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Aštrus debatai Angli
jos parlamente

Liberalai ir darbiečiai smerkia valdžios 
politiką linkui Ispanijos. Valdžia kaltina 

ir Rusiją laužymu neutraliteto
LONDONAS, birž. 25. — 

šiandie iškilo labai aštrus ■ de
batai atstovų bute, svarstant 
valdžios politiką linkui Ispani
jos. Debatai buvo tiek aštrus, 
kad buvo prisibijoma galimy
bės muštynių.

Debatai kilo premjerui Cham- 
berlain išdėsčius ką valdžia 
mano veikti dabartiniame kri- 
zyje. Kaip paprastai, valdžios 
nusistatymas nebuvo aiškus. 
Ji vien pakartojo savo norą iš
laikyti taiką Europoje ir ne
leisti iš Ispanijos karo išsivys
tyti visos Europos karui.

Tuo tikslu4 valdžia ruošiasi 
užpildyti tą spragą, kuri pasi
darė Vokietijai ir Italijai pa
sitraukus iš Ispanijos patro
liaus. Taipjau valdžia panau
jins pastangas atšaukti sveti
mų šalių kariuomenę iš Ispa
nijos.

Buvęs premjeras David Lloyd 
George tokią valdžios svyravi
mo politiką aštriai kritikavo ir 
reikalavo griežtų žingsnių su
laikymui 'fašistinių valstybių 
intervencijos Ispanijoje.

Prie kritikavimo*- valdžios 
politikos, prisidėjo ar kilį/libe
ralai ir darbiečiai. Konserva
toriai gi • kaip įmanydami gynė 
valdžią.

Didžiąusį tirukšmą sukėlė 
laivyno komanduotojo Sir Ar- 
chibald Southby pareiškimas, 
kad “daugelis tų, kutie dabar 
nori intervencijos Ispanijoje, 
nebuvo linkę aktyviai kovoti 
už demokratiją 1914 m.”

Kilo didžiausias triukšmas 
ir laivyno komanduotojas tu
rėjo atstovų butą atsiprašyti.

Į debatus įsimaišė ir užsienio 
reikalų ministeris kapt. Edėn, 
kuris pareiškė, • kad ir Rusija 
laužanti Ispanijos neutraliteto 
sutartį, nes ne vien Vokietija 
ir Italija, bet ir Rusija yra pa
siuntusi “labai didelius“ siun
tiniui ginklų į Ispaniją.

Eden irgi kartu su Cham- 
berlain maldavo “laikytis šal
tai“ linkui Vokietijos ir Itali
jos pasitraukimo iš patroliaus. 
Į tai Lloyd George 
kad “bile žuvis gali 
Šaltai“.

atkirto, 
laikytis
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Bet 
incidentų, 

juroje tebėra 
karo lai- 

savavaliai 
Ispaniją, 
svarstyti 
neutralio

dabar Anglija ir Francija pat- 
roliuos ne tik vakarinį, bet ir 
lojalistų laikomą rytinį Ispa
nijos pakraštį, kurį pirmiau 
patruliavo Vokietija ir Italija.

Patroliaus tikslas yra nepri
leisti svetimų valstybių siun
timą ginklų į Ispaniją, 
gali kilti ir rimtų 
nes Viduržemio
Vokietijos ir Italijos 
vai, kurie bando 
blokuoti lojalistų 
Anglija gi sutinka 
paskirimą po vieno
stebėtojo ant kiekvieno patro- 
Haus laivo.

Francija nori neutraliteto 
komiteto pritarimo

PARYŽIUS, birželio 25. — 
Francija . paprašysianti neutra
liteto komitetą patvirtinti pla
ną Anglijos ir Francijos parė
mimui patruliavimo visų Ispa
nijos pakrančių, jeigu tam pla
nui nepritartų Vokietija ir Ita
lija. .

Italija nepritaria
RYMAS, birž. 25. — Italijos 

valdžios atstovas pareiškė, kad 
Italija ir Vokietija /"Ttepritars 
sumanymui Franci jos ir Angli
jos laivais užpildyti tą spragą, 
kuri pasidarė Vokietijai* ir Ita
lijai pasitraukus iš patroliaus. 
Kadangi abi šalys pasiliko ne
utraliteto komitete, tai turi 
juti pasitarta ir su jomis pirm 
reorganizuojant laivynų • patru- 
liaviipą Ispanijos pakraščių.

Vokietija planuoją 
atvirą intervenciją, 

sako lojalistai

Anglija ir Francija 
vienos patruliuos Is
panijos pakraščius

LONDONAS, birž. 25. — 
Anglija ir Francija nutarė sa
vo karo laivais užpildyti tą 
spragą Ispanijos patroliuje, 
kuri pasidarė pasitraukus iš 
patroliaus Italijai ir Vokietijai.

Tokis sutarimas reiškia, kad

„ O R HSn
Chicagai ir apielinkei fede* 

ralio oro biuras šiai dienai pra^ 
našauja:

Dalinai apsiniaukę, tarpais 
gal nepastovus; vėsiau.

Vakar 2 vai. po piet tempera
tūra buvo 88°, o 3 vai. 83°

Saulė teka’ 5:16, leidžiasi
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DARBININKŲ PRIEŠAI — Kai federalės valdžios paskirta arbitracinė komi
sija pasiūlė Tfiomas Girdler’ui, Republic korporacijos prezidentui, derybas su C. 
I. O., tai jis atsakė užsiimdamas nosį; Tuo jis parodė, ką jis mano apie arbitracinę 
komisiją ir C. I. O. Kartu su Girdįeriu stovi (iš kairės) Donald B. Gillies, Republir 
vice-prezidentas, Girdler, C. M. Whitę, vue-prezidentas ir Earl Richards, vice-pre- 
zidentų padėjėjas. Plieno streikas "t^sia^i penktą savaitę, bet nei Republic, nei ki
tos paliestos bendrovės nesutinka nei derėtis nei jokių sutarčių d-aryti.
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Rusijoj einantis “va 
lymas” demoralizuo 

ja pramonę
Darbininkai ir viršininkai bi

josi įskundimų ir pasmėrki- 
mų ir todėl nebepaiso dis
ciplinos dirbtuvėse.

* '' ' '!• * .

VALENCIA, birž. 25. — Is
panijos lojalistų valdžia yra 
įsitikinusi, kad Vokietija pla
nuoja atvirą intervenciją Ispa
nijos civiliame kare ir kad nuo 
to ją gali sulaikyti tik griež
tas Anglijos ir Francijos pasi- 
priešinimąs, sako vidaus reika
lų ministeris Julian Zugazagoi- 
tia.

Pasak jo, Anglijos valdžia 
gerai žino, kad Vokietijos kal
tinimas dėl lojalistų torpeda- 
vimo kruizerio Leipzig yra be 
pamato, nes tuo laiku visos 
submarinos buVo savo pertuo
se.

Paėmimas Bilbao aiškiai pa
rodo, kad sukilėlių vedamas 
karas ištikrųjų yra vokiečių 
karas. “Kiekvienas žino, kad 
buvo vartojami vokiečių gink
lai ir kad orp jėgos buvo vo
kiečių, aptarnaujamos vokie
čių lakūnų.“ ;

Visas ofensyvas buvo vokie
čių vedamas. Tą aiškiai paro
dė tai, kad žuvus gen. Molą, 
gabiausiam sukilėlių karvedžiui 
ir jo vietą užėmus visai nega
biam genz Davila, karas vieno
dai tęsėsi, tarsi visai nebūtų 
pakitėjusi vadovybė.

MONTREAL, Que., birž. 25. 
— Mažiausia du ugniagesiai Ii* 
ko užmušti ir 50 žmonių sužeis
ta, dviem gasolino eksplozijoms 
sugriovus Laurier garažą.

999 balsais prieš 239

Demokratų vadai 
svečiuose pas 

prezidentą

Ruošiasi atidaryti 
liejyklas

Taikos deryboms nutrukus Youngstown ir 
Johnstown liejyklos 

Streikas pralaimėtas?
ruošiassi atsidaryti

visa eilė nepriklausomų liejyk
lų, kontroliuojamų Weirton.

Prie Republic liejyklų, ku
rios bandė streiką laužyti 
streiklaužių pagelba, ištiko ke
li kruvini susirėmimai, kuriuo
se žuvo 12 ar daugiau darbi
ninkų, taipjau šimtai darbinin
kų liko sužeista.

JOHNSTOWN, Pa., birž. 25. 
— Gubernatoriui Earle šįryt 
atšaukus karo stovį ir leidus 
atsidaryti uždarytai didelei 
Bethlehem Steel -Co. Cambria 
liejyklai, į čia tuoj aus atvyko 
5,000 angliakasių iš apielinkės 
kasyklų padėti streikuojan
tiems plieno darbininkams pi- 
kietuoti 8 mylių ilgio liejyklą.

Kompanija ispradžių betgi 
nė nebandė atidaryti liejyklą, 
nes tai esą fiziškai negalimas 
dalykas taip greitai liejyklą 
atidaryti. Bet kiek atslūgus 
pikietavimui, kompanija sulei
do į liejyklą prižiūrėtojus pri
ruošti liejyklą atidarymui.
Youngstown liejyklos ruošiasi 

atsidaryti.
YOUNGSTOWN, Ohio, birž. 

25. — Gubernatorius Davey, 
kuris buvo į čia prisiuntęs mili
ciją neleisti atidaryti Youngs- 
town Sheet and Tube Co. ir Re
public Steel liejyklas, dabart, iš
nykus vilčiai greitos taikos 
plieno pramonėje, staigiai pa
keitė savo nusistatymą ir tą pa
čią miliciją panaudojo atidary
mui liejyklų ir apsaugojimui 
„grįžtančių, .{„darbą... streikląužįlk, 

.'r-' '‘ ■
Streikas susmuko?

Ruošiamasi atidaryti ne tik 
šias, bet ir visas kitas liejyk-į 
las Ohio valstijoje, kurias bu
vo uždaręs streikas.

Tūli tvirtina, kad tai esąs su
smukimas streiko, darbiniu-, 
kams pralaimėjus 30 dienų 
streiką, nes esą nė pikietotuojų 
prie liejyklų nebematyti.

Grįžimas į darbą prasidėjęs 
nuo vidurdienio ir darbininkai 
liuosai pradėję grįžti nedide
liais, bet nepasiliaujančiais bū
reliais.

Atgaleiviai ir policija džiau
giasi, kad da'rbininkų streikas 
liko sulaužytas. Bet unija jau 
pasiuntė prezidentui Roosevel- 
tui ir darbo sekretorei Perkins 
protestus prieš milicijos naudo
jimą laužymui darbininkų strei
ko.

(Iš atsiunčiamų kapitalistinių 
; žinių agentūrų pranešimų iš 

streiko apygardos, dar ners, 
aišku kas ten dedasi. Todėl reL jplaneadorą. Domininkas But

kus turi sklandytuvų dirbtuvę 
ir dabar rengia nuosavą aero
dromą ir steigia ąivilės aviaci
jos mokyklą. Toje rhokykloje, 
be Butkaus, dar bus mokyto
jas R. Madson ir V. Keltz. Do-

LIETUVOS ŽINIOS
Ir Suvalkijoje šiemet 
bus vykdomi dideli me

lioracijos darbai
KAUNAS. — Veiverių Griš

kabūdžio, Kazlų Rudos, Butri
monių, Sintautų, šakių, Veisė
jų, Vilkaviškio, Gižų, Jankų ir 
kt. valsčiuose šiemet numatomi 
stambus melioracijos darbai. 
Tiems darbams paskirta 195 
tukst. lt.

Šešupės upei tvarkyti paskir
ta apie 170 tukst. lt. Suvalkijoj 
prie melioracijos darbų šiemet 
dirbsią apie 2 tukst. darbinin
kų/o visoje Lietuvoje prie įvai
rių,. žemės nusausinimo darbų 
jau dirbą apie 5 tukst. darbinin- 
kiyr • -
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Pasisakė už CIO
< ■ ■ i • ------.„.n., . , } ■

PERTU AMBOY, N. J., birž 
25. į
American Smelting. and Refin- 
ing Co. darbininkai, pasirinko 
CIO juos atįtovąuti kolėktyvė- 
se 
Da: 
kėl 
valandą.

derybos^ su samdytojais, 
’bininkai'. 'reikąląu’ja algų pą- 
mo ir sutrumpinimo darbo 

$

i WASHINGTON, birž. 
Prezidentas Rooseveltas 
kvietė visus kongreso 
kratus ir kitus žymiausius de
mokratų vadus per tris dienas

pasi- 
demo-

MASKVą, - birž. ^5/^Ko- 
munistų^rganaA Pjfą^dą‘\raso; 
kad daugelis Rusijos pramo
nės viršininkų kaltina baimę 
“įskundimų“ ir “pasmerkimų“ 
už savo apsileidimą ir sumažė
jimą disciplinos tarp darbinin
kų.

Pravda pripažysta, kad pra
sidėjus trockininkų “valymui“ 
iš partijos, keli žmonės buvo 
neteisingai pašalinti ir įkalin
ti dėlei įskundimų “neatsako- 
mingų“ darbininkų. T/ėČiaus, 
girdi, koim/nistų partija nepri
ims pasiteisinimo baime susi
laukti panašaus likimo už Jis-, 
organizaciją dirbtuvėse, jei to
ji pasidaro dėl viršininkų ap
sileidimo.

Laikraštis paduoda typišką 
įvykį Bakų aliejaus lakuose 
kaipo ^pavyzdį 
dabar gyvena

“Užveizda 
Pravda, buvo 
j amas už neišpildymą instruk
cijų. Jis mėtė darbą be jokio 
leidimo. Niekas nedryso jį nu
bausti, nes jis prigrūmojo: 
‘Jei jus drysite mane nubaus
ti, tai aš jus visus įskųsiu’ “.

Laikraštis pripažysta, ] 
dabai Lininis laikais pergyve- tas 
namo didelio .įtempimo, kada 
eina didelė visoje šalyje šnipų 
medžioklė ir kada visu griežtu
mu yra valoma partija, kolas 
nors įskundimas yra pavojin
gas.

Disciplina ir organizacija la
bai nukentėjo; Donbas anglių 
laukuose, nes, kaip sako Prav
da, “atsakomingi darbininkai 
bijosi kritikos“ ir dėl tos prie
žasties “pradėjo įsigalėti de
magogiški elementai, paliekant 
tinginius nebaudžiamu^.“

Mašinų dirbtuvėj Ordžoni- 
kidzi (Tiflise?), sako Pravda, 
darbininkai be jokios bausmės 
išėjo pasirūkyti darbo laiku, 
nes užveizdos bijosi l|ą saky
ti, bijodamies įskundimų ar 
pasmerkimų.

kokioj baimėj 
darbininkai.
Ivanov, sako 

aštriai kritikuo-

m .
' svečiuotis '.'pas jį Jėfferson sa- 

loj. _ . . .
.Jau daugiau 100 demokratų 

vadų — kongresmanų ’ir kabi
neto narių, — išvažiavo į'tą 
šąlą, kur jų laukia prezidentas. 
Kiti gi išvažiuos rytoj.

Neva tai bus demokratų pik
nikas, bet ištikrųjų visą laiką 
eis pasitarimai apie tai, kaip 
pašalinti paisreiškiantį tarp de
mokratų skilimą, kuris trukdo 
kongreso darbą. Svarbiausias 
skilimas yra pasireiškęs tarp 
atgąleivių ir liberališkesnių 
kongresmanų ir dėlei tų nesu
tikimų kongresas pastaruoju 
laiku veik visai nieko nenuvei
kė, -nors visą laiką posėdžiavo.

' ' ' ’ ; . • • . ’ S • . 4 .

Pasmerkė Įnirčiai
LONOKE, Ark., birž. 25.

Lester Brockelhurst, jaunas 
biblijos mokytojas ir- pamoks- 
linįnkas, kuris; savo, bažnytinę 
kai-jerą baigė pabėgdamas / su 
bažnyčios darbuotoja Bernlce 
Felton, su kuria besiba^tyda< 
mas po visą šalį ir gyvendamas 
iš plėšimų, nužudė tris žmo
nes, liko teismo pasmerktas 
mirčiai elektros kėdėje už nu
žudymą geradario Victor Ga
tės, kuris juos pavėžino. Išgir
dęs teismo nuosprendį, jauna
sis Lester nualpo.

Šiandie gi prasidėjo nagri
nėjimas bylos jo meilu’žės Ber- 
nice Felton, 18 m., kaltinamos 
prisidejuisos prie nužudymo 
minėto Victor Gatės. Jai irgi 
bus reikalaujama mirties baus
mes.

Netikėtai prokurorui/ liudy
ti pasisiūlė ^pasmerktasai mir
čiai jos meilužis. Jis liudytojo
kėdėje patapo svarbiausiu jos apie pasaulį ateinantį an- 
kaltintoju, liudydamas, kad jie tradienį ir sugryš į Ameriką, 
abu karti? nužudę Gatės. Ji be Tą jis sužinojęs kalbėdamasis 
to padėjusi jam plėšti žmones 'su Ja telefonu Java saloj. Ji 
. . . . _____ . !______________________ j:_____  ____ .♦

Amelia Earthart su 
gryžta Amerikon 

antradieny
OAKLAND, ,Cal., birž. 25. 

— .George Palmer Ptftnam, ku
rio žmona Amelia Earthart 
skrenda apie visą pasaulį, pa
skelbė, kad lakūnė baigs kelio-

kad ir vedusi visas plėšimų sąskai-[ sekmadieny , pasiekt

rlŠHANGHAI
Pradedant nuo liepos 4 d., dik 
tarorius Cihąng Kai-shek savo' T__
div 
iš visos Chinijos, kurie atsto
vauja visus Čhinįjos gyvento
jų sluogsnius.

birž. 25

| Howland salą, pirmadieny — 
Hawaii salas ir antradieny ar 
trečiadieny atskris į Oakland, 

"|Cal.

Ispanijos laivas pa
skandino * italų laivų 

'L;'' :

; RYMAS, birž. 25. — ,Genoa 
laivų kompartija paskelbė, kad 
10,000 tonų Ispanijos prekių 
laivas Magallėnes Dardanelų 
sąsiaury susidūrę ir. paskandi
no 5,000 tonų Italijos laivą Ca- 
po Pino. 12 pa:sažierių liko iš
gelbėta, bet kviečių krovinys 
žuvo.- Kompanija mano, .kad 
nelaimė ištiko dėl tirštos mig
los.

Laivas Magallenes plauks į 
vus dideliam medžiui ? ant jų^Rusiją. Jis priklausęs Ispani-

are vaišins 14,000 žmonių,

RATA VIA, Java, birž. 24. — 
Amelia Earthart, po trijų die
nų poilsio, šiandie išskrido į ne
tolimą Bandoeng, Java saloj. Iš 
ten rytoj ji išskrisianti į Timor 

ą.sa

EUREKA, Cal., birž. 25. — 
Trys žmonės žuvo gaisre auto
mobily. Gaisras gi kiloi-Užgriu

Kiek išvažiavo darbi
ninkų i Latviją ir 

Estiją.
VILNIUS. — Lauko darbams 

į Latviją iš Vilniaus krašto šie
met išvažiavo viso per 4,000 
žmonių. Į Estiją tuo tarpu teiš- 
vyko tik 95 vyrai ir 22 moterys. 
Į Estiją darbininkai dar tebe- 
samdomi ir dabar.

Lietuvis sklandytuvų 
konstruktorius 

Argentinoje
KAUNAS.—Argentinos dien

raštis “Taudil“ gegužės 5 d. 
labai plačiai rašo apie lietuvį 
Domininką Butkų, kuris yra 
skalndytuvų konstruktorius ir 
kuris šiomis dienomis suplana
vo naujo tipo sklandytuvą —

kia palūkėti iki ateis tikslesnės 
žinios).

Taikos derybos nutruko.
CLEVELAND, O., birž. 25.

