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Nauji Japonijos Kal
tinimai Rusijai

ATVYKSTA AMERIKON

Japonai kaltina rusus išnaujo įsibriovus į 
ginčijamą teritoriją Amūro upėj

TOKIO, liepos 2. — Japoni
ja kaltina, kad Rusijos lėktu
vai ir kanuoliniai laivai išnau
jo įsibriovę į Manchukuo teri
toriją. Kartu japonai griežtai 
užsigina neturį savo “ginkluo
tų jėgų” ginčijamose • salose 
Amūro upėj ir kur bus ateity
je pastatyta Japonijos kariuo
menė pasienyje priklausys iš
imtinai nuo “vyriausios armi
jos komandos”.

Armijos viršininkai sako, kad 
Rusijos iškelto klausimo apie 
japonų evakavimąf salų nesą, 
nes salose esą tik ramus žve
jai ir švyturių sargai.

Japonai nori tik tiek, kad 
rusai ištrauktų savo kareivius 
iš Amūro Upes salų ir tada Ja
ponija ir Manchukuo sutik
siančios užimti taikią poziciją 
vien tik trokšdamos išlaikyti 
taiką. 1

Susirūpinimo jaučiama dėl 
likimo Manchukuo laivo Hsing- 
kai, kuris susirėmimo dieną 
prapuolęs Amūro ir Usuri upių 
santakoj.

Iš Tsitsihar,^ ~ Manchukuo, 
gauta žinių, kad daug rusų pul
kų k a r i u ome nes, kavaleri j oš ir 
lėktuvų yra koncentruojama 
prie Konstantinovskaja ir No- 
vopetrovski kaimų priešais 
ginčijamas Sennufu ir Bolšoi 
salas.

Bet Nichi-Nichi laikraštis 
pripažysta, kad kitoj" Amūro 
upės pusėj kariuomenę taipjau 
koncentruoja ir Japonija su 
Manchukuo.

Amerikos atstovas bando tai
kinti Rusiją ir Japoniją

MASKVA, liep. 2. — Jungt. 
Valstijų ambasadorius Davies 
šiandie apsilankė pas užsienio 
reikalų komisarą Litvinov iš
reikšti viltį, kad AmUro salos 
incidentas liks lokalizuotas ir 
neišsivystys į pavojingą padė
tį-

Litvinov atsakė, nors jis ir 
žinąs, kad ambasadorius veikia 
vien savo vardu, bet esąs tik
ras, kad prezidentas Roosevel- 
tas ir valstybės sekretorius 
Hull irgi laikosi to paties sen
timento.

Rusijos valdžia jau pirmiau 
paskelbė, kad ji atšauks savo 
ginkluotas jėgas iš Amūro sry- 
ties, jei tą patį padarys ir Ja
ponija. Tečiaus ‘ Japonija ir 
Manchukuo turi pripažinti Ru
sijos pretenzijas prie tų salų.

Kada gi japonai pasitrauks, 
tai Rusija sutiks pradėti de
rybas nustatymui sienos palei 
Amūro upę.

Dar nežinoma, ar maršalas 
BlucKer perėmė tiesioginę ‘ ko-

mandą armijos, bet vistiek jis 
bus po> kontrole politinio ko
misaro, komuųistų partijos pa
siųsto prižiūrėti jo veikimą, ei
nant nesenai įvesta sistema po
litinių komisarų kaipo patarė
jų prie kiekvienos armijos da
lies.

Japonijos karštagalviai o*ali 
uždegti karą

SHANGHAI, Chinijoj, liepos
— Gautomis iš Manžurijos 

žiniomis, Rusijos kareiviai jau 
pradėjo trauktis iš Sennufu ir 
Bolšoi salų Amūro upėj, kaip 
to reikalavo Japonija, kaipo 
sąlygą tolimesnių derybų įtai
kiam išsprendimui incidento. 
Kitos žinios betgi praneša apie 
koncentravimą Rusijos kariuos 
meųės šiauriniame Amūro upės 
krante.

Chiniečiai šaltai žiuri į da- 
bhrtiųius Rusijos ir Japonijos 
kivįrčius ir nemano, kad pa
skandinimas Rusijos laivo bu
vo pripuolamas įvykis, bet kad 
tai buvo iškalno suplanuotas 
incidentas, japonams manant, 
kad dabar Rusijos armija, po 
Šhšaudymo armijos vadų, “yra 
žymiai susilpnėjusi. Rusai gal 
ir vengs tolimesnių susikirti
mų, bet iš japonų pusės gali
ma tikėtis tik nesmagumų.

Amerikos aYnbasadorit?s Ma
skvoj Davies buvo apsilankęs 
ir pas Japonijos ambasadorių, 
ragindamas Japoniją lokalizuo
ti Amūro incidentą. Chiniečiai 
tam priduoda didelės svarbos, 
nors Davies ir sakosi kalbėjęs 
kaipo privatinis asmuo. Tokiais 
atsitikimais ambasadorius nie
kad nekalba piryačiai ir todėl 
jo paraginimas yra tolygus įs
pėjimui Japonijos, kad ji nega
li tikėtis Amerikos pritarimo, 
jei Japonija kapitalizuos šį 
incidentą ir leis jam išsivysty
ti į karą.

Čia nujaučiama, kad keli Ja
ponijos karštagalviai karo va
dai palei Manchukuo-Siberijos 
sieną gali sudaryti ir daugiau 
incidentų, kurie 
Taip buvo ir su 
dentu 1931 m., 
prie neoficialio 
žurija, laike
Manžuriją pasigrobė ir sudarė 
savo Manchukuo “valstybę”.

Tokio pranešimai jau sako, 
kad karštagalvių ultrapatrioti
nės draugijos reikalauja Japo
niją nutraukti diplomatinius 
ryšius su Rusija.

2.

uždegtų karą. 
Mukdeno inci- 
kuris privedė 

karo su Man- 
kurio japonai

9 žmonės žuvo namui
sugriuvus

4 i

dviejų mėnesių vizitui. Jie apla 
Chicagą.

liepos 8 d., atvyks į Jungtines Valstijas 
ilę Amerikos lietuvių kolonijų, tarp jų ir

Prapuolė Lakūne Amelia Earhart Putnam
5 žuvo fajerverkų ‘ 

ekspliozijoj
NAMPA, Idaho, liepos 2.

Sukrautų vaistinėj fejerverkų 
eksplozijoj žuvo penki žmonės 
—■ du vaikai ir trys moterys— 
ir daugiau kaip 20 žmonių liko 
sužeista,. kurių keliolika yrą 
kritiškoj padėty.

Siūlo naują bilių re
formavimui augš
čiausiojo teismo

WASHINGTON, liepos 2. 
Keli demokratai senatoriąi, 
tarpe ir tokie, kurie priešinosi 
prezidento Roosevelto pasiūly
tam reformavimui federalinių 
teismų, dabar įnešė senate sa
vo bilių reformavimui augs- 
čiausio teismo, kuris leistų pre
zidentui bėgyje ateinančių še
šių mėnesių paskirti tris nau
jus augščiausiojo teismo tei
sėjus.

Bilius pakelia teisėjų pasi
traukimo su pilna alga amžių 
iki 75 metų, vieton dabartinių 
70 m'etų.

jų

---------------------------------- £

“Kristus” nuteistas 
kalėjiman

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra- 

,našauja:

HAVANA, Kuboj, \ liepos 2. 
— Devyni žmonės liko užmuš
ti sugriuvus mūriniam tenemen- 
tui. 40 žmonių pasigendama. 
NĄne gyveno 120 žmonių, 
žmonių' liko sužeista.

40

PAGIMDĖ 3 VAIKUS
Giedra; nedidelė permaina 

temperatūroje.
Vakar 3 vai. po piet tempe

ratūra Ghicagoje buvo 83°
Saulė teka 5:18, leidžiasi 

8:29.

Raudonė- Raudonės t kaimo 
gyv. S. Mazuraitienė, birželio 
1 d. pagimdė tris vaikus, du 
berniukus ir vieną mergaitę. 
Motina ir vaikai sveiki.

M | ■ H t ■ ■■ ■■Anglija ir Francija 
Padės Lojalistams?

* ■ z 

Francija ir Anglija nusitarusios aprūpinti 
ginklais lojalistus, jei Vokietija ir Italija

nepaliaus rėmusios sukilėlius

Prapuolė skrendant Streikieriai liudijo 
Pacif ik<> vandenyną 

į Ho^land salą
I J------  ,

HONOLUtU, liepos 2. — Lai
vui Itasca įsakyta ieškoti lakū
nę Amelia, ^arhart ir navigato
rių Fred J^benan, kurie prapuo
lė kely iš'Naujosios Gvinėjos į 
mažytę Ho-wiand salą, Pacifiko 
vandenyne, 2500 mylių atstu
me.

komitetui

LONDONAS, liepos 2. — 
Anglija ir Francija šiandie nu
vyko į neutraliteto komiteto 
susirinkimą griežtai pareika
lauti atsteigti prižiūrėjimą pil
dymo neutraliteto sutarties ir 
netiesioginiai prigrūmoti, kad 
jei fašistinės valstybes nepri
sidės prie sulaikymo ginklavi
mo Ispanijos sukilėlių, tai ne
utraliteto sutarčiai bus leista 
numirti.

Anglija ir Francija griežtai 
pareikalavo, kad Franci jos ir 
Anglijos laivams butų pavestas 
patruliavimas visų Ispanijos pa
kraščių ir griežtai atmetė Bo- 
kietijos ir Italijos pasiūlytą 
planą, kuris butų leidęs Italijai 
ir Vokietijai atvirai ginkluoti 
sukilėlius, kuomet Anglija ir 
Francija ir toliau negalėtų nė 
kiek padėti lojalistams.

Gal padės ginkluoti lojalistus
PARYŽIUS, liep. 2. — Fran- 

cijos užsienio reikalų ministe
rijos šaltiniai patvirtino žinias, 
kad Francija ir Anglija; yra 
nusisprendusios teikti ginklus, 
amuniciją ir lėktuvuos Ispanijos 
valdžiai, jei Vokietija ir Itali
ja nepakeis savo nusistatymo 
linkui Ispanijos neutraliteto 
ir nepaliaus rėmusios sukilė
lius.

Ispanijos ministeris 
Paryžiuje

. Ispanijos užsienio reikalų mi
nisteris Jose Girai Pereira at
vyko incognito į čia pasitarti 
su Franci jos užisenio reikalų 
ministeriu Yvon Delbos ir iš
gauti. Franci jos paramą Ispani
jos lojalistams, jei susmuktų 
internacionalinė neutraliteto su
tartis.’

Jie 2:12nvai. po piet (Chica- 
gos laiku)r pranešė^ ka^. jie turi 
gasolinb tik pusei valandos, o 
žemės' niekur nematyt. 4 vai. 
jie turėjo būti Howlai\d saloj, 
prie kurios stovėjo ir laivas I- 
tasca.

Manoma, kad galbūt jie per
skrido per salą jos visai nepa
stebėję. Nemanoma, kad jų lėk
tuvas galėjo išsilaikyti vandens 
paviršiuje ilgiau kaip iki 6:30 
vai. vakare. Ęet jie turėjo gu
minę valtelę ir plūdes. 1

WASHINGTON, liepos 2. — 
Šiandien La Follette civilių lai
svių komitetui liudijo visa eilė 
streikierių apie Chicagos polici
joj suruoštą streikierių sker- 
dyi^ę įgegr .30 A,t.prie Rępublic 
liejyklos. Jie paliudijo, kad po- 
lięija .visą laiką labai nuožmiai 
elgėsi su streikieriais, neleido 
jiems pikįetuoti liejyklą, o ir tą 
dieną policija pirmoji pradėjo 
skerdynę nušaudama 10 strei- 
kierių ir arti 100 sužeisdama. 
Visi nušautieji buvo peršauti i 
nugarą, kada jie bėgo nuo po-

^VATIKANAS, liepos 2. — 
Naujas Ispanijos sukilėlių at
stovas prie Vatikano markizas 
Pabio de Churruca šiandie at
naujino derybas su Vatikanu 
dėl formalio pripažinimo suki
lėlių valdžios. Bet nemanoma, 
kad tas pripažinimas bus grei
tai suteiktas.

Lietuvos Naujienos
Kruvinos muštynės 

Budviety
Šeduvoj sudegė 

moteris

Sukilėliai įsibriovė į 
Santander provin

ciją
. .Mfc. : »

z LOS ANGELES, Cal., liepos 
2. — Negrų dievas “Father 
Divine” tarp savo sekėjų tu
rėjo ir vieną baltą pasiturintį 
John Wueso Hunt, kuris save 
Vadindavo “Jesus the Christ”.

/

Kartą jis suftianč duoti pa
sauliui naūją “išganytoją”. Tuo 
tikslu jis 17 metų mergaitę De- 
light Jewett nusivežė iš Den- 
ver į Beverly Hillš, Cal. ir su 
ja ten tvirkavo. Dabar fede
ralinis teismas jį nuteisė 3 
metams kalėjiman už peržen
gimą Mann akto — už išgabe
nimą merginos iš vienos valsti
jos į kitą tvirkavimo tikslais.

SEINAI. — Iš Būdviečio 
(Seinų apskr.) praneša, kad 
ten birž. ,13 d., per šv. Antano 
atlaidus, gatvėj kilo smarkios 
muštynės. 'Susipešė dviejų kai
mų “jaunimas” ■— Vingrėnų ir 
Strimbagalvės. Pavartota šau
namas ginklas. Pėhki. žmonės 
sužeisti ><Vasiukoniš, gavęs šū
vį į koją, Žukas, gavęs peilio 
smūgį, pripūolanias pil. Valen- 
tukonis, kuris išvežtas į Kau
ną, šąudys, Karaliūnas ir, kal
bama, « kąraEėlninko mergaitė; 
be to, nušautas Malinausko ar
klys. Įvykis tiriamas.

ST. PAUL, Minn., liepos 2.^- 
Gubernatoriui Benson pasise
kė sutaikinti senai besitęsian
tį trokų draiverių stren

TOKIO, lėiepos 2. — Koreios 
žiniomis, 5.0 Korėjos banditų 
liko užmušta susirėmime su' 
Japonijos kareiviais.

LIEPOS 5 DIENĄ 
NAUJIENOS 
NEIŠEIS ■■ J

IR 
naujienų raštinė 
per visą dieną bus 
uždaryta.

“N.” * ADMINISTRACIJA.

ŠEDUVA. — Birželio 12 
apie 24 vai. Šeduvoje, Vytau
to g-je kilo gaisras, kurio liep
snose žuvo Kazanauskienė, apie 
60 metų amž. moteris, pil. Bre- 
nerio gyvenamas namas ir dar
žinė su tvartu, pil. Bėro gyve
namas namas ir linų supirki
nėjimo punkto, sarčdėlis su li
nais. Be to, gerokai apdegė 
Kaząnatiskienėš sūnūs ir gre
timų pastatų siehos.

Gaisras prasidėjo iš pil. Bre<- 
nėriį daržinės, kuris taip greit 
plito, kad po 15—20 minučių 
jau visi jo trobesiai buvo pa
skendę liepsnose. Netrukus į 
nelaimės vietą atvyko miesto 
savanorių ugniagesių k-da ir 
daug žmonių, kurie daf spėjo 
pro langus išnešti kai kuriuos 
nelaimingųjų šeimų narius, nes 
jie buvo ugnies užklupti tebe
miegant. Jų judomas turtas 
irgi beveik visas sudegė.

Kazanauskienės rasta tik stf- 
anglėję likučiai, kurie tuojaus 
buvo sudėti į karstą. <

d.

y HENDAYE, Francijoj, liepos 
2. — Sukilėlių pranešimas sa
ko, kad sukilėlių Šiaurinė armi
ja, daugumoj susidedanti iš 
italų ir vokiečių, perėjo Viz- 
caya provincijos sieną ir įsi
briovė į Santander provinciją. 
Ji veržiasi linkui Santander 
miesto, į kurį pasitraukė nu
galėtoji Baskų kariuomenė.

Sukilėliai perėję sieną į pie
tus nuo Somorrostra, paėmę 
3,000 pėdų Mėlio kalną, kurio 
dalis yra Santander provinci
joj, o kita pusė yra Vizcaya 
provincijoj.

Sukilėliai bombardavo 
Santander

MADRIDAS, liep. 2. — Pen
ki sukilėlių bombardavimo lėk
tuvai sugriovė kelis namus ir 
sužeidė daugelį žmonių San
tander mieste. Užmuštų betgi 
nėra. Tai buvo šeštas puoli
mas iš oro į dvi dienas.

Valdžios lėktuvai bombarda
vo 'Seville oro bazę ir sunaiki
no kelis sukilėlių lėktuvus.

Iš KVC valdybos pa
sitraukia du nariai

I •

KAUNAS. — Paskutiniuoju 
Jaiku KVC (Katalikų Veikimo 
Centro) valdyboje tarp valdy
bos narių pasireiškę nuomonių 
skirtumai, dėl kurių, kaip iš 
KVC valdybos narių teko su
žinoti, prof. K. Pakštas ir dr. 
Maceina iš KVC valdybos išei
ną.

Rusijos policija “lik
vidavo” 70 Estijos 
—. šnipų

MASKVA, liepos 2. —• Le-- 
ningrado slaptosios policijos 
viršininkas Leonid Zakovski 
paskelbė apie areštavimą ir 
“likvidavimą” daugiau kaip 70 
žmonių, kurie tarnavę kaipo 
kontr-revoliucionierių šnipai ir 
“nukrypėliai” Estijos žvalgy
bai. Bandos vadas likęs užmuš
tas arti sienos, bandant nepa
siduoti areštui.

Zakovski sako, kad dar ne 
visi šnipai sugaudyti. Dalis tų 
šnipų veikę raudonojoj armi
joj ir amunicijos dirbtuvėse. 
Jis taipjau užsimena apie areš
tavimą dviejų vokiečių inžinie
rių ir išblaškymą bandos 50 - 
70 žmonių Baltgudijoj, kuri 
tarnavo Lenkijos žvalgybai.

Jis taipjau paskelbė ir apie 
sušaudymą už šnipinėjimą ne
įvardyto raudonosios aviacijos 
korpuso komanduotojo.

HTJNTSVILLE, Tex., 1. 2.— 
Elektros kėdėj liko nužudytas 
Clemens Matūra; €6 metų. Jis 
girtas būdamas pernai užmušė 
senmergę Kebeeca Corsey.

Prieš civilinę 
metrikaciją

Iš Salantų ir Merkinės rašo, 
kad vietos klebonai, atatinkar 
mai paruošę pamokslais para
pijiečius bažnyčiose, renką pa
rašus prieš civilinės metrika
cijos , įvedimą.

LIEPOS IRRUGPIUČIO
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ 
RAŠTINE
BUS UŽDARYTA.
♦ • ■ V '

Pradedant su LTEPOS 4 
diena ir baigiant RUGPIU
ČIO 31 diena ' Naujienų 

. Raštinė bus sekmadieniais 
UŽDARYTA.

Kasdien raštinė atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro.

TELEFONAS CANAL 8500

NAUJIENŲ
ADMINISTRACIJA.
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CIO. Piknikas ir Kiti Moteris sužeista
Dalykai Melrose Besąmončs-Gyva

> Parke
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Ji Yra femtna Pok & ficeros
• ♦ - » »■> r ’

• r • v- • * ■ ■<

Automobilių ^nelaimėje pir-
• Y*' ' s ♦ j» kr w • jr - _ "| •

Melrose Park, Ulę—i • :kubpa darbuojas. ^k^difuU,. ..
liepos 4 d. rengia naminį 8.U"kl£U

-- - ‘biokoįfiNfcmta etektaKos prietaisų
biznieriaus, gyv; 6116 West 27 
g., Gus Pok žmona Emma Pok. 
Ji taip sunkiai sužeista, kad 
puo pirnfądįęnip dar Įliejo nėra 
kalbėjusi ir į nieką nęręa^uoja, 
todėl ir asmenybė nebuvo ga
lima patirti, kol neatvyko jos 
vyras. Ji guli’ BlmhuTst ligo
ninėje, 

į •; ■
Su Emma Pok kartu važia

vęs George Vesely, 501B7 31 pi. 
užmuštą^. Jis. tarnąvo pąs real 
estatipinką Benjamin Kohout, 
Berwyn. už agentų.

