisti, malonėkit at- 
silankyt į mano už- 
eiga. Savininkė

Martha Grigas-
Na krušaitė

3416 S. Wallace St
Tel. Boulevard 0850

LUX FLAKES
didelis O

15 metų berniukas Ernest 
Kosinski, 2020 Potomac avė., 
vakar išgelbėjo du berniukus, 
įkritusius j Chicagos upę, Jef- 
ferson miškuose. Berniukai at
sirado vandenyje nukritę nuo 
medžio, kuriuo laipiojo. Jie 
yra 8 metų Robert Williams, 
6600 Normandy avė. ir Edwin 
Zavistowski, 10 metų, nuo 
6645 N. Albion avenue.

Barskis Furniture 
House, Ine.

33-čias Metinis Jubiliejus
TOWN OF LAKE. — ši lie

tuvių kolonija yra viena seniau
sių lietuvių kolonijų Chicagoj. 
Barskis Furniture House, 1748 
W. 47th St., jau gyvuoja 33 
metus.

Kadangi per tuos 33 metus 
biznis išaugo į didelę įstaigų, 
tai vedėjai nutarė tęsti jubilė- 
jų per visus metus.

Dešimtimis tūkstančių užga
nėdintų kostumerių nuolat daro 
biznį šioje moderniškoje lietu
vių įstaigoje. Čionai randasi ga
lybės įvairių įvairiausių tavorų. 
Jaunavedžiai čionai atsilankę 
gali nusipirkti sau visus reika
lingus' baldus. Visi baldai bus 
pirmos rųšies, o kainos nebran
gios.

Reikia pažymėti, kad Rarskis 
Furniture House, Ine., užlaiko 
tik 'gerus tavorus; antrarankių 
tavorų čia nėra. Užtai ir kostu- 
mėriai šios įstaigos yra visi pil
nai užganėdinti.

Kiekvienų penktadienį Nau
jienose tilps Barskis Furniture 
House, Ine., dideli ir svarbus tikrinti. —J. Z

GERB. Naujieną įkaityto
jo® ir ikaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti } taa 
krautuvei,, kurios skelbiasi 
Naujienom.

Furniture House, Ine
“The Home of Fine Furniture”

PAUL SCHULZE BISCUIT 
MALTED MILK 
TASTIES 
ĮVAIRUS
SUGAR WAFFERS

Rinkinys iš 30 100 Pak-
wafers ........ . ......... I

LOOSE WILES BIS. CO. 
SUNSHINE

Krispy Crackers
2. Pak- už 19*

Edgemont Cheez-It
2 pak. 25c

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue

RINSO
2 maži

Life Buoy Muilas
2 13ę

Lux Veido Muilas
3 už 19c

Pieno sandėlio temperatūra ..............   38<>F.
Maisto sandėlio temperatūra ............ 41OF.
Kasdien jėgos suvartojimas.......... 2-3, kwh.
Mechanizmo ėjimo laikas ..................... 13%
Užšaldymo laikas dėl ledo šmotukų 69 min. 
Į savaitę sutaupynias tik maistui .... $1.75 

(čia parodomos tik vidutinės skaitlinės)
a Štai dar daugiau patikrinimų

U. S. Public Works Administration perka 
JfflL 16,697 Westinghouse Refrigeratorių... jie ieš-

kojo per .10 metų žemų kainų... ir surado 
atsakymų pas

Vfestinghouse

METUS

IŠPARDAVIMAS!
Penktadienį ir šeštadienį — Biržeilo

KIEKVIENOS M % I 
RŪŠIES ■
Tiktai moksliškas paraiStis tinkamai tuma 
pritaikintais pagal skirtingų 
jums tikrai padfis. Vengkite 
mų. Atsiduokite j patyrusio J 
raiščio pritaikintojo rankas.

I VtRAS IR MOTERIS | 
PRTŽIURRTOJAI

ECKERSON
GRAPEFRUIT

2 S. ’ 25c
UNIVERSAL

EGG NOODLES
1 SVARO 14. f*
PAKELIAI ....................

FIRST R0W E. J.
ŽIRNIAI

2 No. 2 
ken.

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

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

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

75% cars
Pocahontas Mine Run, West Virginia 

65% cars ..................
Illinois Lump ..................
Yard Screening ...........
Petroleum Pilė Run .... .
Rex Egg or Glindo Egg 
Millers Creek Lump ......
Black Band Lump .... ...
Chesnut Hard Coal .... .
Coke Kappers ...... ..........

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING 
'4405 Sb. Fairfield Avė.

JOSEPH LEASES
FurniŠių muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES 
3327 So. Lituanica Avenue 

Tel. YARDS 0965.