— Taikymo tarybos užvestos 
derybos apie sutaikymą plieno mininkas Butkus yra kilęs .iš 
darbininkų streiko, galutina 
nutruko nepriklausomoms plieį 
no; kompanijoms t
sakant nuo be*t kokių derybų 
ir sutarčįų su organizuotais 
darbininkais. Nesant jokios 
vilties streiką sutaikinti, tary
bos nariai ruošiasi gryžti na
mo.

Plieno streikąsr tęsiasi jau 
30 dienų. Tai ilgiausias strei
kas plieno pramonėje. Streikas 
palietė tik tris nepriklausomas 
plieno kompanijas — Inland, 
Republic ir Youngstown Sheet 
and Tube. Vėliau prasidėjo tėvų vaikus, 
streikas ir vienoj Bethlehem pinti specialiai įrengtoje 
Steel Co. liejykloj Johnstown, 
Pa. Tečiaus kitos tos kompani
jos liejyklos nebuvo streiko pa
liestos, kaip nebuvo paliesta

I Biržų apskrities, susipratęs lie
tuvis ir dalyvauja Argentinos

griežtai atsit Į lietuvių gyvenime.

Atgabena žydų vai 
kus iš Vokietijos 

vasaroti Lietuvoje
KAUNAS, -r— žydų ortodok

sinė mokyklų d-ja “Javnė“ šią 
vasarą pargabena iš Rytprū
sių ir kitų Vokietijos 
apie 100 nepasiturinčių 

kurie bus-

vietų 
žydų 

sutal- 
neto-

li Kauno vasaros kolonijoje. 
Mat, Vokietijoje šiems žydų 
vaikams jokia vasarvietė, khi- 
po neari jų kilmės, neprieinama.automobilio. jos lojalistams.
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Brooklyn, N. Y.
' / čh - .. u . •

Kaip angliškame laikrašty
je buvo isirevoŽyti lietuviai 

ir kas iš to išėjo
Pasigendu Frank Lavinsko,— 

nežinia kur jis dingo. Seniau 
jis daug rašydavo j “Naujie
nas” apie Brooklyno ir New 
Yorko gyvenimą. Apie save ga
liu pasakyti tik tiek, jog Brook- 
lyne tik kartkartėmis kepurę 
pasikabinu, todėl lyg ir neturiu 
teisės šio lietuviškai (tautiško 
miesto reikalais rūpintis. Vie
nok Šj kartą, kad ir nenoromis, 
turiu šį tą pasakyti.

Kompozitoriau^ velionies Mi
ko Petrausko gedulo vakaras 
labai, labai nepavyko (bet— 
šių... niekam apie tai nesakyki
te), Dalykas toks, kad šį vaka
rą rengė tyriausio kraujo lie
tuviški tautininkai. Ir publika, 
matyti, tų kazionų patriotų ne
labai mėgsta, tad ir jų rengia
mam vakarui lyg ir boikotą pa
skelbė.

Šiaip programa buvo visai ge_ 
ra, 'įžanga p.gi, bet publikos,.. 
publikos susirinko labai mažai, 
jei ne ta publika, tai viskas 
butų buvę tvarkoje.

Kai žingsniavau Grand stry- 
čiu, staiga mano dėmesį pa
traukė pusėtinas bildesys. Su
stojau ir pradėjau dairytis. Na
gi susigriebiau, kad stoviu ties 
"Vienybės” namu. Smalsumas 
pradėjo mane kutenti iki juoko. 
Klausiu praeinančio tautiečio, 
ką reiškia tas bildesys. Atsako, 
kad tari remontas. Girdi, perdir
ba namą. Pirmiau, esą, Čia bu
vęs graborius, o dabar busian
ti karčiama. Amerikoniškai sa
kant, saliunas.

Taip ir reikia, — pagalvojau 
sau, Su graborium reikalas tu
rėti juk n.lekam nėra malonu. 
Visai kitdks .reikalai Iii salui- 
nu, — ten gali su draugais už
eiti, pasikalbėti ir pasilinksmin
ti. Tai juk daug maloniau, ne
gu pas graborių -ašaras lieti. 
Reikia tikrai pagirti už tokią 
vykusią permainą.

Paėjęs kiek toliau, sustojau 
ties “News Stand” ir nusipir
kau “Daily News” iš gegužes 
25 d. Bevartydamas puslapius, 
vienoje vieloje pastebėjau mi
nint Borokiyno lietuvius. Smal- 
sos pagautas, pradėjau skaity
ti. Kažkoks N. J. Llarold rašo: 
“Brooklyn: Look up the Irish 
narnės, M. B., famous in both 
public and private life, and 
then try to find some of your 
belo ved Lithtianiang on a simi- 
lar lįst. Who ever heard of a 
Lithuanian amounting to any- 
thing? I didn’t even know they 
vvere civilized yet.”

Kai perskaičiau tą raštą apie 
lietuvius, tai užmiršau ir tą di
delį bildesį buvusiame “Vieny
bės’4' name. Nors mano dantys 
jau ir gana prasti, tačiau, jei 
tuo momentu buęiau tųpęjęą 
burnoje ir kiečiausį riešutą, tai 
bučiau lengvai jį perkandęs.

Pagaliau kiek atvėsęs pradė
jau šalčiai! galvoti: Brooklynas 
juk tautiečių tvirtovė. Nėra juk 
mažiausios abejonės, kad atsi
ras žmonių/ kurie tam pliauš
kalui tinkamai atsakys.

štai to paties laikraščio bir
želio 1 d. laidoje pastebėjau ir 
atsakymą Nr. 1, kuris skambė
jo taip: “Brooklyn: Liths, my 
dear N. J. Harold, are very ho- 
nest people, and are not afraid 
to. work likę a lot of ,your 
Irish.”

Po tuo trumpu' atsakymu pa- 
i įrašo kažkoks Lithuanian Al.

B rželio 2 d. pasi Odė atsaky
mas Nr. 2. Parašė tą at^aky-

: / ...... ................ ... M. .   * ■ ■ .

Pamteifaukitė pirma pas mumis 
atnaujindami arba perkant nau

jas insnrance 
INFORMACIJOS DYKAt

CHICAGO R. E. FINANCiS CO.
108<H Edbrooke Avė., Chicago

«taseph Purtis. Skamba jis 
taįp:

“1 will tell you (4 a few 
Lkhtlanįan big shotą, N. J. 
liąrold. Frdrn tke end of thė 
elghteenth century to the se- 
coftd deęade of the ti^entieth, 
aliuania was ūridėr foreign

e. During that tjmę Lithua- 
nra gavę Russia a great nove- 
list, Dostoyevsky; Poland its 
^reat novelist Sienkiewicz; its 
other authof MickiertviCz, and 
Pilsudskį, the late dictator of 
Poland. To Germany, Lithuania 
gavę - Emmanuel Kant, , the 
worfd's gfeatest modern philo- 
'šopher, and to the United Sta
tes thė Revolutionary Thaddeus 
Kosėiir^zko. And we havė a lot 
of Lithuanian singers, actors 
and artists floating around un- 
der variuos narnės to-day. How 
are we Liths doing, big boy?” 

. Vadinasi^ p. Pnrvis plačiai už
simojo ir plačiai kirto.-Tačiau 
didelių žmonių saVinimosi ma
nija vargu gali būti geras ar-J

H.
____________________ NAtiJiENOŠ, Chicago, iii 
gurhentas.. Kai lietuviams' pri
skiriama Sinkevičius ir net Dos
tojevskis —i tai išeina nei šis,

tas. Savintis Dostojevskį ir 
kitus kalbamus asmenis gal ten 
kią pat tekę turėtų ir dar ke
lios kitos tautos.

Bet tiek to:, kaip kas moka, 
taip ir šoka. Man čia kitas da
lykas rupi pabrėžti. Kai kart
kartėmis aš truputį užminu mtt- 
šiį garsiemsiems Brooklyno tau-

r
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šiandien TIK VIENAI SAVAITEI 
Vienintėlis Chicagoj Parodymas 
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tini«ksw m-kbm." tai F4HBVV0Rk-iaAIJ>ĖDA 
GOTHENBURGĄ,ŠVEt)UĄ 

mm
ŠVEDŲ AMERIKOS

Vitaitis labai įsižeidžia ir ma
ne nieku išdeda. Bet štai dabar 
kažkoks “airišmonas” Brookly- 
no lietuvius net necivilizuotais 
palaikė, bet tautiški poneliai nu
rijo1: tą “komplimentą” ir tyli. 
Tyli ir p. Vitaitis, kuris pasta
ruoju laiku labai jau stovėjo 
tautiškų interesų sargyboje.

Kada tautiški tu^ai neatsilie
pia į tokį paniekinimą, tai aš 
visam svietui pareiškitty jog pra
dėsiu tautiečius ir vėl‘kutenti, 
— tad tegul jie prisirengia.

—Rytietis.

RENGIA

LIHIJA
Y ■• ii "T ■ ‘ 

Kooptuojant

MATERIOLAS NAMU STATYBAI 
Dideli* pasirinkimas statymai namų, taisymai tarčių, stogams popie- 

ra, rynos, sietai, langai, durys ir kiti reikmenys.
. Viskas prieinama kaina. Kreipkitės?

M. ZOLP, Savininkė
3562 So* Halsted Sfc, Chicago, III

Tel. YARdsf 2576. Atdara vakaraas ir nedėliomis.

itiMI H ifii i i 1111 Ulii įį

PEOPLES
KRAUTUVĖSE

EINA DIDIS

JUK E BRIDE

Išpardavimas
1937 METŲ MADOS 
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“Super Dūly”

FRIGIDAIRI
Šu “METER MISER”
PIRKDAMI DABAR

Sučėdysite Daug Pinigų

LENGVUS

IŠMOKĖJIMAI

PAREINA
TIK

15c
DIENĄ

V - 7. ., . .<' ... i '

-/ •■

1
1

1 ■'I • ■
f' • r

,r j,
f ' ■ '

.......... . 1 11 1 .
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turi faktiškus įrodymus, kad jieNauji FRIG1DAIRES t .
yfa geriausi REFRIGERATORlAI ir pilnai atsako 5-kis 
principalius Refrigeratoriaus reikalavimus i,

1— Greičiau ir daugiau ledo sušaldo
2— Užlaiko daugiau .maistui patalpos
3— Turi didesnę maisto apsaugą
4— Geresnį užtikrinimą pilną garantiją
5— Teikia didesnį ekonomiškumą. , j

Naujų FRIGIDAIRIŲ kainos visiems priei- $114.50 
narnos. šei|nyniškos nneros nuo ..................

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEM
PIRKITE DABAR — ‘

PASINAUDOKITE DIDELIAIS BARGENAIS'

ib-4V w. 63rd St.
Tel. HEMlock 8400 
M. T. Kežas, vedėjas

4179-83 Archer Avė. ‘
Tel. LAFayette 3171

S. Nakrošis, vedėjas
CHICAGO, ILLINOIS

Krautuves atdaros Antradieniu, Ketvirtadienio ir Šeštadienio vak.

kūrėjo “Road to Life” 
faip'gf pirmas Chicagoj Parody

mas Gegužės Dienos Parado 
Maskvoje. '

SONOTONE
Van Bifren arti Wabash 

Savaitės dienomis 25c iki 2 P. M. 
35ę iki 6:30—vaikams 15c

Mrs. Artelia K. Jarusz
Physįcal Therapy 

and’ Midwife
6630 So. Western 
Avė., 2ttd floor

Hemlock, 9262 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

»■ 11  ............. W m*

Phorte Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir^—8
Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez.6631 So. Cąlifornia Avenud

Telefonas Republic 7868

LaivokorUitį Agentą Sq}ttn- 
gai Amerikoje^

HiGothertbufgo keleiviai bus sku
biai pervežami elektriniu traukiniu | 
Kalmarų, Kalmaro modernišku M* 
VU MABJEHOLM f KlaipMų. H 
Gothertburgo iki Klaipėdos važiavi- 

, mo apie 24 valandos.
I Įkainosi

■ Trėm. klase $97.SO 
Turistų klase . $134.50

ttOkeščiaf
Sutaupysite jiinlgą pirkda
mas lalvokorte ten Ir atgal

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraiistom fbrničius, piarius ir 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar "toli.
3406 SOUTfit 6921 SOUTH
HALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yards 3408 Hemlock 3040 ...mi — i..K i „r,.,. ..... . u.m-11 .... .
\ ..... . ... - ...... .4

ADVOKATAI

Ofiso Tel. Boulevard Sfitllt

DR. BERTASH
756 W«t 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofijso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 ’ 

Nedėliomis pagal sutari}
Rė«. 4910 SO. M1CHIGAN BLVD.

Tel. Kenvood 5107

laivokortę Ir atgal 
fik^kuriija vadovauk

t Vladai K Mtičinskaš 
švedų Amerikoj Linijos

Lietuvių ekyriauf vedėjai

Ekskttrsijof brošiūrėlių if faivokor* 
šįų ‘^reipkitšs į savo vietinį laivo- 
koriiių agentį, arba į Švedų Ameri
kon Liniją
^Kiti išplaukimai iš Neto Yorko 
DROTTNItiGHOLM /i Liepos 10, 
GR1PSHOLM Liepos. U,
KUNG8HOLW Rugpiūiio 19/ 
DROTTNINGHOLM Rugpiūčio 26

Swedish American Line 
181 nĮ MichjĮgan Avė., Chicago, III

URANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Rūn $7.40
(Šereened) ...».............  tonas
SMULKESNĖS $7.15

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
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.

Tel. Office Wenfworth 6330
Rėž. Hydė Park 3395

Dr.. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St ' 
andos 1—4 po pirtu, 7—8 v. vak. 

išskyrus seredomis ir subatomis.

Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT
Sąlygos l SAVAITĘ* i

H DR. O’CONNELL
135 SO. STATĖ ST.

•3B0 N; Clark St. 76® MadlMn Si. 
661® BroMvąy 6ŠŽ0 CoUsse Grov«
6188 Lincoln Av. 4092 Madison 8t,
1667 MUwaukee Av. 6204 S. Hafated St. 
4608 Irvlng Park 3234 Madlnon St. 
SVKS. TILL 0 — CLOSEI) 8VNDAV

kii'm bu ir. i i n iM|b«iI—

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

iro v*

JohnF. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ D1HEKTORIUS \Z

AeULANCĘ M
7V;“Št.,.^^felTAR^VJMAS’ J- »37<»u •« u\ f)

■ v 9
Visi IVIefOIUI i YARDS 1741-1742 V

: - v” •.>•■<.„ v.,.^ .■;•:.■<?••■ •>• lĄ4605-07 So. Hermitage Avė. Ss
4147 South Fairfield Avenue , X

Tel. LAFAYETTE 0727 O

A i koplyčios visose V
Chicagos dalyse

klausykite rtiftstjĮ LietttVškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
VaL vakaro <iš W.fl.F.£. štoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šąltimieras.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

g Cicero , 
Lietuvių | 

Laidotuvių ’ 
Direktorių 5
Asociacijos

K

Ambuiance 
Patarnavi- 

į mas Dieną 
i ir Naktį

TURIME
V KOPLYČIAS 
i ' VISOSE MIESTO 

dalyse.

; S. P, MAŽEIKA ' Yards 1139
3319 Liflliiilica AvenUe . , ' Phone Yards 1138

4348 So. California Avenue
„r. ui i i i       i    i

J. LIULEVICIUS
Phone Lafayette 3572

3307 Lituanica Avenue
A. MASALSKIS

Phone Bolilevard 4139

A. PETKUS
1410 South 49th Gourt Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 Sq.; Ualsted Street Boulevard 4089

■ ’' ! '' _____ _____________ ;____ ____ _

1646 Wėst 40tfi Street
L J. ZOLP Phone Boul. 5203

Phone Boulevard 5566

718 VVešt 18th Street r ,....', . . .... Phone Monroe 3377

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. Tel. Pullman 5703

LACHAWICZ IR SŪNŪS
i Phone Canal 2515

Tel. Pullman 1270
2314 West 23rd Place
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Wėstern Avė. Phone Virginia 0883

•vr'Tvm,-.»

JOSEPH J. GRISH
z LIETUVIS ADVOKAT AS

Telephone; Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rovkvvell JA.
Telephone: Republic 9723

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v jtk. Nedėlioj pagal sutarimu 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Low8 Avė. • Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon 'Avenue
Namų Tel.: — Hydc Park 3395

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, DPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akiij įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas, Akis 
’ ištaiso 

Afisas ir Akinių Dirbtuve .. 
756 VVest 35th Street 
kampas Halsted St. 

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

hllljllįl III I I I ll’l » >■!< I HIIM I »■<> !***■
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LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAt 

Amerikos Lietuvių Daktarų
Draugijos Nariai_

Phone Hemlock 2061 ?
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS • r
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj t pagal sutartį

A. Montvid, M. D.
West TovVn 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 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401" * ’ *

9

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

ROSEI.AND—CHICAGO, ILL.
Tel. PULLMAN 1193-8277

Dr. C. J. Šventiška?
DENTISTAS

OFISO VALANDOS: 10 v. L iki v 
vai. vakaro, Treč ir sekm. pagal 

susitarimą.
4300 S. FATRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFA1ETTE 8016

Ofiso Tei. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. 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.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS 111 CHIRURGAS

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

TH. Boulevard 5914 Di>ną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
.Iri 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m 

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

CHICAGO, U .L

Doctor Manikas ’
PHYSICIAN-SURJJEON 

4070 Archer Avenue 
Tol. Virginia 1116 

Valandos: 1—3j I——8 kasdien, iš
skyrus seredą. Sekmad. susitarus. 

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

DR. W. V. NORAK
PHYSICIAN AND -SURGEON 

l(į N. BROADWAY, Melrose Park.
I Valandos nuo 10 iki 12 dieną ir 1

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

Res. 1400 S. 3rd Avė., Maywood A v.
Phone Maywood 21.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
uerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gl'do staigias ir chroniškas ligas 
v^rų, 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. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Sūperior 9454 ar Central 7464
, ..     „ .... ... . .... , ,1- I I—

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nąo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
va 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
va

. po pietų *ir nū6 7 iki 8:30 vai

.anw dienų;' . A - 3 I
Phone M1DWAY 2880 '

į Telefonas Yards 0994 .
pr. Maurice Kahn

SOUTH ASHLAND AVĖ.
■ Ofiso valandos:

[ųo 10 iki ]2 dieną, J iki 3 po pietų
V iki 8 vai. Nedžl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2400

daromas.su


šeštadienis, birž. 26, 1937
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NAUJIENOS, Chicago, III.

“Pilsudskijada”
Jefferson
Miškuose!

i

Lietuvio vedami lenkai užėmė 
lietuvišką “Žalgirį!”

permitais”, tat

Praėjusį sekmadienį, birže
lio 20 d., Jefferson miškelyje 
atsibuvo- “Bijūnėlio’* ir Kruo
piškių kliubo draugiški pik
nikai. 

f

Kadangi tą pačią — dieną ir 
toj pačioj vietoji buvo rengia
mi net du išvažiavimai, ta: 
abiems rūpėjo kad užimti stra 
tegiškiausią poziciją. “Bijūnė
lio” komitetas, nuvyko nužy- 
mėton vieton net 8 vai. iš ryto, 
tikėdamas būti pirmu. Pasi
rodė, kad pavėluota, nes kruo
piškių komitetas atvyko* 7 va
landą. Vienok abiejų pavėluo
ta, nes lenkų “ziednosezenija” 
po lietuvio nario vadovyste 
“užkariavo” lietuviškąjį kalne
lį 6 valandą iš ryto, kai dar 
mūsiškiai tebemiegojo; čia bu
vo sulošta antra “pilsuckija- 
da”. Kadangi abi pusės buvo 
apsiginklavusios, vienokia a- 
municija
nuspręsta verčiau užleisti len
kams viešpatauti lietuviška
jame “Žalgiryje” ir be mūšių 
pasitraukti į rytus arčiausia- 
me pamiškyje, vos už ketvirt- 
dalio mylios.