Budrikę Radio 
Programas CHICAGO R. E. PINANCĖ CO 

Į0801 Edbrooke Avė., Čhicago

nikų prie 35th avė, pusę bl— 
į šiaurę nuo Divisjon St., West 
Melrose Park parkutyje.

Lietuviai ir svetimtaučiai a- 
kyliai tėmijįą šį parengimų-

Prieitam kuopos susirinki
me liko skaitytas laiškas su 
užkvietimų puo SLA 226, kp. 
dalyvauti jų išvažiavime. Laiš
kas buvo priimtas ir nutarta 
dalyvauti, bet kažin kiek daly
vavo. Vieni dirbam sekmadie
niais; kiti kitokiais savais rei
kalais užsiėmę ir panašiai.
CIO Organizuoja Darbininkus

j Vietos dirbtuvių darbininkus 
pradėjo organizuoti į CIO uni
jų, o bosai pradėjo organizuo
ti į nepriklausomų unijų. Kaip 
išrodo, tai darbininkai nei prie 
vienos, nei prie kitos per daug 
nesiskubina.

Chicagos Miesto Gy 
ventojai Per Daug 
Eikvoja Vandenį

Šį sekmadienį, t. y. Liepos 4, 
iš stoties .WČFL, 920 kil. nuo 
7:30 iki 8 vai. Chicagos laiku 
girdėsite pinikų radio programą- 
Kaip ir visados, programe da
lyvaus didžiule^ Budriko radio 
orkestrą su gražiais muzika
liais; Ifuripiąis. Bus ir Ifitų grau
žiu numerių- šiuos progrąmus, 
per 8 metus be sustojimo, lei- 
džia* <Įos. F. Budriko ra^įo ir 
rakandu krautuvė, 3417 So. Hąl- 
sted St.

Bęje, reikia pastebėti, kąd 
'naujas B.ųdriko rakandų kraų- 
tiVvęs pamas jau gatavas iy 
“Budęik Furniture Mart’" krau
tuvė įaų^ atidaryta. Adresas 
3409-11 Sq. Halsted st.—šalę dir 
džiosios krautuvės. S. .

■ • crane’-COAL.SitOt ■
5332 Šo. Long Avė.

Tel. Repųblic 8402
PpCAHONTAŠ Mine Run $7-40 
(Scręened) ........... . fonas

Tonas ..

Lh.-k
oW

. ’jy « -T- r-.-- T^T r A

žemos Kainos Kol Algos Mažos
MOKĖKIT $<

Sąlygos l SAVAITĘ* I
DR. O’CONNELL

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bąi štoruš 

arti ar
3406 SOUTH 1 6921, SOUTH '
HALSTED ST. VVESTERN’AVE.

Ya^dfi 34(J& į Hęmlpjck 5040
..y*

Grįžo iš St. Louis, xMo.

135 SO. STATE ST.

MH*.

hraukM Av. SŽ04 SiHalBtcd St. . 
rfn< JPark S234 MndlKon St.
WIX » OLOSKO 9UWPAT

Pąti- 
Shoe 
Hal-

Brjdgeport—p. Harry 
cha, savininkas Boston 
Store, antrašu -3435 So. 
sted St., buvo išvykęs
Louis, Mo. paduoti užsakymus 
vėliausios mados baltų batų 
vyrams, vaikams, moterims ir 
panelėms. St. Louise yra vie
nas jš didžiausių centrų avaly
nės išdirbystės. Dabar Boston 
Shoe krautuvė turi didžiaufeį 
pasirinkimų visokių baltų batų. 
Pats p. Paticha gryžo iš kelio
nės pereitų ketvirtadienį.
' ----- VBA

Viešųjų darbų komisionierius 
Oscar Hervvitt įspėja Chicagos 
namų savininkus ne eikvoti per 
daug vandens. Jis sako, kad 
šiemet per pirmus šešis me
nesius išrinkta $6,925,545 dąu-

• . .. • . I ’

giau negu 1929 metais per tų 
patį laikotarpį. Tų metiį tuo 
pačiu laikotarpiu buvo išrink
ta tik $6,498,094.

Ragina ne eikvoti bereika
lingai vandens karštose die
nose. -

VięnįntSUs Chięagęj Rodymas 
Pratylą# pųblĮilkai,' reikalaująųf.
2-ĘĄ IR PASKUTINĘ SAVAfTŽi.!

Sovietų Rusijos Gražiausio 
Paveikslo ;

“Nightingale”
Pirmo Visų Spalvų Filmo

S O N O T O N E 
Van Biiren arti Wąbąsh

Savaites dienomis 25c iki 2 P. M. 
—35c iki 6:30

Skelbimai Naujienose 
duodą naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.'

Moterys Eina l Poli
cijos Tarnybų.

‘ ' r. . i «.

Ketvirtadienį buvo miesto' ci- 
vilės tarnybos komisijos ekza- 
minai. Iš 1,120 moterų, norin
čių patekti į policijos tarnybų, 
ekzaminus išlaikė tik dešimts 
moterų. Iš tų keturios eina lai
kinas policininkių pareigas.

Ekzaminai artimomis dieno
mis pasikartos, nes kandida
čių nepakanka. Iš viso ^rą ’ 38 
tuščių vietų. /

Addis Furniture Co 
Pranešimas Jau
navedžiams

Addis Furniture Co., kuri 
randasi antrašu 2241 W. Ma- 
dison St., savo skelbime šian
dien Naujienose turi įdofnų 
pranešimų jaunavedžiams, ku
rie mano pradėti gyventi savo 
fliate. Jie prašomi pirma pama
tyti kų gali pasiūlyti Addis 
FuTniture Co. fliato išrepgimui 
pirm negu ims įrengimus pirk
ti. Galėsite pasikfalbėti lietu
vių kalboje ir viskų apžiūrėti 
be jokios atsakomybės iš jū
sų pusės.

Patėmykite tų skelbimų.
—VBA

DUODU ŽINOTI
Visiems draugams ir drau

gėms, kad atidariau

NAUJĄ ROAD
HOUSE

WILLOW SPRINGS, ILL. 
ant VInewood Avė.

Vienas blokas į pietus nuo 
buvusios mano vietos 
BIG TREE GROVE 

• t *

Turiu Gražų Daržą
, PIKNIKAMS

z w ’ ■ »*

Sį melų duodam daržų 
VELTUI PIKNIKAMS. JOHNMIKNIS

Telefonas 
WILL0W SPRINGS 62 

—----------- -------- ------------ /

..... ..................................... .. ............ ... .............. "-f.............■——i . i m u ■■ ■ i i

Rakandui
Namam Reikmenų

Didis July Clearance 

Išpardavimas 
Peoples Krautuvėse

SuČčdyjnąi ąuo 30% iki 45%

$100.00 vertės Parlor Setai po .... ...... $59.50
98.00 vertės miegamų kamb. setai po 56.50 
85.00 vertės valgyklų setai po .......... 48.00 
404)0 vertės-Breakfast setai po—.. . 22.50

1 65.00 vertės Gesiniai pečiai po ............ 39.50 
45.00 vertės 9x12 kaurai po........ . .  24.75

30.00 vertės loVų aųtfitai po ............. 18.75
6.50 9x12 Felt Base Kaurai ..........  ... .3.97

18.00 vertės Springsiniai Matracai .... 9.75
1.50 vertės Kukųiom Krėslai -- ------ .98

Nepaprastai didis pasirinkimas kitokių pre
kių mažiausiomis kainomis imeste.

Iriame senus rakaųdus į mainus ant naujų.
Didelė Niiolaida. Lengvus Išmokėjimai. 

. ■ ’ . ■

Patogiausia ir geriausia Krautuvė dėl namam reijkmenų.

4179-83 Archer Avė
S. Nakrošis, vedėjas 

CI1ICAŲO, ILLINOIS.
-Tufu ,IJ1- 1|»W ir-ji-.r-.-iM .‘Trr-... — * 1 ■     *«n* lL j.. i^..—r .. .   

2536-40 W. 63rd St.
M. T. Kežas, vedėjas.

^Pranešimas
Pinigų Taupytojams

SfMANO DAUKANTŲ FEŲERAL SAV.INGS AND. LOAN ASSO- 
CIATION OF CHICAGO direktorių susirinkime JM 
birelio 23, 49,37' nūtatevąta ipokjjti    Į J/
dividendų ant viąų taupymo skyrių* Dividendas 
išmpkainas PIENĄ. '

Kviečiame lietuvius- taupyti pinigus šioje bendrovėje, kur indč- 
liąi apdrausti ‘K* $5,000.00 ■.
per\rederal Savings and Insurance Cąjępjdfiąą* Wąshington,

PUODAM PASKOLAS ĄNT PIRMŲ MOpGIčIŲ 
Chicagpje ir apieUpk^se, lengvais UgipJkeHmaU dM ąųpirkimo, pa

taisymą w statybą nauju ųąiąų,' 
Dėl informacijų kreipkitės i

* * ’ET v 
9F VOUft N 3

ii

' lipDERALSAVINGS 
i-AND LOAN ĄSSOęiĄTION 

Of CHICAGO
2202 WĘST CERMAK ROAD

y'

Telephonė CANAL 8887 bEN J. KAZANAUSKAS, Rašt

im   i ii p iii i    u i i. hįiii>w .. . ■

SENIAUSIA it DIDŽIAUSIĄ 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. EuaeiKis
• ' .. r' - • jį ■ • i '

LAIDOTUVIŲ DIHEK’rOKIUS
_ A ’ ■ '    —  __ __ — -   

<

■ PATARNAVIMAS A 9
DIENĄ jĘ NAKTĮ \ f)Visi Telefonai YARDS 1741-1742 6

4605-07, i , So. Hermitą^e Avė. A (j
4447 South Fairfield Avenue v V

• TęJL LAtĄVĘTTĘ W X Ų
’ T—V 1 Gr- --A. Ą koplyčios visose O j/

■ JL_—Chicagos dalyse Vlr>
'* .1 < •'T***

Klausykite musų Lietuvškų radio pr^grAinų J^iymadieąio vakarais, f0:00 
vai, vakaro iš W.H.F,C. sfptie^ (1420 jf )---l’rąneše4as P, šaltimieras.

.........-...... >
' V i- *

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Chicagos,'
Cicero .

Lietuvių ■ 
Laidotuvių1 
Direktorių 
Asociacijos

V

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir Naktį

TURIME
■ KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

.    -II II Iii.  ........................................ Į .». lįl— į ?> 1^.,   I .       . II I I —   —•

L ■: < /G. S. P; MAŽEIKA Yard® 1139
t- 3319 Lituanica- Avenue , Phone Yards 1138
I ............ »«||'.|. ,i «■ i m.............  m i, i ■ ,ii, m i , » ii m ' ii',........... ' i. ■ 1

J. LIULEVIČIŲS
4348 So. California Ąvepue Phone Lafayelte 3572 

J ........ ■ ■■Oll ............... ........

: A. MASALSKIS 11
3307 Lįtuaiiica Ąvęnue PbQU.e Boulevard 4139
■ p 11 » ■! Į Įl|| > į|IH ■ ||l I I ................... ii

, A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

- -Į- -y, i...w.l».,į<il|. i,'^. ,, . iiįi',.11 i.l.-i iiiį._I.A...i,i ..■■.■Į.'.„....y.v!IJii i     n " ■'

p. j. laipios
3354 Sp. Halsted Street Boulevard 4089
* , . y/’ ' " ,.,-y , . . ■ - L . • • ' ■ • ? %• .• <. • . •
" n 'i ■»"; .'„■T'Z'1 I.III.I.Į iitly. i '....... ....... i .. ...................w, , .i _— i . į...

..... Phone Boul. 5203
1646 West 46th Street ; Phone Boulevard 5566

. >■ - S. M. SKUDAS '
718'West 18tl> Street ■ .-;! Phone Monroe 3377

ji., ,,«i(. X. — 7-*—

10731 S.: MieIngan Av4. ' TėJ1. Pullniai) 5703
i Pi LACHAtVlCZ IR SŪNŪS :
2314 .AVest 23ra PLacė - ■ — -
SKYRIUS: 42-4j Eapt 1Q8th Stleet

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704'Šo; Westėru-Avė.- ; Pitone Virginią 0883

Phone Canal 2515
• Tel. Pūliniai! 1270

Mrs. A n cha K. Jarusz 
' . Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd fhor
Benilpck 9252 

Patarn&uju prip 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electrię t r e a t - 
ment ir mągne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
gių omę patari
mai dovanai.

I . Ofi.o TeL Virsimi. 0036 . 
Beoidonce Tel BEVEBLY 8244 

DR. T, DUNDULIS 
GYDYTOMS IR CHIRURGAS

} ARCHER
? Ofiąo valantys: ' 

nuo 2—4 ir! nuo 6—8' vai., vakaro 
. Rezidencija:

ąm S.QVTH CVABĘMąNT AVĖ. 
VątaMta»~-9—10. A., M, Ned^hoj pagal sųtąr&v

. 1 1 ■» ' Wl»lll

DR. L E. MAKARAS
10758 S. Michigan Avė.
' R0SELAND—CHICAGO,/ ILL.

TeĮ, PULLMAN U9.M277

ADVOKATAI

A. Montvid, M. D
Wejit Town Stąte 

2400 WEST MADII
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telęfpnaa Brųnavridh 0597

> Bank Bldg. 
ISDN STREET.

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Deąrborn
Kamb. 1431-1434—Tęl. Central 4411-2
Napių ofisas—3323 $o. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį..

st.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS

♦

Telephune: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUĘ

Res. 6515 So. Rockwėll St.
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Deąrborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824
Namų Tęl«—Hyde Park 33&5

AKIŲ SPECIALISTAI
* /

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 ikį 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėiiojnis nuo 10 iki 12

3343 South , Hatefed St. ;
Tek Boulevard 1401 ,

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai nuo 2 4^1 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

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą » 

j Ofiso Tel,; Boulevard 7829 < s
Namų Tęl.; Prospect 1930

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutarti. *

Doctor Manikųs? i 
PHY&C&&8&iGE(XK $ J 
/4070 Archer Avenųe^

Tel. Viginia 1116 
Valandos: 1—3; 7—8 kasdien, iš- > 
skyrus seredą. Sekmpd, susitarus. 

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

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas, 

jūsų garantavimas.
' Optometricąlly Akių Specialistas
Palengvina akių įtupimą, kurte 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
sū elektrą, parodančią mąžiąusias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 vaL 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys ątifateomps 
be akinių. Rainęs pigiau kaip pirmu 
4712 South Ashland Av.

Phone' Boulevard 7589

• DR. G. SĘRNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TęL Yards 1829 .
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis pagal sutartį.
8

Kiti Lietuviai Daktarai

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a,m.

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS ’
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau-, 
sius metodus X-Ray ir kitokius ęle- 
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
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:

Superior 9454 ar Cęntrąl 7464

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Ofiso Tel. Bųulęvafd 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ifiso valandos nup j-3 nuo 6:30-8:30 

Ned§lipmis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD, 

Tel. Kenvvood 5107

phone CANĄL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

2201 West 22nd Street
V-FnJps- nuo 1—3 Ir 7—8 

Seredomūs ir ncdčl. nagai ■sutartį' 
Rez. 6631 So, Califo n'a Ate įue

Telefonas itepuMlė 7868

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH 'KĖLLA
' . ; H.’NTIHTAS

6558 So. Western Avė.
Valdės . . 0 iki 8 vakskb .

Seredoj pagal sutartį.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729. So. Ashland Avė.
2-rps lubpjs 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo- 2 iki 4 
vai. po piet ir nup 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėiiomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MID.WAV 2880
:----------------------- .--------------------------—- --------------------■ '

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND ĄVĘ.

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12
Rez, Telęphone PLAZA 20Q

. —■■ ■■■— r*1 • *••• * -•■■■ ........ m m.

.• z t tTk Sugrįžo .. J •
Medienos Mokslo Seimo, Atlantic City 

Pi aM kuoja 80 nj?tų 
Reumatizmas ir Širdies Ligos 

v jo Ppvinlyhė
VapMdn.s: 1t-’2 A-M-, 2-4.. 7-8 P. M. 

Reziden^i-G 1638 So. 50th Avė.
Tel. Cicero 3656 

Ofisas 4930 Weat 13th Street 
Cicero, 111.
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I Diena Iš Dienos
Išvyksta 
Atostogoms

» ■ J- . ‘ i

Drg. A. Kundrotai ir Nora 
Skamarakaite, nuo 6829 Calu- 
met yavenue, šiandien išvažiuo
ja atostogoms. Kartu su jais iš
vyksta ir brightonparkiečiai 
pp. A. Shimkai. Visi penki ap
sistos “kempinti” prie Fox Ri- 
ver, netoli St. Charles, III.

Drg. Kundrotai yra gerai ži
nomi veikėjai progresyviškose 
organizacijoje. 
' • -4* ■ i . g

Į ežero Lake DelaVan pa
kraščius, Wisconsine, atosto
goms išvažiavo p. Elizabeth 
Mitchell su duktere Aldona, nuo 
2038 West North avenue. Jos 
ten atostogaus apie dvi savai
tes laiko., Gyvens, vasarnamyje 
Northsidės biznieriaus Jono 
Grigaičio, kuris ties 3800 Ar- 
mitage avenue užlaiko salę ir 
alinę. (Sp)

prie 2462 Bluev Island avenue.
• Rep. B. P. '

v

Ir vęl kėlės ir dovanos 
pniai * Pratapienęi

Praeitą metą birželio' 28 d. 
pp. M. ir M. Pratapai, gyveri. 
25ČŽ3 W. 45th PL, minėjo s&vo 
25 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Buvo suprašyta daug 
svečių; daug buvo, dovanų, dar 
daugiau svečiams smagumo.

Šiemet, kada suėjo anų iškil
mių metai, gal pp. Pratapai ir 
bitftų tai užmiršę, - bet?budrus 
draugai to negalėjo (padaryti. 
P-ia Švedienė, duktė Bronytė,. 
jos draugas John Schultz ir p. 
Bruno Švedas lyg dovanų dė
dukai virste suvirto pas pp. 
Pratapus su dovanomis ir gė
lėmis. Paskui jų ir p. Jonas 
Pratapas, brolis, pp. Kairiai su. 
šeima ir kiti. Ant galo ir p-as 
Matas Pratapas, jaunasis. Tai
gi ir vėl vaišės iki pat vėlybos 
nakties.—J.

Šius, tur būt, njekur kitur ne
vyks kaip į Sand Dunes saulė
je pasimaudyti. Tai jo mėgia
miausias sportas. —D.

- Gėu

Antanas Butchassti Dam 
brauskais išvažiuoja į 
Sodus, Mich.

BRIGĘTON PARK.
rai žinomas biznierius Antanas1 
Butchas, užlaikąs . geležies 
krautuvę adresu 4414 S. Rock- 
well-st. ir bridgepoYtiečiai Stan-. 
ley ir Veronika Dambrauskai, 
kurie turi groserio biznį adrė- 
sii 2857 iŠo. Emerald ave.^ iš
važiuoja į SodiVš, Mich. Vadi
nasi, šie visi žymus biznieriais 
šventes praleis. Michigan vals
tijoj. . /

P-ia Marijona Butchas. irgi 
norėtų būti tos smagios kelio,- 
nės dalyviu, bet turi prižiūrėti 
namus ir biznį. —Rep. B. P. ;

... . .... ................. —■
X' ' . . . . .4 J . • • - A

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

• , c ' L ■' ... -v
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P. Jablonskienė naujai 
išpuoštoj tavernoj

’' '■ I. .
•77----------- r

CICERO. — P. Jablonskienė 
turi patyrimą taverno , biznyje. 
Nuo šio mėnesio 1 dienos nuo 
partnerio atsiskyrė ir įstojo į 
savistovų biznį. Biznį atidarė 
naujai išpuoštoj krautuvėje S. 
Kielos name, 4843 W. 14 g.