Chicago Orthopedic Co., 
ARTI PRIE MELUS STREET

UNIVERSAL
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Lietuvių Vakarinės žvaigždės Kliubo specialis susirinkimas bus 
birželio 25 d., penktadienio vakare, 7:305 ,1750 S. Union 
Avė., J. Petrausko svetainėje. Kiekvienas narys privalo bū
ti šiame susirinkime. Kurie neatsilankys, gali nustoti pri

vilegijų, šis susirinkimas gali būti paskutinis. Speciialė Komisija 
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.

Marųuette Park Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo pusmetinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, birželio 27' d., 2 vai. popiet, 
parapijos svetainėje. Visų dalyvavimas yra būtinai reika
lingas. —F. A-nis, Kliubo koresp.

Žagariečių Kliubo susirinkimas įvyks šį sekmadienį Yuškos sa
lėje, 2417 W. 43rd g. lygiai 1-mą vai. dienos. Tuojau po su
sirinkimo važiuosime į Ęudauskų ūkį šieno pjauti. Nauji 
nariai atsilankę į susirinkimą galėsit tapti žagariečių Kliu
bo nariais. Sofie Ambrozaitė, sekret.

Miscellaneous
įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

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

BIUPGEPORT ĘOOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Paveikslas rodo sceną iš “Nightingale” (lietuviškai, “Lakš- 
tingelč”)., Sovietų Rusijos naujo filmo, kurs dabar yra rodomas 
Chicagoj, Sonotone teatre, Van Buren gatvėj arti Wabash avė. 
Scenos žvilgsniu šis filmas ypač įdomus tuo, kad jis yra pirmas 
rusų padarytas margaspalvis filmas, anglų kalbą — AU Color 
Film. " / . ? ; i iHliO:

RENPAI TAVERNA su fikčęriais 
ir su baru; 6 gyvenimui kambariai.

2906 So. Union Avenue.

PARSIDUODA TAVERNAS, ar
ba mainysiu. Nebrangiai. Pilnai įren
gtas. 936 East 75th St.

PARSIDUODA kampluič 
vąs namas su tavernos t 
parduosiu ar mainysiu į 
namą. Randasi Bridgeporto
kėje
Ava.

Randasi Bridgeporto apielin- 
Atsišaukite 6630 So. Talman 

Prospact 3938. 

PARENGIMAI

SLA 226 kuopa rengia draugišką išvažiavimą į Jefferson miške
lį sekmadienį, birželio 27 d. Važiuoti reikia, N. Central Ąve. 
(5600 W.) iki prasideda Forest Preserves, piimas kelelis 
po dešinės, apie du blokai į rytus rasite šį išvažiavimą.

—Rengėjai.
D. L. K. Vytąuto Draugijos draugiškas išvažiavimas įvyks sek

madieni, birželio 27 dieną, P. Kučinsko darže, prie Kean 
Avė. ir 83-čios. Pradžia 11 vai. ryte. Draugai, kurie apsiė- 
mėte piknike patarnauti, pribukite sekmadienio rytą 10:30 

prie 33-čios ir Lituanica avė. —P. K., sekr.
Ramygalos Aido Kliubas rengia pirmą šių metų didelį pikniką 

nedėlioj, birželio 27 d., Spaičio miškely, prie Archer avė., 
\Villow Springs. Nuo Archer ir Cicero avės, busas išeina 
kas valandą — Blue Bird System kompanijos — kuris prie 
daržo išleis. —J. Cinikas, koresp.

Bendras Roselando 
Draugijų piknikas
Įvyks sekmadienį, birželio 27 d,

I

ROSELAND. — Roselando ir 
apylinkių bendras piknikas 
įvyks sekmadienį, birželio 27 d.* 
Rošis Grove, prie 130 g. ir Cot
tage Grove avė.

Norėdami tinkamiau susitvar
kyti, prašome visų draugijų ko
mitetų, kurie yra pasiėmę pla
tinimo reikalams laimėjimo ti- 
Įdetų, atsiskaityti ne vėliau kaip 
sekmadienio 4 valandos, p. p. 
Kurie dar turite kiek neiš,par
davę pasistengkite tai padaryti.

Komisijos narys
A. Laąrutąnas.

F ■

2 METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

HRFOT

515.50 HAND CLEANER

WITH THIS

Westinghousenu
: SPfCIAL LIMITEO OFFER

PersiskVrė siv Š'up pasauliu, 
barz. 23 d., 9:30 vai. ryto 193,7 
m., sulaukęs 48 metų amžiaus, 
gimęs Kauno apskr.# SĮęąpfšRioi 
parap., Pačįauskų kąime.

Amerikoj išgyveno 2$ metus
Paliko dideliame nuliudimę 

seserį Oną Žolienę, švpgęrį 
Leoną ir še’mvpą. 2 pusbrolius 
Longiną Merki ir Tumolį ir 
jų šeimynas, o Lietuvoje 2 se
seris ir 2 brolius. Velionis gy
veno 1621 So. Hąmlin Avė. 
Namų telefonas Crawford 5813

Kūnas pąšąrvotaą Ląęhąvi- 
ęziąųs koplyčioj, 44 E. ItįSth 
St., Roselande, Laidotuves 
įvyks šeštad., birželio 23 die
ną, i:30 vai. no piet. Iš koply
čios bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Petro Spetyjos 
giminės, draugai ir. pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam p/’šautinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Seserys, broliąi, švogeris, pus

broliai ir kiti giminės.
Patarpauja laid. dir. Ląchavicz 
ir Sūnus. TėL Cąnąl 2516z 
arba Rullman 1270.