Per metų eiles lietuviai val
dė, niekieno nekliudomi, ' tą 
pačią vietą, lenkai grupuoda- 
vosi toliau į,šiauru antroje pu
sėje upelio. Reikėjo, mat, lie
tuviškojo vado, kad užgrobti 
ir lietuvių stovyklą.

Išmaudė. -
Naujoje lietuvių pasirinkto^- 

je vietoje abiejoms draugi
joms prisirinko po nemažą 
grupę svečių ir viskas ėjosi 
normaliai iki arti 5 valandai. 
Vaišintasi, kontestuota, dova
nos ir prizai išlaimėta ir taip 
toliau. Vėli aupašl akino—pora 
mažų “lietelių” — “showers”, 
bet greitai vėl išsiblaivė. Apie 
6 valandą, tačiau aptėmo dan
gus, pakilo vėjas ir jau prade- ’ 
ta tartis ‘mufint” pikniką į 
Bačiūnų rezidenciją prie 
Bryn Mawr ant N. Austin avė. 
Pirma negu spėta susitarti, 
prakiuro dangus ir bežiūrint 
didžiuma gavo gerokai išmau
dyti. Pasislėpę mašinose ir 
Mitskaus troke turėjome lauk
ti gerą valandą iki apsistojo 
smarkusis lietus.. Pradėjus va
žiuoti iš miško, pasirodė, kad 
minkšta juodžemio su šlynu 
žemė perdaug ištižo ir kai ku
rios mašinos nuklimpo. šiaip 
taip prisigelbėdami vieni ki
tiems, išsiklampojome į kelią 
ir nutraukėme į sutartą vietą. 
Visi pakeliui važiuodami ra
dome daugybes “pritroškusių” 
nuo lietaus mašinų, prilaužytų 
medžių ir apdraskytų namų.

“Nuskendo”
Miške dar paliko Mitskus 

su “kepelijos” troku pilnu, 
žmonių. Mankus nuvykęs pas 
juos, surado, kad visi nuklim- 
pę ir jokiu budu negali išsi- 
kaparoti. Prisėjo parūpinti 
jiems lopetą, džindrų, žvyro ir 
kitokių preparatų, kad išliuo- 
savus troką. Trylikai vyrų pri
sėjo darbuotis arti porą valan
dų iki pagaliau išklumpojo- 
me” į kelią. Čeverykai ir dra
panos tų žmonių tiko stačiai 
pas “cleanerį”^

Vėl piknikas.
Bet viskas užsibaigė gerai, 

be sužeidimų, be nuostolių, 
gerame upe. Bačiūnų name 
piknikas baigta apie 10 vai. 
vakaro.

Ai/inantį sekmadienį Jeffer
son miškelyje vėl įvyks lietu
vių išvažįavimas, j rengiamais 
SLA. 226 kuopos su visokiais 
paįvairinimais. Vėl važiuosi
me ir garbinsim gamtą — jei 
nelis. •

Tik rengėjams patartina už
imti lietuviškąjį kalnelį'iš va
karo, kad vėl bajorai neužvieš
patautų. .... , —šlapokas.

Revolverio šliubas netvirtas
' • . airi ‘ ‘a, ■ y ■ ’ i" ". ■ <>: . f.* _• ■.*•< 7 ■ ' 
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Kaip įvyko tos vedybos
Sausio 4 dieną pas Lyons at

vyko jo draugas Ftank Revell, 
20 mętų amž, gyv. 2710 West 
Congress ir pasikvietė j šokius. 
Jis sakė, kad su jais vykstan
čios ir dvi merginos. Kada jie
du atvykę prie Van Buren ir 
Western Avė. pasirodė ir tps 
dvi merginos, — viena iš jų 
buvus Enright. Pasirodė ir jos 
šovgeris Jdmes Costello. šis 
greit griebęs Lyons ir įvaręs į 
automobilį. Revolverį visą lai
ką laikęs J šoną įrėmęs.

Kada automobilis sustojo

Prievarta nieko negalima ap
vesdinti; teismas tokias vedy

bas pariaikina

Chicagoje neretai pasitaiko ir 
tokių vedybų, kada giminės pa
darę sąmokslą, pasigauna jau
nikį ir varu nuvaro prie alto
riaus. Beit dalykams išėjus aikš
tėn ir valdžiai įsikišus, tokios 
vedybos negauna įstatymų ga
lios ir, todėl, pataaikinamos.

Taip atsitiko neseniai su ad-‘ 
vokatu Quin O’Brien ir dabar
su jaunuoliu, krautuvės tarnau- prie kunigo Wąrren N. Clark 
toju Charles S. Lyons, 26 m
gyv. 2311 W. Jackson blvd. Jo vienas iš dalyvių parodęs įvedy- 
vedybas su p-le Elizabeth En- boms leidimą, žiedą ir davęs1 į- 
right teismas trečiadienį panai- sakymą, kaip jis turi elgtis 
kino. ‘ prie “šliubo.” •

durų, prie 5818 W. 31 g., tada

itt". i
Harvey Lietuviu 
Kultūros Draugijos^ 
parengimas

Sekmadienį, birželio 27 d., 
Thorton, III. miškuose

• A-'

imas

Lietuvių Kultūros 
Chicagos Lietuvių 

skyrius rengia sek
madienį, birželio 27 d. išvažiavi- 
rną. Išvažiavimas įvyks Thor- 
ton, III. miškuose: f

Harvey 
Draugija 
Draugijos

Steponas Maezes 
Tebesigydo Tucson, 
Arizonoje
Šeimyna mano, kad netrukus 

sugrįš
18 APIELINKĖ — Metai lai

ko atgal Steponas Maezes iš
vyko į Tucson, Arizona sustip
rinti savo sveikatą. Jis buvo 
vietinių draugijų veikėjas ir 
gerbiamas visų draugų. Nors 
toli jis gyvena, bet yra nuo
latinis “Naujienų” skaityto
jas. Dabar tik pagrįžo jo sū
nūs Aleksandras, kuris buvo 
nuvažiavęs atlankyti savo tė
velį. Sako, kad p. Maezes ge
rai jaučiasi. Ponia Maezes ir 
sūnūs labai linksmi, ir lai
mingi ir tikisi, kad jų tėvelis 
sugrį atgal į Chicagą.

Simus Edvardas, 14 metų, 
užbaigė Apveizdos Dievo pa
rapijinę mokyklą. % Per atosto
gas gavo dirbti prie Palace 
teatro. Edvardas jaučiasi di
delį darbą turįs ir kviečia sa
vo draugus jį atlankyti Palace 
teatre. — Žvalgas.

Policija prasižengė 
įstatymams South 
Chicago skerdynėse 
National Lavvyers Guild advo
katai aiškina, kad neturėjo tei

ses naudoti ginklus prieš 
streikieriusi

Penki Chicagos advokatai — 
nariai liberališkos organizacijos 
National Lavvyers Guild — va-' 
kar pareiškė, kad naudodama 
ginklus prieš streikierius South 
Chicagoje, policija nevien pasi
rodė begalo žiauri, bet dar nu
sidėjo ir įstatymams. Jie pa- 
reiškė, kad įstatymai leidžia po
licijai išardyti nelegalią demon
straciją ir tam naudoti tatai tik
rą saiką — spėką, bet ne pra
gaištingus ginklus.

Tie penki advokatai liudijo 
tyrinėjime, kurį daro Chicagos 
piliečių organizacija, Citizens 
Joint Commission of Inąuiry. 
Jie yra: Edward Rhetts, Jr., Ar- 
thur Goldberg, Ruth Weyand, 
T. L. Thau ir George L. Quilį* 
ei.

Roselartdo Draugini Bendras PIKNIKAS 
SEKMADIENY, BIRŽELIO 27 d., 1937 

ROSSI’S GROVE, 
130th St. ir Cottage Grove Avė.

Piknike tarne kitu linksmumu ir malonumų bus proga išgirsti L- D- 
AIDO CHORĄ dainuojant. Taipgi bus laimėjimas keturių dovanų. 1) 
dovana radio $25.00 vertės, paaukota Peoples Furnilure Co.; pinigais 
$15.00, $10.00 ir $5.00.

Roselandiečiai ir kitų kolonijų Jkvįečiami dalyvauti piknike.
Trokai nuveš i piknikų. Trekais važiuojanti prašomi susirinkti prie 
Darbininkų svetainės, 10413 Michigan Avė., sekamomis valandomis: 

12 valanda, 2 valandą ir 4 valandą. /

Northsidiečių Piknikas
r - a . • k . • IK'' ■' .

— RENGIA—'

S. L. A. 226 KUOPA

Jefferson Giriose

Birželio-June27,1937
Žaisihes, Lenktynės, Prizai, Pinaklis ir kitoki 

Pasilinksminimai

Lietuviu Piliečiu 'Darbininku Pašalpos Klubo

Piknikas!
nedėlioj,

Birželio-June 27, 1937
LIEPOS DARŽE, Archer ir Kean Avės.

JUSTICE P ARK, ILL.
Muzika bifs pirmos klasės — 

HENRY PETERS ORCHESTRA
Kviečia visus atvykti — KOMITETAS. >

... .............................................. m......iim,imw....

CLEANER

/

Atsilankykite bile dieną 
nuo 8 iki 8 vai. vakaro.

PINIGŲ TAUPYMO 
IR PASKOLOS 

ĮSIGIJIMUI NAMO

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

KOŠES MUILAS VALYTUVAS 
NUVALO VISOKĮ PAVlRšlŲ 

Reikalaukit jo savo malevų ar gelež.i krautuvėj

UŽganėdinimas arba Cash Grąžinama

PILSEN

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVINGS ASSOCIATION 

(Member Fed. Home Loan Bank) .
1739 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL.

Kviečia atsilankyti ir apylin
kės lietuvius, o ypač Chicago 
Heights, III. čia bus gera pro
ga visietais linksmai laiką pra
leisti. Bus ir muzika.

< Komitetas.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogų dengėjas.

Leonas Roofing Co 
.3750 VVALLACE STREET 

Tel. BOULEVARD 0250

[ YPATINGA PROGA
Patyrupiam Life Insurance žmogui. Alga ir Duosnus Komišenas.

Malonėkite telefęnuoti dėl apointmento. Pirmadienį, Birželio 28, 
10 vai. ryto iki 2 vai. po piet.

RAY KASPAR
GENERAL AGENT

ALLIANCE LIFE INSURANCE Cb.
.......................................

• SUPERIOR 1730

......... .........................................  III
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BAIGIASI

June Brides
DIDIS

Išpardavimas
Gražiausią Namam Reikmenų 
Mažiausioms Kaihoms Mieste

BRANGIOS DOVANOS JAUNAVEDŽIAMS

4-

Musų Spulka 
Sveikina 
Lietuves 

Jaunamartes

PALAIKYKIT ŠIAS RATAS
Jos yra pilni kaštai finansavimui jūsų vartoto karo pa
gal GENERAL MOTORS INSTALLMENT planą. Čia įs
kaitoma plati apdrauda—tarp kitko ir. dėl susidaužymo

$195.00

M

1 Papųoškite savo virtuvę abra dinette kambarį 
Naujos Mados Setu šis breakfast setas kaip parody
tas padarytas iš aržuolo medžio, stalo dydis 34x44 kaip 
uždarytas—galima padidinti iki 5 pėdų—Krėslų sėdynės 
apmuštos sii spalvuota skurde — reguliarė 
vertė $50.00, per šį išpardavimą sumažinta \/Q 
kaina p..................... J.............  ...., 04 U ■ U J

DYKAI PUIKIOS DOVANOS -DEL JAUNAVEDŽIŲ 
t ir visų kostumerių

Duodame didelę nuolaidą. Lengvus Išmokėjimai

,> ■

tį

kaitoma plati apdrauda—tarp 
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 čia šiomis 

ŽEMOMIS RATOMIS

MILDA AUTO SALES 
/ - BUICK and PONTlAC AGENTŪRA 

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

Kaštai 
12 menesių

$34.20
44.68
48.56
50.04
50.56
50.72
52.28

12 
Notų
$15.35
20.39 
24.88 
2p.l7 
34.24 
35.06 
37.69

Kaštai 
18 mėnesiu

18 
mėnesių

69.44
75.52
75.68
79.52

20.84
24.20
24.76
26.64

A

SU

Pasiklausykite musų gražaus Lietuviško Programo ry
toj, nedėlioj, 11 vai. ryto iš stoties WGES, 1360 kil.

' . -v.!• ...

iimi r iiiiii.il . i.i.i ■ -t —r ■ ' .. . . ■ -   .              ■

Šis naujausios mados, gražus ir tvirtai padarytas PAR-
LOR SETAS, reguliarės .vertės $90.00, Q £ A Cft 
sumažinta kaina tik .........   OuTiJU

KITI PARLOR SETAI, didis pasirinkimas nuo
'' i $35.00 iki $195.00

ii o u re t®-
3224 So. Halsted Street

Tel. yiCtory 4226 Chicago, Illinois-
• J. KALEDINŠKAS, Vedėjas

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON.
DEGTINĄ.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

GAMTANAUDOKITE

VartokiteViduriai,Jei Neveikia Jūsų

«

Reikalaukite DEGTINES
•» - ■ ’ *

MII I UAL LIQUOR COMPANY 
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801 
VIENINTELIS DĮSTRIBUTORIU9

VAISTUS, kuriuos
PARŪPINO

Nida Herb
Ji yra sudaryta iš parinktų gydimo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba Užsakykite nuo

NIDA I WRAT0Rl£8$t 
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318. • 

Chicago, Illinbis

iiiiii.il


Šesta^iems, birŽ, 26, ISŠT
, , r,* I.. ■ i *i ....i—......

NAUIIENOS
LithMnlaii Dfcfly

Cublithed Daily Except Sunday by
Che LHhuaniiii Newa Phb. Co^ Ine.

1739 South fialsted Streat

'f.... . -------------- ------------------------
Sobacriptidn Rate*:

$8.00 per year ig Canada
$5.00 pet year ohtsidė of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
86 perteopy.

- ........ -j-

UiMkya* kalni
Chicagojfr—paittf:'

Mietams •«/• ••••••*•••*••••••••••»•• 
Pusei, metų . /r Ii iiidr Vf/ju /A- - ~ į. 

Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam* _____
Vienam mėnesiui .

Chicago j e per iŠneSiOtojus : 
Viena kopija 
Savaitei .4..
Menesiui

M $8.00 
4.00 
2.00 

««. 1*50 
ZF5

tei II. •

Entered as Second Class Matter 
&arch 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act 6f 
March 3rd 1879.

Natijienoa eina kasdieA,išskiriant 
sekmadieniui. Leidžia NaUjlemj Renk 
drove, 1739 S. Halsted SI, CMcagrt, 
III. Telefonas Canal 850d.

.. . . . .■■■■ ... ,....K,■ ■■...w

___ I8c
Menesiui ................................... ..u.. ?5c

Suvienytose Valstijose, ne CMcagoj, 
paifa: “

Metams $5.00!
Pusei metų ----------------------------- 2/75
Trims iriSnesiams ____ ....____  L50
Dviems menesiams _____ ....... 1.00
Vienam menesiui >75
Lietuvoje ir kitur užsieriituteė

(Atpiginta)
Metams •• • •Ve • • * • • • • • $8J)0
Puseį metą  4<00 
Trims mėnėsiapis 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Moriey 

Orderiu kartu su užsakymu.
........................   ,.■■■■ . t, ...............į. 4
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NUĖJO PAS FAŠISTUS
PRAKIŠO,

Pflugk-Hartung yra pasislėpę t jiems uždrausti Dahij 
nuo Vokietijoj teismo? Jeigu ti? Už nusidėjimus 
ne, tąi kokiu pagrindu pasirem- svetimoje šalyje, ji 1 
darni Danijos’ valdžia turėtų teisti negali.

oje gyveu- 
atliktas 

e, ji tų asmenų KORESPONDENCIJA

Amerika Tarė Savo Žodį
Netikėtai ir Amerikos Jungtinės Valstijos įsimaišė 

į Europos krizį, kilusį dėl Ispanijos, Amerikos pasiunti
niai Vokietijoje ir Italijoje įspėjo tas fašistą valdžias, 
kad paliktą Ispaniją! ramybėje. Tuo pačiu laiku ambasa
doriai Paryžiuje ir Londone pranešė Francužijai ir An
glijai, kad Amerika jas remia ginčuose su fašistinėmis 
diktatūromis.

Šis Washingtono įspėjimas, be abejonės, padarys į- 
taką Berlyne ir Romoje. Jisai, gal būt, sulaikys Hitlerį 
ir Mussolini nuo tokią žingsnią, kurie grasina rimtu pa
vojum tarptautinei taikai. , .

Tas faktas, kad Amerikos diplomatai prabilo, rodo, 
kad krizis yra tikrai pavojingas.. Amerika laikosi to nu
sistatymo, kad į Europos kivirčus nereikia kištis. Bet 
Amerikos valdžia žino gerai, kad šitą nusistatymą išne
šios vėjai, kai tik'kils didelis karas tarpe Europos vals- 
tybią. Pasaulio kare Amerika negalėjo išlaikyti neitrali- 
teto, kuomet kariaujančiosios valstybės ėmė stabdyti jos 
prekybą jurose ir skandinti jos laivus. Dabar, veikiausia, 
butą tas pats.

Taigi išmintingiau yra gesinti ugnį, kol gaisras ne- 
išsiplėtė, negu laukti ir paskui rūpintis, kad gaisras ne
persimestą į šią pusę “balos.”

.Vokietijos naciai ir Italijos fašistai butų tikri dur
niai, jeigu jie pradėtą karą, žinodami iš anksto, kad 
prieš juos stos stipriausios pasaulyje valstybės. Juk tos 
valstybės sutrintą juos, kaip kirminus!

Buvęs labai garsus Prancūzi
jos komunistas Jacąues Doriot 
pavirto fašistu ir sumanė “gel
bėti tautą” nuo raudonojo pa
vojaus. Bet jau jam nesiseka. 
Blum’o Valdžia jį išmetė iš 
Saint Denis (Paryžiaus prie?- 
miešČio) mėro vietos. Jisai ^au
dė reabilituotis rinkimuose, beit 
prakišo ir čia. “Nauj. Gadynė” 
apie tai rašo:

“Buvęs komunistas, paskui 
komunistinis opozicionierius, 
o dabar f asistuojantis Fran
ci jos ‘gelbėtojas/ Jacųueš 
Doriot, pereitą sekmadienį 
prakišo Sant Denis savival
dybėje (Paryžiaus priemies
ty) ėjusius rinkimus.

“Kaip žinia, Doriot buvo 
pavarytas iš majoro Vietos- UŽ 
netvarką savivaldybės reika
lų vedime. Tuomet Doriot re
zignavo ir ■ iš tarybos, kad 
tuo budu turėjus progos eit į 
naujus rinkimus ir jtioš lai
mėti.

“Jei Doriot butų laimėjęs, 
butų atpuolę ir jam darytieji 
kaltinimai, nes piliečiai, bal
suodami už ji, Doriot’ą butų 
išteisinę.

“Šie rinkimai Doriot’ą dar 
labiau diskreditavo. Mums, 
žinoma, jo negaila: gavo tin
kamą ‘^oplotą’ Už bernavimą 
reakcijai.”

****-—■ I-........ '—r

—-

svarbiausias to “tautiško fron-” 
tp”‘ tikslas buvo lįsti į Susivie- 
rnjhųą ir agituoti už fašistų 
bei šandariečių kandidatus į 
ŠLA. viršininkus.

. ■ i '

Gaila, kad “Tėvynės” redak
cija apie tuos dalykus nėra “o- 
ficialiai? painformuota. Butų 
gerai, kad butų koks nors In- 

’ formacijos Biuras, kuris SLA 
organo redaktoriui praneštų a- 
pie tai, kas dedasi Amerikos 
lietuvių visuomenėje.