Ji yra linferriaus budo mo
teris; manau, jai biznis čią sek
sis gėriau, negu senojoj vietoj. 
Mat, 14 gatvė yra musų bizhia- 
viete. y

i ; ■ .. ’• . \ su

Persikėlė ir MichuL’s su \
Balčaičiu -

Išvažiuoja atostogoms 
pp. Štormai

Žinomi Westsidės biznieriai 
pp.. Alex ir Ona Štormai iš
vyksta atostogoms į Indianos 
valstiją. Jie vyksta pas savo 
draugus pp. Jankauskius, ku
rie tenai turi gražų ūkį. Taigi 
ten ir šventes praleis.
' Pp. Štormai yra draugiški 
žmonės, už tai juos gerbia ir 
kiti. Jie turi tavernos biznį

Vyks į Wisconsiną 
nepriklausomybės šventei 
praleisti 

t *

Visi jau laukiame Suv. Valst. 
nepriklausomybės šventės. Dau
guma turėsime net trijų dienų 
šventę. Tad vyksime kur kas 
įmanydami. Turi planus suda
rę ir pp. Undraitis, Snieginis 
ir Antanaitis. Visi jie turi ir 
po gražų automobilį. Jau sutar
ta kartu su šeimomis vykti i 
Wisconsino valstiją ir tenai 
laiką praleisti. O. Frank Luko-

Išvyko atostogų
šiandien rytą išvažiavo 

stogų • ponai Lapaičiai (J, La
paitis dirba “Naujienose”) 
drauge su p. J. Luku. Lapai
čiai dvi savaites praleis Eagl'e 
River, Wis., o Lukas yra pa
sirengęs vasaroti ištisus du mė
nesius Woodboro, Wis. * Grįš 
jis į Chicago tik rugsėjo pra
džioje.

J. Lukas verčiasi auksinių 
daiktų, laikrodžių ir' deimantų 
pardavinėj irtlitf.

ato

CICERO. — Michulis su Bąl- 
caičiu sėni taverno biznieriai, 
taipgi persikėlė į naują vietą, 
būtent, į 1401 S. 51 et.

I » 5 A -r. ’ • . - 1 ■ • • / f ■ • ••

Į: jų senąją vietą, 1409 S. 49 
avė., atsikraustė p,- Bruno Mą- 
silunas, 'apylinkei gerai žino
mas biznierius, kuris neseniai 
vedė p-ią Zabolinskienę. Biznis 
jiedviem gerai sekasi, nes abu 
patyrę vertelgos. —D.

Dvi Moterys Gaus 
$10,000 Už Nuosto
lius iš Tabako Firmos 

---- -------- — ' ? I 
z Ketvirtadiėnį fėderalio tei
sėjo Charles Ę. Woodward teis
me prisiekusieji posėdininkai 

r •

atiteisė dviem moterim $10,741 
už nuostolius iš P. Lorillard 
kompanijos. Nuostoliai pasi
darė kompanijos tr'okui įvažia-i 
vus į moteriškių automobilį.

Viena iš jųdviejų yra Julia 
Gross, gyv. 3026 {N. Hamilton 
avenue, kita Doris Roderick nuo 
2414 N. California avė, Pirmo
ji gaus $7,000.00, antroji $3, 
000.00. Likusioji sumos dalis 
$741 skiriama * už automobi- 
liav/s • sudaužymą*

Nelaime \ atsitiko 1935 mes
tais rugpiučio 17 d., važiuojant 
12. keliu netoli Wisconsino val
stijos ribų. Lorrillard . yra 
viena iš stambiausių Amerikos 
tabako išdirbimo kompanijų.

Norėdami parduoti arba pirkti 1 
real estate kreipkitės i mus. Per- 1 
kam ir parduodam real estate ir 1 
morgičius.' x . I

INFORMACIJOS DYKAI.
CHICAGO R. E. FINANCE CO. 1 
10801 Edbroųke Ąve., Chicago 1

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

.-------------------- ------------ *----------...... —-------------- f—-U>

Liepos Menesio

Išpardavimas 
RADIO

Progress Krautuvėje
Naują Radio Kainos Sumažintos 

Iki Pusės!
$129.00 Nauji Philco Radios
' po .............. . . $69.50
125.00 Nauji R.C.A. Rad'oa 

po.. ..................... 64.50
119.50 Nauji Grunow Radios 

po .............  59.50

98.00 Nauji R.C.A. Radios 
po .. ...............  44.50

75.00 Nauji Philco Radios 
po ........    39.50

69.00 Nauji Philco, Zenith,
R.C.A., Victor ir kiti'Ra

dios po..........  .... 32.50
Naujų Midget Radios pasirin

kimas už pusę kainos
po $5.00, $7.50, $9.75, ctc.

Pilnas pasirinkimas 1938 radio's PMILCO, 
R. C. A., VICTOR, ZENITH ir kitų už 

mažiausias kainas
Didelė nuolaida už senus radios į mainus ant 

naujų. Lengvus išmokėjimai.

3224 So. Halsted Street
Tel. VICtory 4226 Chicago, Illinois-

J. KALEDINSKAS, Vedėjas

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

Areštavo “Pakvai
šėlį” Padegėją

Jack-Chicagos Policija suėmė 
son, Kuris Kaip Spėjama Yra 

30 Padegimų Papildęs

Marąuette Manor Wine & 
Liąuor Krautuvė

MARQUETTE PARK. — Tik 
ką . dabar atsidarė likerių san
dėlis ir tavernas adresu 2458 
W. 69 St. Vadinasi, visai nau
ją savos rųšiės biznio kombi
nacija.

Valdytojai §ię>s naujos įstai
gom labai mandagus žmonės. 
Gero jiems pasisekipio!

. Rep. ®. P.

1936 Metų Mokesčių 
Bilas Išsiuntinės A- 

teinančią Savaitę 
\ 1 * ... . ’ •> 

■ 1 . . . . z' . ■ . • ‘ .

Ateinančią savaitę, neanks- 
čiau kaip antradienio, apskri
čio iždininkas pradės išsiunti
nėti 1936 metų mokesčių pra- 
nešimu’s. Išsiuntinėjimas, ma
noma, užsitęs iki pabaigos šio 
mėnesio.

Pabaudas už nesumokėjima, 
manoma, skaityti tik nuo ku
rios nors dienos rugpiučio mė
nesio.' '

Ketvirtadienį Chicagos poli
cija areštavo vieną “pakvaišu- 
sį padegėją”, kuris yra įtaria
mas 30 įvairiausių^ padegimų 
papildęs,z Viename iš tų pade
gimų žuvo net penki žmonės; 
Jis yra R. Jackson, 48 metų- 
amžiaus. Be to, jis kaltinamas 
ir už įvairias vagystes.

'Suimtasis prie kaičios nepri
sipažino. Jis, girdi, Cincinna- 
ti, O., truputį buvęs užgėręs, o 
kai pabudęs, pasijutęs Chica- 
goj esąs.

Jį policija suėmė YMCA ho- 
tely, perimdama jo telegramą, 
kurią jis siuntė į Cincinnati sa
vo motinai. Jis iš motinos pra
šė pinigų prisiųsti.

l-tai Liepos Progress 
Bendrovė Ruošia Šau
nų Radio Programų

Naujas atsišaukimas

laikasArtinasi * nSfrialomis
’ ’ ■' gt jįl '"'A.

Už mėnesio ar1 kito ateis šien- 
kuria ne 

vienas kuris kan^ii^flsj. Ieško 
priemonių, bet * rastinegali. 

* ... .4 , t

Liga nepagydoma. Kasmet, ji 
pasikartoja ir taip ji vargina 
savo auką. 0 vienok galima ir 
nuo jos kaSp»kur pasislėpti. 
Praeitą metą išvykęs į Wiscon- 
sino valstiją praleidau visą tą 
laikotarpį, t. y. penkias savai- 
tęs ir jokio- blogumo nejutau. 
Taigi nuo. ligos pabėgau, c

Tad kam tatai rupi, atsišau
kite.. Susitarę galėsime išva
žiuoti ir kartu* išvengsime tos 
nepaprastos ligos. Rašykite: 
Antanas Linge’ 4835 W. 14 g., 
Cicero, I1L —U.

ligęs laikas. ^Tąi.'į liga 
vienas kuris ■ kan%iri

Atlv. Frank Christenson 
perkelia biznio vietą

CICERO.—Advokatas Frank 
Christenson perkelia’ savo ofi
są 4839 W. 14th g. Jis atlieka 
viską, kas .tik rišasi su teismo 
reikalais p. Kielos name.

Jauno advokato tėvas yra 
mitęs. Tarp lietuvių jis turėjo

yfa Veik&& >^da"šyra veikas; ^Matomai, ir sųnup 
eis tėvo pėdomis. Linkiu geros 
pasekmės

Viso Gyvenimo Proga!
' Vėl sakome, pirk sau karą tiesiog iš U. S. Auto Finance 
Company, didžiausios Chicagoj automobilių finansavimo 
bendrovės ir sutaupyk daugiau k^ip pusę.

Kiekvienas karas, kurį mes parduodame yra tikras, ga
rantuotas, už skolą atgautas automobilis.

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

Pats gražiausis ir didžiausis vėliausių automobilių mo
delių pasirinkimas tokiomis kainomis, kokioms antrinin
ką nerasi niekur visose Suv. Valstijose.

Šį pareiškimą mes pilnai garantuojame
20 metų finansuojame automobilius ir tūkstančiai ant 

tūkstančių patenkinti kostumeriai yra jūsų pasitenkinimo 
garantija.
1937 Terraplanes, 1936-1937 Buicks, J936 Chevrolets, 
1936 Fords, 1936 Packards, 1936 Pontiacs, lC37*ir 
1936 Plymouths, 1936 Grahams, 1936 Dodges, 1936 
Lafayettes, 1936 Hudsons, 1936 Oldsmobiles — už 

t ■'»

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 klaipo įmokesnį ir kitą 

galite mokėti mažais mėnesiniais išsimokejimais per 2 
meltii. .

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 63rd St.;-kampas Loomis

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

Už padėtus Pinigus Pirm July 11-tos 
Nuošimtis Rokųosis nuo July 1-mos.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkoriuš ir

- stogų dengėjas.
' : < <.,■. • ■ i

Leonas Roofing Co.
3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250

3224 So

programo

Rytoj, nedėldienį yra ruošia
ma specialiai 4th of July grą
žus ir įdomus radio programas, 
kuris reguliariai yra leidžiamas 
kas nedėldienį, 11-tą valandą 
prieš piet, iš stoties WGES, pa
stangom Progress Furniture 
Company Krautuvės, 
Halsted Street.

' Teko nugirsti, kad
išpildyme dalyvaus grupė žy
mių daininkų ir daininkių su 
specialiai parinktom gražiom 
dainom. Bus smagios muzikos, 
žinių ir svarbių pranešimų. 
Klausytojai bus ypatingai sudo
mėti prekių vertybėms,, kokias 
dabar Progress Krautuvė pasiū
lo, tęsdama didį July Clearance 
'Išpardavimą, kame visiem yra 
progos pasipirkti įvairių na
mams reikmenų su dideliu pi
nigų su^taupymu. Nepamirškite 
pasiklausyti. Rep. J.

T A I S O M
IR DENGIAM

ATLIEKAM VISUS BLeKORIU 
DARBUS

LESNIAK
1802-06 W. 18-ta Gat.

TELEFONAS GANAL 9569 • 
Apskaičiavimai dykai—kainos žem 

mosi Darbas garantuotas.

Lawn Manor Gurrency Exchange

A■ f — Dėlko Patartiną1O Atsakymu ]
! STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF ^tTGAĘO: 

jT 1. Išmokam 4%
2. Kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki $5000.00
3. Gryna Lietuvių ištaigaZjįCTęreMę 4. U. S. Government priežiūra
5- Nereikia laukt 2 arba 3 metus gauti Apfa Mes išmokam. be jokio 

/ nurokavimo kas 6 mėnesiai. Sausio “ 717 ir Liepos mėn.
6. Nėra Saugesnės įstaigos
7 Padėti pinigai.niekados negali žūti 

Depresija negali pakenkti
X 9. Reikalaudamas padėtus pinigus gali atsiimti

, 10. Skolinam pinigus ant saugių pirmų morgičių nuo 1 iki 20 metų

ŠTATEMENT OF CONDITION AS OF JUNE 30, 1937
ASSETS:
First mortgage real estate loans .............
Share loans ............. ................................................
Real estate owned ...... ...........................................
Real estate sold, on contract ................... .... ..
Stock in Federal Home Loan Bank ..............
Cash on hand and in banks ......    .....
Furniture and fixtures ......... ............................
Accounts receivable ............. ................................

■ . . TOTAL ASSETS .........

LIABILITIES: ‘
Totai shareholders’ interest .... ............................
Advąnceš from Federal Home Loan Bank ..

' Taxes ačcrued on real estate owned .............
.■ Accounts payable ........ .......................... .................

• . Loans iri process . ............................ ..............
, < Reseryę for uncollected interest .....................

Bonus for installment thrift shares .................
- Undivided profits .......................................... ...

RESERVĘS:
Foj income collected in advance ...

' ,V1 For Federal Insurance .........................
For Contingencies .... ............................
For Real Estate ...................  ...

. Totai reserves ............... .......... ................
; TOTAL LIABILITIES ..........

■.*\ ■' ■

- z• f- ’
July Į-mą išmokėjom 4% už 6 mėnesius viso $27,482.00.

Standard Federal Savings & Loan Associalion
OF CHICAGO

2324 South Leavitt Stręet, kampas 23r<f Place
JUSTIN MACKIEWICH, President. HELEN KUCHINSKAS. Sccretary.

$2,049,202.82 
1,500.00 

14,529.57 
25,669.24 

. 35,700.00
... 120,602.34

3,013.00 
394.85

$2,250,611.82

$1,547,604.76 
419,875.00 

303.46.
1,645.75

... 132,100.56
2,741.75 

372.29 
9,959.68

$64,660.57
6,842.49

48,387.10
16,118.41

. $136,008.57 
$2,250,611.82

čekiai
Išmainoma,
Bankų •
Money
Orderiai, <1
Mokėkit p .I*•
Gazo, šviesos 
ir Telefonų, Bilas čią.

OFISUOSE* PAS

f H Hal«°
3145 W,_ 63rd St.
Arti Kedzie Avenue.
....... . I • 'I 'in- n ' I' įi|v| .i

PHONE
IyCP* ęemlock

4300
VALANDOS
9 A. M. IKI 

8:30 P. M.
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Čigoniška Politika
Sovietų Sąjungoje “sugedusio” kraujo nuleidimai vis 

dar nesiliauja. Europos laikraščiai mirgėte mirga nau
jais parnešimais apie kenkėjų ir šnipų likvidavimus., Va
dinasi, jų sušaudymą. Tos žinios yra skelbiamos ir Ame
rikos laikraščiuose.

Komunistams tai baisiai nepatinka. Nepatinka ypa
čiai todėl, kad dėlei tų sušaudymu yra daromi ir komen
tarai. Būtent, kad Sovietų Sąjungoje vis dėl to nėra vis
kas tvarkoje, jeigu reikia periodiškai “kraujas nuleisti,” 
atseit, dar visai neseniai aukštinamus bolševikų žymius 
vyrus prie sienos statyti.

Kaip žinia, dar visai neseniai “sugedusio kraujo” 
nuleidimas buvo laikomas visai geru vaistu nuo visokių 
ligų. Tačiau šiandien kultūringi žmonės jau žino, jog tąs 
rūšies vaistas gali ligoniui daugiau žalos padaryti, nei 
gero.

Jei sugedusio kraujo1 “nuleidimas”, netinka atskiram 
individui, tai jis juo labiau netinka visai valstybei. O 
jeigu vis dėlto tai daroma, tai aišku, kad valstybės orga
nizmas genda ir jis bandoma gydyti senoviškomis prie
monėmis, kurios jau yra atgyvenusios savo dienas.

Tačiau komunistai stengiasi mus įtikinti, jog Sovie
tų Sąjungoje viskas tvarkoje. Girdi, likvidavimas vieno 
kito išdaviko, šnipo ir kenkėjo tik dar labiau sustiprins 
darbininkų tėvynę. Be to, nėra jokio reikalo sielotis dėlėį. 
Sovitų Sąjungos- įvykių, nes kitur dar blogiau. Esą, Ja
ponijoje prieš kiek laiko įvykęs tikras sukilimas: keli 
m misteriai likę paskersti, o premjeras kelias dienas tu
rėjęs slapstytis. '

Vadinasi, sielotis nėra ko, nes kitur yra dar blogiau 
nei Sovietų Sąjungoje! Tai labai kreiva logika, nes tuo 
budu mes viską galėsime pateisinti. Mes visada surasim, 
kad “kur nors kitur” yra blogiau ar kieno nors būklė 
dar blogesnė.. Tąsyk mes vaidinsime ano optimisto vaid
menį : “Aš yerkjau, nes neturėjau batų, kol pamačiau 
žmogų, kuris neturėjo kojų.” '

Laisviečiai trimituoja apie nepaprastus Sovietų Są
jungos atsiekimus įvairiose pramonės šakose.. Girdi, štai 
per paskutinius penkerius metus liko pastatyti 5,000 nau
jų fabrikų. Tai juk milžiniškas dalykas. Daug nepapras
tų darbų padaryta ir kitose gyvenimo srityse. Kodėl tad 
apie tai nekalbėti ir nerašyti?

Kada “Laisvės” redaktoriai “penkiais tūkstančiais 
naujų fabrikų” bando įtikinti, jog. Sovietų Sąjungoje vis
kas yra tvarkoje, tai jie mums primena aną čigoną, ku
ris stengiasi valstiečiui savo arklį įpiršti. Valstietis, ap
žiūrėjęs čigono arklį, sako: “Bet juk tavo arklys aklas!” 
O čigonas į tai atsako: “Taip, taip, ponuli, tai bent šau
nus kaklas!” ‘į. \

Tas čigono argumentas, žinoma, negali nė vieno su
klaidinti: kiekvienam zaišku, jog “šaunus kaklas” neat
sveria to ydingumo, kad arklys yra aklas. Lyginai taip 
pat penki tūkstančiai naujų fabrikų nieku būdų nepatei
sina stų skerdynių, kurios paskutiniais keliais' mėnesiais 

•vyksta Sovietų Sąjungoje.

Daug rašoma apie Ispanijos kruvinus įvykius. Ne
trukus jau bus lygiai metai, kaip su Vokietijos naciais ir 
Italijos fašistais susitarę Ispanijos genei-olai pradėjo su
kilimą, kad galėtų nuversti teisėtai išrinktą demokratiš
ką valdžią. Tasai karas jau pusėtinai išgarsintas.

Bet štai apie trejetą mėnesių vyko kitas karas,, apie 
kurį laikraščiai visai nieko nerašė. Tik kai tas karas li
ko beveik visai likviduotas, tai spaudoje apie jį pasirodė 
trumpi pranešimai Būtent, kad turkų diktatorius Ata- 
turk. sutriuškino kurdus ir nuvijo juos į kalnus.

Kurdų sukilimas Turkijoje prasidėjo prieš keturis 
ulėnesius. Įvyko sukilimas dėl to, kad kurdai pasipriešino 
mokesčiams, kuriuos užkrovė turkai. Diktatorius Ata- 
turk ryžosi “pamokyti” nepaklusnius kurdus ic pasiun
tė armiją. Sukilėlių malšinimas truko apie trejetą mėnė- 
sių. Per tą laiką buvo įvesta tokia cenzūra, kad pasau
lis beveik nieko nežinojo, jog Turkijoj vykstą tikrąja- Jei to

. ų ..
s.T. i“,—ų

ąpie tai paskelbti trumpi pranešimai. Tasirodė, kad pei^ 
tris mėnesius turkai Išžudė apie 5,0Q0 kurdų!