ROSĘ JUCIUS
Persiskyrė su šiuo pasaulių , 

25 d:\ną Birželio męn. 1935 
, _____________m., sulaukus

’~’17 metų am- 
žiaųl, gimus 
Ch'ieago, I1L 
yfirė tik ką 
baigusi Engle- 
A>.)od. H i g1 h 
School. Paliko 
lideliamof nų- 
iudime motL 
iį ir sesutę. 
L jaų į me
tai praėjo 
kaip tu duk

rele atsiskyrei nuo, musų. Tu, 
Musų Brangioji Dukrelė ir 
Sesutė, jau i siesi kapuose, ra
miau taip tyliai. TaVo miego 
niekas pėbetm^do. Bet atsi
mink, Brangioil, kad kiekviena 
praslęnkanti kiekvie
na diena, mus nesą vis arčiau 
prie Tąves. /įĮ|jateiS'UaikąiŠi,":ka-T 
da mus^ąl^favįs i'pagųldyą. v.

•Tay^' niah)'ii'us TOjd-'S tabC".* 
stoyi pri0 a^s kasdien, 
kas valandą. Tavo žodžiai, Ta
vo. skardus juokąs tebeskamba 
ųiusų ausyse. Mes tob,ejaučiam 
tą meilę, kurią mumyse sųžą- 
diųąi. kai' tebebuvai tarp mų- 

: sų. Mes neužmirsime Tavęs Įr 
i gyvensime Tavo atsiminimais 
i Iki ateis diena, kądą ir mums 
; reikės, užmerkti akis,.
i Motiną Rauliną, Julius ir l?:

’ Sesute Mąria- 
4500 S. Emerald Avę.

LW1

Seeley 9329
Dr. K. NurkaRis 

yra su
Dr. Pąs

Chicago Avė., 8519 Čpm- 
ai Avė. So. Chicągo, IR. Pri

taiko naujus akinius ir pataiso se
nus. Vąlandos: 9 iki 9 vakaro.

i?47 ’ ;
meręiąį Ąve.

IEŠKAU DARBO Esu patyręs 
painteris ir popieruotoias.

JOĘ AUGĄITIS,
1608 So. $Oth Avė., Cicero, III.

Tel. Cicero 2633.

TAVERNAS PARDAVIMUI netoli 
lietuviškos parapijos. Gera vieta — 
nebrangiai.

16,51 No. Ashlapd Avenue.

Furnished Raoms
RENDON ŠVIESUS KAMBARYS, 

visi patogumai. Prie vienos moters. 
1423 N. Bosworth Avė. (pirmiau 

buvo Dicksęn, prie Ashland ir
North Avė.)

GREIT PARDUODU grosernę, 
bučernę, vaisių ir daržovių krautuvę. 
Biznis 1$. metų senas. Kas pirks, 
laimės. B.įll’s Stare, 1112 O.ak St., 
Maywood, 111.

PARDAVIMUI; taverna; transfe- 
rių kampas; geras biznis; išdirbtas;

1959 Division Street.

For Rent
STORAS ANT RENDOS. Tinkanti 

vieta dėl Beer Tavern. License 
į metus — pigi rendą.

7446 Archer Avenue, 
Sųmmit, Prospect 2559.

Sit^ation VVanted
Dąrbp Ieško

$250

PARSIDUODA GREITAI 
TORANAS ir Taverna — ka 
geras biznis. Kreikitės 
Box 643.

RES- 
kampas — 
Naujienos,

MOKU DIRBTI už baro — dirb
siu tiktai rytais iki 1:00 vai. po 
piet. Sukalbu keletą kalbų. Alga $15.

Kreipkitės Box 644. Naujienos.

Help Wanted—Female

PARSIDUODA KOTELIS SU 
TAVERNA

16 kambarių namas su visais ta
vernos barais. Namas gerame sto
vy, cementuotas skiepas. Lotas 100x 
150. 2 blokai iki didelės leikos, 1 
blokas iki statė kelio 32.

Lysas baigias nuo July 1-mos. Tai 
gali eiti gyventi ir daryti biznį.

Parsiduoda už $1,600.
TIKRAS BARGENAS!

REIKALINGA VEJTĘRKA res
toranui. Trumpos valandos, pasto
vus darbas.