Tas biuras galėtų, tarp ko ki
ta, atkreipti “Tėvynės” redak- . , ' ■ • 
4ijos dėmesį ir į tai, kad perei
name SLA. sėįme buvo priimta 
rezoliucija,. kuri pasisako už 
demokratinės tvarkos atsteigi- 
ihą Lietuvoje, Toiku budu ji, 
gal būt, ' Suprastų, kad tie 
SLA nariai, kurie skatina SLA. 
kuopas gipti Lietuvos demd<ra- 
tiją, neneša “pašalinės politi
kos” į Susivienijimą, bet vyki
na Susivienijimo1 užgirtą tikslą.

SUNKU ĮTIKTI.

REIKĖS, TUR BŪT, INFOR 
MACUOS BIURO.

Vienas komunistų redakto
rius nepatenkintas tuo, kad Da
nijoje (anot p a r y ž į š k i o 
“Temps”)gyveną kapitonas 
Schaefer ir leitenantas Pfugk- 
Hartung, “kurie nužudė Karo
lių Liebknechą ir Rožę Luxem- 
bdrg.” Esą:

“ ‘Socialistinė’ valdžia juos 
ten laiko (? —“N,” Red.).-

Socialistų vardą teršia dau 
gelis nenaudėliu, va'dindamie- 
si socįąlištįis.”

Kas. Dedasi Rusijoje.

Polemizuodama sti vienu šLA jkad DanijOš socialdemokratai 
yra “nonaudėh'a'i// kurie “teršia 
socialistų vardą”? Tai butų per 

, drąsus pliauškalas net ir komu- 
mišto lupose. Danijos socialde- 
^o&raiai/^vadžia/ kurios

nariu, “Tėvynė” rašo* /'
... \\

“Amerikos' lietuvių Vi stiO- 
m eniniam veikime iptims fle-

Lietuvos ūkiškas gyvenimas3 Westville, III

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
* <.aAii.li.. i ■

(Tęsinys) Socialinio draudimo mokesčiai

Maistas, kad ir kooperatyvų Sakysime, socialinio drauųl-
iniciatyva sudarytas, bet gi (mo mokesčiai jau dabar sudalo 
čia visame vyraują vyriausy-/gana’ žymias sumas. Kooperaty-
bes kapitalas ir todėl koopera
tyvų įtaka čia labai silpnai 
jaučiamai Vįsąs šitos koope
ratinės, arba pusiau koopera
tinės ūkiškojo gyvenimo veik
los įmonės visokeriopai teikia
mai veikia Lietuvos gyveni
mą. Jos vienu ar t kitu budu 
palaiko Lietuvos spaudą, duo
damos tenais savo

vai savo tarnautojus turi draį 
sti nuo ligų,’ nuo nelaiming 
atsitikimų, turi mokėti į bėdai 
bių fondą, turi, mokėti mokęĮ 
čius darbo rūmų išlaikymu 
Verslininkai gi daugumoje pn 
kybos įstaigų dirba visa’ savo 
šeima,' taigi savo šeimos narius 
jiems nereikia socialinio draki-

ii. 
e-

brangiai dimo įstaigose apdrausti ir ši- 
____ i mokestis atkrinta, 

daug auką visokioms organi- Verslininkai pasišovė lietuviui!
apmokamus skelbimus. Skiria tas jiems mokestis atkrinta.

Aukštų sovietų valdininkų, bolševikų partijos vadų 
ir armijos generolų sušaudymai taip nustebino pasaulį, 
kad jisai dar iki šiol nesuranda aiškaus atsakymo į klau
simų: Kas dedasi Sovietų Sąjungoje?

Ar tai yra kruvinas “valymas,” panašus į tą, kurį 
aną metą atliko Vokietijoje Hitleris?

Ar sovietų valdžioje, iš tiesų, kaip skelbia Maskva, 
priviso tokia daugybė “išdavikų” ir “niekšų,” kad tik 
griežčiausia “operacija” gali išgelbėti (jei dar gali!) ją 
nuo visiško supuvimo? .

Ar, pagalios, išsikraustė iš proto diktatorius Stali
nas — ir skerdžia visus, kurie pasisuka jam po. ranka?

Kiekviena šitų teorijų yra paremta tik paviršiuje 
matomais dalykais. Ar jose yra kiek tiesos, neverta Čia 
gvildenti. Bet reikia pažvelgti truputi giliau..

Kodėl Stalinas, sušaudęs kelioliką stambiausiųjų ko
munistų partijos vadų, griebė už pakarpos GPU virši
ninkus, paskui Osoviachimo vadus ir, galų gale, armijos 
generolus? Todėl, kad tai yra ginkluotos organizacijos.

Sovietų žvalgyba yra ne tiktai policija, bet ji turi 
ir specialinę armiją, gerai išmuštruotą ir aprūpintą vi
sokių rųšių ginklais: šautuvais, kanuolėmis, tankais, 
šarvuotais traukiniai^, lėktuvais ir t.t.

Osoviachim (pilietinės apsaugos organizacija, nely
ginant Lietuvos šauliai) yra milicija, susidedanti iš 
6,500,000 narių. Jos skyrių tinklas apima visą SSRS plo
tą nuo Lenkijos sienų iki Vladivostoko ir nuo Juodosios 
juros iki Archangelsko.-

Pašalinęs Jagodą iš GPU ir pakeitęs jį Ežovu (ku
ris visąj laiką buvo slaptas Stalino agentas kom-partijos 
centro komitete) ir “sulikvidavęs” gen. Eidemaną bei jo 
artimiausius padėjėjus Osoviachime ir pakeitęs juos sa
vo žmonėmis, Stalinas paėmė į savo saują dvi svarbias 
'ginkluotas sovietų jėgas.

Pasilieka trečioji jėga: Raudonoji armija. Jos va
das yra Vorošilovas— vidutinių gabumų karininkas lt 
nieku nepasižymėjęs politikoje. Pats vienas Vorošilovas 
nieko nereiškia. Bet armija, kurios priešakyje jisai sto
vi, yra galinga ir tolyn’ darosi vis galingesnė. Kuomet 
komunistų partija, profesinės sąjungos ir visos kitos vi
suomeninės organizacijos Sovietų Sąjungoje yra pavir
tusios lavonais arba yra gąlutinai sudaužytos, tai armi
jos reikšmė valstybėje darosi bę galo svarbi.

Tik armija, o ne kas kitas, galėtų išmušti diktatū
ros kardą iš Stalino rankų. Stalinas tai jaučia, ir da-

tis tokig
bendras f romias,Bet jei to« 
kiš frontoš butų ir jis su sa
vo politiniu veikimu bliautų- 
si j SLA. kuopas, keldamas 
jose Vaidus ir nesutikimus, 
tai notik leistume SLA. vei
kėjams lygiu budu, kaip ir p. 
Kripaičiui leidome, tokį veiki
mą kritikuoti, bet ir iš savo 
pusės tokius žygius pasmerk
tume.”
Pasirodo, kad “Tėvynės”? re

dakcija nežino, jogei “fašistų- 
sandariečių bendras frontas” 
veikia, fldrs visi kiti Žmo
nės, kurie skaito laiktaŠČitiš, 
galėjo girdėti, kad tautininkai 
ir sandariečiai laikė konferen
ciją Clevėlande, išrinko kokią 
tai “tautinę tarybą” ir tautinin
ku laikraščiai nuolatos graude
na “tautiškai ntisiteiktisiUs” 
žmones laikytis toš konferenci
jos nutarimų ir veikti jų 
šioje.

Taip pat yra Žinoma, kad

Na, o dėl gyvenimo Da
nijoje tųjĮį^okietųos piliečių, 
kurie yr^^a$inami Liebknech- 
to ir Rožeš dJtixemburg nužudy
mu, tai kaip gi galimą sakyti, 
kad Danijos valdžia “juos lai
ko.” Ji tikrai ją nelaiko. Ji jų 
neyeja lauk. Bet demokratinių 
šalių valdžios paprastai nesiki
ša į tai, ką yra padarę Sve
timtaučiai tose e valstybėse, iš 
rių ji® yrą^ątvykę.

į Ameriką, pavyzdžiui,
vyksta daug atiglų, bfraneuzų, 
VOklėČIų, airių It kitokių šalių 
piliečių ir čia apsigyvena. Jų 
tarpe gal būti ir kriminalistų, 
bet kol Svetimos Šalies valdžia 
ipepraneša, tad toks ir toks jos 
'pilietis, apsigyvenęs Amerikoje, 
jta pabėgęs nuo teisingumo or- 
Janų, tai Čia jo niekas “neba?- 

eriuo ja.”
Ar <kap. Schaefer ir Įeit.

at'

Diktatorius bijo Vorošilovo, bet jigaį, tur būt, ma
no, kad Vorošilovas bus jam ne taip baisus, v jeigu jisai 
(Stalinas) sunaikins armijos vadovybės smegenis. Tie 
šmegejjs buvo armijos politinio skyriaus viršininkas gen. 
Gamarnik (Hamarnik, Ukrainietis), maršalas Tucha- 
čevskis ir įvairią karimą distriktą viršininkai (gen. U* 
borėvičius, gen. Jakir^ir k.). Jisai juosius nugalabijo.

Dabar Stalinas turi savo rankose dvi ginkluotas jė
gas žvalgybos specialinę kariuomenę ir Osoviachimą, 
ir yra sunaikinęs protinę armijos jėgą. Taigi šioje va
landoje jisai yra stipresnis t^ž Vorošilovą. Po aštuonią 
generolą sušaudymo maršalas Vorošilovas išleido “įsa
kymą armijai,” pasmerkdamas nugalabintuosius! Vy
riausias armijos Vadas buvo priverstas diktatoriui nusi
lenkti. "

Tai tokia šiandien yra padėtis Rusijoje. Stalinas 
stovi ant kelio į absoliučią galią — jdigu jam pasiseks 
paversti aklu savo įrankiu armiją. Bet’ jisai savo tikslo 
dar nėra pasiekęs. Vorošilovas dar tebėra pavojingiau
sias jo oponentast Ar Stalinas “sulikviduos” Vorošilovą, 
ar Vorošilovas Staliną — parodys ateitis. Kova tarp ją 
dvieją, t. y kova tarpe cįviliąęs diktatūros ir armijos,
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bartinis kruvinas teroras Sovietų Sąjungoje savo esmė- yra ašis, aplink kurią sukasi šiandien visa politika So
je yra kova tarpe Stalino ir armijos.- vietų Sąjungoje

zacijoms, didelėmis sumomis 
paremia Ginklų Fondą. Stato 
milžitiiškas dirbtuves ir sau 
kontoras ir tarnautojams na
mus. Štai geriausieji Kauno 
moderniški namai kaip tik ši
tos cųšies įmonių yra pastaty
ti it iš viso valstybės ūkiškų
jų įmonių* Ratine gražiausi 
namai yra pastatyti. Tik dali
nai dėka šios statybos Kaunas 
jau nebe apas mažos provinci
jos dulkėtas, nešvarus mies
čiukas, bet kad ir nedidelis, 
bet vis dėlto švarus gražutis 
miestas, kuriam negėda ir 

;4aug mačiusiems ir daug ke
liavusiems žmonėms pasirody
ti.

Tarnautojai, darbininkai vis 
dėlto- šios rųšies įstaigose žy
miai geriati yra aprūpinti, ne
gu kitose įstaigose. Be to, pas
kutiniais metais Užsimota ir 
darbininkams statyti gyvena
mus namus. Čia pirmiausiai 
berte pradžią bus davusi Cuk
raus' bendrovė, kuri taip pat 
veikia /valstybės kapitalu.

* ~ Baltijos Loijdas
Paskutiniais metais dar at

sirado kita stambi ūkiškos ir 
kartu visuomenišku pagrindu 
sudaryta biznio įstaiga—tai 
Baltijos Loydąs —laivininkys
tės bendrovė. Šitą bendrovę 
taip pat įkūrė ne kas kitas, o 
tik koperatinės įstaigos, kaip 
Štai Pienocentras, Lietūkis, 
Maistas ir kitos organizacijos.

Baltijos Loydo ateitis yra 
visais atvejais užtikrinta, nes 
šitą bendrovę sudariusios or
ganizacijos yra eksporto ir 
importo ir kurios savo prekes 
turi laivais parsigabenti ir iš
gabenti. Todėl Baltijos Loydas 
visuomet pakankamai turės 
darbo ir jo laivai tuščiomis 
nebeplaukios.

Kooperatyvai Lietuvoje gi
mė kaipo lietuviškos organi
zacijos ,neš pramonė ir pre
kyba Lietuvoje iki šiol buvo 
daugumoje kitataučių ranko
se. Tad suprantama, kad ko
operatyvai kaipo lietuviško 
biznio įstaigos lietuvių tarpe 
susilaukė visokeriopos para
mos. Į juos buvo žiūrima, kai
po į tautines organižhcijas. 
Bet jau paskutiniais metais ir 
iš lietuvių daug kas prądėjo 
verstis bizniu. Daug kas iš 
buvusių kooperatyvų tarnau
tojų juose pramokę prekiauti 
ir susipažinę su Ūkišku gyve
nimu pradėjo savistoviai dirb
ti. Iš čia gimė taip vadina
mas [verslininkų judėjimas, 
kuris net savo sąjungą dabar 
turi sudaręs ir pradeda gana 
aktingai reikštis ir veikti vy
riausybės Įstaigas.

Sakysime, seniau kooperaty
vai valstybinių mokesčių srity
je turėjo bet kukiu lengyaitų, 
jiems nereikėjo visų mokesčių 
mokėti, bet lietuviški verslinin
kai tiek paveikė vyriausybę, 
kad dabar tos lengvatos yra 
visai panaikintos ir kai kuriais 
ątvejais miesto kooperatyvai 
mokesčių atžvilgiu net yra sun
kesniojo būklėje.

miestus. Esą, jei miestuose mles 
perimsime visą prekybą į savo 
rankas, tai jau tuo pačiu mies
tai bus lietuviškesni, nes kita
taučiai turėsią lietuviams 
vas pozicijas užleisti.

Tad suprantama, kad liet 
viai verslininkai labai kreido
mis gyvena' su kitomis tauto
mis,. o šiuo atsitikimu svarbiau
siai su žydais, kurių rankese 
daugumoje Lietuvoje yra pre
kyba. 

t' !

žydai ir kooperatyvai
Akylesni žydai jau dedasi su 

lietuviais verslininkais ir pra
deda daugiau lietuvišku gyveni
mu gyventi, štai jau jie net tu
ri įsisteigę lietuvių kalba sa!vo 
gimnaziją) ir net leidžia' lietuvių 
kalbat žydų reikalams apginti 
vieną savaitraštį.

Bet, žydai . visą laiką laikėsi 
nuošalyje kooperatinio bendro 
judėjimo. Kad ir kooperatyvų 
įstatuose nėra kut pasakyta, 
kad jų nariais gali būti Įtik lieL' 
tuviai, bet žydai šita proga ne
sinaudojo ir net savų tautiškų 
kooperatyvų nekūrė. Tiesa, Jie 
turi savo smulkaus kredito 
draugijas, bet tos draugijos ap
tarnauja ne kooperatišką judė
jimą, bet tik smulkiąją priva
čią prekybą. Todėl kooperat: 
kas judėjimas, kad ir iš esmės 
nebuvo . tautiškas, bet faktiniai 
Lietuvoje buvo lietuvių judėji
mas. Ir dabar jisai nėra užkl u- 
dęs tautinių klausimų, o tuo 
metu kaip verslininkams tuoj 
teko susidurti su kitų tautų 
klausimu, o ypač jautriai p 
liesti žydų reikalus.

Bet gi reikia vieną konsta
tuoti, kad šita kova tarp lie 
vių ir žydų verslininkų eiba 
palyginamai korektingoje for
moje, daugiau turi konkurenci
jos pobūdžio ir ne tiek jau (tau
tines neapykantos, žinoma, iš
sišokimų būva ir iš vienos ir iš 
kitos pusės.

(Bus daugiau)

u

Pirkite savo apielinkės
X-

krautuvėse
. v

Mirė Elsie Songailienė.
šiandien bus laidojama Elsie 

Songailienė po tėvais Grincevi- 
Čitcte. Mirė ji visai jauna',—vos 
trisdešimt dviejų metų amžiaus 
sulaukusi. Mirties priežastis— 
vėžio liga.

Velionei buvo padaryta ope
racija prieš penkerius metus. 
• Po operacijos per kai kurį lai
ką ji jautėsi geriau, bet paskui 
Jiga pasikartojo ir pągelbos 
jau nebebuvo.

Velionė buvo gimusi Westvil- 
lėje. Jos vyras dirba viename 
Chicagos banke. Ji jau buvo pa
siruošusi pas savo vyrą važiuo
ti ir apsigyventi Chičagoje, bet 
mirtis suardė tuos planus.

Vakar iš Chicagos atvažiavo 
į Westville visas būrys velionės 
giminių į laidotuves.

—žinanti

“N-nų” Redaktorius 
P. Grigaitis 
Išvažiuoja į 
Wisconsina

Pius Grigaitis, “Naujienų’ 
vyriausias redaktorius šiaridier 
išvažiuoja k kelioms dienoms 
Wiscopsih valstiją. Jis žadi 
grįžti į pabaigą ateinančios sa 
vaitos.

Anglija prieš 
South Chicagos 
skerdynes

telegram;

iš-

•a-

' II. G. Weils, George Lans 
bury, Lor d . Ponspnby ir ei I 
kitų žymių Anglijos žmonii 
vakar
Chicagos miesto majorui Kol
ly, pasmerkdami Chicagos pc 
liciją už plieno darbininki 
skerdynes South Chicago j c 
Jie pareiškė, kad policija kai] 
sužvėrėjusi puolė htreikic 
rhts”, ir atrodo, kad “žiauru 
mas buvo suplanuotas”. Tek 
gramoje autoriai rcikalauj 
padaryti nuodugnų įvykio ty 
rinėjimą.

LIAUDIES ŠOKIŲ 
IŠKILMES 
GARFIELI) 
PARKE

Vieta iškil 
‘Rožii 
gatvė 
uorei

Šįvakar, 8 vai.. GarficM Par 
ke įvyks Liaudies Šokių Iškil 
mes, kurias rengia Chiago 
Parkų distriktas. 
meins parinkta prie
Daržo,’* iš Madison 
puses. Įžangos mokėti 
kia.

Iškilmėse dalyvaus lietuviai 
airiai, norvegai, vengrai, ita 
lai, Ukrainai, lenkai, meksikie 
čiai ir vokiečiai. Vienas' iškil 
mių vadų yra Vytautas Belia 
jus. : '. , i

Finansinis Planavimas
Kaip architektas planuoja 
apie statomą namą, taip . 
kiekvienas asrrtuo turėtų pla- 
nuoti apie savo finansusį

Pasikalbėkit apie savo 
nansinius reikalus su virši
ninkais šios draugiškos ban- 
kos. ‘

Mes kalbame lietuviškai

HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK 

HALSTED ST, prie 19th PLACE
Nariai FEDERAL PĖSERVE ŠYSTEMOS IR 

FEDERAL DEPOSIT INSURANCE KORPORACIJOS
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TARP MIKĮI 
BIZNIERIŲ

Louis Belskis 
surengė naktinį 
pikniką

MARQUETTE PARK. — Bfr- 
želio 19 d. Marąuette Gardens 
savininkas p. Louis• Belskis su
rengė naktinį piknikų Sunset 
parke. Svečių privažiavo daug 
ir visi linksmai praleido laikų. 
Buvo ir muzika bei gardžių val
gių ir gėrimų,

Pp. Belskiai yra rimto budo 
ir draugiški žmones, seni Nau
jienų skaitytojai ir rėmėjai ir, 
be to, visa šeima priklauso prie 
Chicagos

Rytoj skudurų - po 
pieno sandėlių 
darbininką streiko 
mitingas

Lygiai 3-čią valandų po pie
tų, rytoj įvyks popiėrio ir 
skudurų sandėlių dafbininkų- 
sti^eiko mitingas, kurį Šaukia' 
Scrap Iron and Junk Hartd- 
lers Union, lokalas 20467.