Tai rodo, jog dar ir šiąhdiėp gali vykti “slaptį ka
rai,” apie kuriuos pasaulis tik vėliau sužino. Kreditas dė- 

», žinoma, tenka budriems diktatorių valdomų kraš
tas. Tik kai kurdų sukilimas liko* likviduotas, tai buvo tų cenzoriams. • -

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

k S® 
. 18c 

75c

Chicago je—paltu:
Metams
Pusei metų
Trims mlnesiams
Dviem mėnesiams ---- ------
Vienam minėsiu! .......--------

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija ----- —------
Savaitei
Menesiui -----................-------

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu: ",

Metams ....------------------------ $5.00
Pusei metų ................... ...-----_ 2.75
Trims mėnesiams ____     1.50

i Dviems menesiams ....;-------- 1.00
Vienam mėnesiui. ................ / .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

(Atpiginta)
Metams ...................  — $8.00
Pusei metų  ..................  4.00
Trims mėnesiams ..........  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

>
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Apžvalga
RAŠYTOJŲ LAIŠKAS

NACIAMS

Sinclair Lewis yra vienai į- 
žymiausių Amerikos rašytojų. 
Prieš kelisx yietus jis laimėjo^ 
Nobelio literatūros dovaną. O 
ta dovana paprastai yra* skiria-- 
ma įžymiausiems pasaulio ra
šytojams. Tokiu budu literatū
ros pasaulyje Lewis yra plačiai 
žinomas. Jo raštai yra skaitomi 
ne tik Amerikoje, bet ir visose 
kultūringose šalyse.

Sinclair Lewis daugiausia ra
šo romanus ir apysakas. Tačiau 
kai kurie jo romanai liko su- 
dramatizuoti ir yra vaidinami 
scenoje. Pavyzdžiui, ■ jo romaną 
“Dodsworth” scenai pritaikė 
Sidney Hovard, atseit, iš to ro
mano padarė dramatišką veika
lą, kuris yra išverstas ir į vo
kiečių kalbą.

Vienas Berlyno teatras sumai
nė pastatyti ,“Dodsworth” sce
noje. Tačiau ‘teatro vedėjas su
sidūrė su labai rimta “proble
ma,” kurią jam būtinai reikėjo 
išspręsti pirm nei jis galėjo vei
kalą scenoje pastatyti. Dalykas 
toks, kad vokiečių teatruose ga
li būti vaidinami kuriniai tik 
tų autorių, kurie gali įrodyti, 
jog jų gyslose teka grynai “a- 
rijoniškas” kraujas. Teatro've
dėjas tad ir parašė laišką ra
šytojui Sinclair Lewis ir dra
maturgui Sidney Hovard, kad 
jie prisiųstų įrodymų apie savo 
“arijoniškumą,” nes kitaip jų 
veikalas negalėsiąs būti scenoje 
pastatytas.

Amerikos rašytojai tik ir lau
kė tokios progos, kad galėtų 
iškirsti^isdaigą (šposą)' vokiečių 
naciams. Nieko nelaukdami, 
Berlyno teatro direktoriui' jie 
parašė tokį laišką:

“Malonus p. Bartsch: į • »
Labai apgailestaujame, kad 

negalime prisiųsti paliudiji
mų, kurie laiduotų, kad'mes 
esame ari jonai. Niekas juk 
negali tikrai pasakyti, kas 
buvo miusų senoliai per pas
kutinius kelis šimtus metų. 
Mes apie savo senolius tik 
tiek težinome, kiek Hitleris 
žino ‘a*pie savuosius.

Atsakydamas į šį laišką, 
malonėk vartoti musų tikras 
ir, legališkas pavardes: Sid
ney H6rowjtz, Sinclair Levy.

Su eikra pagarba,
v Sidtney Haward, 

Sinclair Lewis.”
■ ✓

Jei p. Bartsch yra bent kiek 
inteligentiškas žmogus, tai skai
tydamas šį sarkastišką Ameri
kos rašytojų laišką jis turėjo 
parausti, kaip išvirtas vėžys. 
Bet nuo statymo “Dodsworth” 
Berlyno scenoje jis vis deltų, 
tur būt, turėjo atsižadėti. x

NAUJAS “PROFESORIUS”

Pasakojama, kad. šešioliktaine 
šimtmetyje Italijoje gyvenęs 
kunigaikštis Alfonso d’Este, 
kuris buvęs gana išmintingas 
ir protingas žmogus. .Vien^ gra
žią dieną tam kunigaikščiui at
ėjusi mintis į galvą patirti, ko
kia profesija yra gausingiausia, 
Jis tikėjosi tikslių informacijų 
apie tai gauti iš savo dvarionių, 
•Vienok juo daugiau su jais kal
bėjosi, juo visas klausimas da
rėsi painesnis. Ginčai buvo 
karšti ir truko labai ilgai, bet 
jie nieko neįrodė. Pagaliau dva
ro j uokdatys' dovelle pareiškė A 
jog medicina turi daugiau “pro-* 
fesorių” nei bet kuri kita pro
fesija. Jis pasiryžo tatai ir įro
dyti. > ’ x

Kitą dieną jis atsikėlė gana 
anksti. Apsirišo žandą skepetai
te if išėją į gatvę. Pirmas pa
žįstamas,kurį jis; sutiko, tuoj 
pradėjo klausinėti, kas su jo 
žandu pasidarė. Patyręs, jog 
dantį gelia, tuoj pradėjo reko
menduoti “geriausius vaistus,” 
kurie ligą, kaip su ranka ati
ma.

Kelių^yalandų būvyje GoveKle 
sutiko apie porą’ Šimtų pažįsta
mų, ir kiekvienas tų pažįsta-' 
mų rekomendavo geriausius sa
vo vaistus, kurie tikrai “mači- 
na.” ,

Grįžęs, j palocių, Govelle su
tiko kunigaikštį, kuris irgi pra
dėjo teirautis, kas su jo žandu 
pasidarė. O kai juokdarys pra
dėjo skųstis skausmu, tai ir ku
nigaikštis ėmė rekomenduoti 
savo “geriausius vaistus.”

Tąsyk Govelle nutraukę raiš
tį ‘ir pareiškė: “Tamsta, kuni
gaikšti, taip pat medicinos ‘pro
fesoriams* priklausai ir bandai 
ligonis gydyti.” Po to juokda
rys parodė visus “receptus,” ku~ 
rius jis surinko tik per kelias 
valandas, ir pareiškė, jog dabar 
negali būti mažiausios abejones, 
jog medicinos “profesorių” yra 
daugiau nei bet kurios kitos 
profesijos atstovų.
® Ne tik šešioliktas šimtmetis 
pasižymėjo Visokių “profesorių 
ir profešorkų” gaUsingumu, bet 
jų yra apsčiai ir šiandien. Ir 
juo kraštas mažiau kultūringas, 
juo daugiau yra “daktarą,” ku
rie tariasi labai daug nusimaną 
apie visokias, ligas.

Dabar susįrhdp naujas “pro
fesorius,” kuris per kelisf metus 
Sovietų Sąjungoje begyvenda
mas įsitikino, jog iš “bobiškų” 
vaistų juoktis nedera, nes jie 
kartais labai '“mačina.” Tas 
“profesorius^ Įfc; V.; Žalpis Chir 
cagos komunistų laikraštyje iš
drožė ilgą pamokslą apie nami
nius! vaistus ir/ąpie tai, kaip jo 
vienas draugas^ bobiškais vais
tais- išgelbėjo savo “vidurius,” 
prie kurių clfiAlrgas taikėsi su 
peiliu. O tie bobiški vaistai bu
vę visai paprasti: kanapių gru
dai ir vanduo. .

I-

Taigi dabar viskas aišku, kUip 
ant delno: jei kieno viduriuose 
prądeda siausti “revoliucija,” 
tai tuoj reikia Saujomis kanaž- 
pių grudus valgyti ir vandeniu 
užsigerti. /

• ž

P. V. žalpis žino ir daugiau 
labai “pamačlyvų’’ vaistų, ku-t 
riuos jis rekomenduoja savo 
skaitytojams. Be to, jis kviečia 
visas bobas tirti naminius vais
tus ir skelbti pasauliui, kad jie 
tinka toms ar kitoms ligoms 
gydyti.

Reikia stebėtis iš laikraščių, 
kuris tokias' nesąmones deda, o 
juo labiau iš “taVorščiaus” žal- 
pio, kuris vięnų tarpu Minske 
kažkokiais “kultūriškais reika
lais” rūpinosi. Iš to rašto aiš
ku, kad Žalpis, per tuos kelis 
metus' ’ begyvendamas Sovietų 
Sąjungoje, nė kiek neįprotejo, 
Kaip tik priešingai, — atrodo, 
kad jis pradeda regresuoti ir, 
yisaį galimas daiktas, jog ne
trukus jis susilygins su tomis 
bobomis, kurių >“labai pamačly- 
vus” vaiątus j is geria.'

MIRĖ JUOŽAS KAIRIŪKŠTIS
;' .....
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Kaune mirė seniausias Lietu
vos mokytojas Juozas Kairiūkš
tis, kuris per ilgą savo gyveni
mą daug nuveilcėr Lietuvos ge
rovei. štai jo trumpas nekrolo
gas, kurį išspausdino vienas 
Kauno laikraštis: ,v

- 1
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“Kaune mirė, po keliones 
Okupuoton * Lietuvon, senas 
veikėjas pedagogas Juozas 
Kairiūkštis, gimęs 1855 m. 
kovo 5 d. Pakuonio valse/, Gi- 
rinįnkų km. Mokytojo moks
lą baigė 16-kos metų Veiverių 
mokytojų seminarijoje ir, 
kaip gabus žmogus, buvo prie 
seminarijos paliktas pavyzdi
nės pradinės mokyklos vedė
ju. Jis šioje mokykloje mokė 
dešimts metų, drauge dėsty
damas ir seminarijoje, čia jis 
pradėjo ir lietuviškąjį visuo
meninį darbą, žadindamas 
jaunime susipratimą. Nuo 
1880 m., apie dvidešimtį me
tų, J. Kairiūkštis buvo Seinų 
vidurinės mokyklos mokytoju 
ir kunigų seminarijos profe
soriumi Seinuose būdamas, 
uoliai platino iš Prūsų gau
namus lietuviškuosius laik
raščius ir knygas. Dėl to kar- 

< tą jį kratė iš Suvalkų atvykę 
rusų valdininkai. Apie busi
mą kratą velionį įspėjo patys 
rusų žandarai; kurie J. Kai
riūkštį, kaip gerą žmogų ger
bė.

Seinuose dirbdamas, J. 
K-tis išlaikė prie Vilniaus 
mokytojų instituto egzami
nus ir įgijo vidurinės mokyk
los mokytojo cenzą. Nuo 1903 
m. J. K. dirbo vėl Veiverių 
seminarijoje. Dėstė matema
tiką ir lietuvių kalbą. 1905 
m., rusų mokytojų valdžiai 
įskųstas kurstąs mokinius 
daugiau reikalauti lietuvių 

. pamokų, buvo iš tarnybos 
pašalintas. Kurį laiką dirbo 
mokytojo darbą .Lenkijoje.

■ Nuo 1910 metų gyveno Vil
niuje, kur mokė 'įvairiuose 
kursuose ir gimnazijose lie
tuvių kalbos, drauge dalyvau
damas visuomenės darbe.

Karo metu J. K. gyveno 
Voręneže. Ten buvo lietuvių 
gimnazijos mokytoju ir mo
kinių bendrabučio vedėju. 
1918 m. grįžo į Vilnių ir li
gi 1926 metų buvo lietuvių 

'' 'mokytoj ų seminarij os direk
torium. Lenkams seminariją 
uždarius, J. Kairiūkštis nete
ko darbb ir, vaikų kviečia
mas, išsikėlė į Kauną. Moky
toju J. K. ištarnavo 54 me
tus. Išaugino aštuonetą vai
kų, visus j išmokslinęs: inži
nierių Kazimierą (Vilniuje 
miręs), gydytojus Vladą ir 
Joną, pedagogą Stanislovą, 
menininką Vytautą, gimn. 
mokytoją Aldoną, meno isto
rijos) daktarą Aliną ir moky
toją Jonę.

Velionis buvo kilnios sielos 
žmogus, geras mokytojas — 
lietuvis, nevienam tautiečiui 
nurodęs tiesų kelią j lietuvy
bę. ' .

Palaidotas birželio 15 d. 
Kauno kapinėse, šeimos ir 
visuomenės gausingai palydė
tas.”

PUTNA NORĖJĘS Iš ŲENKŲ 
VILNIŲ ATIMTI

Ryšium su generolo Vytauto 
Putlios sušaudymu “Trimitas” 
prisimena tuos laikus, kai Že
ligovskis atplėšė iš , Lietuvos 
Vilnių. Esą, tuo metu Putna tu
rėjęs planą irgi “sukilti” ir iš 
Vilniaus' lenkus išvyti. “Trimi
tas apie tai rašo taip:

“Vytautas Putna prieš ka
rą buvo žinomas Rygos lie
tuvių tarpe. Karo metu baigę 
karo mokyklą, pasižymėjo 
kovose z su vokiečiais. Kilus 
revoliucijai, perėjo ‘bolševikų 
pusėn. 4920 m., sovietų len
kų t karo metu, Putna buvo 
pėstininkų divizijos vadu Tu- 
chačevskio vado vau j amo j ar
mijoj. Su savo divizija jis 
buvo priėjęs Varšuvos prie* 
miesčiųs. Apie šį karą! Putna 
yra parašęs savo atsiminimų 
knygą. Nepaisant komunisti
nių pažiūrų, jis buvo susi
pratęs lietuvis.. Kai Pilsuds
kis, sulaužęs Suvalkų šutanti* 
smurtu pagrobė Vilnių, Put- 
pa kreipėsi j raudonąją karo 
vadovybę, prašydamas duoti
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jam dvi divizijas, su kurio
mis jis nbrėjo taip pat “su
kilti,” kaip ir Želigovskis, ir 
eiti lenką vyti iš Lietuvos 
sostinės. Iš pradžių rauonoji 
vadovybė esą su tuo sumany
mu sutikusi, bet paskiau pa
sipriešinusi sovietų vyriausy
bė. po sovietų lenkų karo 
Putna baigė raudonąją karo 
akademiją ir ouvo paskirtas 
karo atašė iš pradžių, Japonį- 
jon, vėliau Berlynan ir ga
liausia — Londonan, kur iš
buvo lig pat atšaukimo, per
eitų metų rudens; kada buvo 
iškviestas Maskvon ir ten su
imtas. Pernai žiemą jis su 
maršalu Tuchačevskiu atsto
davo Sovietų kariuomenei per 
Anglijus karaliaus Jurgio V 
laidotuves.”

.u,' < -
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Jeronimas Ubarevičius ■■ raudono
sios armijos generolas

(Kelotas atsiminimų iš jo jaunų dienų) x

t ; (Tęsinys)
Nors ir gabus, gyvas, bet ne 

visuomenininkas
Anuo metu ir Daugavpilio 

mokiniu tarpe buvusios gana 
populiarios socialistines idėjos. 
Vieni daugiau buvę palinkę j 
marksistines teorijas, kiti į 
praktiškai revoliucinį socializ
mą. Vėliau žinomas socialistų 
veikėjas, žuvęs Kubaniaus sri
tyje, Balys tuo metu taip pat 
mokęsis Daugavpilio gimnazijo
je ir jau tada buvęs didelis so
cialistinių idėjų skleidėjas. Jis 
ko ne visus mokinius socialis
tais pavertęs. Bet Ubarevičiaus 
socialistų tarpe nebuvę. Užim
tas Napoleono ir kitų karžygių 
biografijų, studijomis, socialis
tinėmis idėjomis tiesiog nesido
mėjęs.

Nesidomėjęs jis ir kitokiu vi
suomeniniu judėjimu. 1911 me
tais Daugavpilyje dabartinio in
žinieriaus Valiukėno iniciatyva 
buvęs suorganizuotas visų Dali- 
gavpilio mokyklų mokinių lie
tuvių būrelis. Į tą būrelį buvę 
įtraukti visi lietuviai mokiniai 
nuo 4 klasės. Tuose būreliuose 
buvusi studijuojama Lietuvos 
istorija, mokomasi lietuvių kal
bos, skaitomi visi to meto lie
tuviškieji laikraščiai ir taip pat 
visi nariai buvę įpareigoti per
skaityti visus esamus ir naujai 
pasirodančius lietuvių beletris
tikos kurinius, kuriuos iš eilės 
sekmadienių susirinkimuose tek 
davę referuoti. Ubarevičius tris 
kartus kalbintas į tą būrelį pri
sidėti, vis diplomatiškai atsikal
binėjęs ir neprisidėjęs.

Stengdamasis visur ir visais 
atžvilgiais būti pirmuoju (pa- 
fnhtęs ką dviračiu gerai važiuo
jantį', išmokęs, dar gėriau va
žiuoti, pamatęs ką gerai plau
kiant, pasistengęs išmokti dar 
geriau plaukti...), jis buvęs iš
didus. Tačiau ne atstumenčiai 
Išdidus, ne tuščiai pasipūtęs, o 
išdidus pagrįstai, išdidus tuo, 
kad vertinęs save reąliai, sąmo
ningai spręsdamas esąs už dau
gelį kitų pranašesnis ir vertes
nis.

Vienas tačiau vaizdas atrodo 
lyg ir kokia išimtis iš jo visų 
pasielgimų.

Tas pats jo draugas, kuris sa
vo laiku buvo jam knygas per
leidęs ir kitaip dar gimnazijoje 
įsitvirtinti padėjęs, kart# gavęs 
didoką maišą produktų iš tėviš
kės. Panešti nelabai* tepajėgęs. 
O ir maišas buvęs gana nedai
lus. Manęs imti vežiką už 20 
kapeikų. Tačiau Ubarevičius, 
parodydamas savo jėgą, užsikė
lęs maišą ant pečių ir per visą 
miestą apie pusantro kilomet
ro parnešęs tą maišą iki buto. 
Buvę tikrai sunku ir tada ir da
bar suprasti, kaip tai tas ele
gantiškas gražeiva ryžosi eiti 
per visą miestą su sunkiu ir 
nedailiu maišu ant pečių. Tai 
galį būti paaiškinama ir vienos

pusės fizinio pajėgumo demons
travimu, iš kitos pusės /drau
gišku dėkingumu, kuriuo jis 
jam ką gera' padariusiems pasi
žymėdavęs!

Karjeristas?
šiandien, kada to žmogaus 

biografija baigta, galima drą
siai pasakyti, kadi tai buvo’ di
delio masto karjeristas, bet vi
sai ne bloga to žodžio prasme. 
Jis nebuvo karjeristas — prisi- 
laižėlis, pataikūnas. Jis tiktai 
siekė pasireikšti, nes jautė sa
vyje didelį pajėgumą, didelį sa
vim pasitikėjimą.

Kokioje srityje pasireikšti — 
jam gal buvo beveik vis tiek. 
Baigęs realinę mokyklą ilgai 
svyravęs, kur stoti, kokioje sri
tyje toliau mokytis. Kartą pra
sitaręs, kad nevengtų ir j ku
nigus eiti, jeigu butų koks lai
das, kad bus galima pasiekti 
aukštesnio hierarchijos laips
nio. (Gal tuo tikslu dėl viso ko 
ir lotynų kalbos buvo mokyta
si?...) Ir galima; esą, manyti, 
kad ir šioje srityje jis butų ga
lėjęs tapti žymiu žmogumi.

Kad jis mokykloje būdamas 
nesidėjo į lietuvių ratelį, iš to 
negalima jį įtarti netikru lietu
viu buvus. Aritandrajės sodžiu
je nelietuvių nėra ir niekad nė
ra buvę. Jis nesidėjo greičiau
siai todėl, kad jis nematė tame 
judėjime jokių tolimesnių 'per
spektyvų. žodžiu sakant, lietu
vių judėjimas jam atrodė per 
ankštas. Tai butą iš prigimimo 
plačių vandenų žuvies...

1915 metais vasarą jį dar ma
tė Užpaliuose vaikščiojantį ka
žin kokio instituto (universite
to) uniformoje. Tad savo kari
nę karjerą jis yra pradėjęs ne 
anksčiau, kaip 1915 metų rude
nį- ' <. i

. (Bus daugiau)

IŠ LIETUVOS =

Kaip baudžiavos 
laikais

Prašo grąžinti pasitraukusius 
iš darbo darbininkus

■ I   ———>

KAUNAS. — šiomis dieno
mis kai kurios oficialės įstai
gos gavo iš ūkininkų skundų 
apie pabėgusius laukų darbi
ninkus. Vienai Kauno policijos 
nuovadai buvo atsiųstas vie
no ūkininko prašymas iš Vil
kaviškio apskr. Ūkininkas sa
vo skunde rašo, kad šią žiemą 
pasisamdęs merginą, kuriai už 
nepilnus metus buvo suderėta 
150 lt., apie 12 centnerių bul
vių, 1 centneris rugių ir dar 
kitų daiktų. Mergina, sužino
jusi, kad mieste kai kada ga
lima ir geriau uždirbti, pame
tė ūkininką ir atvyko į Kauną. 
Ūkininkas prašo ją grąžinti Jš 
miesto. Ir kitoms įstaigoms 
pasiskundusieji prašo, jų žinio
mis, iš kaimo atbėgusius į Kau
ną darbininkus grąžinti atgal 
į kaimus.