390.7 So. Halsted St.
REIKALINGA gerai patyrusi vi

rėja. Geros valandos — nereikia dir
bti nedaliomis. Atsišaukite, 

1642 West 47th Street

Help Wąnted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGI patyrę Alumino ir 
Brass Molderiai, kurie gali uždirbti 
po $1.00 ar daugiau per valandą. 
Central Pattern and Foundry Co., 

3737 So. Sacramento Avė.

REIKALINGAS JAUNUOLIS pa
gelbėti gazo stoty.

6450 South Cicero Avė.

REIKALINGI VYRAI dirbti pirty.
1916 W. Division Street.

Chances
nu i JRiznta*■

PARSIDUODA TAVERN — Gė
lėta South Sidėj. Prie teat- 

Joe.
riausia vieta South Sic 
ro—nėra*- kito taverno arti.

68Ž2 So. Halsted Street.
Normai 8743.

PARDAVIMUI PIRMOS KLASĖS 
Bakery Shop, įrengta su vėliausiais 
įrengimais. Parduosiu su paaukavi- 
mu. Pasitraukiu iš biznio.

Lafayette 6284. 
Klauskit Walterio.

PARDAVIMUI TĄVERNO BIZ
NIS, gerai išdirbtas. Fikčeriai pri
klauso prie buildingo.

14219 West 45th Street 
Tęl. Boulevard 7944.

PARSIDUODA TAVERNA. Pilnąi 
Įrengta, gerą vietą ąnt biznio gat
vės.

2301 So.. Western Avenue.

PARSIDUODA TAVERNA arba 
išsirendupją ant bizuiavos gatvės. 
Parduosiu pigiąr. Del ligos, turiu ap
leisti biznį.
4300 Archer Avė., pampas 43rd St.

D. GALMINAS 
SOPERTON, WIS.

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

3400 West North Avė.

Iš PRIEŽASTIES LIGOS turi būt 
greitai parduota buČernė su moder
niškais fikčeriais. Biznis gerai iš
dirbtas. Renda pigi. Gera apielinkė. 
Prie transfer kampo. Parduosiu pi
giai.

SERVICE MEAT CO.
3 East 119th Street.

TAVĘRNAS TURI bųt parduotas 
šią savaitę. Biznis išdirbtas per 
(kugelį metų. 6 kambariai pagyveni
mui viršuj.

10455 So. Michigan Avė.

Wlth Thl« Comblnation 

A YEAR’S SUPPLY 0F 
KVP DUSTING 

PAPER
3 I011S—$1.50 VAlUi

• You save naoney on this spėriai — 
būt that’s not all. The light būt rug- 
ged construction of the big We9tin^> 
house motor-driven brush Clean* 
er, and the extrą-powerful yet quiet 
motor give you thorough cleaning of 
your floor coveringą ... withoųt extra 
pounds of pushing. And for cleaning 
upholstery, draperies, and dozens of 
daily cleaning jobs, the fianc?- 
Cleaner is a great time and energy 
saver. It has nearly aa much power 
as many large cleaners, yet weighs 
only five pounds. Put these two great 
“cleaner-uppers” to work for you dur- 
ing the spring cleaning seą&on . • • 
save while this spėriai offer ląstą*

IUrba 'piMer'' MniųM’1
[ Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bąnkietąms—Laidotuvėms—
į papuošimams.
Į4180 AycĮitr Avęnnę

Fhone LAFAYETTE 5800

EXTRA
RENDON gazolino stotis, Lone 

Star inn; arba priimsiu partenrį; Ar- 
her 4A. Renda $l|.00.

N. SLIŠHIS, 
3346 So. Halsted St.

4 FLĄTŲ MEDINIS, 4 kambarių 
kiekvienas; atikas, pečiais apšildo
mas; tpįletab arti 45th-HonoĮ'e. Kai
ną $3000. Išmokėjimai. Vojtacb ąnd 
Son. 5442 So. Damen.

- Į- - - .,4 -nu.-- . --- -.

MEDŽIO REZIDENCIJA: 50 pėdų 
lotas; parduosiu už morgičių; $2600. 
3542 W. 61 St. Tel. Repųblfc 3745.

PARSIDUODA NAMAS,

žioras. Yra 3 kambariai pagy
venimui. 2 gazo- pompos iš 
fronto. Pačiame biznio centre. 
Gera proga lietuviui kriaučiui, 
ha tame miestelyj nėra kriau- 
čiaus. Namas randasi Wabino 
miestelyje. Parsiduoda už 
$1,000* ’ į

D. GALMINAS 
Soperton, Wi-s.

Medinis 4—4, Brighton Park, kaip 
naujas, kaina tik .................. $5,500

Medinė cottage 6 k., pečium šildo- 
doma, kaina .......................  $1900

Medinė co.ttage 6 ., pečium šildo
ma, kaina ...............   $1,600

Mūrinis namas 2——6, F. Š. pertai
sytas ......................................... $4,800

Ąnt šių visų namų reikia tik 
$l,Q0(į pinigais.

Frame Bungalow, South, 6 k. 
Furnace šildomas, kaina $4,000, cash 
$5(fo.