Atsišaukime unija sako, 
kad visi darbininkai privalo 
dalyvauti.

Dabartiniu 
streikas
Grading Co., sandėlyje, neto
li 18-tos ir Canal gatvių. Strei
kuoja apie 250 darbininkų. 
Tarp darbininkų organizato
rių yra lietuvis Antanas Vait
kus. .

laiku 
Contineptal

vyksta 
Papet

Lietuvių Draugijos,
Senas Petras,

biznierius 
Paliulis

Gabus 
Petras

CICERO. — Chicagiečiafns 
žinomas biznierius prieš tris 
metus persikėlė į garsiųjų Cice
ro ir atsidarė biznį prie 2320* S. 
Cicero,' taip sakant, prie pat 
Western Electric dirbtuvių.

Cicero tai čekų valdomas 
miestas, jie labai dideli savo 
tautos patriotai. Užtai kitiems 
sunku čia prasimušti. Vienok 
p. Paliulis tas kliutiš nugalėjo 
ir puikiai išvystė užeigos biznį: 
žmonių niekad netrūksta. Klau
siu, kodėl pas jį pigiau parduo
dama. Mat, sako p.. Paliulis, čia 
žmones ne milionieiflai, visi dar 
bo žmonės; pigiau parduodu, 
daugiau parduodu.

Taigi kaip matote, Čia butą 
apsukraus biznieriaus; be to, 
jis ir gana turtingas. —D.

Atidarė Lietuvos 
Prekių Sandelį

žmona ir apie 500 iš 
ir kitur atvykusių

veda p-ia Moskaitie-

Antanas ir Antanina
Jokantai minėjo 
Vardadienį

BRIDGEPORT. — šeštadienį, 
birželio 19 d., įvyko iškilmin
gas Lietuvos Prekių Sandelio 
atidarymas. Iškilmėse dalyva
vo Lietuvos konsulas P. Dauž- 
vardis su 
apylinkės 
lietuvių.

Sandelį
nė su dukrele Juozapina. Pre
kes parūpina p. J. Rakštis per 
Baltic Import Company. Gi 
pati krautuvė labai gražiai at
rodo ir.skoningai įrengta: vit
rinose rūpestingai išdėlioti lie*- 
tuviški produktai, rodos, kal
bėle kalba į pirkėjus. Turi 
kumpių, bekonų, grybų, saldai
nių ir kitokių prekių. Geras ir 
patarnavimas, pasakysiu lietu
viškas, švarus, greitas ir man
dagu^. Patarnautojos dėvi net 
tautiškus drabužius.

Mirė Julijona
Žogienė; ieško jos
tėvo

Švęsdvidešimts 
penkių metų 
sukaktuves

, Lcfid^įa/nft pifmadiehį^ l^ctu- 
tiškose Kapinėse

’ BRlDGE'pbftT — Šeimyna 
ir kiti giminės ieško Kazimie
ro Milkinto, iiorėdami ji&m 
‘pranešti, kad vakar mirė jo 
duktė Julijona Žogieriė, Mil- 
ikintaitė. "

. . »

Velionė buvo dvidešimts 
keturių metų amžiaus, it gi
mė Joliet, Iii. Jos kūnas ran
dasi pašarvotas A, Masalskio 
koplyčioje ties 3307 Lituani- 
ca avė. Pirmadieni’ po 10 VaL 
ryto VeHonė biis palaidota 
Lietuvių Tautiškose kapinėse. 
Ji gyveno ties 3255 Soūth 
Union avenue.

Vienas iŠ stambiausių1 bankų 
už Chicagos miesto centro ri
bų, Mcrcantilc Trust arrd Sa- 
vings Bang of Chieago, liepos 
1 cl., švęs 25 mėtų sukaktuves. 
---- i---tratai'.-- a mv... .

Bankai randasi prie Clinton 
fr Jackson bulvaro, ir aptar
nauja visų eilę gelžkelių, siu
vyklų, stambių pramonės ir 
biznio įstaigų ir privatiškų 
žmonių.

Š'ftj metų pradžioje banko 
depozitai siekė sUvirš penkio- 
Tikų milidnų dolerių. Jo pre
zidentu yra William W. Kar
teli* " (Sp.)

>

j PIKNIKAS SU 10 DOVANŲ
AMERIKOS LIETUtiU MLItlČlt" rOL. fr t>. KLIUBAS 12 WARD0

Sekmadienį, Birželio-Jtme 27 d., 1937
i ’ / SUNSET PARKE,

! I , 135 ir Archer Avenue,R» 4A Lementu Iii.
. Bus I visokį sporto žaidimai, užkandžiai ir šokiai prie geros muzikos.

MASTĖS WINDOW SHADE CO. 1
■ ■ . < . r I

Jos. F. Budrik, Ine

H 2,000.000 FEET
7 OF FINEST LUMBER i?
. Kritote.-pi.As.TER .auto '■ 
f- roOFIHG. OOORS i;KUMMM»
Rh-, ' 4'%^* >’***• v* * l ' ’ 1f ■ iįa

- —; ' .. J. »L>- w —T-'” Į

BRIGHTON PARK — Dau
gelis Antanų minėjo savo var
dadienius. Nepraleido šios 
progos nei Antanas ir Antani
na Jokantai, kurie turi taver
nos biznį adresu 3934 South 
RockweB st. Kaip matote, jie
du tuo vicnvardžiai tad savo 
vardadienį paminėjo sutuok
dami šaunių puotų.

Antanų išvakarės, birželio 
12 d., visi jų draugai ir kos- 
tdmeriai susirinkę gražiai pa
silinksmino ir palinkėjo pp. 
Jokantams geriausių laimių ir 
ilgiausių metų.

Prie progos, pravartu nors 
trumpais bruožais nupiešti jų
jų praeities gyvenimų, Antani
na Jokantienė, po tėvais Sta
siūnaitė, yra gimusi Ameri
koje. Dar kūdikiu (2 metų) 
būdama su tėvais išvažiavo 
Lietuvon. Ten ir buvo išauklė
ta ir išlavinta. Kai p-lė Anta
nina suaugo atvyksta Chica- 
gon ir tais pačiais metais susi
tuokė su stambiu biznieriumi 
Antanu Jokantu, kurs chica- 
giečiams yra gerai žinomas 
per 20 metų, kaipo vienas sek 
mingų biznierių. Beje, p. 
Jokantienės Lietuvoj yra dide
le šeimynas 2 broliai lanko 
gimnazijų, vienas brolis tar
nauja už policistų. Ji turi pa
likusi Lietuvoje vienų sesutę 
ir tėvelius, kurie iš paveikslo 
sprendžiant atrodo dar svei
ki ir tvirti. «—Re p. R. P.

Tai gal ir vienintelė tos rų- 
šies krautuve Amerikoje. Tad 
kuogeriausios pasekmės Lietu
vos Prekių Sandėliui Ameriko- se. 
j e. —Buvusi.

Ttw tarpu tik viena krautuvė 
y

Jos F. Budrik, 3417 S. Hals- 
ted St., turėjo dvi krautuves, 
bet dabar, kuomet statoma nau
ja krautuvė, tai jis senų rakan
dų krautuvę uždarė.

Buvusioj Budrikė1 krautuvėj 
atsidarė kita rakandų krautu
vė. Su ta rakandų krautuve 
Budrikas neturi nieko beildto*

/

Reikia pažymėti, kad Jos. K. 
Budrik, 3417 S, llaisted Ši, 
garsinasi Naujienose keturias 
dienas kas savaitę jau per dvi
dešimti su viršum metų. Jis 
yra' Naujienų garsinimų čem
pionas. Kai Budrikas atidarys 
savo naujų, modemiškų rakan
dų krautuvę,- tai visi nąujienie- 
čiai atėi's jį pasveikinti.

Tuo tarpu, kad ir vienoj 
krautuvėj, bet kostumeriai pUs 
Budrikų visuomet gauna ir 
gaus gerų patarnavimų. Visuo
met Vert$ . t ręniti tuos biznies- 
rius, kurie garsinasi Naujieilo-

Pramonės žvalgas.

h ni*i Minb

Bank
Where You Shop

Darykit bizni su banku čia pat, Rooscvelt Shopping Dist- 
rikto Širdyje. Arti prie visų krautuvių. Pradėki! taupymo 
sąskaitų CENTRAL NATIONAL BANKE ir paprašykit 
mažos bačkutės bunkclės, kuri pagelbės jum taupyti grei
čiau namie. »

CENTRAL NATIONAL BANK
• - ' j N • '

ROOSEVELT ROAD PRIE HALSTEJJ STREET 
u j \ 

Saugios Depozitų Dėžes—Kelionės —• Pateigti Exchange 
Narys Federal Deposit Insurance Corporation

Madni

?S. J. Vondrak Tef. Lafayette 4560
Langam Uždangaltm Padarome ant Užsakymo
FIRANĘOM LAZDAS t į . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

tavernoms, Namams M mokykloms veNetian hlinds.
i 803 WĖST 47fh STREET (ARTI WOOD 9T.)

L. .. 1— v
.L-''..* ...« •- . .. . Mfi .t . !ir. «■ -------- js±—isjgia— ------až..-..a .toar--------— ----------------------------------------------- jl:------1_

ii
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PRIE GRAŽIOS CEDAR LAKE, IND.
Tiktai 46 mylių nuo Chicagos. Turime Cottages rendon, taipgi hotėlio 

kambarius. Ežeras, lab|ci geros maudynės. Gerąs žuvavimas.
Atvažiuokit ė ir patirkite patys. Kainom nebrangios.

CEDAR BEACH HOTEL
JOHN STAŠAITIS, cfcDAR LAKE, IND., Route 41 to Cook, Ind* 

! Dykat “P’icnic Grounds” piknikams ir išvažiavimams.
ii, » ‘ ta.,> ■    i    —■,,   -w—............................................. .................................——

» i."1 ..... ‘...../„ ..............

o AA

NUOLAIDOS
Ant Elcktrikinės ledaunės, Parlor Seto, Bedroom Seto ir 

[■ . ■ 4K GASINIO PEČIAUS.'

Į šilau gražus parlor setas liktai $92-50 ir dar graži 
LEMPA DYKAI.

-j-Lii ■ .... i •

Kreipkit dėmesį į šį MILŽINIŠKĄ STARĄ ir IŠPARDAVIMĄ geriau
sios kokybės Statybai Materiolo, kokį galima gauti. Net jei nevar
tosi! Ši materiolą šiemet, visvien apsimoka jis P1RI(T1 DABAR. Pa
lyginkit musų kainas pažiūrėkit į regttfiares kainas apačioj po 
to pastebėki! musų siūlomas sutaupąs! PIRKIT DABAR!!!

ŽIŪRĖKIT Į MUSŲ KAINAS!
Puikiausios, visai naujos

2*4's
No. 2 rūšy ir geresnėj, Švarus, tie
sus stakas visų ilgių. Geltonoji 
pušis. PuikUs pirkinys!

2*/4 Bn. Pėda
REGULlARfi $^>4J 

$49.00 
VERTĖ

Už 1,000 Lentų Pėdų

Toiigued and Groved 
1x6 LENTOS

Naujas, švarus stakas. Geltonoji 
pušis dėl sheating, po-padlagio, 
sįtogo lentų ir tvorų

100 Pėdų $2.70
Reguliatė *7
$42.00 Vertė 9 A «

Už 1,-000 Lentų Pėdų

1,090 DURŲ

5xX panel eglės du-
rys— Geriausios, 

puiri gal perka.
—Pirkit daug dabar.
— Reikia iškraustyti 
iš vietos. Tikras bar- 
genas.

Reguliarė 
$4.50 verte

ko-

2,000 Rolių Pirmos Rųšies 
ROOFING

AbsoliuČjai Pirmos Kokybes

tik $1.50 
Reg.

tik $1.60 
Reg. ver-

90-sv. rolė. Reguliarė
vertė $2.35

Musų kaina
75-sv. rolė.

tė $2.15. 
įtfusų kaina 
»5-sv. rolė.

vertė $1.15
Musų kaina tik 80c 
Barrett’s 14 ir 15 sv. 
Koofing Felt. $2.35 vertės $1.50

PLYWOOD
% Colio, Three Ply Fir Panels—Geriausios Galimos Gauti
4x6 Pėdų Mjera Niekuomet Nesiūlyta šia J/2 Fvad.
4x7 Pėdų Miera TZ . d. w C4x8 Pėdų Misra Ka,na P"-m,a" ** W l’eda

Viaų-Mierų Arktišos

ASBESTOS BACK WALL TILE
Keasehy it Mattison JŠidrbystčs gražiausių spalvų ir finišių.
Rėguliafė kaina 65c kvadratinei pėdai. (Taipgi cap ■■ _Kvad. 
ir base stripsai pusdykio kainomis!) Virt, ir inaud. V Pėda

Juozas Katauskas 
naujo} vietoj

Barberys J. Katauskas per
kėlė savo biznį į didesnę ir 
klijcntams patogesnę vietų, 
būtent 3151 So. Halsted St. 
Pirmiau jo biznis buvo 749 W. 
32iid Street. —Niekutis.

Su Garsiaisiais
SKAITYMUI, SIUVIMUI

10 metų garantuotais re- 
frigeratorius už $99.50. 
Nieko nereikia įmokėti. 
Skalbiaihos mašinos, 
Thor, Maytag, Apex po

$39.50

PRIGĖRĖ ŠULINYJE
VILKAVIŠKIS. — Gegužės 

23 d. Pustapėdžių k., Vilkaviš
kio vaisė* gyventojas šperbelis 
laukuose,* ftenattfojamame šu
linyje rado prigėrusį savo bro
lį Liudų, 36 metų, kuris iš na
mų buvo pasišalinęs jau duo 
gegužės 12 dienos.

Stiklais
ARDA TOLUMUI

m A k i m
Užbaigti su Ultra-Mokslišktt Išekzaminavimu... pas Winner’ts Tiktai!

Padirbti musų pačių Laboratorijoj—Parduodami musų pačių
Krautuvėse—Jus Sutaupot Skirtumu

APDRAUDOS CERTIFIKATAS DYKAI 
Išduodama su kiekviena Winner akinių parduota pora, 

užtikrinant jūsų pilniausią pasitenkinimą
Pasitarfcit rtu musų Valstijoj Registruotais Regėjimo Specialistais, 
išėjusiais Pripažintas Kolegijas... Joks keisas nėra Persunkus..*# Mes 
specializuojamės Sunkiai-Pritaikomuose keisuose. Prisidėkit prie eili‘ą 

Tūkstančių dėkingų klijerttų visoj saly
/ LIBERALES KREDITO SĄLYGOS '

Vadovybė D-ro Albert Eatl Wifinėr, O.Dm D; .O.,, _$■ „ A. r.

VVINNER OPTICA1, CO.
3206 W. 63rd St. Near Kedzie Avė.

Atdara Antradieni, Ketvirtadienį, šeštadieni iki’ 9 vai. vale. 
Krautuvės Daugely Didžiųjų Miestų

$19.95 Hoover special 
garantuotas per Hooyer 
Co., ir Budrikų. Po SOę 
į savaitę* Kiti Elektriki- 
niai dulkių valytojai po

F i . ....... ..____________ _____________

Budrikas šiuomi praneša, kad jis uždarė vienų savo 
įrautuvę, ir kad toj vietoj dabar atsidarė kita rakandų 
krautuvė. Su ta rakandų krautuve Budrikas neturi nieko 
bendra. <
1 Rakandai, Radios, Refrigeratoriai — viskas randasi 
Budrike vienoj didžiulėje krautuvėje.

Jos. F. Budrikę
341 7-21 So. fialsted Street

Telefonas BOULEVARD 7010.
pudriko pr
Panedčfliais i
Ketvergais WHFC
i -V ’. . ■ •

udriko programai:/ Nedėliojė WCFL—970 Kil., nuo 7:80 iki 8 vak. 
. (— i ir Pčtnyčiomis WAAF—920 Kil., kaip 5:00 vai. vakare.

Kil., kapi 7 valanda/

S’^hipl^p
No. 2 ir geresnės rųšies. Niekuo
met pirmiau nesiūlyta tokia žema 
kaina! Nepraleiskite šio pirkinio!
Reguliarė $0*2 Už 1,000

.$50 Leritų
Vertė Pėdų- ------ --- , .... . ...

—

2x4, 2x6, 2x8
Dimension Lumber—Puikios rų
šies Uemlock. Naujas, švarus sta
kas. Visų ilgių. Visas sveikas me
dis.
'Reguliarė $<^ .50 Už 1,000

$37.50 Lentų
Vertė Pėdų

TVOROS IR VARTAI Naujos WALL BOARDS
įĮĮĮĮlMgĮĮRUĮĮCTffl

i Geriausias nau
jas Amerikos 

i Plieno ir Dra- 
;ų Aptvėrimas, 
ki 6c vertės 

Lin.
! Pėda

PLIENO SASH

Visų mierų arka
nuose iki 4x12 pėd.
Auk šČiausios ko
kybės, 4c vertės, 
dabar nuostabiai že
ma kaina

1/2^ Kvad-
..............V PėdĄ

Geriausi Visai Nauji
$6 Vertės $ J?
Kiekvienas ................  A ■ M
....... ■ ■ ............. .............................. ........-

VONIOS
Vertės iki (Jį K KIEKVIENA 

$18.00. '

Geriausrias Stogo Coating 50c ver
tes po 37c. galionui 5 gal. ke- 
nuose., . <? ,
Gėrjausi nauji ctiekai, 
100 syąrų bąčkęįė .............. $3.10
Nauji 7-pėdą Cedar stulpai

........ 10c vienas
Vidaus ir oro pusės maleva —• 

visų spąlvų — $2.25 vertės 
. $1.25 galionas

Naujas ir Vartotas Plieno Aptvė
rimas ir Decking. Pirkit savo 
kgltiomte. 

Naujos Cemcnt-Fjlled Steel Co- 
lumns. Iki 10 pėdų $3.25 vien.

INSULIAVIMO LENTA
Jūsų atikui, garažui ir užpakali

niam gonkui.
Reguliarės 4c Vertės 

Nepraleiskit 4 Kvad.
šio Pirkinio “ • Pėda

Geriausi Nauji *Sash ir Rėmai 
Visų Mierų už mažiau kaip ’/ž 
kainos

4,000 ryšulių —Lath
Ryšuliui .......<.................. 12c

Lumber Traįiers Geriausiam Sto
vy .................. $25.00 vienas

Vartotos Durys ....... Vienos 25c

Vartoti Sash ............ vienas 15c

Wash Basins ..........  vienas $1.00

Didelis Piukląs Miškui pjaustyti su Waukesha Motoru, Pilnai Įren
gtas; $1,000 vertės tik už $200. Daug Kitų Bargenų!

Bldg. Moteriai Liguidators 

SOUTH EAST CORNER 
22nd ST. and ASHLAND

• .. l. • •» . • A" *

OPEN ALL DAY SUNDAY



Presmenų piknikasDiena Iš Dienos Viso Gyvenimo Proga!
darbininkų

ser-

JONO VARDADIENIO PARĖ

Visuomet Kreipkitės

BRIGHTON BUILDER’S COMPANY
NAMŲ BUDAVOTOJĄI

Statom naujus ir taisom senus na

mus. Apkalom asbestomis

Kvieslys,

puotos vedėja p KELEIVIS
2806 W. 63rd St. TeL Hemlock 0220Čia Lengva Nusipirkti Naujus Rakandus
DAILY BUSINESS DIRECTORY

aukščiauSeklyčioj Setai po $49.00 ir

COHEN BROS
GERB. Naujienų įkaityto* 
jo* ir skaitytojai prašomi

KAINOS 
PRIEINAMOS

253 Broadway,
SO. BOSTON, MASS

Roselandiečiai Pik- 
nikaus Bendrame 
Piknike Birželio 27 d

krautuve*, kurio* skelbiasi 
Naujienoje.