(Ūkininkai skundžiasi, kad 
kaimuose buk trūkstą darbi
ninkų. pečiaus, pasirodo, jokio 
trukumo nėra, tik bėda tame, 
kad daugelis ūkininkų neatsi
skaito su darbininkais ir nesu
moka jiems algų. Tokie ūkinin
kai ir negauna darbininkų),

SIUSKITPER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

lo prašo Lietuvos žmooėsir 
taip pataria Lietuvos bankii
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Personai
Asmenų Ieško

MERGINA; abejnas namų darbas; 
feera mokestis; geras naiųas; maža 
šeimyna. LEGATOR,

4544 North Central Park.

. *

REIKALINGA JAUNA MERGAI
TĘ už veiterką i restaurantą. Paty
rimas nereikalingas, Neilgos valan
dos,

666 W. 14th St. ir Union Avė.

(1),
(2)

reikalingas BARTENDERIS, 
nusiauam^ifci Žmogus; turi būti pa
vienis. Taipgi žmogus t^verp/s biz
niui'vą^yti, J' A/.-KAS, 330ji Litu
anika Avenue.

■ IĘŠKAU DARBO Už šoferi ar 
wachmaną. Esu 45 metų, nepijokąs.

J. RAUDIS, 
Tel. Canal 9090.
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Help Wanted—Female

■V?-' •' r~ ' :

Wanted Tp Rent

po 4 mednąę'$&- 
meliš Brightoh Parke, nes ijįah na
šlei sunku laikyti. Reikalingam pa
liksiu* lųprgičįus. Savininkė.

2515 Węst 46th ' S.t.

COAL

KAMBARYS ant rendos dėl vaiki 
no ar merginos.

i 2435 West 45th St. ’

Business Chances
Pardavimui Bizniai

, , .... ..........................................................

Business Chances
Pardavimui Bizniai

*.į.,ui ■ 'ii,.' ■■ "Tr" ■" t' '.-u; r------------ —■

4 KAMBARIŲ FLATAS ant ren- 
doš pikiai čfviesus įr. smagus.

' 3531 So. HaLsted St.
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Didžiulis SLĄ 36 nuo 
jos Piknikas

—Įvyks Uępos Darže Rytoj; 
Bua Prpgramoą sų Dovanomis

Rytai Justice Pąrkf III,, Lip? 
pps dnrta iyy^ #^iuMs 
36 fcųoppa pikniką®, Vieta grk- 
ži.ir patogi gątvėkariais priva- 
žiuti !

Norint nuvykti gatvėkariaiį, 
reikia pavąžiuti Q3-Čia gatve 
ilcLArgo, Ilk Paskui, čia per
sėsti į busą ir juo pavažiuti iki 
Justice Park, UL Tai ir vis
kas, nes atvažiavus į Justice 
Park, Liepas daržą nebus'iąu 
sunku susirasti. Pikniko vieta 
arti kelio ir, te to, plakatais 
išgarsinta. Busas kainuos tik 
10c,

Be to, ką teikia mums mies
to dūzgesio puvargintieipš 
miestiečiams gamta ta^ 
miesty, čia rasime geras pro
gos su pažįstamais smagiai lai
ką praleisti. Bus ir programas 
ąu dovanomis. Tad, nepraleis
kite šios progos.

Už tikietus prašome kuopos 
narius atsiskaityti piknike $u 
kuopos sekretoriumi p. Balčp- 
nu. A. Zalatoris

Cohen Bros. Rakan
dų Krautuvė

—----------------—r— •

Kainų nekėle, - nors urmo 
Rainos

Jei pirkti ralęapęląs, tai tar
nui. ąpsižiurėk - Itąr plRiRU Ū 
geriau. Viena i§ geriausią vi^- 
tų štai yra Cbhėn Bros. Rą- 
kandą krautuvė. Antrašai: 
1401 So. ' Malsted- gatvė.

Nors urmo kainos įr pakilo, 
bet ši bendrovė nutarė rakau-; 
dus pardavinėti senomis kai
nomis dėl to, kad jai nereikia 
surūdyti butas i? mokėti nuo
ma, nes namai savi. Tą ką ji 
turėtų sumokėti už nųcąntb ji 
atiduodą pjįrkeįams, pąrdavį- 
pędama yaįapdus pigiau- Bo
to, sąlygas ria lengviausios, 
pątąrąąvimas sąžiningus Ra
ima palūkanų, Tą ji darė & 
tebedaro jau per 40 pietų.

Staelb.

Pagrobė $3,500 iš 
Liųuid Carbonic 
Raštinės

■'r~—rr
Penki maskuoti priktadariai 

vakar rytą padarė drąsą ir 
iki mąįtausįą smulkmėm^ su
planuota apiplėšimą, įiąuid 
Parbonic Corporation dirbtu
vėje, prie 3100 South. Ęedsie 
ąvepue. Nebodami ' apie 1Ū0 
tarnautoją firmos v^taiįe» 
vagys pasiėmė $3»Ū kasos 
ta uitaumš W°:
ipobįiyL flrie vumu įta Kaio 
pąsistatęę ir aątrą ąutamabilį 
atsąvgai, <

Išvyksta Pasitikti 
Sportininkus

GIEDRA, ŠILTA 
ŠVENTĖMS

Chicagps oro bįųrąs p^ųna,- 
šaųją ,kad chjcagiečiaį galės 
ęirąsiąį važiuoti prpvincijpn 
sekmadieniui ir Nepriklauso
mybės šventei. Bus giedra ir 
šilta.

SUSIRINKIMAI
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Miscellaneous
; / Įvairus ••'

> , ' Tęl. Victąry 4965

M?? (i’MlfflS W, patai,o«ie visokięs 
rųšm$ stogus, taipgi dirbame blėtięs 
dą^ta- Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. -

BRIDGEPORT ROOFING CO.
- 3216 Ko. Halsted Street
lE^KAV PĄRRQ Esu patyręs

1608 3o. \0Oth Avė., Cicero, III.

NORIU RENDUOTI GARAŽĄ ar- 
ba šapą tinkamą dėl būdavo jimo 
“trąilers^; Turį turėti didelius lan
gus ir aukštas duris, Marųuette ar
ba Chicako Lawh apielįnkėj. 
6921 So. Western Avė. Stanley.

Real įstate For Sale
Namąf-Žemė Pardavimui

spar
vų “Įl

0oųąs Yušfca, pačiai žinomas 
bizpieriųs ir 

Sportą komiteto iždininkus, ku
ris yrtoj vytą, iškeliąujię į New 
yorka pa^įtįkti Liętuv 
tipi^ųg', Jie įplauks x 
de France” liepoj 6 d

P-ą Yulkn su ąveėiĘįš vyk$ į 
Wasbingtoną, Ęaltimorę ir pįtts- 
burghą, o, iš Pittsbųrgho juos 
parsivež į' Chjęa^o Hepps 9 d? 
vakare. Liępos Į0 d„ Olympię 
^ąlėje, ęįcerp, įvyks priėmimo 
bankietąs. :

ft*6bn*^^,’4r**w>^*,**^*f**rn***^*^*1r,**’***^*M>^

RENDON 2 ir 1 kambarys su 
patogumais, šviesus, gražus šu tele
fonų nebrangiai. Mme Komisaro- 
va, Tel.‘ Bųmbpldt 3789, ■ <■' ! k - •' r; 4
ryuijiijj■ ■" tfn.-i«i»■ ..r^i-...... it. ........................... ..... . ... ...... ........ . .

RENDON mažas švarus kambarys 
pavieniui vyrui BridgepųrtP apiąlin- 
kej. Mbdęrniškąs, namas. Ątskięąs į- 
ėjimas. Rašykite 1789 So. Halsted 
St. Bbk 648..
r--r ■«<:.! I.JI.I4M-------rTT1'W» .l.-.M i| I i L

FURNIŠIUOTI KAMBARIAI, 1— 
2 ar 3, štymu apšildomi dėl' vaikino 
ar žęnotai pofai be vaikų.

4442 So. Talmah Avė.
■ » 1 I liwp.my.w^i ...... J I.'MIII I'»wv   

FŲRNIŠIUOTAS KAMBARYS 
RENDAĮ. 7ŠĮ West 18th’ $t? '

' ’ ■ ' Anna Seter.

PAIEŠKO JONO MESKAUSKO 
jo sesuo iš Šiaulių. Jis gyvenp Ro
kiškio apskrity, buvusiame Aleksan- 
fįravsko apskrity- Ątsišąukite patys 
arba žinantys praneškite. Dabar jis 
gyvena Chicagoj. Atsišaukite.

MRŠ. SOPHIE BIALEK 
4807 So. Kolin Avenue,

1 Tel. Lafayette 1779

Situution Wanted
Darbų Ieško

PATYRUSI, ŠVARI MERGINA; 
namų darbas; turi.'būti gera virėja; 
savas kambarys; maudynė; rfcko- 
mendąęijos; $12—$15; Graceland 
2160. ,,

MERGINA ar MOTERIS, 20.32, 
kąip patarnautoja tavernoj; nuolati
nis darbas^ Seeley 9195.

»i>w "« ■' . .............

Draugystė Saldžiausios Širdies Viešpaties Jėzaus laikys pusme
tinį susirinkimą antradienį, liepos 6 dieną, 7:30 vakare, Chi- 
ęagos Lietuvių Auditorijoje, 313$ So. Halsted S t Malonė
kite visi nariai atsilankyti, neg randas daug svarbių dalykų 
apsvarstyti, —Frank Bakutjs, nutar. raštin.

Rietuvių Keistučio Pašalpas ĮGtabas laikys pusmetinį susirin
kimą sekmadienį, liepas 4, Hollywood svetainėj, 2417 W. 
43rd St., Į2 vai. dięnos. Duoklės bus priimamos nuo 11-tos 
valandos ryto. Pageidaujama, kad visi atsilankytumėte, 
nes yra daug svarbių reikalų. ’—Bernįce Ke|lęv, raštin.

Draugijos šv'. Petronėlės susirinkimas bus liepos 6 dieną, 7:30 
vakaro, šv. Jurgiu parapijos svetainėje, Narės, malunėkite 

' pribūti, nes yra daug svarbių reikalų apgvąrgtytfy
—O, Kliučinskaitč, raštin. 

Simanp Daukanto Draugijos pusmetinis susirinkimas jvyka lie
pas 4 d. (sekmadięnį), Į2 vai dieąos, phįcagos lietuvių 
Auditorijas svętainSj, 3133 So. Halgted St, Sųgiripkimas 
yra svarbus, todėl kiekvienas draugas privalo buMnai pri

būti. -4*. K. sekr.
ALS 129 kuopos pusmetinis susirinkimas įvyks sekmadienį, lie

poj 4 dieną, 1:30 popiet, J> Petrausko svetainėje, 1750 So. 
Union Avė. Visi nariai yra kviečiami atvykti paskirtu lai
ku. . —Valdyba.

PARENGIMAI
SLA 36 kuopos piknikas įvyks sekmadienį, liepos 4 d,, Liepos 

darže, Justice Park, Jlt Įžanga tik lOe. Už tą pą^į turėsite 
teisę ir dovaną Ulaimėti

SPECTACULAR VALUE
NO MONEY P0WN

Outfit IncUidej lampj, end tables, occasional chaira and 1 
rūgs. You couldn’t bu y ali theae itema aeparately if you 

, were to pay &3&0, and now you can bvy thl» high grada 
outfit (or only $139. ‘ ’

4 BOOMS OONPLETE »179 ®°
Motinos ir Tėvai, kurių vaikai susituokia^ turėtų pa
skatinti juos atlankyt Addis Furnįture Co. ir pamatytį 
jos nuostabią parodą 3 ar 4 kambarių pilnų įrengimų 
<iekvienani priimtinomis kainomis, .f

j Nupirktusk dulnįr Rakandas galima arba 
J tuojau, arba palaikyti. vėlesniam pristatymui, ir tai

l1'

nieko nekasiuos

ADDIS FURNĮTURE CO
'-,N2241 W MADISON ST

N I I . ' “ M

DAUGIAU VERTES
.i ■ .už •<
JUSU PINIGUS

SUMETIMAI, DEL
KURIŲ TURIT

PIRKTI
17 METU ŠIOJ VIETOJI.
ŽEMI FlNANSAViMO KĄSTAI
NbRA PEIGAVYSCIŲ—
N6RA UžKAMšYMŲ
GARANTIJA—
O NE TUŠČIAS PRIŽADAS.
PIRKĘYBA YRA ‘

r ■.■'4./

(3)

(4) , ........i
KARĄKTERIS;

VISUOMET GERA VERTYM 
BILE VIENAS IŠ ŠIŲ SUMETIMŲ

SAVAIME PAAIŠKINA,/ KODĖL ■' 
JUS TURIT PIRKTI

ČIA!
’36 Dodge de 1. 4-d. toiir. secĮ., 

citras r

’$6 Oldjs. ęoupą; de lųxę ęųuipt
’35 Ford Tudbr sedan .....
’33 ’

’30
’ta,r-
’28
’29

$659 
■585 

. 375
285, 

.. 45- 

.. 50 

.. 75
45 

■„ 45 
a. 75 
... 95
... 60
- 125 
.. 50

125
- 105

pbntiąc 5-pąss. sedan 
Buiek seilaų ....
Esjsė* šędan ......

30 Buick sedąh ................
Ž9, Fota &dėpr. ...................
.... Žbryslbr sedan

ChąvruUt ępjjpę ................. 
’SU Oldsmobilę sport coupe . 
’30 pinokite sėdau , • ••,•• 
’81 Auburn sgdaų ................
Jj0 l*oM ... -  

Dą 3ąltę -r... ..... .
50 KITŲ. 1932—1936.

VISŲ Iš^ĮBUYąčĮŲ ĮĘ MODELIŲ
MARQUETTE PARK

MOTORS
J. J. GAULAGHER. Sav.

AUTORIZUOTAS AUTOMOBILIŲ 
DYLERIS.

6417-21-31 SOUTH
: AVĖ.

po Uąrątaįtę,
Persiskyrė su šįįąp pasaulių 

liepos 2 dięųą,. 12 valančią pie
tų, 1937 m., sulaukus 57 metų 
amžiaus, gįftĘis Ėįepįaųkės pąr. 
Neš ukočių socjoj, ‘ ’

Amerikoj išgyvenu 30 metų, ’ 
paliko dideliame, nulįudime 

vyrą Petrą, dukterį Karimierą 
Kachinskas, žentą Rogęr, ąnu- 
ką Roger, Jr., broli Antayą 
paraitis, Mįnnęapolis, Miną,, 
o Lietuvoje seserį Rpįąąją, 
brolį Juozapą ir gimines.

Runas pašarvotas randasi 
namuose,* 11429 Calumęt *Avę., 
Ęosęlandę, Tel. PųlJman 4136.

Laidotuvės įvyks panedėlį, 
liepos 5 dieną, 9:00 vai, ryto 
iš napių į Visų Šventų pąrąp, 
bažnyčią, kurioje atsibus ge- 
driingos' pamaldos UŽ velio
nės sielą, o iš ten bus palydė
tą į Šv, Kazimiero kapines. 

Visi A. A. Pranciškos* Smb 
lingienęs gimines, draugai jr 
pažįstami esat nuoširdžiai kvię,. 
ęiami dalyvauti laįdotųyese ir 
sųteiktį Jai pąskutinį pątąrnąr 
vįma ir atsisveikinimą. "

Nubudę liekąmę,
Yyras, Duktė, žęnįąs, Broliai, 

Sesuo ir Giminės, ., ’
Patai nauja ląid; dh,'Trrę<.l Doty

■my g T-.-g y ■> r ■'t* -ė'-i—r-

Skelbimai Naujiunose 
duoda naudą dėlto, 
kad pači0? Naujienos 
yra naudingos.

JUSTICE TARK GARDEN5 
Archer and Kean Avenues, 

Tel. Wiliow Springs 10.
Turi Piknikam Daržą parėnduoti per 
3 sekmadięnius Augusto mėnešy; 
taipgi per; LaS.r Day įr. daugelį šeš
tadienių arba naktų dėl Moonlight 
piknikų. .' x .

Mr. Jos. Lieppa.

’ . . . EXTRA v
RENDON ; gazolino stotis, Lone 

Star Inu; arba' priimsiu partnerį; 
Archer- 4-A. Lenda $15.00.

■ . N.. SUiSHIS
3?46 So. .Dalsted St.

; > JI. '.--. «-i‘. -r—11 m. . . -i i > ---

' \ i * S p j'■ ■ 'y ■ - ..

RENDOS 3 kambariui, mo- 
dernįštas namas, karštų vandeniu 
špdomąfe. 5604' S(A Moząft- 

. Y į‘ .. įs 1,1 ’ r ■
RENDON į-4 kambarių fintas \su 

maudyne, šviesus ,ant i lubų. Ne
brangiai, 4148 So, Campbell Avė.

KAINOS KYUAl PIRKIT DABAR 
ANGLYS! ANGLYS! 
PIRKIT aukštos H v ŠI ES anglis

WI|UMINGTO!N COAL 
nuo

$4r75 jkį *6 TX)NUI
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 

KAINOS BUS, DAUG AUKŠTES
NĖS. KITĄ MĖNESI

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. KEDZIE, 3882
u»u»w<w*w■k1****! r»>aiweMĮxwjMjmxyujUjij^^»r .mJVJUo.lX4 1 ..............

Se^lįęy 9329 U Dr. K. l^yikaitis 
yta

, Dr* Pas

1747 W.' Chicago Ąve., 8519 Com- 
merrial Ay^ So. ęhičągp, ĮU. Pri- 
fąiko naujus akibįųs ir pataiso se- 
ųąą. Valandos: 9 iki 9 vakaro.

1 1 «>-■•' ..............

■<T"

Urba Flower Shpppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms—- 
' Papuošimams.
: 4180 Archer. Avenue

Phonę LĄFAYĘTTĘ 5gOQ

I nvriKi^ ^S8,is IiUfCilIUO
' KVIETKLNTNKAS ■■

Gči$i Vestuvėms, BankieĮams 
ir Fugrabams

331^ Sq, Halsted
Tąl, BOULEVARD 

i"1<r —■ v. ■ --1--

Skoliname pinigus ant pirmų 
inorgicip. Red kale atnaujmimo 
morgičįų ateikite ir pasiteirauki
te pirma pas mumis, 

INFORMACIJOS DYKAI.
CHICAGO R. E. FINANCE CO. 
10.801 Edbrooke Avė., Chfcago

■■'/L .•’>(

-W*WST33^ 
ir skaitytojai prašomi 

pirkinių reikalais siti Į tas 
krautuvas, kurios «kelbiasi 
Naujienose.

REIKALINGA MERGINA, ne se
nesnė kaip 30 dirbti prie baro 
nuo 5 iki 1 vai, V^R, Vąl^is ir guo
lis ant vietos. 'Kreipkitės, 

1739 So. Dalsted Box 65°-
'J7:7.;.

Help Wąnted—Mule
U Darbiniųky Reikia

REIKALINGI ■ patyrė Ąlumino ir 
Brase Mplde.riai, kurie gali uždirbti 
po $L0O ąr daugiau per valandą, 
Ceųtial Pattern and Fopndry Co., 

’ 3737 So, Sacrauiento Aye.

REIKĄLINGAS trečiąrankis ke
pėjo pągeljlmnkąs kepykloj.

1193K ŠO-, Halsted St.
_ j .. M. -L ■

Automobiles
1934 .FORD COACH; nupigintas 

nup $.295 iki $225; Neyvberry’s, 1025 
North Clark.

, . įU .... ... ■ " '/ '/■ ' -...y.-—. '..Į. ..