Naujas muro namas, 2—4, karato 
varid. šildomas ant pirmo, fe bloko 
nuo Archer Avenue, ąnt Montgome- 
ry St., Bi/ghton Parke.
kaina ..........  ...\........ ..... $64800.

MIDLAND B. and L. ASS’N.
4038 Archer Avė., nedėlioj iki 1:30 

po pietų.

PARDAVIMUI TAVERNA, bizpis 
išdirbtas per 4 metus, kambariai dėl 
cvvenimo. Priežastis pardavimo |i- 
ga. Parduosiu pigiai.

6|rd,4Strą!et., ■ —a...... ...j.,,. , -- --- , 9

parsiduoda taverna pigiai, 
nagvvenimųi kambariai, renda pigi. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos.

10353 So. Michigan Avė.

Automolples
1933 PLYMOUTH Sedan. Tikra 

pirkinys, tik $245.
Newberry, 1025 No. Clark.

Furnitųre & Fįxtures
Rakandai-Itaisai

išparduodame barų fikcb- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Bąksąis ir sinkom. Taipgi Štaru 
UkČęriųs cįel bile kurie biznio įskaj- 
(ąųt svarstykles, registerjus ir ice 
bąksius. Cash arba aut iŠmokejiiųo, 
Rąmatykita mus pirm negu pirkai
te kitur.

S. E. SOSTHRIM & SONS 
1915' SO,. STATE STREET 

CAĄumet 6269.

TAVERNO FIKČERIAI beveik 
nauji. Parduosiu už $350.00. Alaus 
trokas, Fordas, Ife sunkumo, beveik 
naujas, irgi už $360.00 —turi būt 
greitai parduotas. 10419 So. State 
St., antras aukštas. Tel. Pullman 
5254 tarpe 6 ir 8 vakare.

NEW CITY FORmiURE MARI 
1054-56 West 47th Street 

r Telefonas BOULEVARD 3534
GRAND OPENINd IŠPARDAVIMAS

Gražios, dovanos laike Grand Opęning Išpardavimo nuo 
Birželio 26 iki Liepos 3

E VE R Y HOUSE NEED5 W E S T I N G H O U S E

JUSTINAS BLASKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 23 dieną, 10:00 valan
dą ryto 1937 m., sulaukęs pu
sės amž., gimęs Švenčionių 
apskr., Daugeliškįų pąrap., 
Tau j anų kaime.

Amerikoj išgyveno. 30 metų.
Pąliko dideliame nuliūdime 

moterį Petronėlę, po tevąis 
Norkaitę, tėvą Kazimierą ir 
gimines, o Lietuvoj 3 brolius, 
Kazimierą, Juozapą, ir Teofilį, 
seserų Uršulę Ir gimines.

Kųųąs pašarvotas randasi 
4426, So. Hermitagę Avė.

Laidotuvės įvyk\; subatoj, 
birželio 26 4-. 8:00 vai. ryto 
iš nąmų į šy. Kryžiaus parąp. 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o. iŠ ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A., Justino Blaskąu- 
sko giminės, draugai ir pažįs- i 
tami esat ųųoširdžįai kviečią- | 
mi •dalyvauti laidotuvėse ir sų- | 
teikti jam .paskutinį< pąfąma- | 
viihą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, tėvas, broliai, sesuo t 

ir kiti gimines.
Patarnauja laid. dir. J. F. Ęu- | 
deikis, Tel. Yards 1741.

8
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KVIETKININKAS
Gėles Ves^ųtims, Bąnkietąms 

ir Tagrabams
33įl6 So. RąUwį Stwt

TeL BOULEVARD 7314

• ’ ’.................

Skoliname pinigus ant 
morgičių. Reikale ątnaujmimo 
morgičių ateikite ir pasiteįfąukĮ- 
Tį pirma pąs mumis.

INFORMACIJOS DYKAI. 
CHICAGO. R. E. FINANGB CO. 
10801 ĮMĮ>rook^ Ąyę., Chicago

>*!m.,1... >a '.iį.... i ęt’ ■

WlAtJJlENAS^ Uetb- 
viai Įgyja nandinerų

/Žjnių, jr ;.j^crų
kinimų, 1

.. ■ |S Ą, “ ■
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PARDAVIMUI taverna, BAR- 

BECUE ir GAS STATION. Daroma 
biznis. Gerą vieta. Reikia apleisti 
miestą.

DIXIE BARĘECUE
Willow Springs, 111.

8244 Archer Avė.

Namą Savininkų Lomei
KambarĮus 9x12 pėdų išpopieruoja 

ekspertai; kartu su popiera

lOĮABEK’S
Teletavąs PiiOSPECT Q094

■■ 1 " - a—... .^r-.r.rr.T.
COAL ................