KIEKVIENOS 
RŪŠIES

Buvo Žut-But 
Pasiryžusi 
Pasiskandinti

Išsiėmė leidimus
Vedyboms

Natt Grigaliūnas, 22, su Ethel 
Tillie, 24.

Trys policistai ir vienas ci
vilis vakar, tik po didelio var
go, ištraukė iš Chicagos upės 
20 metų mergaitę, sumaniusių

kaip seka:
Formas—

.. J. Lazdauskas
karo ir jo ilgo

Norėdami parduoti arba pirkti 
real estate kreipkitės j mus. Per
kam ir parduodam real estate ir 
morgičius.

INFORMACIJOS DYKAI.
CHICAGO R. E. FINANCE CO. 
10801 Edbrooke Avė., Chicago

antra
15 dolerių pinigais;

10 dolerių pi-
5 do-

Rytoj spaudos 
presmenų, unijos piknikas. Pik

Rytoj Edhardt’s Grove
Park Ridge

NAUJAI ATIDARYTAS
LIETUVOS

Šiandien Švęs 
Jonines

BRIDGEPORT. — šįvakar 
pas Joną Grybą, 3318 S, Halsted 
street, įvyks Joninių vakarėlis. 
Visi svečiai, ypatingai Jonai ras 
ten' visokiausių užkandžių, gėri
mų ir muzikantus, smarkiai 
drožiančius suktinius ir polkas.

VBA.

Prof. P. Leonas 
H. Lukauskaitė 

Saltykov-Sčedrin 
.H. Lukauskaitė

Norėdami Geriausios
ANGLIES

Grįžo iš ligoninės 
ir p-ia Schultz

KetvirtaidenJ • grįžo iš 
ninės ir p-ia M.- Schultz, 
942 W. 34 g.

nusiskandinti. Ji yra Miss Fay 
Sinn iš Phoenix, Arizona, 
tarnaujanti už “hostess” vie
nam Chicagos kabarete., Mer
gina smarkiai sukandžiojo 
vieną policistą, kuris bandė ją 
ištraukti iš vandens. Ji nušo
ko upėn nuo Cortland street 
tilto.

Mes nepakėlėme savo kainų, 
nors urmo kainos ir- pakilo. 
Mes rendos nemokame ir jūms 
ją atiduodame.

Musų lengviausios sąlygos 
padės jums padaryti savo na
mus kaip palocių.

Visi žino, kad pas mus yra 
lengviausia pirkti, kad par
duodame pigiausia ir ' patar
naujame sąžiningai.

Mes neimame palūkanų. Tą 
mes darėm per 40 metų. Tūk
stančiai namų turi rhušų ra
kandus ir džiaugiasi, kad pi
giai pirko. .

Pinigas šiose dienose yra 
brangus draugas. O pirkda
mi pas mus jus neišleisit daug 
pinigų. Visuomet užtikriname 
patenkinimą ir pinigų sutati- 
pymą, -
40 metų toj pačioj vietoj ir 

tie patys šeimininkai.
RAKANDŲ PIRKTI EIKITĘ 

VISOMET PAS:

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

Edhardt’s
Park Ridge. Progra-

pajislėpę jį 
savo parapi- 
ji i rankas

Serga p. Balčaitis
Jau kelios savaitės kai 

ga p. Balčaitis, gyv. 3214 So. 
Emerald avė. Liga pavojinga 
ir kol kas pagalbos nesimato.

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

ir pažystamus atsilankyti. > 
JOHN GRYBAS

3318 So. Halsted Street

FURNITURE, COMPANY
1401-3-5-7-9 SOUTH HALSTED STREET

Krautuvė atdara utarninko. ketvergę vakarais, o taipgi nedėliomis.
Pinigai Maloniai Grąžinami, Jei ne Patenkinti.

gyv. 4314 S. 
Sakover, 1212 
kiti.

Bevalgant,
Endrekus paprašė svečių prasi
tarti ir vieną kitą žodį. Visi sa
vo kalbose stengėsi paminėti ta 
nepaprastą įvykį, kad vienos 
savaitės bėgy išpuolė gimtadie
nis, vedybinio gyvenimo sukak
tis, vardadienis ir tėvo diena. 
Visi pareiškė įvairių linkėjimų, 
o Dr. Ųussen darbuotis toj sri
ty j, kurioj jis dabar dirba.

Po to sekė šokiai, dainos ir 
taip iki vėlyvo vakaro. Pirma
dienį puota atsinaujino.

B. švedaite.

Eilėraščiai
Milžinas
Pasaka ...
Pastabos apie naujuosius romanus ir

puošnųjį stilių.......... J. Radžvilas
Nemunui .............. Danas Pumputis
Julius Janopis šiauriuose —

•J.............................  Kp. Petronis
Dar nespausdintas eilėraštis —

.1........................... Julius Janonis
Kaina 45 centai
GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE
1739 South Halsted Street,

CHICAGO. 1LL.

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

“KELEIVIS?"

ROSELAND. — • Roselando 
progresyvės draugijos yra suta
rusios šią vasarą surengti ben
drai vieną pikniką naudai R. L. 
Namo bendrovės, prie 'kurios 
priklauso visos draugijos.

Piknikas įvyksta ateinantį 
sekmadienį, birželio 27 d. Rossis 
Grove darže, prie 130 st. ir 
Cottage Grove Avė. Tai bus 
Roselandiečių gegužinė, kur 
bendrai visi roselandiečiai pik- 
nikaus. L. D. Aidos Choras iš
pildys dainų programą.

Piknike bus padalintos 4 do
vanos, būtent: pirma dovana — 
radio 25 dolerių vertės aukau
ta Peoples Furniture Co 
dovana 
trečia dovana 
nigais, ketvirta dovana - 
leriai pinigais.

Roselandiečiai, kurie norės 
važiuoti troku prašomi susi
rinkti prie Darbininkų svet., 
10413 Michigan avė., šiomis va
landomis: pirmas trokas išeis 
12 vai., antras 2 vai. ir trečias 
išeis 4 vai. Trokas sustos prie 
107 st. ir 115 st.

Visi roselandiečiai prašomi 
dalyvauti toje Roselando geguži
nėj

..... ...... "T ............................ ,, , .....

niką .rengia 3, 4 ir 7 lokajai 
kartu Susitarę; Į pikniką yra 
pakviesta daug svečių ir iš val
džios viršūnių bei šiaip žymes
nių asmenų. ;

Piknikas' įvyks
GroVe
mas bus labai įvairus

Ypatingas iškilmės
Sekmadienį, birželio 20 d. 

išnetyčių įvyko tai, ko nesiti
kėjo ir pats celebrantas, šiuo 
sykiu p. Jonas Kairys. Jo žmo
na, p. Zofija Kairienė, jam ne
prasitarus, surengė puotą, pa
siprašė daug svečių, o draugės 
susitarusios vėl slaptai sunešė 
gražių dovanų. Kaip matote, 
slaptas darbas prieš slaptą.

Svečiais buvo Dr. Gussen, 
žmona ir sūnūs, pp. Keser, 
Grand Works vaistinės sav. iš 
Cicero, p-ia Tubutienė,, iš Mar- 
ųifette Parko, p-ia Švedienė, 
gyv. 4057 S. Artesian avė., jos 
duktė ir sūnūs, John Sshultz, 
gyv. 942 W. 34 g., pp. Keserau- 
skiai, gyv.' 3150 So. Emerald 
avė., jų dukters Viktorija ir 
Lilian, pp. Endrėkai ir sunai,j 
pp. Mikliovai, p. Petkus, nau
jasis laid. direktorius su žmo
na, yisi gyv. 2507 W. 45 pi., 
pp. Yuknai, gyv. 7608 Mar- 
ųuette g., p-lė O. Venskaitė, 
2555 W. 47 g., grožio salono 
vedėja, dveji Zemeckiai iš Mar- 
ųuette Parko, p-ia Martinai
tienė, gyv. 2118 Evergreen g., 
pp. Pratapai ir Ona Žymantienė, 
jos duktė ir sūnūs, gyv. 2523 
W. 45 PI., muzikantas Bagdonas

Maplewood, Max 
Harding avė. ir

Mes išmokam be jokio 
ir Liepos mėn. : .*

"■ i- ■ 1 . - a.’.

pMtaikintais pafcafl skirtinga kylos rųSl 
junis tikrai • • įyengkite nemalonu-' 
miį. Atsiduokite į patyrusio Experto- pa
raisčių ^pritaikintojo rankas. Ateikite'pas

I VYRAS IR MOTERIS
I I»R I ŽIŪRĖTOJAI

Grįžo iš ligoninės 
mini gimtadienį ’

Grįžo iš Speedway ligoninės 
Ted’s Tavernos savininkas p. 
T. Masilionis, gyv. 919 W. 35 
g. Ligoninėje išbuvo dvi savai- 
tęs. J . ’RVI'I!

Bet šiandien jiems ir links
mybės diena, — jie turi baliu
ką. Mat, šiandien išpuola p-ios 
Veros Masilionienės gimtadie
nis. Taigi proga jai palinkėti 
pasisekimo. —Niekutis.

.^Air^žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jį skaityti?

Net kunigai 
Studijuoja, nors 
jonims' draudžia 
paimt.

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
•;o, kad jis niekam nepataikau
ja ir Nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
barimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas’ toks:

Miegamųjų Setai po $49.00 ir aukščiau
Atsilankykit ir apžiurėkit musų tavorą, nejausdami jokių pareigų

Tai yra vienintelė lietuvių Korporacija. Vedėjas žinomas koiitraktorius

BRUNO SHUKIS
4131 So. FranciscoAvenue <

Telefonas LAFAYE'į'TE 5824

Chicago Orthopedic Co.,' 183 W. Lake St
ARTI PRIE WEIXS STREET

Ispanijos pilietinio 
tęsinįosi priežastys

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue

Vėl sakome, pirk sau karą tiesiog iš U. S. Auto Finance 
Company, didžiausios' Chicagoj automobilių finansavimo 
bendrovės ir sutaupyk daugiau kaip pusę.

Kiekvienas įpras, kurį mes parduodame yra tikras, ga
rantuotas, už Skolą atgautas automobilis.

I . '

Virš 200 karų pasirinkimui. Kai kurie visai nauji, nie
kad nevartoti, atimti iš automobilių dylerių, kurie negalė
jo atsilyginti savo dirbtuvėms.

i •
Pats gražiausis ir didžiausis vėliausių automobilių mo

delių pasirinkimas tokiomis kainomis, kokioms antrinin
ką nerasi niekur visose Suv. Valstijose. '

Ši pareiškimą mes pilnai garantuojame
20 metų finišuojame automobilius ir tūkstančiai ant 

tūkstančių patenkinti kostumeriai yra jūsų pasitenkinimo 
garantija. f
1937 Terraplanes, 1936-1937 Buicks, 1936 Chevrolets, 
1936 Fords, 1936 Packards, 1936 Pontiacs, 1237 ir 
1936 PlymOuths, 1936 Graliams, 1936 Dodges, 1936 
Lafayettes, 1936 Hudsons, 1936 Oldsmobiles — už 
pusę kainos ir kai kurie mažiau kaip už pusę.

Turime taipgi 1933, 1934, 1935 Dodges, Buicks, 
Chevrolets, Fords, Nashes, Hupmobiles, Cadillacs, 
Packards — faktiškai visų išdirbysčių ir kokie tik 
yra daromi modeliai — virš 200 karų išviso už taip 
pigiai kaip $95.00. .
Užtikriname, kad Sutaupysite Mažiausiai 

50 Nuošimčių.

Neprivalote mokėti būtinai cash
Mes priimsime jūsų senąjį karą kaipo įmokesnį ir kitą 

galite mokėti mažais mėnesiniais išsimokėjimais per 2 
meltu.

Visi karai su musų besąlyginia 90 dienų garantija ir 10 
dienų bandymo važiavimu.

Atdara kasdien iki 10 vai. vakaro. Uždaryta sekmadieniais.

U. S. Auto Finance Co.
1340 W. 63rd St, kampas Loomis

Nesvarbu kur gyventum, mes apmokėsime jūsų kelionės išlaidas, 
kad pamatyti šiuos nuostabius bargenus.

A. R. PATRICK
(PETRIKAS)

VIENATINIS LIETUVIŲ OLSELIS AMERIKOJ
Cigarai, Cigaretai, Tabakas, Saldainiai, Pirštinės 

Smulkus-Daiktai ir t.t.
Virš 15 Metų Teisingo Patarnavimo

i, , Į j I n liat! i ■.

KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Šit skyriui yra vedamas tikslu pagelbėti 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.

A -*. Dėlko Patartina1O AtsaKymų

t
 STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF ‘CHICAGO:

* 4 r ‘ f- ••. Į ’ .11 ;

1. Išmokam ,o^. y ' < rRf,
2. Kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki $5000.00 ........

3. Gryna Lietuvių įstaiga

4. U. S. Government priežiūra

5. Nereikia laukt 2 arba 3 metus gauti A 
nurokavimo kas 6 mėnesiai. Sausio "t'

6. Nėra Saugesnės įstaigos

7 Padėti pinigai niekados įne^ali žūti

8. Depresija negali pakenkti
9. Reikalaudamas padėtus pinigus gali atsiimti10. Skolinant pinigus ant saugių pirmų morgičių nuo 1 iki 20 metų j . '

Standard Federal Savings & Lban Association
OF CHICAGO

2324 South Leavitt Street, kampas 23rd Place
- JUSTIN MACKIEVVTCH, President. HELEN KUCHINSKĄS, Sėcretary.

WESTERN COAL & SI PPI.Y C0
4916 SO. WESTERN AVENUE 

TELEFONAS PROSPECT 3400
J. MOŠCIPAN, Prezidentas. DYKAI PRISTATYMAS

HI LIFE INN /
MILLER HIGH LIFE BEER 

Mano užeigoj visa
dos randasi gero? 
rųšies gėrimai: deg- 
tinę, vynas, alus i) 
cigarai. Kurie mylit 
smagiai laiką pra- M
leisti, malonėkit at- 
silankyt i mano už- ' JK
eigą. Savininkė

Martha Grigas- 
Nakrošaitė

13416 S. Wallace St 
Tel. Boulevard 0850

Uhiversal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 Wėst 31st Street
A. A.’ NORKUS, Savininkas 

Tel. Victory 9670

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

turinys yra 
Pasaulėžiūros

KYLA -JL A. ^ PAVOJINGA
imis paraiščlui pritaikinti bu pilnu pa- 
ątlkSjimu !
'< Elastlkinčs pančiakoa. diržai.J btacies. 
pažeistiems, čeverykai tiems, kurių są
nariai nesveiki.

Specialistai Dirbtinų 
Kojų, Rankų, Diržų 

Visiem Sudarkymam

ANGLYS — COAL
. KAINOS ANGLIŲ KYtAl 
Užsisakykit anglis dabar!

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

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

75% cars .................................. $6.95
Pocahontas Mine Run, West Virginia 
v 65% cars ............

Illinois Lump .............
Yard Screening ..........
Petroleum1 Pilė Run ......
Rex Ęgg dr Glindo Egg 
Millers Creek Lump .....
Black Band Lump ......
Chesnut Hard Coal ..... .
Coke Kappers ...............

$7.65 
$6.05 
$4,70 
$8.75 
$6.90

, $8.75 
$7.15 

$12.70 
$11.20 

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980 

OKSAS EXPRESSING 
4405 So; Fairfield Avė.

JOSEPH LEASES
FurniŠių ųiuveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES 
3327 So. Lituaniča Avenue 

Tel. VARUS 0965.

cc 9

CONRAD 
fotografas 

Studija jrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood Šviesomis. 
Darbas garantuotas- 

420 W. 63rd ST. 
Tel. ENG. 5888-6840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI 

už .............. ............«12
PALAGUI PAGELBA 550LIGONINĖJE ........
PALAGO PAGELBA

NAMIE už ....... ::.... __ 520
EKZAMINAVIMAS 

OFISE ....... .............. . *1
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avenue
Tel. Lawndale 5727.



MENTS
Furnished RoomsCLASSIFIEDADS

Jau

dokai., Kaina $5,500. Sa

NEW CITY KURNI

Englewood 3266

dirb

10353 So. Michigan Avė

9000Ashland Avenuė 2442******

teat-
Joe

-jau- 
Wil

; $2600, 
c 3745.

Real Estate For Sale 
Namai-žetnč Pardavimui

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Personai
Asmenų Ieško

14 Metų Berniukas 
Papildė Tris 
Vagystes

2 METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS,

RENDON KAMBARYS moderniŠ 
ki patogumai. vMąžoj šeimynoj.

TURIU PARDUOTI 7 kambarių 
kuone naujus rakandus ir

Financial
Fiftansai-Paskofos

Priims 3,772 
Jaunuolius 
J “C.C.C.” Stovyklas

Business Chances
Pardavimui Bizniai

New City Furniture 
Mart iškilmingas 
atidarymas prasi

deda šiandien

Gali- 
Renda ne

turiu 2 biznius

šalia to, visiems naujiems 
pirkėjams ir kostumeriams bus 
duodamos gražios, vertingos do
vanos. Todėl visi lietuviai ne
pamirškite sava tautiečių 
nosios kartos lietuvių — 
liam Kasmatiskio ir Bill Bazaro.

—Kaimynas.

PARSIDUODA TAVERNA pigidi. 
oagyvenimui kambariai, renda pigi. 
Pardavimo priežastį patirsite ant

Domininką ir Jū- 
Julijoną

D. GALMINAS 
SOPERTON, WIS

PARDAVIMUI MEDINIS, 2 pagy 
veninių, 6-—5 kambarių. Arba mai 
nysiu ant Lietuvos propertės.

Atsišaukite 1739 So. Halsted St. 
Box 640.

Registracija prasideda 
liep6š 1 dieną.

Namų Savininkų Dotnei
Kambarius 9x12 gėdų išpopiėruoja 

ekspertai; kartu su popiera

toranūi. Trtimį)1 
vUs darbas. T

3907 So,

MEDŽIO REZIDENCIJA; 50 pėdų 
lotas; parduosiu už morgiČr 
3542 W. 61 St. Tel. Repui

REIKALINGA MERGAITĖ arba 
senyva moteris. Prižiūrėti 6 metų 
vaiką. 3111 So.1 Halsted St. 3rd floor

PARDAVIMUI , TAVERNA, biznis 
išdirbtas per 4 metus, kambariai dėl 
gyvenimo. Priežastis pardavimo li
ga. Parduosiu pigiai.

1535 West 63rd Street.

1 PARSIDUODA TAVERNAS, biz 
nis išdirbtas, North West Side apie 
liilkej. 5346 irving Park Blvd.

Tel. Pensacola 0391.

PARDAVIMUI TAVERNA 
ma daryti g-ražus biznis 
brangi. Priežastis 
Matykite savininką dieną iki 12 va 
landos. Telefonas Beverly 6749. 

10758 „So. Kedzie Avenue.

HelpWanted—Fumale
Darbilttftkių Reikia

PARSIDUODA TAVERNA Graži 
vieta. Gražiai rengta. Priežastį pa
tirsite ant vietos.

2919, Węst 596h St.

PARSIDUODA TAVERNA Se
nai išdirbtas North SidėS biznis. 
Parsiduoda y bargenu. 934 Willow St

4 PLATŲ MEDINIS, 4 kambarių 
kiekvienas; atikas, pečiais apšildo
mas; toHetai, arti 45th-HonoTe. Kai
na $3000. Išmokėjimai. Vojtech and 
Soft, 5442 Sb. Dameh.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Melrose Parko • policija va
kar suėmė 14 metų berniukų 
Andrew Serpieo už tris vagys
tes. Berniukas prisipažino.