Furniture & Fixtures

išparduodame baru FIKČE- 
RĮUS ta/p, visokio didžip su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi štorų 
fikčerius dėl bile kurie biznio iškai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

B, E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CĄLumet 5269.

PARDAVIMUI TAVERNAS, biz
nis per ilgins metus, 8 kambariai 
gyvenimui. Svarbi priežastis, par
duosiu pigiai. '

6818 So. Ashland Ąve.
I, t tu115 ..................... .. ■  ................................................. . .................——-

TAVERNA; 4 metų lease; $25.00 
renda; $100 už lease ir staką.

1 . 1325 North Halsted St. » ' ’ . 1 ‘ <_ | Į. , . ,|| _ ■ ■ į . ■ --- ■- — * .......................... . I I ’■

PARDAVIMUI pirmos Klasės Ba- 
kery Shop, įrengta su vėliausiais 
įrengimais/ Parduosiu t su paaukavi- 
mu. Pasitraukiu iš biznio.

Lafayette 6284. 
Klauskit Walterio.

- --r-rrr-T* 1 ■. ■>■-■■ ■■■ -■■■jy,. ■ ■■»»■■■ ■»e"7i

'^PARSIDUODA pigiai Groserųė, 
Delicatessen ir Ice Creąm. Yra įren
giniai" ir dėl bučernes. 4 kambariai 
pagyvenimui. 2955 Emerald Aye.

'■ | ■ 1. 1 n. .......... M.|i. |- y . '

KAS TURITE TAVERNĄ ĄRBA 
lotą mainyt ant jnažai vartoto auto- 

•mobilio ? Reikalui esant pridėsiu pi- 
nigų- : .

Kreipkitės.
250& W. 69th St. Tel. Grovehill 0306

NEPAPRASTA PROGA: Parsi
duoda TAVERNAS įrengtas sų vi. 
sals patogumais. Kambariai dėl ma
žos šeimynos, Namas garų apš L 
dom.as,. 2 karų garąžas,. ręnda tik 
$30, ant strytkarių linijos, 200 pėdų 
nuo didelio frąnsportacijos . kampo, 
'Wfeis5:
■gųmsioj vjėbą- ^įelĘmbye, b Nūjpjrk- 
xite’ už teisingą pdšiuiVmą.' Dėl pėr- 
'^itikrinimo matyįdte, tuojaus, Barge- 
nas, . ■

2436 W, 47th Si., Chjęągp, UI.

PARDAVIMUI TAVERNAS 3 
stalai 12- krėslų, gražus naujas ba
ras ir visi įrengimai. Parduosiu pi
giai. 5626 West 65th St.

PARSIDUODA BARBERNĖS ra
kandai arba ir sų barberne, 4 ruL 
mu pagyvenimas, Geriausia vietą 
ir biznis iš visos Chicagos.

3581 So.; Halsted St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro- 
sernė, išdirbta 2(f metų. Priežastįs 
—liga. Į434 So, 50th Avė., Cięeyo, III

PARSIDUODA TAVERNA pigiai, 
netoli dirbtuvių. Biznis išdirbtas ge
rai. 2113 So. Halsted St.

KEPYKLA ANT RENDOS. Išdir
bta vieta. Fixtųrąs priklauso prie 
namo, Renda pigį. Gerą vieta lietu
viui duonkepiui. Svarbi priežastis 
apleisti vieta. Dėl platesnių infor
macijų rašykite1 Naujienos, Box 647, 
1739 So. Halsted St.■ K., '

PIGIAI
PARSIDUODA. TAVERNAS su 

visais rakandais, Bąras ir pilnai 
reikalingų gėrimų. Labai patogi 
vieta, pladiee entrance”; Didelis 
kambarys užpakaly. Įeiga iš dviejų 
gatvių per keturias duris. Aš viena 
Įiašlė, sunku atsilaikyti. Gyvenimui 
Kęturi ruimai aut antro aunšto, 

’-TEkESA V1LTRAK, 
2124 W. Coulter ^t.

PARSIDUODA . GROSERNĖ ge
roj vietoj. Per daugelį metų išdirb
ta. Kambariai pagyvenimui. Pigi 
renda sp lįstų, prieząstis pardavimo 
—einu į kitą bizni.

4345 So. Fairfield Ąve.

PARSIDUODA TAVERNAS ant 
bizniavos gatvės priešais dvi svetai
nes, 3139 So. Halsted St.

PARSIDUODA TAVERNAS. Gra. 
žiai įrengtas, Grąži vieta, Parduosiu 
pigiai, nes tyriu apleisti miestą.

29.19 West 69th St-

TAVERNA pardavimui Brighton 
Parke. 2557 W. ‘ <3rd St,

PARDAVIMUI TAVERNAS, biz
nis išdirbtas, visi geri įrengimai. 
Parduosiu pigiai, nes apleidžiu Chi- 
cagą. 2656.West 69th St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, geras 
kampas, nauji fikčeriaį; kitas bjznis. 
Kreipkitės po 7 vai. vakaro. 3901 
Archer Avejiue.

ANT PARDAVIMO restaurantas 
iš priežasties ligos, geras biznis.

3432 So, Halsted St.

Real Estate For Šate - 
Namaį-Žemė Pąrdąviiąui

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

Tel. BOULEVARD 2800
I Perkam, parduodam ir mainom na
mus, |otus, biznius ir farmas; Mu
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gert 
namų pardayimui ari>a mainymui UŽ 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės 1 \

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

PARSIDUODA BIZNIAVAS NA
MAIS, šuorus ir 2 Ratai sų skiepu- 
Tas pats ręndauninkas laikp taver
na apie 3 metai. Pilna kaina $3,500. 
Lengvais išmokėjimais. Taipgi kitų 
bargenų. "

Z. S. MICKĘVICE and CO, 
6816 So, Weetern Avenue 

Hąmločk 0800.

2<FLATŲ MŪRAS; 6—6 kamba
rių; štymų apšildomas; 6122 South 
Artesian Avė., Republic 4283.

BRIGHTON PARKE 4 pagyveni
mų murini namą prie Archer ir Sa- 
eramento gali nupirkti už $2,000.

Atsišaukite,
6820 So. Campbell antros lubos.

BARGENAS. Parduosiu 6 kamba
rių katedžių, geriausiame stovyje. 
Nėra morgičių. Arba mainysiu ant 
privatiško loto.. Atsišaukite greitai.

S. M,, 3604 S- Emėrald Avenue.

PUIKUS 1% AUKŠTO KATED
ŽIUS; 70th and Talman Avenue; 
arti Nutarty bąžnyčios; 4 kąmba- 
riai, maudynė; ąžuolo grindys; 3 
kambarių flatas atike; su maudyne; 
aukštas busėmentas; furnace apšil
dymas; uždarytas porėtus; garažas; 
30 pėdų lotas; kaina $4,500; cash 
$1200; tikras bargenas; NORMAN 
GEYE.R and ęO„ lųę,, 4301 South 
Ashland Avė., Boulevard 7700.

PARSIDUODA 3 flątų mūrinis 
namas, (r—7—7 ruimų, garu apšildo
mas, karštos vanduo, naujai išde- 
koruotąs; 2 karų garažas. Kaina 
$4500. $1500 įnešti, kiti kaip renda. 
Priežastis — savininkas apleidžia 
miestą. Shurn, 318 So. Richmond St,

—.......... ? ~ ................. ........................... .

PARSIDUODA LOTAS ant 32nd 
St. iy Lowe Avę., 25*125, Visai pi
giai, pačioj Bridgeporto širdy. Turi 
>ut parduotas šią savaitę. Normai 
6902. 

• » •' • »
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PARSIDUODA MAROUETTE 
PARKE;

}ų-flatis narnąs, mūrinis 5 ir 6 
tambariąi, arti gatvekarių, $6800. 
Mfcžaj tereikią cąsh įnešti,

10-flatis ..... ....................  $20,500
.Murinę cottage. Reikia įnešti

tik ...... .................. —.......... $600.
BRIGIJTON RARKE;

Dviejų aukštų mūrinis, ą ir 3 kara- 
jariai, apšildomas, 2 karų garažas, 
beismentąę tinkamas gyvenimui, arti 
gatvekarių, .......   $4750,00

ant išmokėjimo.
80 AKĘU FARM A, visai arti Chi- 

cagoę. Gražiausi budiųkai, gyvuliai, 
padargai ir mašįnos, ....,..... $4750;

arba niaihys ant namo.
Rašykite ir aplankykite pilną ap

rašymą, Tas sųčėdys jūsų ląikį. 
CHAS URNICH,

56 W. Washington St, Room 514.
* v *1. ’ »
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BRIGHTON PARK mūrinis, 3 fia
lai. Pirmas apšildomas. Garažms — 
$6,500.

90 ąkerių farma Wisconsine, su 
gyvuliais, mašinerija, Geri budin- 
kai. Prie vandens $4500. 

CHARLES ZEKAS
4708 So, Western Avė.

DIDELIS BARGENAS 
PARSIDUODA mūrinis 3^5-6 kamb. 
namas—šiltu vandenių šildomas. Ne
ša geras rendas. Labai gražioj vie
toj prie Gage Parko. Matykite šį 
namą dpi persitikrinimo.
5533 So. Claremont A5c. 1 blokas 
į rytus nuo Western. bavminkasr— 
antram aukšte.

PARSIDUODA 4 pagyvenimų me
dinis namas — su 5 kamb, cottage, 
arba mainysiu ant ūkės, 
327 W. 53rd St. Antros lubos. Atsi
šaukite iki 5;Q0 vai, vakaro,

, Farms for Sale
Ukiąį pardavimui

PARSIDUODA 3 akerių FARMA 
prie Chicagos. Yra ir daugiau že
mės. Namas, gyvuliai. Parduosiu nž 
ęash arba mainysiu ant nedidelio 
namo. W. A., 

107th St. and 104th Avė. 
Palos Park, III.

FARM A PARDAVIMUI; 70 mylių 
nuo Chicagos; 120 akrų geros fąr- 
meriauti žemės esančios prie vieške
lio U. S. 30; arti miestelio, ' Gėri 
trobesiai. Reikia parduoti, kad išly
ginti palikimų,

HAMLET, INDIANA. 
Route 1 

P-lė Zemaičiunas
IW"' m. M i L—        i,  -T ■ ■ .tf l ■« '—"i . iW u ■

250 AKERIŲ FARM A; kietos ke
lias; 3 mylios miestelis, 20 mylių 
miestas; geras namas, rendaunin- 
kas; gera žemė; nupiaujama 100 to
nų šieno; 10Q0 ąkerių bulvių; 1000 
javų; geras miškas; naujas $5,000 
besementąs, barne; 30x80; du silos; 
vandeniui viedrai; melžti mašina; 
4, arklįai; 29 karvės; 6 vįenamečiąi; 
visas derlius; traktorius; kuliamoji 
mašina; visa mašinerija reikalinga 
Operavimui; elektros šviesos; paau
kojama ųž $9,000; dalis cash;

JOE PĘTERS, 
Worcester, N. Y.

KLEVAI; 70 akerių; trout žuvies 
upelis; 20 akerių miško; vieškelis 
U. S, 31; ideali vieta resprfuį, kailių 
farmai; elektra; geri trobesiai; Lin
coln Log katedžius; dviejų aukštų, 
maudynę; frontas į vandenį; jkai_ 
puotas parduoti; Bpx 8, Bear Lakę, 
Mięhigan.

DAILIEJI OZARKS; 40 akerių 
derlingus žemes; ferma randasi še
šiose myliose nuo kauptos sėdyboj; 
didelis upelis; įstabus šaltinis; kai
na tik $450, $50 įmokėti; $10 kas 
mėnuo; dykai kitų bargenų listas. 
Baker Land Company, Doniphan, 
Missouri. '

PARSIDUODA 94 akrų ūkis. Nėra 
morgičių. Ąrba mainysiu į Chicagos 
2 pragyvenimų, kad ir bizniąvą ną- 
mą, 40 akerių gero miško ir šaltu 
nis bėga. 5 karvės, 1 bulius, 3 ark
liai ir daug vištų. Barni neseniai 
statyta, 25 karvės galima sutalpin
ti. Vanduo, kūtė, ūkio mašinos kaip 
nąujas Ford traktorius. Laukai visi 
apsėti; Kornai, avižos ir dobilai. Ku- • 
rie norite gražų ukj turėti, atva
žiuokite ir pamatysite- Už puse kai
nos parduosiu. Mirtis privertė par
duoti.

WM, SABALĄUSKĄS
R. 3, Box 69, Tomąh, wis.

Finansri-rAskpk* 
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TEMYKITE
Kurie turite nuosavybe namą, lo

tą, ūką, bilę kur Jungtinėse, Valsti- 
iose arbą Lietuvoj ir norėtumėt iš- 
maiuvti, rašykite lietuviškai ąrba 
Angliškai.

Taipgi skolinąm pinigus ir per
kam morgiČlus.

NAMON F1NANCE CORP.
6757 So. Western Avenue

PARDAVIMUI TAVERNAS, pil
nai įrengtas, nebrangią!.

936 Ė? 75th ' St.

, ....... ■ T I ■' " U-. IltLI^., - - -Jifn;. ,.u        u.. 4 —

PARSIDUODA NAMAS su gro- 
sernės biwiu,: arba mainysiu ant 
mažo namo. 3425 So. Union Avė.

I I
Tabąkp Krautuvės

Tobacco Stores

MAX kORN—Turiųj rusišką, taę- 
kišką tabaką. Pypkes, cigarętus, ci
garus. Kviečiame į musu krautuvą. 
1728 So. Halsted St., T^l. Canal 9345
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Cezorius Uždraudė Rodyti Skerdynių
Filmus Chicagoje

Bet Juos bus Galima Pamatyti East Chicagoje

i

Paramount Bendrovė, kuri įsigavo atgal j uniformą 1931
metais. Teismo rekordai pa
liudija, kad “Oakes yra ne- 
kompetentiškas, žiaurus ir ne
boja savo pareigų.”

Faktą, kad Oakes nušovė 
streikierių iškėlė civil liber- 
ties komisija V.Vshipgtone, 
kuri veda skerdynių tyrinėji
mą.

Keistučio Kliubo 
nariams žinotina

BRIGHTON PARK. — Ry
toj 12 vai. dieną Hollywood- 
svetainėje, 2417 W. 43 g., įvyks 
Lietuvių Keistučio Kliubo pus
metinis susirinkimas.

Pagal kliubo patvarkymus

per mėnesį laiko slėpė South 
Chicago skerdynių filmus sa
vo archyve, vakar paskelbė, 
kad leis kino teatrams juos 
rodyti publikai. Bet chicagie- 
čiams tų filmų neteks maty
ti, nes vietos cenzorius, Leite
nantas Ilarry Costello, juos už 
draudė. Jis vakar aiškino, kadį 
filmai nebus rodomi miesto 
ribose, pasiremiant patvarky
mu, kuris draudžia rodyti 
publikai riaušių paveikslus.

Bet tie chicagiečiai, kurie! 
norės filmus pamatyti, galėsi 
tą padaryti East Chicagoje,' 
kur vyksta plieno streikas. 
Vėliau filmus veikiausiai ro-i 
dys ir kitų priemiesčių kino-l 
matografai.

Vakar paaiškėjo, kad poli- Pametimai susirinkimai turi 
cistas Walter B. Oakes, kuris galios svarstyti ir didesnės 
South Chicagos skerdynėse svarbos reikalus. Tokių reika- 
žiauriai nušovė streikierių į ly .yra jaU'gana numatyta. To- 
sinipatizatorių, 1924 metais'dėl prašiu visus narius ir pa
buvo prašalintas iš tarnybos res būtinai j šį susirinkimą at- 
už žiaurumą. Teismo keliu jis vykti. —Pirm. J. Kondroška.

NAUJIENOS, Chicago, fll. .
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Kaltina žmogžudyste $pjrja YOUHgSlOWU BeUtU OfĘ PU
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mergina
Užmušė 30 metij cicerietę 

Mary Globis
' f

Koronerio džiurė vaka’r nuta
rė atiduoti 28 metų cicerietį T. 
Wodeckį kriminaliam teismui 
už antros kategorijos žmogžu
dystę. ■ > .

Wodocki, kuris gyvena ties 
5117 Wes.t 29th Street, užmušė 
automobiliu 30 metų Mariją 
Globis, nuo 1308 South 58ih 
Court, Cicero, departamenlinės 
krautuvės tarnautoją.

Nelaimė įvyko kai Wodecki 
bandė aplenkti kitą mašiną, ku
ri buvo sustojusi sale keleivius 
išleidžiančio gatvekario. Mote
riškę suvažinėjęs, Wodecki ban
dė pabėgti, bet policijos skvadas 
jį pasivijo.

Profesarius 'Senn'as sveiksta
’ ■ *
Iš Madison, Wisconsin, J. 

Varkalą, auditorių, pasiekė ži
nia, kad ten pamažu sveiksta' 
profesorius Alfredas Senn’as, 
kuris pereitą savaitę buvo su
žeistas Chicagoje. .

Grįždamas iš vizito pas p. 
Varkalą 

v

firmos viršūnėmis Youngstow- 
ne, Ohio.
, Gubernatorius grąsino fir
mai, kad neleis jai atidaryti 
liejyklos East Chicagoj, tol, 
kol paliaubos nebus paskelb
tos. Jei benirovė1 bandys lie
jyklą atidaryti, tai guberna
torius su milicijos pagalba ją 
vėl uždarys.

Youngštown vedėjas naktį, 
iš ketvirtadienio į penktadienį 
ėmėsi žinksnių streiką Isulau- 
žyti South Chicagoje, kur ran
dasi maža liejykla, samdanti 
apie 1,000 darbininkų. Kopi
juodami Republic plieno kor
poracijos taktiką, jie įsigabe- 
no' į liejyklos žemes 18 Pull- 
man vagonų su buriu streik
laužių, .kurie vagonuose gy
vens ir miegos.

Kiek streiklaužių yra dirb
tuvės viduje -— nežinia. Bend
rovė tvirtinu, kad apie 400, 
streiko vadai — kad apie 60. 

į Wisconsiną, prof.1 biliu nebebuvo galima važiuoti. Atrodo, kad streiko vadų

■B

4'

skelbti Paliaubas su C. I.O.
. . . ' ’ ■ ... . ■ ' .

Firma bando sulaužyti streiką South 
Chicagoje

Gubernatorius Townsend ir 
Indianos valstijos darbo dc- 
partahientas vakar spirte spy
rė Youngstovyn plieno bendro
vę paskelbti paliaubas su C. 
I. O. tokiomis pat sąlygomis, 
kurias priėmė Inland firma.

Ikišiol Youngstown viršinin
kai griežtai priešinosi, bet ko
kioms deryboms ir susitari
mams. Bet Townscnd mano, 
kad veikiausiai jie nusileis, 
nes East Chicago ir South 
Chicago dirbtuvių vedėjai va
kar per' visą dieną tarėsi su

Senn važiavo Union bulvaru 
ir ties 39th Street jo automobi
lį suspaudė du sunkus trekai. 
Prof. Senn’ui buvo sukapotas 
veidas. Jo žmona ir sunUs buvo 
sužeisti kiek lengviau. Gavę pir
mą pageibą, St. Paul ligoninėj, 
Bridgepprte, sužeistieji ‘išvyko 
traukiniu i Madisona.' Automo- 

f

skaitlinė teisingesnė, nes strei
klaužių skaičius nėra užtekti
nai didelis, kad pradėti liejy
klą operuoti.

Išaiškina Standard 
Federal Bendrovės 
Pasisekimo Misterija
Justinas Mackevičius — gabus

Kodėl Standard Federal Sa- 
vings and Loan Bendrovė taip 
sparčiai auga?

Tas klausimas man buvo ži
ngeidus, ypač- per paskutinius 
metus. /

Šiomis dienomis turėjau 
progą pasimatyti su p. Justi
nu Mackevičium, kuris yra 
šios bendrovės pirmininkas ir 
sprendžiant iš didelio skai
čiaus kostumerių netik lietu
vių, bet ir lenkų, vokiečių ir 
lt., kurie atsilankė, man bū
nant, ir iš musų pasikalbėji
mų, visas dalykas man paaiš-

Biznis yra vedamas po 1-s 
rūšies sistema ir darbininkai 
yra nuodugniai susipažinę su 
tos rūšies bizniu ir labai sim
patingai priima kiekvieną 
koslumerį.