Anglys
KAINOS RYLA! PIRKIT DABAR 
ANGLYSI ANGLYS! 
PIRKIT AUKOTOS RŲŠIES ANGLIS

WILMINGTON COAL' 
nuo

M.75 w *6 TONUI
PIRKIT PABARI! VEŽIMAIS 

KAINOS BUS DAUG AUKŠTĖS- 
nė$ kita Ma^Esi 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PhtiEMVfiŠčĮUOSE

TURIU PARDUOTI 7 kąmbarių 
kuone naujus rakandus ir dįvonus, 
pigiai, 328 West Marųuette Road.

PARSIDUODA VOGOS—iSCALES 
grosernei ar bučernei su rokundom, 
geriausio darbo. Parduosiu pigiai.

709 West 52nd Street. 
Chicago, III. 

M. Bajpriuhas.

Real Išstatę For Sale
Namąi-žemė Pardavimui

PAUL M. SMITU and COMPANY 
Real Estate, Loąns and Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
rinaine namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui ųž 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės:

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J. J. Grish

ĮPARSIDUODA BIZNIAVAS NA
MAS, Štaras ir 2 flatąi su skiepu. 
Tąs pats rendąuninkas laiko taver
na apie 3 metai. Pilna kaina $3,500. 
Lengvais išmokėjimąis. kitų
bąrgęnų.‘ ’ ,>argenų. ’ .

"Z. S. MICKEVICE and CO.
6816 So. Western Avėnue 

Hemlock 0800.

MŪRINIS namas 3 pagyvenimų, 
bekeik naujas, po 5 kambarius, dvie
jų karų mūrinis garažas. Tiktai už 
$7500.00. Kitas namas, du po 6 
kambarius, medinis, už $2200.00. 
Ąbju namai randasi Bridgeporte.

^ox 642, 1739 So. Halsted St.

PARSIDUp^A ŲKĖ VAKACIJI- 
NB« Bildingai geri, gražioj vietoj, 
tarpe medžių, prie upelio 113 ake
rių. žemė gera. Su visais įrengimais 
ir gyvuliais arba be gyvulių. Gauti 
langiaus informacijų kreipkitės pas 
Petrą Nąvecką, R. D. R. 1, Lowell, 
nd. apie 50 mylių nuo Chicagos. 

Arba V. V. Vasys, 3121 So. Morgan 
St.k Chicago, 111.

MURO NAMAS su bizniu ir 4 
flatai pardavimui pigiai. Klauskite 
1901 Canalport Avę. Tel. Caual 
0936. '' ’ ' .

PARSIDUODA NAMAS sų tri
mis bizniais ir 10 flatų. Gėfąs bąr- 
geįiąs dėl investąvimo. Prįęiąstis 
pardavimo turiu dausr namų, moterei 
supkų prižiurai. So. Oakjey
Avė. Say. lwl CaųąiiioTt Ąve. Tel- - 
Cąųąį 0936.

Faripsfar Sale
VMM

ANT KRANTO PRimS 
LĖIK&S
* - - * * T -

prie stata kęlių 32. Tinka dėl ta
vernos, gazo stoties. Gali padaryti 
maudynes. 10 kambarių muro na
rnąs, elektr’kos šviesa, cementuotas 
skiepas, visi parankumai.

parsiduoda ųž $7000; 25 procentą 
įmokėti, likusius ant išmokėjimo.

D. GALMINAS 
SOPERTON, WIS.

PĄRSIDUODA 80 akerių fąr- 
HiĮa, 35 dirbamos, 45 ganyk
lą, Gyvenimui narnas^ barne, 
vandens pampos. 2 mylios 
n o Ląke Wood Uniestelio. 
Pdrsiduoda už $1*500. Rašykit 

D. GALMINAS 
Soperton, Wis.

PARDAVIMUI 55 akerių FARMA 
arti Crown Point, Indiana, 45 my
liu į nuo Chicagos. Raina $3,500.

John Čhmielinski, 
2317 No. RockweU St.

Exchange—Mainai
MAINAMS 190 AKERIU FARMA 

su gyvuliais ir įrankiais ant cemen
tinio kelio, 60 mylių j vakarus nuo 
Čh cagos. John ęhmielinski,

gyvuliais ir įrankiais ant cemen
to . kelio, 60 mylių J vakarus nuo

2317 North Rockvvell St.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

l^AX KOHN-—Turim rusišku, tur
kišką tąbaka. Pypkės, cigaretųą. ci
garus. Kviečiame į musu krautuvę. 
4738 So. IJalrted £t., Tel. Gąųal M|5
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Penktadienis, birž. 25, 1937

Nauji patvarkymai pla
nuojantiems susituokti

Vedybiniai leidiniai nebus išduodami apli- 
kantams sergantiems venerinėmis ligomis

Liepos 1 d., Chicagoje įr vi- jos rezultatus, 
soje Illinois valstijoje įeis ga- 
lion įstatymas draudžiantis su
situokti žmonėms, kurie serga 
venerinėmis ligomis (sifiliu 
(šankeriu) ir gonorėja).