'• MOKU DIRBTI už baro
.riu tiktai rytais iki 1:00 .
Riet. Sukalbu keletą kalbų. Alga $15 

Kreipkitės Bbx 644; Naujienos.
i. . ui I <i. . .......... .

TA VERNO FlKčfcRIAI beveik 
nauji. Parduosiu Už $350.00. Alaus 
trobas, Fordas, 1*A sunkumo, beveik 
naujas, irgi už $359.00 -—turi būt 
greitai parduotas. 10419 So. State 
St., antras aukštas. , Tel. Ptrtlman 
5254 tarpe 6 ir 8 vakarė.

4038 Archer Avė., nedėlioj; iki 1:30 
po pietų.

Nuo liepos 1 iki 20'd., Chi
cagos pašalpos stotys priims 
bedarbių jaunuolių aplikaci
jas | G. G. C. stovyklas. Illi
nois valstijos 'kvota yra 3,772.

• i ■

Jaunuoliai, kurių tėvai dir
ba, bet nepelno užtektinai 
pragyvenimui, taipgi gali įsto
ti į stovyklas. Tokie jaunuo-

į Grobį/turėjo paslėpęs savo te 
ivų namo skiepe, prie 23-čios ii 
Chicago avenue.

RENDON ŠVIESUS KAMBARYS, 
visi patogumai. prie vienos moters. 
1423 N. Bosvvorth Avė. (pirmiau 

būvb Dickšori, prie Ashland ir 
North Avė.)

TOWN OF LAKE 
visiems žinoma, kad 2 jauno
sios kartos lietuviai; VVilliam 
Kasmauska's ir BiH Bazaras j-
rengė moderniškų rakandų krau 
tuvę
TURE MART—adresu 1654-56
W. 47th St.

Belieka tik priminti, kad šių 
naujų biznierių valdomos krau
tuvės iškilmingas atidarymas 
prasideda su šiandien, birželio

liai aplikacijas privalo pa
duoti raštinei ties 740 \Vest 
Harrison Street.

PARDAVIMUI CASH ARBA MAI
NYSIU and bizniavo namo, 2^ pa- 
‘pvehimų mūrinis po 5 kambarius, 
įdaryti porčiai, karštu vandeniu 
jšildomAs, 2 karų mūrinis, garažas. 

7259 So. Maplewood Avė.

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

3400 West North Avė.

PARSIDUODA NAMAS su tri
mis bizniais ir 10| flatų. Geras bar
genas dėl investavimo. h Priežastis 
pardavimo turiu daug namų, moterei 
sunku prižiūrėti. 2358 So. Oakley 
Avė. Sav. 1901 Canalport Avė. Tel. 
Canal 0936.

PARSIDUODA KOTELIS SU
T -TAVERNA

16 kambarių namas su visais ta
vernos barais. Narnas 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!

Furniture & Fixtures
> Rakandai-ĮtaiSai

RENDON, šviesus didelis kamba
rys, apšildomas,1 telefonas. Prie ma
žos šeimynos. Vyrui, merginai ar 
želiotai porai. 3231 So. Emerald 
Avė.. Antros lubos priekyje.

TAVERNAS TURI būt parduotas 
šią Savaitę. Biznis išdirbtas per 
dadgėlį metų. 6 kambariai pagyveni
mui viršuj.

10455 So. Michigan Avė.

Cv G. C. stovyklose jau
nuoliai atlieka miškų sodini
mo darbus, kovoja su miškų 
gaisrais, provincijoje tiesia 
šia kelius, etc. Už tąi jie gau
na visų užlaikymų, rubus ir 
po dolerį į dieną algos, kilrj 
persiunčiama jų tėvams. Sto
vykloj yra aprūpintos knygy
nais, teatrais ir mokyklomis.

REIKALINGI patyrę Alumino ir 
Brass Makleriai, kurie gali uždirbti 
,po $1.00 ar dąųgjaų per valandą.

PARSIDUODA NAMAS.

SkfrHnėme , pinigtis; arit pirmų 
ųiorgičių. Reikale atnaujtaimo 
morgičių ateikite ir pasiteirauki- 
te pirma pas mumis.

INFORMACIJOS DYKAI.
CHICAGO R; E. FINANCE CO. 
10801 tklbrooke Avė., Chicago

SitUation ,Wanted 
Darbo leŠkp

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ MU
RO NAMAS; 4 po 4 kambarius.

Klauskite 5713 So. Maplewood 
Avenue.

Jeigu norite turėti geriausią radijuŠą rinkoje— būtinai prieš pir 
kimą užeikite pas mus pamatyti naująjį 193t metų

7 F X T T U JI> PATS Už SAVE pakalbės

liepos 3 d.
Reikia pažymėti, kad šioje 

krautuvėje randasi dideliausiaa 
pasirinkimas visokiausių nau
jausios mados rakandų labai 
nupigintomis kainomis. -z-

18 AKER1Ų FARMA vakaruose 
nuo Deerfield; geras namas; bar- 
nė, vištininkas; javai pasėti, puikus 
sbdnas; dvi karvės; 290 vištų; far- 
mos padargai taipgi; bargenas; 
padalinsime. Matykit ». M. Seholl, 
160 North La Šalie Street.

i PARDAVIMUI 55 akerių FARMA 
arti Crown Point, Indiana, 45 my
lios nUo Chicagos. Kaina $3,500.

John Chmielinski, 
2317 No. Rockwėll St.

IEŠKAU DARBO Esu patyręs 
painteris ir popietuotojas.

JOĖ ĄUGAITIS,
1608 So. 50th Avė., Cicero, 111.

Tel. Cicero 2633..

PAlEŠKAU APS1VEDIMUI mer
ginos, arba moters, neperjaunos ii 
pepersenos, rįeperbiednos ir nepcr 
bagotos. Nes ąš pats toks esu, o ka 
da pasimatysirne, tada susitarsime.

Kaišykite*-.; vi: .
1739 So. Halsjėd St., Box 641.

PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estate, Loans and Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir farmas; rnšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug getų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės:

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

tą meilę, kurią mumyse sūža- 
din^ij kai tebebuvai tarp mu- 
sų. Mes neužmiršime Tavęs ir 
gyvensime Tavo atsimininlaiš 
iki ateis diena^ kada ir mums 
rėikėsį užmerkti akis.
Motinai Pauli rtš J ličius ir 

Sesutė Marta, ,
4500 S. Enierald pAve.

Urba Flower Shoppe 
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms^— 
Papuošimams.

418® A.rehst Ayenue
Phone" 'MFATCTTE, 58(W

PIRKIT FLORIDOS žemę invest- 
mentui; tik $85 akeriui; arti Fanams 
City; Rašykite F.’ B. Nihart, Šay 
Minette, Alabama.

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Cųil 
Faksais ir sinkom. Taipgi. Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir įce 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Famatykite mus pirm negu pirkai
te kitur. '" '

. S. E. SOSTHEIM & SONS
1 1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

PARSIDUODA GREITAI RES
TORANAS ir Taverna — kampas — 
geras biznis. Kreikitės Naujienos 
Box 643.

PARSIDUODA UKė VAKACIJ1- 
NĖ. Budingai geri, gražioj vietoj, 
tarpe* medžių, prie upelio 113 ake
rių. Žemė g^era. Su visais įrengimais 
ir gyvuliais arba be gyvulių. Gauti 
(iaugiaus ■ informacijų kreipkitės pas 
Petrą Naveeką, F. D. R. 1, Lowell, 
Ind. apie 50 mylių nuo Chicagos. 
Arba V. V. Vasys, 3121 So. Morgan 
S t., Chicago, Iii.

PARSIDUODA 80 akerių far- 
ųia, 35 dirbamos, 45 ganyk
la. Gyvenimui namas, barnė, 
Vandens p timpos. 2 mylios 
nuo Lake Wood i miestelio. 
Parsiduoda už $1,500. Rašykit 

D. GALMINAS 
Soperton, Wis.

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

1959 . Diyisioii Street.

TAVERNA PARDAVIMUI, su na 
mu ąrbe njimo, Brighton Parke. 

, 2462 West 46th Place.

PASIRENDUOJA VIENAS furni- 
šjuotąs kambarys arba 3 nefurni- 
šluoti kambarįąj. 'Šviesus, švarus 
>riė mažos šeimynos.

7115 So. HonOre Street.

kuone naujus rakandus ir divonus, 
328 West Marųuette Road.

T. ..I.t**... .................  - AntM. Į —

parsiduoda vogos-^scales 
grosernei ar buČerriei stl rokundom, 
geriausio darbo; Parduosiu pigiai.

709 West 52nd Street. s 
Chieago, III.

M. Bajoriunas. K

' . NEPAPRASTI<B ’ARGENAI
Parsiduoda dviejų pagyvenimų 

namas už $1800. 3 pkg. myrinis uz 
$4000. 4 pag, niėdinis pri® 62nd ir 
Kedzie, $4750. 5 akerių farma prie 
147-tos .ir W este r n $3750.

J. SINKUS
W. 63rd St. Prospect

1?
Parsiduoda kampinis, biznia- 

vas namas su tavėfnOs fikturiais, 
parduosiu ar mainysiu į mažesnį 
namą. Randasi Bridgeporto apielin- 
kėje. Atsišaukite 6630 So. Talman 
Avė. Prospect 3938.

storas. Yra 3 kambariai pagy
venimui. 2 gazo pumpos iš 
fronto. Pačiame biznio centre. 
Gera proga lietuviui kriaučiui, 
ba tame miestelyj nėra kriau- 
čiaus. Namas randasi Wabino 
miestelyje. Parsiduoda už 
$1,600,

D. GALMINAS 
Soperton, Wis.

n-xt>S.

PARDAVIMUI TAVERNA, BAR- 
BECUE ir GAS STATION. Daroma 
biznis. Gera vieta. Reikia apleisti 
miestą. s t

DIXIE BARBECUE 
Willow Springs, III.

8244 Archer. Avė.

A. A. JULIJONA ŽOGIENĖ 
(po tėvais Milkintaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 25 d. 3 vai. ryto, su
laukusi 24 metų amžiaus. (&-• 
mus Joliet, III., rugpiučio 23, 
1912 m.

Paliko riulijidime vyrą Bene
diktą, dukterį Rpse Marie, 11 
mėnesių amžiaus, motiną Dną 
ir tėvą Kazimierą, du brolius 
—Klemensą ir Aleksandrą,
švogerką Johanną ir švogęrį 
Jokūbą Klumbius; dėdę Kazi
mierą ir dėdienę Pauliną Rei- 
finus ir kitap gimines Ameri
koj. Lietuvoje Uošvius Domi
ninką ir Kotriną žogus, du 
Švogerius — 
lijoną žiogus, tetą 
Liepaitę ir gimines

Kūnas pašarvotas Ma'saTskio 
koplyčioje. 3307 Lituanica Avė. 
Gyveno po antrašu 3255 South 
Union Avenue.

Laidotuvės pirmadienį, bir
želio 28 d., 10 yal. ryto iš kop
lyčios į Lietuvių Tautiškas ka
pines.

Laidotuvėse patarnauja laid. 
direkt. A. Masalskis, Tel. Bou- 
levard 4139.

ROOSEVELT
FURNITURE CO.
1 2310 West Roosevelt Road S™”Y 8760

CHICAGO >

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

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

Medinė cottage 6 pečium šildo
ma,' . kaina ........................     $1,600

" ’ - $
Mūrinis namas 2—6, F. Š. pertai

sytas .........    ;.......... $4,800
Ant šių visų namų reikia tik 

$1,000 pinigais.
Frame . Bungalow, South, 6 - k. 

Furn'ace šildomas, kaina $4,000, eash 
$500.'

Naujas muro namas, 2—4, karšto 
vand. • šildomas ant pirmo, % bloko 
nuo' Archer Avenue, ant Montgome- 
ry St., Brightoų Parke.
kaina ..........      $6,800.

MIDLAND B. and L. ASS’N.

PARSIDUODA 3 aukštų mūrinis 
namas — 4 fialai po 5 kambarius— 
„krautuvė ant, pirmų tūbų. Randasi 
Ž300 So. LefcVitt St. Parsiduoda pi- 
igai. Prfežastis per toli gyvenam 
nuo Chicagęs.

Rašykite A. Juodsnukis, Box 7, 
Woodruff, Wis.

.......................  —      ..................... ............... .. ii.. 

GRAŽUS KAMBARYS prie ma
žos šeimynos.

6545 So. Talman.
■» j ■ * • •_ ■ t ‘

■ t-, .■ f. Ui-.r , .u a,     ■

z RENDON KAMBARYS—dėl vie
no ar 2 vaikinų. Pamatykite po 6 
vakaro. 2456 W. 68tn St. Republic 
5697.

V.EITERKA res 
valandos, pašto

įmokėkite Mažą Depozitą, u Balansą Galite Išmokėti
BĖGY DVIEJU METŲ

NORGE Pats Šate IŠJUOKĘS
Nes jus ant ledo per menesi išleidžiat tiek kiek jūsų 
\ ■* instalmentai pareitų.

t HMi. nuliu r < 11,. ..h. , į,M.biri II Ui. I.Mhį

PARSIDUODA BIZNIAVAS NA
MAS, Storas ir 2 flatai su skiepu. 
Tas pats fendauninkas laiko taver
na apie 3 metai. Pilna kaina $3,500’. 
Lengvais išmokėjimais. Taipgi kitų 
bargenų.

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

Hemlock 0800.

PARDAVIMUI TA VERNO BIZ
NIS, gerai išdirbtas, Fikčetiai pri
klauso prie bųildingo.

1429 Węst 4šth Street 
Tė’i. Poulevard 7944.

PARSIDUODA TAVERNA, Pilnai 
įrengta, gera vieta ant biznio gat
vės. ’

2301 So, Wėstern Avenue.

MURO NAMAS su bizniu ir 4 
flatai pardavimui pigiai. Klauskite 
1901 Canalport Avė. Tel. Canal 
0936.

TAVERN RENDON. Pilnai įreng
tas. Savininkas turi 2 bizniu —nori 
vieną apleisti. 6110 So. State St.

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

Box 642, 1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA 3 Ice Baksai. Vie
nas tinka dėl štoro, kitas Ice creatn, 
trečias naminis. Taipgi gesinis pe
čius, vietrola, sofa, mažas staliukas, 
kofnddė, mašina viščiukams šildyti.

< Parsiduoda viskas pigiai.
' 3719 So. ParneH Avenue.

/TAVERNAS PARŲAVĮMįlI-Uctoli 
lietuviškos parapijos. Gera vieta —' 
nebrangiai 

1551 i

NORGE
REFRIGERATOKIUS GALI BŪTI JŪSŲ

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 ęo.
3 East 119th Street.

| AlfriIflO Siunčiam Gėles I II V r IK IV Telegramų i LU VL.|ImO Visas Pasaulio
, DMis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

it Pagrilbams
3316 So. Halsted Street

; Tel. BOULEVARD 7314
-11- ■

PARSIDUODA TAVERNA arba 
išsirenduoja aift bizniavos gatvės. 
Parduosiu pigiai. Dėl ligos turit! ap
leisti bižnj,
4300 Archer Ave^- kampas 43rd St.
--- - „I M ,M,. .... .

..' Misa
RENDON gazolino stotis, tone 

Štar Inu; arba priimsiu partėnrį; Ar- 
Ičher 4A. Renda #15,00.
1 .'. N, .............

, 3346 So. Halsted St.
‘ ...o,,.; i-.iįit .k,3į J r.. > .j,,, ,'„Į,»įy i .^.,1,

i ■ •' < ■ ■

/ RENDAI TAVERNA ^u fikčeriais 
ir su baru; 6 gyvehrmui kambariai.

2906 So, Union Aveh'ue.

PARDAVIMUI 2 kambarių rakan 
daE Labai prieinama kaina.

F. F. NORMAN, 
5002/;West End Avenue.

105 AKERIŲ WISCONSINE FAR
MA. Apsėta. Mašinos ir gyvuliai. 
Mainysiu ant namo arba parduosiu 
pigiai. Parduodu iš priežasties vyro 
mirties.

MRS. C. FITZPATRICK, 
5103 South Carpenter Street 

Chicago, Illinois.

PARSIDUODA TAVERN - 
riausia vieta South Sidėj. Prie 
ro—nėra kito tavernų arti;

6822 So. Hąlsted Street. 
Normai 8743. ’

.............      . .irt..,i... ....... .

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

> Lafayette 6'284. ’
Klauskit Walterio

KAINOS KYLA! PIRKIT DABAR 
ANGLYS! ANGLYS!. 
PIRKIT AUKŠTOS RŲšIES ANGLIS 

WILMINGTON COAl 
nuo

54.75 IKI 56 TONUI
1 PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 
KAINOS BUS DAUG AUKŠTES

NĖS KITĄ MĖNESI 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. KEDZIE 3882

PARSIDUODA Marąnętte Parke 
dviftatis po 5 kambarius, karštu 
vandeniu apšildomas. Arėti durys ir 
tailaf toiletuose. Kaina $6500. Kiek 
triifcsta — padarysime morgi&us. 
Adresuokite 56 W. Washington St. 
Room 514.

DIDELIS BARGENAS!
PARSIDUODA , trijų aukštų šešių 

šeimynų namas su visais fornjšiais: 
geįros įeigos. Geras susisiekimas — 
trys linijos karų pusė bloko, Elevei- 
teris — du blokai. Kaina $5,50(1. Sa
vininke turi išvykti į Europą. Atsi
šaukite ir klauskite jfrs, A. Majews- 
ks, 1534 Haddon Avė,, Chicago, III.

. PARSIDUODA REZORTAS 
65 AKERIAI

ANT KRANTO DIDELĖS 
LEIKOS

prie statė kelio 32. Tinka dėl ta
vernos, gazo stoties. Gali padaryti 
maudynes. 10 kambarių muro na
rnas, elektrikos šviesa, cementuotas 
skiepas, visi parankumai.

Parsiduoda už $7000 ; 25 procentą 
įmokėti, likusius ant išmokėjimo.

D. GALMINAS
SQPERTON, WIS.

TAVERN PASIRENDUOJA. Į 
gi ai 25.00 i mėnesį $50 už raktą 

5413 Wentworth Avė.

ROSE JUCIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

25 di«ną Birželio men. 1935 
m., sulaitrkusi 

0.11.7 metų am-* 
I žiarA, gimus 

Chicago, IR.
' K? ; Mirė tik ką 

mNT 4 I hnigusi'Engle-
w Vod H i g h 
School. Paliko 
lideliame hu- 
iudime moti- 
>ą sesutę.

■ tai praėjo 
tu duk

rele atsiskyrei riuo musų. Tu, 
Musų "Brangioji Dukrelė ir 
Sesutė, jau ilsiesi kapuose, ra
miai, taip tyliai. Tavo miego 
niekas nebetrukdo. Bet atsi
mink, Brangioji, fcad kiekviena 
praslęnkanti valanda, kiekvie
na diena, mus neša vis arčiau 
prie Tavęs* ir ateis laikas, ka
da mus šalę Tavęs paguldys.

Tavo malorius veidas tebe
stovi prieš musų akis kasdien,’ 
kas valandą. Tavo žodžiai; Ta
vo skardus juokas tebeskamba

Seeley 9329
Dr. K. Nifrkaitiis!,

Dr. W. Pas
174.7 W, -Chicago Avė., 8519 Com 
mercial Avė. So. Chicago, III. Pri 
taiko naujus akinius ir pataiso se 
nūs. Valandos: 9 iki vakaro,

„Hį, ,  .a- -i. , .i,,, — —4Į......................... ......... .........
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3 AUTO BODY, fender vyrai;; 
ekspertai; nuolatinis visų metu 
darbas; aukščiausia alga geriem vy
ram;; kreipkitės asmeniškai po 2 
vai. popiet; Car Service, Ine., 191/ 
Indiana AVeriuę.