Todėl ,nėra ko stebėtis, kad 

šeštadiėniš, liepos 3, 1Ž37
< *■

ši bendrovė jau yra 2 milionų 
dolerių įstaiga.

P-nas Mackevičius sako:
“Nėra skirtingumo taqie 

šios šalies aukso ar sidabro ir 
narystės knygelės iš musų 
bendrovės, nes abu yra po 
“Uncle Šamo kontrole.”

Mums yra kuo didžiuotis, 
kad turime savo lietuvių tar-

Justiną Mackevičių.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra nauding-os.

HELLO
JEVUTE!
Ar girdėjai,

kad
NAUJIENOS 

rengia

PIKNIKĄ
SU DOVANOMIS 

Rugpjūčio 8 Dieną? 
ONYTĖ — Ne, nieko nežinau. 
JEVUTĖ — Mano vyras sake, 
kad piknikas bus gražiame Sun- 
set Darže. Neužmiršk, — reikes 
nuvažiuoti.

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

j UNIJOS ATSTOVAS PASIRAŠO PALIAUBAS — 
Pasirašymas paliaubų sutarties Indianapolis, Indianos 
sostinėje, kuri užbaigė penkių savaičių plieno streiką 
Inland liejyklose, Indiana Harbore, Ind. Iš kairės deši
nėn, Arthur Viat, darbo komisionieriaus pagelbininkas; 
Vau A. Bittner, C. I. O. atstovas; Thomas Hutson, In
diana darbo komisionierius ir Clifford Townscnd, vals
tijos gubernatorius, kuris vedė derybas. Acme Photo

...IR $30 SAVAITEI — 
Mrs. Charles C. Fuller, Chi
cagos turtuolė, kuri apkal
tinusi savo vyrą žiaurumu, 
laimėjo divorsą, dalį jo 
turto, dukterę ir — $30.00 į 
savaitę pragyvenimui.

DIRBTUVĖ VĖL ŪŽIA — Nutilusi penkioms savai
tėms, Inland plieno liejykla užvakar vėl atgijo, kai C. 
I. O. streikas buvo užbaigtas paliaubomis. Abi puses su
taikė Indiana gubernatorius Towrisend. Liejykla randa
si Indiana Harbore, Ind.

PRANAŠAUJA DIDELĘ ATEITĮ — Prezidentienės 
F. D. Roosevcltienės globojama šokėja Robertą Jonay, 
kuri neseniai New Yorke padarė debiutą. Kirtikai sako, 
kad jaunuolės gabumas (ji yra 17 metų amžiaus) garan
tuoja jai gražią ateitį. Prezidentienė -susidomėjo mergai
te, pamėgusi jos apsiėjimą ir kuklumą. Sutiko ją Flori
doje. Acme Photo

REKORDINIS LĖKTUVAS — Mažytis Bristo! gamy
bos lėktuvas, kuriuo Anglijos oro laivyno leitenantas M. 
J. Adam iškilo 53,937 pėdas į orą, nustatydamas naują 
aukštumo rekordą. Pirmesnį rekordą nustatė italas pul
kininkas Mario Pezzi, iškilęs 51,000 pėdų. Acme Photo

rų ir vaikų prie Inland liejyklos Indiana Harbore, Ind., 
kai buvo gauta žinia, kad paliaubos tarp bendrovės ir 
C. I. O. streiką užbaigė. Minia sutiko pranešimą entu
ziastiškai. Acme Photo

naritaš M. J. Adam, kuris iš 
Farnborough airporto, prie 
Londono, iškilo orlaiviu iki 
53,937 pėdų aukštumos į 
orą. Jis pralenkė beveik 2,- 
500-tais pėdų pirmesni aukš
tumo rekordą, kurį buvo nu- ; 
statę italai. Rekordinei ke
lionei leitenantas Adam tu
rėjo užsivilkti specialį kos
tiumą su deguonie tanku, 
nes 53,000 pėdų aukštumoj 
oras labai retas.

/ Acme Photo.

i

KROSNYS DEGA — Scena Inland liejykloje No. 2, 
East Chicagoje, po, to kai plieno streikas buvo atšauk
iąs paliaubomis, 12,500 darbininkų grįžo į darbą. Kros
nys vėl ėmė degti, rudis vėl ėmė virsti plienu. Youngs- 
town liejyklos tame pačiame mieste tebėra uždarytos.

JEI NE LĖKTUVAI...—Jei ne lėktuvai, tai gra
ži, 17 metų panelė, chicagietė Martha Carr vakar butų 
ištekėjusi. Ji planavo slaptai susituokti su J. von Gaber- 
litz, 34 metų austru, Dunifrieš, Škotijoje. Patyręs apie 
dukters planus. George RusselI Carr (kairėj) įsisėdo į 
lėktuvą Londone, nuskrido Škotijon į porą valandų ir 
sutuoktuves sulaikė. Acme Photo

f ,
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4-to Liepos Nepriklauso
mybės Aktas ir Jo 

Autoriai
1 .............

“... Mes tvirtiname, kad ši
tie dėsniai yra savaime aiškus: 
visi žmonės gimė lygus, ir jų 
sutvėrėjas suteikė jiems ztulas 
neatimamas teises, tarp jų: gy
venimą, laisvę ir teisę laimės 
siekti. Kad šitas teises palaiky
ti, tarp žmonių buvo įsteigtos 
valdžios, kurios gauna sau ga
lią puto valdomųjų pritarimo. 
Jeigu valdžia pradeda žmonių 
teises griauti, tai jie turi tei
sę ją pakeisti arba visai panai
kinti, o jos vieton įsteigti nau
ją valdžią, pamatuodami ją to
kiais principais ir suorgani
zuodami jos galią tokioje for
moje, kokia jiems atrodys ge
riausia apsaugojimui savęs ir 
savo laimės.”

šitie žodžiai iš Jungtinių Val
stijų Nepriklausomybės Akto 
šiandien skambėtų gana revo- 
liucioniški .daugumoje pasaulio 
dalių. Juos priėmė Antras Kon
tinentinis Kongresas, Philadel- 
phijoj, kada absolutiškumas 
valdė beveik visą pasaulį ir ka
da mažai žmonių drįso pakel
ti klausimą apie teisę karalių 
ir kunigaikščių juos valdyti.

Mažai Amerikos vadų kreipė 
atydos į nepriklausomybę pra
džioje kovos su Anglija. Pir
mas Kontinentinis Kongresas, 
susirinkęs 1774 m., pakėlė Ame
rikos kolonijų skundus, bet a- 
pie nepriklausomybę anei žo
dis. Net ir Antras Konresas 
visai nemanė apie persiskyrimą 
nuo Anglijos. Bet pamažu A- 
merikos kolonijos pradėjo steig
ti valstijų valdžias ir jos ragi
no Kongresą paskelbti nepri
klausomybę.

Birželio 7 d., 1776 m., Rich- 
ard Henry Lee iš Virginijos 
įnešė rezoliuciją paskelbti val
stijas nepriklausomas nuo An
glijos. Įnešimą parėmė John 
Adams ir per dvi dienas klau
simas buvo svarstomas. Buvo 
paskirtas komitetas iš penkių 
vyrų, Thomas Jefferson iš Vir
ginijos, John Adams iš Massa- 
chitfsetts, Benjamin Franklin 
iš Pennsylvanijos, Roger Sher
man iš Connecticut ir Robert 
R. Livingston iš New Yorko 
pagaminti tinkamą nepriklau
somybės paskelbimą.

Dokumentą, ištikro, parašė

skerdynių prie Republic plieno liejyklos, South Chicagoje, dėl kurių senato civil 
liberties komisija apkaltino Chicagos policiją žmogžudyste. Komisija aiškina, jog 
faktai ir fotografijos su filmais parodo, kad policija be jokio reikalo nužudė de
šimts žmonių, apie šimtą sužeidė.

Paveikslas parodo skerdynių pradžią, kai policija pradėjo mesti j streikierius 
(užpakalyje) gaso dujas ir šaudyti. Acme Photo

Lietuvos Naujienos
Pieno ūkis Lietuvoje 

gausiai remiamas

Iš URUGVAJAUS, BRAZILIJOS IR IŠ 
ARGENTINOS

■r _ v

(Specialaus “Naujienų” korės. Pietų Amerikoje)

Maloni viešnia iš Čikagos Įsimylėjusių tragedija
SAO PAULO. — Brazilijos 

lietuvių koloniją sujaudino dvie
jų jaunų gyvybių žuvimas.

Petronėlė Rinskaitė 8 mėne
sius draugavo su Julium Gors- 
kiu. Ji 16, jis 25 metų amžiads. 
Nors jaunoji buvo labai graži ąį 
auklėjama, bet jos tėvai toms 
vedyboms priešinosi, 
drausdami

net už
kalbėti su minimu

“Fortadžiulajų” Amerika šįmet švęs 
pirmadienį, liepos 5 d?, nes liepos 4-ta 
išpuola sekmadienį.

Miestas perspėja tėvus uždrausti sa
vo vaikams sprogdinti fejerverkus be 
suaugusio žmogaus priežiūros.

apsisto-
17-tame

delegatų

raportavo Aktą 
mažos

Thomas Jefferson. “Aš nevarto
jau nei jokios knygos nei kitų 
raštų kuomet jį rašiau”, sakė 
Jeffersonas kiek metų vėliaus.

Bet akto principai sekė šiek- 
tiek liberališką filozofiją Locke, 
Voltaire, Rousseau ir Moutes- 
quieu, kurie jau per ilgą laiką 
rėmė naturališkas teisas,- po- 
pularišką valdymą ir sukilimą 
prieš nepakenčiamą priespau
dą. Bet kuomet šitie ir kiti fi- 
lozofai rašė vien tik saikelei se
kėjų ir skaitytojų, Jeffersonas 
parašė savo garsų raštą bekeik 
po Anglijos kanuolėmis pilnai 
suprasdarpas, kad karas iki 
baisaus galo seks galutinąv at
siskyrimą nuo Anglijos.

Komitetas
birželio 28 d. Kelios 
permainos buvo padarytos laike. 
Liepos d., 1776 m., priimtas 
ir po juo pasirašė 53 nariai. 
Trys nepribuvę delegatai vė
liaus pasirašė.

Nuo to laiko daug buvo ra
šoma apie vyrus, kurie sudarė 
Antrą Kontinentinį Kongresą. 
Iš 56 delegatų iš trylikos kolo
nijų, net 2/3 dalys .buvo advo
katai, daugumas-tų dienų radi
kalai. Daug iš jų buvo tik pa
prasti žmonės, kurių tėvai bu
vo pabėgėliai iš Europos, 8 gi
mė užsienyje.

George Walton iš Georgia bu
vo dailidė, ir Roger Sherman 
iš Connecticut, turėjo dirbti 
prie kurpiaus iki sulaukė 22 
metų. Abraham Clark, iš New 
Jersey, buvo vadintas “biednų 
žmonių advokatu”. Francis 
Hopkinson, iš tos pačios.valsti-

jos, buvo vadovaujantis koldni- 
jų poetas, o Benjamin Rush, iš 

' Pennsylvanijos, buvo moksli
ninkas ir garsus advokatas. To
ji valstija irgi davė Benjamin 
Franklin ir John Morton kuprio 
prabočiai skandinavai 
jo Delaware valstijoj, 
šimtmetyje.

Vienas iš Maryland
buvo William Paca, čekas arba 
italas.

Tarpe tų, kurie atstovavo 
South Carolina buvo Thomas 
Lynch, ainis garsios austriškos 
šeimynos “Lints” George Cl- 
men, George Read, Thomas 
Nelson, William .Hoover, Willi- 
am Ellery, Philip Livingston 
ir kiti buvo sūnūs imigrantų 
tėvų. - '' ' .

Sekantieji aštuoni delega
tai, kurie pasirašė ' po Nepri
klausomybės Akto buvo imi
grantai—James Wilson, James 
Smith ir George Taylor iš Penn
sylvanijos; Button Gwinett iš 
Georgia, Matthew Thornton 
Francis Lewis, John Wither 
spoon ir Robert Morris.

FLIS

šiemet pieninėms paskirta pus- 
vienuoliklbo milijono- litų 

pašalpų
Dabartiniais1 laikais pieno u- 

kis ūkininkams yra vienas stam 
besniųjų pajamų šaltinių. Nuo 
1934 metų ligi šiol pieno ūkis 
Lietuvai yra davęs apie 350,- 
009,000' litų. ’■ šiemet1 numatyta* 
užsienin išvežti 16,500 tonų 
sviesto, tai yra apie 20% dau
giau, negu 1936 metais. Svies
to eksportas ir,^aplamai, Lietu
vos pieno ūkis vyriausybės pa
ramos dėka, ka'smet auga.

Pieno ukiui nuo pat jo kūri
mosi pradžios vyriausybė duoda, 
įvairių pašalpų. Nuo> 1934 metų 
ligi šių metų pradžios pieno u- 
kiui įvairių pašalpų ir primokė- 
jimų vyriausybė davė 'apie 64,- 
000,000 litų. Ypač didelę pini
ginę paramą pieno ukiui vyriau 
sybė davė per paskutiniuosius 
metus. Užėjus krizei ir pasau
linėje rinkoje kritus kainoms^ 
be gausių pašalpų pieninių sta
tybai, vyriausybei teko stam
bias sumas primokėti sviesto 
kainų palaikymui? Nors dabar 
krizei kiek atslugstant užsieny
je yra kiek aukštesnės sviesto 
kainos; (tačiau be tų primokėji- 
mų ūkininkai už pieną gautų 
daug mažiau, negu kad dabar

kilogramą užsienyje dabar gąu- 
^nama' apie 2 Ii t. 50c. — 3 litus, 
neskaitant transporto ir kitų iš
laidų. Tuo tarpu pieninėms už 
pirmos rųšies sviesto kilogra
mą išmokama po 3 litus.

šiais metais pieno ukiui pa
šalpų’ paskirta 10,422,000 litų. 
Maždaug tiek pat pašalpų duo
ta ir pernai, tik šiemet kiek pa
didintos pašalpos mašinoms ar
teriniams šuliniams ir filtrams 
įrengti ir grietinės nugriebimo 
punktams. V

Padiclejus ’ ' sviesto gamybai, 
kitais metais vasarą sviesto 
kainos krisdavo. Tačiau šiemet 
pieninėms išmokamos kainos 
nesumažintos, gal būt, ir nebus 
sumažintos. Šiais metais visą 
Lietuvoje pagamintą sviestą, 
nežiūrint kiek padidėtų gaUiy- 
ba, bus galima išvežti į užsie
nius. / Tsb.

lerjkai jį sulaikė. “Jaunimo 
Draugas” dabar nebeišeina. To
kiu brutališku lietuvių jaunimo 
spaudos užgniaužimu lenkai da
ro labai didelę skriaudą Vil
niaus krašto lietuviams.

Lenkai neduoda tei 
siu lietuvių spaudai

Sunkus Vilniaus krašto lietu
vių spaudos gyvenimas. Ją 
smarkiai varžo lenkų cenzūra, 
lietuvių laikraščiai konfiskuoja
mi, jų redaktoriai baudžiami. 
Taip jau keli mėnesiai nebegali 
Išeiti vienintelis Vilniaus kraš
to lietuvių jaunmo laikraštis— 
žurnalas “Jaunimo Draugas.” 
Šis žurnalas buvo skiriamas tik 
grynai kultūriniams Vilniaus

Negalimt pasirodyti “Jaunimo 
Draugui,” Vilniaus krašto lie
tuviai norėjo išleisti kitą jau
nimui skiriamą laikraštį. Buvo 
kelis kartus kreiptasi į atitin
kamas lenkų įstaigas ir prašy
ta leidimo. Tačiau lenkai vis 
atsako neigiamai ir leidimą vi
sai neduoda'. Tiesiog juokingi 
yra tie lenkų motyvavimai ne
duoti leidimo leisti lietuvišką 
laikraštį/Lenkai vis atsako, kad 
esą panašiu vardu jau ‘anksčiau 
paduotas prašymas leisti laik
raštį. Tokiais naiviais vaikiškais 
išsisukinėjimais lenkai, lyg dar 
ir pasityčiodami, jau keletą kar
tų atsakė Vilniaus krašto lietu
viams.

Panaši būkle ir Varšuvoje. 
Varšuvos lietuviai, minėdami 
savo savišalpos draugijos 30 
metų sukaktuves; pasiryžo pa
dėti leisti lietuvišką dvisavaiti
nį laikraštį “Šviesos Kelią.” 
Tuo reikalu Kazimieras Umbro- 
žiunas įteikė vyriausybės komi
sarui Varšuvoje atitinkamą pa
reiškimą. Vyriausybės komisa
ras K. Umbrožiunui leisti Var
šuvoje lietuvišką laikraštį už
draudė tais pačiais motyvais, 
kaip Vilniaus krašte. Tsb.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

gauna. Vidutiniškai už sviėsto krašto lietuvių reikalams, tačiau-yra naudingos.

ATVAŽIUOJA IŠ LIETUVOS

MEDIS UŽMUŠĖ ŽMOGŲ
ŠVĖKŠNA. — šilininkų km. 

gyv. Vilkys su savo giminaičiu 
piovė medžius. Bet nenupiovus 
viso ąžuolo medžio kamieno, 
ąžuolas virto tiesiog ant Vilkio, 
o kadangi jis tu’rėjo apie 70 
metų amžiaus, nesuskubo pa
bėgti ir vietoje buvo ąžuolo 
Užmuštas. Šis senelis nors jau 
ir turėjo daug metų, bet buvo 
dar gana stiprus.

Mečius Kvikly
Vytautas Alantas 

Jaksevičius

Keturi nariai “Sportininkų Ekskursijos”, kuri atvažiuoja 
Lietuvos dviejų mėnesių vizitui Amerikoje. Jie bus Newiš

Yorke liepos 6, o Chicagoje liepos 9 d.
Vytautas Alantas Jaksevičius yra “Lietuvos Aido” (tau

tininkų) vyriausias redaktorius. LVytautas Augustauskas re-
- > ' ■■ ' .-.t

Vasario 4 d. 1937 Delta Line 
laiuv “Delsud” į Buenos Aires 
iš Čikagos atvyko jauna lietu
vaitė panelė Vera Yasikevičiu- 
tė, visuomeninių mokslų stu
dentė. “A. L. Balso” korespon
dentui teko maloni proga pasi
kalbėti su tolima viešnia “City 
Hotel,” kuriame ji gyveno nuo 
atvykimo iki pereito sekmadie-
nio, kol išvyko porai savaičių sužadėtiniu, 
į Mendozą.

Panelė Vera Argentinoje iš
bus du mėnesius, savo studijų 
ir atostogų proga. Nežiūrint, 
kad ji yra gimusi Amerikoje, 
bet labai gražiai kalba lietuviš
kai ir savo ilgas, gražias gelto
nas kasas tikrai lietuviškai ne
šioja.

Be to, čia keletą mėnesių vie
šėjo čikagietis real estate biz
nierius Mr. John Dobil-Dobilas, 
pilnas linksmų anekdotų.

Beveik visuose USA laivuose, 
plaukiojančiuose tarp Jūsų ir 
musų Amerikos tarnauja po 2-3 
lietuvius jurininkus. Yra taipg1' 
lietuvių inžinierių. O karo lai
ve “Lamson” tarnauja kaipo 
gydytojas Dr. Jonas M. Bačiu
lis.
Aukos Ispanijos respublikos 

gynimui nuo barbarizmo 
MONTEVIDEO_Beveik vi

si Urugvajaus gyventojai trokš
ta, kad sukilusieji Ispanijos at
žagareiviai butų greičiau nuga
lėti. Tam tikslui renkama au
kos visoje Urugvajaus respub-

Sausio 30 d., 1937 m. jauna- 
vedis sutikęs gatvėje Petronė
lę, klausė, kada bus vestuvės. 
Ji, bijodama savo tėvų, atsakė, 
kad niekuomet. Tada Julius iš
sitraukė revolverį ir dviem šū
viais vietoje nušovė Petronėlę 
Rinskaitę. Pamatęs, kad ji jau * 
nebegyva, kitas dvi kulkas su
varė savo smilkinio. Ligoninėje 
padarytas abiejų lavonų skro
dimas ir abu pačioje jaunystė
je tragingai žuvę žmonės pa
laidoti, dalyvaujant daugybei 
vietos lietuvių.