Kad gavus vedybinį leidimą, 
aplikantai turės pasiduoti medi
kalei egzaminacija, ir gauti afi- 
deivitą, kad neserga nei sifiliu 
nei gonorėja.

Tuos afideivitus galima gauti 
dvejais keliais: aplikantai gali 
kreiptis į miesto arba valstijos 
sveikatos departamentus, kur 
už egzaminaciją nereikia mokė
ti, arba pas savo šeimyninį dak
tarą. Privatiški daktarai turės 
tam tikras afideivitų formas, 
kuriose jie nurodys egzaminaci-

Gavę afideivitą, kad neserga, 
aplikantai privalo kreiptis į 
miesto vedybinių leidimų biu
rą, kuris be jokių tolimesnių 
kliūčių leidimą išduos. Leidimas 
bus geras 'tiktai 30 dieną. Jeigu 
Aplikantai nesusituoks per tą 
laiką, tai jie turės pasiduoti ant
rai medikalei egzaminacijai ir 
antru katu imti leidimą.

Asmenys, kurie prasižengs ši
tam įstatymui bus baudžiasi 
iki $100 piniginės pabaudos ir 
3 mėnesių kalėjime.

‘‘Užmiršti 
Jonai”

Kai atėjo Kazimiero diena,—

1 ’

tai tų parių ir vaišių ir toastų jam ir gimimo sukaktuvės, ir y^lUOSilUC į SLA
btivo šimtais. Panašiai buvo ir 
su Antanais. Bet kai vakar at
ėjo Joninės, tai Jonus mažai 
kas teatsiminė. Todėl, ne berei- 
kalo pasipiktinusi tokia diskri
minacija, vakar mus telefonu 
pašaukė viena skaitytoja, smar
kiai išbarė ir įsakė palinkėt ge
ros sviekatos ir ilgiausių metų 
sekamiems Jonams: /

Jonui Kairiui, 2523 West 45 
Place; Jonui Graliam, 7134 So. 
Maplevvood avenue; Jonui Bag
donui, Sr. ir Jr., 4314 S. Maple- 
wood avė.; Jonui Andrews, ali
nės savininkui, 2812 West 63 
St.; Jonui Bartašiui, 7131 So. 
Rockwell Street; Jonui Yukniui, 
Sr. ir Jr., 7608 Marąuette Rd. 
ir anukui Jonui Yukniui, Gro- 
vertowne, ir Jonui Venckui, 651 
West 31 Street.

NEUŽMIRŠTAS JONAS
Vienas šitų Jonų nebuvo už

mirštas. Parvažiavęs namo sek
madienį, J. Kairys labai nuste
bo. Parvažiavęs namo pirmadie
nį — dar labiau nustebo. Jam, lio setas. Kalbėjo ir p. Kairys, 
veikiausiai, į galvą nebuvo din- bet susijaudinįmas neleido jam 
gtelėję, kad šią savaitę išpuola išreikšti dėkingumo ir džiaugs-

vestuvių sukaktuvės ir vardu 
vės. Bet Jono Kairio drauagi 
turėjo geras atmintis ir neuž
miršo, kad ši savaitė jam tokią 
reikšminga.

Jonas Kairys nustebo pama
tęs stalą, apkrautą skanumy
nais ir būrį svečių, kurie puolė 
jį sveikinti, kai tik pasirodė 
tarpduryje. \ ' •

Vaišės ir kalbos ir dainos ir 
sveikinimai tęsėsi iki vidurnak
čio, ir sekmadienį ir pirmadienį. 
Tarp svečių buvo pp. Yukniai, 
Užumeckiai, Kaserauskai, Dr. 
ir p. Gussenai, Mikliovai, And
reikai, Bagdonas, Pratapai, šve
dai ir panelė Ona Venckaitė, 
kuri p. Kairiui sudainavo “Il
giausių Metų.”

Dr. Gussen, vaistininkas p. 
Kesser, pp. Yuknienė, Andreika 
ir Mikliovienė pasakė po trum
pą kalbą ir įteikė p. Kairiui ke
liolika dovanų, tarp kurių buvo 
“amžinos” plunksnos ir paiše-

pikniką

Sekmadienį, birželio 27 d. į 
Jefferson miškus

Sekmadienį, birželio 27 d. j- 
vyks Chicagos apskričio SLA 
narių piknikas. Tai kaip ir šei
myniškas vienos šeimos narių 
susirinkimas liuoslaikiui išnau
doti.

Piknikas įvyks Jefferson miš
kuose, kur kadaise vystėsi Chi
cagos lietuvių didžiosios svajo
nės. Šiandien ta vieta jau apri
mo. Rodos, kad ji tik pasilinks
minimams ir darbo žmogaus po
ilsiui skirta. Tad, visi sekma
dienį į tą garsią vietą.