■t, i. ■*. , . iv** •    .................................——  ..

REIKALINGAS- VYRAS, 45 iki 55, 
dirbti ant farriios arti Chicagos. 
Truputis patyrįmo reikalinga, šaukit 
7 iki 9 vai. Vakare', sekmadien, nuo 
10-12 dieną. Prospect 1142,

Tabako Krautuvės 
Tobacco Stores

MAX KOHN—Turim rusišką, tur- 
k šką tabaką. Pypkes, eigaretus, Ci- 
girus. Kviečiame i musu krautuvę. 
1728 So. Halsted St., Tel. Canal 9845

j FARMA PARDAVIMUI; 70 mylių 
nuo Chica'gos; 120 akrų geros far- 
•meriauti žemės esančios prie vieške
lio Ų. S. 30; arti miestelio. Geri 
trobesiai. Reikia parduoti, kad išly
ginti palikimą.

HAMLET, INDIANA. 
Route 1

P-lė ZemaiČiunas

SKDL1NAM PINIGUS
* Perkam mergišius ir bonus.
♦ Išmainom ir perkam namus, lotus 

lt ukes.
Jtmgtinėse Valstijose ir Lietuvoje. 

NAMON COMPANY 
6757 S, WESTERN AVENUE

Business jChances 
Pardavimui Bizniai

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

2 aukštų medinis na
rnas, 2-5 kambarių fla
tai, cementinis skiepas,
3 kambarių flatas skie
pė. Moderniškas, platus 
lotas. Specialis barge- 
sas — $4550.00..

Savininkas

KAMBARIUI
BRABEK’S

Telefonas PROSPECT 0094
iii um hįihiiM m....* , .... . .... .

COAL 
Anglys

Exchange—Mainai
MAINAMS 190 AKERIŲ FARMA 

su gyvuliais ir įrankiais ant cemen
tinio kelio, 60 mylių į vakarus nuo 
ČĮhieagos. John Chmielinski, 

2317 North Rockwell St.

Miscellaneous
Įvairus

Tėl. Victdrj 4965 
STUGDENGYSTfl

Mes dengiame ir pataisome visokios 
fųšies gtogus, taipgi dirbafne blėties 
darbūs. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

Halsted St.,
i REIKALINGA gerai patyrusi vi 
rėja. Geros valandos — nereikia dir 
$>ti nedėliomls? ‘ Atsišaukite, 

1642 West 47th Street

— -""p. ■ ■ ' —'—---------——*• *
; 4 /,
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NAUJIENOS; Chicago, III. šeštadienis, birž. 26,

SKLANDYTOJAI PYRAGIUS, OŽKINIS 
CHICAGIJE LIEP0S18

Dabar Dalyvavo Tarptautiniam Sklandymo 
Konkurse Elmiroj, N. Y.

šio programo, nes'- šios stoties
• —" - rt •

galingos bangos pasiekia visą 
Ameriką ir Kanadą. Leidžia 
Jos. F. Budriko radio ir ra- 

l kandų krautuvė, 3417 South 
Halsted St., Chicago, III., kur 
galite rašyti savo pastabas apie 

| programą. —V.

Iš SLA 178 kuopos 
pikniko

Žymiai kyla real 
eštate vertybes

Pavyko, nors ir Lėtus gązdino; 
pelno liko.

MT. GREĘNWOOD. — Sek-
Liepos 18 . d., Chicagon at- rėse su bolševikais,, bermonti- 

vyks du Lietuvos sklandyto- ninkais ir lenkais. 1920 m. bai- 
jai, Jonas Pyragius ir Bro- gė karišką mokyklą. Kariškoj 
nisus Ožkinis, kurie atplaukė aviaciojoj tarnavo nuo 1924 iki 
New Yorkan birželio 22 d. 11934 metų.

Pasiekę Amerikos krantus, . Sklandytojas nuo 1934 
abu sklandytojai birž. 24 išvy- 1936 m. gavo tarptautinio D- 
ko į Elmira, N. Y., kur the piloto vardą. Išlaikė visus Lie- 
Soaring Šociety of America tuvos sklandymo rekordus (ore:

11934 metų.
m.

-t madienį, birželio 20 d. įvyko
Ryt Ęrogress Programas kuopos piknikas. Tai

_ _ t buvo kaip ir visos Mt. Green-
Primintina radio klausyto- wooj Imperijos arba užintere- 

jams, kad ryt 11 valandą pripš • fetuvių * judėjimu bend- 
ras susirinkimas. \ '

Tai . atsitiko Washington

piet bus reguliaris nedėldienio 
radio programas, kurį leidžia sa
vo pastangomis Progress Fur-
niture Company Krautuvė, 3224 Heights miškely. . Susirinko

surengė tarptautinių skraidy- i§si]aike 22.36 vai.). Dabar jis > 
mo ir sklandymo konkursą. 
Konkurse dalyvauja f “
gins įr Oškinis, su savo sklan- ^as 
dytuvais “Ly-Ruta” ir “Ly- 
Biržietis.” (Žiūrėk paveikslų • 
puslapi).

Konkursas baigsis 11 dieną 
liepos. Tada lakūnai su savo 
sklandytuvais vyks į CJiicago, 
III.^dalyvauti Amerikos Lietu
vių Sporto Komiteto Teigiamo
je aviacijos dienoje, kuri įvyks 
18 d. liepos.

Sklandytuvas 
yra Goeppingen 
tytas Lietuvos 
1937 m. Sveria 
sunkenybių pakelti gali 85 ki
logramus. Instrumentus turi: 
ahtimetrą, kompasą ir parašu- 
tą. Juomi sklando “pilotas” Jo
nas Pyragius.

Akrobatikos sklandytuvas 
“Ly-Ruta” tipo Bro-V. Statytas 
Lietuvos Aero Kliubo 1937 m. 
Sveria 125 kilogramus. Sunke
nybių pakelia 85 kilogramus. 
Instrumentus turi: altimetrą, 
variometrą ir panašautą “Pak.” 
šituom sklandytuvu sklando 
“pilotas” Ęronius Ožkinis^ 

_ -Į
JONAS PYRAGIUS;

South Halsted Street, šių pro

kuriose iMal estate yra perka
mas už) cash. . ' ‘ <

Skaitant doleriais tranzakci- 
jas, ' real estate perkama už 
cash, matyt milžiniškas šitokių 
tranzakcijų kilimas kas metai. 
Pirmosios 20 savaičių 1934 me
tų rodo 'pakilimą 110%, palygi
nus su 1983 metais. Tas pats 
laikotarpis - 1985 metų rodo 
145% pakilimą, palyginus su 
19934 metais. Gi 1936 metų vis 
to paties laikotarpio pakilimas 
siekė 171%, palyginus su 1935 
metais. Pagalios pirmosios 20 
savaičių šių metiį parodė pakili
mą 20% virš pernykščių metų.

Daugumą tuščių lotų, matyti, 
pirko* tokie asmenys, kurie pla
nuoja statytis namus ant tų lo
tų. Atrodo, kad iki šiol nebuvo 
noro spekuliacijai tuščia savas
timi. Tačiau pastaruoju laiku 
galima' pastebėti ir šioj srity 
aktyvumas.

SLA 226 kuopos 
į parengimas

Neseniai duotame interview 
p. Joseph Shelly, Chicago Title 
and Trust kompanijos Escrow 
departamento menedžeris, at
kreipė dėmesį į nepaliaujantį 
didėjimą real estate tranzak
cijų Chicagos srity, taipgi į ki
limą real estate vertybių per 
pastaruosius keletą metų. Ir 
tas kilimas, pasak p. Shelly, au
ga kas metai progresyviai. Pa
vyzdžiui, per pirmąsias 20 sa
vaičių 1934 metų' pakilimas šie- 
kė 17%, palyginus su 1933 me- 

I tais. .0 per tą patį laikotarpį 
1937 metų pakilimas jau šie-

Jefferaon miškely, tylioj
NORTH SIDE. — šios apy- 

lifakes pažangiųjų organizacijų 
tarpe* SLA 226 kuopa skaitoma 
seniausia ir turi skaitlingiausi 
nhrių būrį. Be to, jų tarpe yra 
gal ir didžiausias skaičius to
kių, kurie siekiasi kiltihgų tiks-

Tai, nėra abejonės J turi labai 
svambios reikšmės visam lietu
vių gyvenimui, tuolabiau, kad 
SLA yra visudidžiausia lietuvių 
organizacija lietuviškam pasau
ly. ’• ;

Ir, štai, Šios didžiulės orga
nizacijos skyriaus, 226 kuopos 
ryto j,. Jefferson miške įvyks di
džiuliu piknikas. Vieta puiki 
privažiavimas patogus, nežiū
rint kaip norėtum vykti: auto
mobiliu ar gatvekariu. Puiki 
bus ir programa. Bus juokingų, 
specialiai paruoštų žaidimų ir 
šiaip dalykų. Tad, nepamirškite 
pasinaudoti šia puikia proga.

tūkstantinė miniai Visi ūžia, 
. ■ ‘ "Y . '________

toli nuo kasdieninio rūpesčio ir
1 gramų išpildyme nėra vartoja- juokauja, smą^iajj^dęidži-a' laiką 

ir Pvr-1----  ---------V . ... imi rekordabplokštelės, bet vi-j^ ’ ”
_i_i_ sklandymo komiteto pirminin- dalyvauja žymus daini-! varginančio darbo žmogaus, gy-

yra Lietuvos Aero Kliubo, rekOrdairplokštelės, bet vi

LEITENANTAS

ninkai ir muzikai.
Taip ir ryt bus patiekta daug 

gražių ir meliodiškų dainų ir 
muzikos. Be to, bus gerų žinių 
iš visuomeniško judėjimo ir 
prekybos eigos Progress Krau
tuvėse, kur yra progos susi
pirkti visokias namų reikme
nis didelių pinigų sutaupymu.

“Ly-Biržietis” 
- 3 tipo, sta- 
Aero Kliubo 

219 kilogramų,

Pusmetiniai auto
mobiliams leidimai

B. Ožkinis
Bronius Ožkinis gimė 1913 

m. balandžio 15 d., Barzdų kai
me ir valsč., šakių apskrityje. 
Baigęs aukšt. technikos mokyk
lą, 1931 metais baigė karo mo
kyklos aspirantų laidą. Dabar 
yra Karo Aviacijos dirbtuvėse 
technikos karininkas.

Sklandytojas nuo 1932 metų. 
Pirmas Lietuvoje įgijo sklandy-

Nepavėluokite užsiregistruo-- 
ti valdžios įstaigoje savo auto
mobilius, nes pavėlavus reikės 
su’mSkėti už visus metus. Tai
gi kas nupirks automobilį ar 
kitą kokį motorinį vežimą da
bar, tarpe birželio 20 d. ir lie
pos 1/d. ir tuojau užsiregist
ruos, gaus pusmetinį leidimą^

Pavėlavę, t. y. po liepos pir
mos dienos tokio leidimo ne
bus galima gauti, reikės užsi
mokėti už visus metus. —Sp.

SLA 36 kuopos
tojo C-piloto laipsnį. Yra su-;
konstruktavęs tris mokomojo VAlgJlAHUo
tipo, vieną lavinimosi ir vieną 
akrobatinį sklandtyuvą. Moto
riniu lėktuvu išmoko skraidyti 
Lietuvos Aero Kliube 1934 me
tais. Dabar yra Lietuvos 'Aero !
Kliubo sklandymo komiteto vi-| pasilinksminimas.
ce-pirmininkas.

Budrike programas WCFL

Lakūnas J. Pyragius gimė 1 
d. sausio, 1902 metais Biržų ap
skričio, Daūjenų valsč., BaluŠ- 
kių- km. Mokinosi Panevėžio

Įvyks sekmadienį, liepos 4 d., 
Liepos darže.

įBRIDGEPORT., — Sekmadie
nį, liepos 4 d. Justice pabke, p. 

j Liepos darže, įvyks SLA 35 kp.
. 'Programoje 

prakalbos, dainos ir dovanos.
Tai bus pramoga atviram 

ore, labai patogioj vietoj. Kvie
čiame visus būtinai dalyvauti.. 
Čia tikrai turėsite kuo pasigerė
ti.

Nėra abejonės, kad šiam pik
nike turėsite progos daugiau 
pažinčių įsigyti, susitikti senus 
draugus ir pažįstamas. Bus 
skaitlingas ir profesionalų ‘bū
rys. Kviečiame, taipgi, 6 apsk
ričio valdybą, visų SLA kuopų 
narius iš Chicagos ir apylinkės.

Kviečia komitetas, kurio sąs
tate yra A. J. Zalatorius, J.

venimo. Bet, staiga iš užkam
pio atslinko juodas debesėlis ir 
lietus, rodos, kad štai visus ims 
ir sušlapins. Vieni nusigandę 
sprunka kas kur, kiti ne. Mat, 
jie atvyko su savo valtėmis, 
tad, nebuvo jiems ko ir bijoti.

—-Cha-cha-cha,: tra-lia-Iia'! — 
jie sau dainuoja ir juokauja 
»prie baro.

Ir kur čia nedainuoti, kad 
viskas taip staigiai atpigo: alus 
po vieną centą už stiklinę, o už
kanda veltui!'

Geraširdžių darbai.
• . • » fl T

Vienas kuopos,narys biznie
rius K. Jurėnas, gyv. 3240 W. 
lllth g. atvežė Master išdir
by s tės alaus paragauti. Geriau
sias, galima sakyti, Chicagoje 
alus. Tr tai dykai. Po to atve
žė dar keletą. Jis rūpino alų vi
sam piknikui.

Ačiu pp. Jurėnams. K. Jurė
nas nuoširdžiai patarnauja, sa
vo kostumeriams, užlaiko ge
riausi alų ir kitokių gėrimų bei 
gardžių valgių. Užeikite persi
tikrinti.

' Paskui, kuopoš nariai G. Me- 
leska ir Anna Lukošiene atve
žė geros užkandos, 16 svarų 
kumpio, agurkų, kugelio su spir 
gučiais, mariri'dVotų silkių ir 
bulvių. Taigi p'rigėrėme ir pri- 
valgėme veltui, ilž ką ačiū rė
mėjams. Ir, nor^'diena buvo lie
tinga', piknikas Ipavyko ir kuo
pai davė gražaus pelno.

Už tokį pikniko pasisekimą 
kuopos pirmininkas pirmiausiai 
yra dėkingas redaktoriams, ir 
kuopos vardu taria ačiū/ o ko
mis! j a\ visiems darbininkams, 
rėmėjams, orkestrui ir daly
viams.

P-as Sbelly nurodo faktą, kad 
pastebima aukštas nuošimtis 
tokių real estate tranzakcijų,

SUSIRINKIMAI
Marąuette 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.
Žagariečiiį Kliubo susirinkimas įvyks šį sekmadienį Yuškos sa

lėje,’ 2417 W. 43rd g. lygiai 1-mą vai. dienos. Tuojau po su
sirinkimo važiuosime į Rudauskų ūkį šieno piauti. Nauji 
nariai atsilankę į susirinkimą galėsit tapti žagariečių Kliu
bo nariais. Sofie Ambrozaitė, sekret.

Roselando Lietuvių Scenos Mylėtojų Raitelio nariams praneša
ma, kad pirmadienį, birželio 28 d., yra’ šaukiamas svarbus 
Ratelio susirinkimas. Jis įvyks 7:30 vai. vakaro Juozo 
Pučkoriaus namuose, 10049 Perry avenue. Visi nariai pri
valėtų dalyvauti. —Ą. Jocius, Rat. sekret.

PARENGIMAI

Ryt vakare, t. y. sekmadie
nį, iš didžiulės WCFL radio 
stoties, nuo 7:30 ikži 8 vai. 
Chricagos laiku išgirsit^ puikų 
Budriko radio programą su 
dainomis ir Bu‘driko radio sim- 

(fonine orkestrą. Dainuos žymi
gimnazijoj. Kariuomenėn sava- viešnia dainininkė ponia Ku- 
noriu įstojo sausio 9 d., 1919 m. bilienė, Bostono Simfoninės 
Dalyvavo nepriklausomybės ka- Orkestros soliste. Klausykitės' Balčiūnas ir F. Platkauska's.

oOo
SLA 178 kuopos susirinkimas 

įvyks- liepos 4 d. 1 vai. pp. pa- j 
prastoj vietoj, 3244 W. lllth 
g. Kviečiame narius butin-a'i at
vykti.

Kuopos pirm. B. Walantinas.

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

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

madienį, birželio 27 dieną, P. Kučinsko darže, prie Keah 
Avė. ir 83-čios. Pradžia 11 vai. ryte. Draugai, kurie apsiė- 
mėte piknike patarnauti, pribukite sekmadienio rytą 10130 
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., 
Willow Springs. Nuo Archer ir Cicero avės, busas išeina 
kas valandą^ — Blue Bird System kompanijos — kuris prie 
daržo išleis. —J. Cinikas, koresp.

L. K. Vytauto No. 1 Town-of Lake rengia pikniką nedėlioj, 
birželio 27 d., 12 vai. Baušio Darže, 87th ir Maple Avenue. 
Užkviečia visus skaitlingai atsilankyti.

—Walter Sharka, fin, raštin.

PASAULI-■ ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
■ f . « v •

LIETUVOS SKLANDYTUVAI — Viršuj, sklandytu
vas (glider) “Biržietis”, apačioj, “Rūta”, kuriuos iš Lietu
vos atsivežė sklandytojai Jonas Pyragius ir Bronius Ožki
nis. Jie dabar dalyvauja Soaripg Society . of America 
konkurse, Elmira, N. Y. Liepos 18 dieną bus Chicagoj. 
(Žiūrėk žinią). ”

Nauji Pihlco Radio 
Aparatai Chicagoje

1,500 Chicagos radio apa
ratų “dealerių” ir baldų krau
tuvių savininkų Palmer Hou- 
se viešbutyje vakar susirinko 
pamatyti naujus 1938 Philco 
radio * aparatus. Nauji mode
liai netrukus bus krautuvėse.

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužymo

AUTOMOBILISTAI T
Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo-' 
gaus. Nuo sudaužymo ki
to automobiliaus. Nuo 
sudaužymo savo automo
biliaus. Galite gauti bon- 
dsą (kauciją) iki $500.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų- 
šių apdraudas.

“JIE NEKALTI” — Du Chicagos policijos kapitonai 
Thoinas Kilroy (kairėję įr James L. Mooney, liudiją sena
to pašto reikalų komisijai apie South Chicagos plieno 
streikierių skerdynes. Jie pakartojo pirmesnį tvirtinimą, 
kad “ne policija kalta, bet ‘komunistai’ ”. Skerdynėse po
licija mirtinai sužeidė 10 asmenų.

BETHLEHEM GALVA— 
Eugene Grace, Bethlehetn 
Plieno Korporacijos prezi
dentas, kuris užkulisiuose 
vadovauja plieno bendro
vių 'kovai' prieš streikie- 
rius, reikalaujančius su
tarties su C. L O. Viešai 
kovą veda Tom Girdler, 
Republic Plieno korpora
cijos viršininkas.

KARŠTAI — Kad apsau
goti policistus nuo kaitros, 
Berlyno policijos departa
mentas įvedė vasarai nau
jas uniformas. Baltas švar
kas, balta kepurė, baltos 
pirštinės. Acme Photo
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DŽIAUGIASI — Marva 
Trotter Louis, žmona nau
jo pasaulinio bokso čempio
no, kuri dar ir šiandien ne
gali atsidžiaugti savo vyro 
laimėjimu. Joe Louis, nau
jasis čempionas, yra detroi- 
tietis. Kalbama, kad rugsėjo 
mėnesį jis susitiks su Max 
Schmeliųgu — Detroite ar
ia Chicagoje.
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