—Seniai būvis.

mo, kurį jis jautė, susilaukęs iš 
draugų tokio netikėto siurprizo 
ir pamatęs, kokie jie nuoširdus 
ir geri.

To all Pirmyn chorus mem- 
bers: It is very important that 
each and every member attend 
the annual meeting to be held 
at Neffa’s Hali, 2435 So. Lea- 
vitt St. tonight. It is important 
that all be there not only to 
elect new officers and get rid 
of the present column writers, 
būt there is sbmething that 
has to be settled and-can only 
be done by the chorus voting 
on it. Do we hold rehearsals 
all thru the summer or do 
take a vacation ? Everyone 
down, so we can settle it.

we 
be

Hear that Al. Mickevičius 
and Johnny Zickus think they 
know who the writerš of this 
column are, because of a little 
piece we wrote some time ago 

- about Al and a certain young 
—R. lady which was supposed to

tave been a secret. Pardon our 
nickers.

Frank Pūkis brought do*wn 
the trophy which is the prize 
to the chorus vvinning the Nau
jos Gadynės golf tournament. 
It is a very nice one and much 
to Frank’s anxiety, it was im- 
mediately “swiped” by one of 
our playful bosses.

Wonder what brand of Spi- 
nach Mr. Stephens eat? When 
he started keeping time by 
stamping the floor with his 
foot, the golf club in the hands 
of the statue on the trophy fell 
out. (a base bąli should be 
there, anyway, instead of a 
golf stiek). Don’t forget to 
come out to the Golf Tourna
ment. The N. G’s. have “chal- 
lenged” Pirmyn to win. Sunday, 
June 27th at the Evanston Com 
munity Golf Club in Evanston. 
Price $1.50 or 75c. if you don’t 
play golf.

See you Friday.
—“Rask y Huey.”PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

z
fe

KARO STOVIS YOUNGSTOWNE —Dhio valstijos milicija imaršuoja į Yoi 
stown, kur dėl plieno streiko neramumų gubernatorius Davey paskelbė apr 
žiųotą karo stovį. Jis uždraudė plieno di ’btuvėms liejyklas atidaryti. Peiins^ 
nia gubernatorius Earle vakar atšaukė ka o stovį paskelbtą Johnstowne.

IEŠKOJO, IEŠKOJO, SURADO IR PALEIDO — Per kelis mėnesius Chicagos polici- 
su nužudymu kabaretų “si- 
moteriškę surado/ iškvotė,

ja ieškojo moteriškės Ruth Rced (dvi pozos viršuj) ryšy 
renos” Audrey Valettc (liepos 2, 1936.) Užvakar policija 
nieko nepatyrė ir vakar nutarė ją paliuosuoti

SEKMADIENĮ PIKNIKAS — Sekmadienį, šitie žmonės su miniomis savo tau
tiečių piknikams Deerfield, III. Piknikas tuo įdomus, kad visi jo. dalyviai turės 
vieną ir tą pačią pavardę. Kaip ir paveiks’e parodyta žmonės, taip ir pikniko daly
viai, visi yra “Murfiai” (Murphy).

• / NAMIE — Paveikslas parodo sceną Northwestern prekinėje stotyje prie Mil- 
waukee ir Halsted, į mechaniškus “plaučius” įdėtą jaunuolį, Frederick Snite iš-

( keliant iš vagono į troką. Jaunuolis buvo parvežtas iš Kinijos į Chicagos BiHings 
ligoninę .kovoti su vaikų , paraližo liga* į

TEISĖJĄ SUSARMATINO — šokėja Miss Nyra 
Lou Joseph, kurią pamatęs Chicagos teisėjas Joseph 
B. Hermes labai susimartino ir ją nubaudė sumokėti 
$25 pabaudos. Ne už tai, kad jis susisarmatino, bet už 
tai, kad šokėja šoko beveik visai be rūbų

GRASINA STREIKU — 
Viršuj, Michael J. Boyle, 
elektros unijos vadas, ir 
Mike Carrozzo, gatvių valy
tojų vadas, kurie grąsina 
paskelbti streikų, jei Ghi 
cagos miesto valdyba ne 
pakels algas.

WASHINGTONE — Chi- 
cagos policijos kapitonai 
Mooney (kairėj) ir Kilroy, 
kurie nuvyko Washingto- 
nan liudyti u senatui ap*ie 
skerdynes S. Chicagoj.

KONFERUOJA — Antho- 
ny Eden, Anglijos užsienių 
reikalų ministeris, kuris 
konferencijomis bando už
glostyti naują krizj su Vo
kietija ir Italija dėl Ispani
jos. (Žiūrėk žinias pirmam 
puslapyje).

NEVAŽIUOJA LONDO
NAN — Vokietijos užsienių 
reikalų ministeris Baronas 
Konstantin von Neurath, 
kuris atšaukė prižadėtą vi
zitą Anglijai, kai netikėtai 
kilo krizis tarp tų valstybių 
dėl Ispanijos.