Lai būna jiems lengva Brazi
lijos žemelė.

—Jonas Butauskas.

Iš Brazilijos lietuvių 
spaudos

“Lietuvis” rašo: , Brazilijos 
lietuvių komunistų laikraščio 
“Musų žodžio” redaktorius Al
binas Kinas, deportuojamas į 
Lietuvą, Prancūzijoje iš laivo 
pabėgo ir išvyko Ispanijon.

“šviesa” rašo: > Nesantaika 
Brazilijos lietuvių kolonijoje di-

likoje. Vien tik Socialistų BafcAėja.., Brazilijos Lietuvių Cent- 
tija—pasiuntė - 10 tūkstančių rli organizavus jin prisidėjo vi 
Largo O^Sllero vadovaujamai «>S Srovės,' apart komunistų ir
vyriausybei. Komunistai, anar
chistai taipgi pasiuntė Ispani
jon apie 25 įtukstančius pran
cūziškų frankų.

Ispanijos respublikos gelbėji
me nuo fašizmo Urugvajaus lie
tuviai taipgi neatsilieka. Visuo
se profesiniuose sindikatuose, 
kur dirbamas Ispanijos gelbė
jimo darbas, dalyvauja ir mu
sų tautiečiai. Konstrukcijos 
Darbininkų Sindikate darbuoja
si Antanas Bružas, Aleksandras 
Karnavalas ir kiti draugai. Lie
tuvius organizuoti draugai su
tinka su Šukiu: Vivo los litu- 
onas! Gi lenkai ir jugoslavai, 
kaipo tamsiausi, pasižymi strei- 
klaužiavimais.

Karžygiškas musų protėvių 
kraujas musų gyslose dar neiš
bluko. Visuomet eikime vienin
gai kovon prieš žmonijos ne
prietelius. Nugalėsime, tik dau
giau broliškumo!

k —Lietuviškas Eretikas.

rą organizavus jin .prisidėjo vi- 
ir 

to elemento, kuris iš litinių pa
šalpų gyvena. Konsulas ragina 
lietuvius dalyvaut išeivių paro
dos rengime Sao Paulo mieste 
kovo mėnesyje, bet jo valdinin
kai nutarė nedalyvaut, tik su- 
rengt lietuvių dieną toje paro
doje. Vienok, anot “šviesos”, 
diena ir paroda įvyks.

“Lietuvių Aidas Brazilijoje” 
rašo: Brazilijos lietuvių koloni
jos vienybės darbą griauna' va
dinamoji “Lietuvių S-ga Brazi
lijoje,” prie kurios iš litų šil
dosi keli ponaičiai. Reikia su
stabdyti bereikalingai siunčia
mas pašalpas dykaduoniams ir 
Brazilijos lietuvių kultūriniai 
tautinis veikimas* susitvarkytų. 
Greitu laiku Brazilijos lietuviai 
turės savo centrą, tuomet iš
kris ginklai iš rankų tiems, ku
rie litus gaudami neapykantą 
P. Amerikos lietuviuose sėja. 
Tatai patvirtino ir juos berei
kalingai šelpiančio DULRo pir
mininkas adv. R. Skipitis.

Juozas Lukoševičius išlaikė 
provizoriaus egzaminus ir Są'o 
Paulo mieste savo vardu atsi
darė vaistinę. Tai pirmutinis 
lietuvis aptiekorius Brazilijoj, 
kurio vaistinę “L.A.B.” pataria 
saviems palaikyti.

j Vasario 1 d., 1937 m. Santos 
kalėjime mirė 37 metų amžiaus 

i lietuvis Petras Trabalas, sėdė
jęs už muštynes.,

Rio de Janero “Vilties” s-gos 
valdybon 1937 metams išrinkti 
A. Bernatavičiutė, J. Rama
nauskas, Iz. Ramanauskas, J. 
Rimkevičius, P. Sinkevičius.

Vytautas Auyustauskas

turi kelis pasiuly- 
Anglijon, Vengrijon 
Europos šalis, bet 
geras sąlygas vėl

daguoja sporto žurnalą “Fiziškas Auklėjimas” ir yra Kauno 
Kultūros Rūmų direktorius. Alfas Gilvydis “seimo” vice-pir- 
mininkas, o Mečius Kviklys, to “seimo” sekretorius ir švieti
mo ministerijos vyresnysis inspektorius.

(SP)

Ristikas Juozas Komaras 
dar vis laužo kaulus į Braziliją 
suvažiavusiems “galijotams.”

Komaras 
mus vykti 
ir j kitas 
jam taipgi
siūlo Buenos Aires Luna Parko 
administracija, nes be jo čia ne
gali sutraukt publikos. Greitu 
laiku paaiškės, į kur iš Rio de 
Janeiro vyks musų Juozas.

i



Lietuviai L^fte-
nu Aukštoje Pagarboje

Aerodromo viršininkai, skląn 
dytojai ir kiti aviacijos žino- 
yai JMws 
ko ąuk,šfpjep 
do,; fcŽti p„ į 
tarnavus .tai 
ver Sęe” zen

ptti® m 
p< vadinamą. Si ękKi’.. (M-

iii

Vizitui
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|4tim°re’MdiJkaipgi,justos vizitui Wa- 
shingtone, Phijadelphijoj, New 
SrB Waterb«ry- 
Conn,, Meriden ir Hartford, 
Conn"-„Bostone. ..Mass?.’ Alba-
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mira N. Y. nųeątį bij-želįo

r Detroite, Mich. 
;ūrių savaičių ke^- 
ttus iš Detroito

ya, - i j ię , stovinti 
“^ai

ž-
us

ko -buvo lipomu 4- jaifiią, ne pūkšto Tai
?• X- M?Atef1.^žeJ}<l 26 W- Wa!’^sidės t^iy>tautįnės sklan- Kirpo* Susipažinau. . Fjetrukųs 
konkuy^s, kurįruošia a^kp.ir P, Jonas.pyr^.yąš- 
nu Societv of America” kiaus ir visas Binghamtoniečių

us.
.arte’ .ĮiW'

svcsiais>Jėa?..fe‘fe^ Mraul

'a>. Art !
ffifees “N-fibse”

day » «sokie laikraštininkai, fotografai 
ir judziį atstovai.

^ragij,?.B. pfciĮj; 
yrą vięų .kviečiami.. Elmiros1 
Chambey fJgmmęKęe 
kviete, p'etiim^ ^Aviaęjjęsi 
mokykla užkvietė JUOS,, atvyk- ' .. ;. .>'Kti j jos Įstaigą. Soaring Socie- 

ė sklandytuvų, ty of Ąmęricą j&ubąs. X>Myiętębj
— -- ---- - x----------------- -r • »

Elmira, kuris randasi 60 mylių'žiūrinėjant į svečių lėktuvus, 
į vakarus nuo Binhamton, N. gabiausia publika domisi “L. 
Y. / yz ftuta” sklandytuvu, kurį į>.

Elmįroje pasiteiravome to (Ožkinis sukonštruktavo. Mat, 
aerodramo, kur musų tautie- j jis mažytis, žalios-baltos spal- 
čiai yra apsistoję. Mes buvom * vos, vienintelis tokios rūšies 
painformuoti, kad aerdroirm? i visame aerodrome, kuomet “L. 
randasi ant “Harris Hill”, apie Į y. Biržietis” p. Pyragiais sklan 
8 m. atsto už miesto, ir, kad'dytuvas jau turi -du kitus sau 
tas kalnas ttfrįs aį)ie 900 pėdų lygios konstrukcijos sklandy- 
aukščio. Už keliolikas minučių ; tuvus. ' \
mes jau radomesi ant to gar- vi. o c ../u.

u • tt-11 • x v/- Ant abiejų sklandytuvų, apšaus Harris Hill viršaus, o ka- •• h..*. rAi ; 1. . . - c . ■•' ’ 4.„: art vardų, yra žodis Kaunas irdangi įau butą po pirmos, tai ’/ti; vr.' < .. -PO atatinkamą numerį. Sklan- 
‘ ‘ V Z < i £ *» ’ ’ . 1 » IVytuvai yrą saugomi 4 jaunų

• -j ' , / >■ .-'.įvyru ir vietinės aviacijos m’o-Hill aerdromą, tuojaus mėtėsi

‘‘Soaring^ Šocięty pf America” 
ir kur dalyvaus Lietuvos, sklan
dytojai, py jo.nas Pyragiife, ir 
Bronius Ožkinis. Tad, sulai.i- 
kus sekmadienio, birželių. 27- 
tos p. P. Adomaitis ir šių žo
džių autorius įsisėcfę į p. Ado;

būrys. Susipažinorne, pęrsikei-
po Reletą sakinių, q^i fra- 
ir vykome pas/^sklandytu

vus.

Prie Lietuviškų Sklandytuvų
maiČio naująjį Plymouthą ir Atvykus priė _____ . -
už valandos ir pusės pasiekėm vėl radome didelį žmonių būrį pasjąyejr.

mes jau radomesi ant to gar
saus Harris Hill viršaus, o ka- 
dangi jau butą po pirmos, tai 
radome geroką skaičių autų ip 
apščiai publikos. įėjus Harris

į akis, kad tai yra WPA pro-

.1 ■■ iwji inmių .HĮIHI.IĮ.I I ĮĮf lR* *..... ■HTŲRI"*!

Mes- turim iš- 
šikėlt iš šios 

vietos
. . . . v * otBaERĄ jBRužiUr 

iš.^ųrą;;yėsią, 
;^^^^ą^^^^ąHiĮ8^kainomis ir našiu patar-

įpf^

— - , . 3.’©lo.Wkus L dailiai min-
ą^ąli^ bangas. Pilnai su. shampoo, triniu ir $2,95 

, pirstų4®WM .............
SHAMPOO IR PINGER WAVING>C^-

Pirmadienį, Antradienį ir Trečiadienį 1....W
k y ci U.’U'rt-t ' <*. 'irt - h- ĄOft-f A ltI

Atdara Antradienio, Ketvirtadienio, -šeštadienio ' Vakarais
> CROWN DEPT. STORE HELEN MAŽEIKA, Vedėja

AJųgų pip^asi.pa^stjjusAi ]

;• ,7
iak—s w j (ja na 
duotas automobilis jųjų pato
gumui* per visą kdnlesto laikį.

; - •-./ -v r;..z rt , Į

Lietuviai Tikisi Laimėti
Kontestą. !

^.Wąųsius , jų kont<»to 
galimybes,! mų^ų lakūnai sakėse, 
kad Jie abu yra įsitikinę, Jr pa-, 
siryžę kontęstą, laimęti, tik dė- 
ją? Lietuvos su Amerika ' ne
turinti tani tįkslid-reikalui su
tarties ir dabar susitrukde 
jiems sklandymą. Bet tikimasi, 
už dienos-kitos reikalas bus iš.-’ 
lygintas “ir mes parodysime1 
ką f mes galimą/’ pareiškė 
ragius su p. Ožkiniu.

Lakūnai Yra Draugiški 
Inteligentiški Vyrai 

... . ęi>z 4 <« Ji. ).•> cs

Kaip p., Pyragius,, taip, ir p. 
Qžkįni$ yra labai draugiški, m-* 
it^gęntiškK,. Pi???1,..energijos,: 
kąl^ų^ ir . svetingi vyrai. vBing- 
Įjąmtopięčįams jie labai patiko? 
Pąsikalbėta apie daug, dalykų.1 
Tęl^o, padaryti . ir. kglgtas- nuo- 

yra paskirtas vienas' t;':u,kl-1 su. lietuvi,škžK'^klapdy-.l 
.tųy.aię ,ir svečiais—lakūnais?' 
TCajpgi ir pavežioti juos naųjojų: ’< 
£lymoutĮiu. .Laimingo 
kimo konteste.;. <4

P. B!. Balčikonis

Mat,

Py-

-, —» ....m- .... . ■W" jr.TB- -- ----------------—

<^auu-—--m

Rcosevelt Furnilure CompanyjNc.
. „ T---, ' *« ,4 * ' Ą f f • •>’ t * * • *•* *' *■** M <*• ’*> ’A *< ,

KpeipRit dęmesį į šį. MltŽJNišKj 
sios kokybes Statybai Materiolo 
tositišj materięįą ,šiemet, vjsvier 
lygiąją, mųsų kaitąs -r-.pažiurę! 
to pastebėkit musų siūlomas si
lyginki^, mųsų 
to pastebėkit

geriau- 
kpkj gąlima gąųti. Net Jei, nevar- 

vįsvien, apsimoka jis PIRKTI DABAR. Pa- 
pažiurėkit L reguliares'kainas .apačioj — po 
mas sutąupas! t PIRKIT DABARl’l

I.MŪŠŲ KAINAS.!-........
NUOLAIDOS, JEI ATSIVEŠIT ŠĮ SKELBIMĄ 

L KIEMĄ. - . ...............

Puikiausios, visai naujos

dųktas. Viešųjų darbų pagelba Aerodromo viršininkai, ma- 
yrą . atliktą daug visųomeniai tyt, $tengią^i patenkint Lietu- 
naudipgų. darbų. Aerdromas įp v i us lakumus ( kiek galima n ne
rengtas gana gerai, be to,. .tai Šįpįžiąi^ bęste-
ir gamtiškai atatinkama vieta, vint prie sklandytuvų, tutojąus,

Einame ieškoti svečių iš .Lie- bųvy fpasiųstą ( jyos ąpjilaut,, 
tuvos. žiūrime į daugelio žmo- nuvalyti ir apdegti drobėmis, 
nių yęidiJs ir ieškome liętuvi$kų ! opasirodžius debesiui,, lėktu- 
išvaizdą. Pamatėme didelį žnio-'vai buvo nugabenti į saugesnę, 
nių būrį, prieinamą,. , žiurime>... vietą, 
kad jie visi apžiūrinėja IfęttF’p-Tį,-į 
viškus sklandytuvus “L. y Bir- ( 
žietis” ir “L. y. Hutą”. ,Pažių-J 
rėjome ir mes, bet lakūnų ne
matyti. Leidomiesi toliąus, su
sitinkame dąugiaųs BipgŲam- 
tųniečių,. p. A-...Jaksevičius, su 
žmona, ir J, Markūnas su žmo
na ir, sūnumi Albertu, Susida
ro didesnis būrys. Juokaujame, 
kad dabar jau bus lengviaus 
ieškomus surasti. Bet. aklas ieš
kojimas 
lietuvis 
ria nuo kitų baltų žmonių. Tad į 
prisiėjo pasiinformuoti pas aer
odromo 
Joniai apsiėmė patarnauti, ,

Perėjome per visą publiką, 
nuvykome į lietuvių gyvenamąją 
kabiną ir vis juju nerandame. 
Kurgi jie butu dingę? B,et 
mums galu gale patartą laiks 
nųoj laiko atvykti į kabiną ir 
vėjiaųs ar anksčiaus mes juos 
surasime. ,

Taip, ir buvo, padarytą. Už 
valandžiukės, antj*u kartu . nu
vykstu į kabiną. Matau gražioje

yrą . atliktą daug visųomeniai 
naudipgų. darbų. Aerdromas į-

viršininkai, ma-
; < i r> v • » • <• ., ir

Pai'loi' Setai
ŠIMTAI/SEW jv; „••: 
.PĄSIRJNKJMUL 
PENKIŲ METŲ » 
KANDŽIU. L

PRUM$IM. JŪSŲ- 
SENĄ. .SETĄ 
MAINAIS.
įkainos nuo $30.50

.5

80^*^

VV 'V,

No. 2. ,rųšy ir; gęrespjej, švarus, tie- 
pųg. stakąs.. visų ilgių. Geltonoji 
pušis. Puikus pirkinys! \ 

2’A( lių.. Pėdai - ‘ 
RĖGŲLIARĖ

$49.00 
VERTĖ

Už' ROOO Lentų Pėdų

1,000 DURŲ
5xX .panęl egĮes du- 
t, rys— Geriausios^ (i ko-

-Pirkit , daug dabiĮ 
į-Ęeikū' “■ 1 ' 
iš . vietos, 
jenas.

3eguliarė
^.4-54-yertė

Tongued and Groved 
1x6 LENTOS

Naujas, - švarus stakas. Geltonoji 
pušis dėl ( sheating, po-padlagio, 
stogo lendį ir tvorų

. . 100 Pėdų $2.70.
Reguliarė CEL-^j^ TF
$42.00 Vertė "

•••"•Už- 1,4)00 Lentų- Pėdų----

2,000 Rolių Pirmos Rųšies

Į jaunas vokietukas,, vardu Kurt 
IŠimon, jiemst gelbėti H visame 
kame. Kadangi vokietukas yra 
Europietis lakūnas, ir jau šio-’ 
fė šalyje pagyvenęs, tad moka 
ir angly kalbą, o musų dykū
nai abu vartoja vokiečių kalbą, 
tad kartu jie jaučiasi kaip na
mie.

pasisek ęj/jrtUvių
i i — —

vaisiu nedavė, mat, 
kartais nieku nesiski-1,

pasiinformuoti pas aer- 
viršininkųs, o šie ma-

AR ŽINOTE KA 
RAŠO 

‘‘ktLEivis?1’
• '« • » v

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

Net kunigai 
studijuoją, nors 
jonims draudžia 
paimt.
^“Keleivį**

pasislėpę jį 
savo parapi- 
jį į rankas

žmonęs mėgsta dėl 
to, 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
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
š viro pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

• f.r .

Adresas toks:“KELEIVIS”
253 BroaAway,

SO. BOSTON. MASS.
. ... -

’IKT’Sr '"u5!

Su Garsiaisiais 
SKAITYMUI'; SIUVIMUI

kemkit.eŲ,tųps,; kurk
/

“NAUJIENOSE”' 1----- ,
t r ■! «” t--- rrrv¥rrTTxrrrrrrnw—rr^J^rr*

—• 1 >iL ia'v ■------- £■ ’■------- Š

h,Absoliučiai? Pirmos 
90-švj...rolę,,Reguliarė 
VKyertė ^2.35 
Mūšų kaina tik $1.60

i 75-SV. rųle. Keg. ver- 
tū. $2.1>1 . . ... 

j 35-svį., rolė.., Reg.
:.y! .v.M.ertė.^45 ■, 
25 ,Uųsųt kaina tik, 80c 

iRarrett’s 1A ir fįĮ.sv.
___________ —~dRoofj,ng FeltĮ~-$2.35______

WK-. & J^ienį J^ušos 
•4 Colio,/TIjrp^/tpiy Fij;, tyin^lsr—Qpmuipįgs galimos Gauti 
4x6 Pėdų Miera Niekuomet Nesiūlyta šia 
4x7 Pėdų Miera PjrmilA W C
....................................................... . 1 '-1 ■■ ■—-■— ! ■- l -rTĮn f?" .... ■■■■"-.... . .............. ......

. , ASUESTOS BACK, WALL TILE 
Keaseby{ ir Mąttison išidrbystės gražiausių spalvų ir finišių. 
Reguliarė kaina 65c kvadratinei pėdai. (Taipgi cap Kvad.
ir base stripsai pusdykio kainomis!) Virt, ir ųiaud.. Pėda

dias(, j^uinigai, perjįa. 
r, 

iškraustyti v—*j<r
Tikras bar- ■ Mųsų kaiųa tik $1.50

Kokybės

vertes ' $1.50

Kvad.
Pėda

Drėšėris ir

4

‘z-r.-4
1 i.iTTIC

5*

AUKOLEX Stiklais
ARBA TOLUMUI

■ • r i*■ ': • ' 1 ■ «

Krautuve atidarei*.
Antradieniais,. Ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais iki 10 vai. vak.

Užbaigti su Uit ra-Mokslišku
Padirbti musųy pąčjų Lab

Krautuvėse—Jus Sutaupot Skirtumą -

pus. Wjn,ner’ąi .Tiktai! 
dami musų pačių

APDRAUDOS CERTIFIKATAŠ DYKAI
Išduodama su kiekviena VVinner akinių parduota pėra, 
...... ...užtiki)naų.t. J.uh^ pilniausią. pąsitenkinipią A. .

PaRitąrkit. PU. ^ftų. Valstijoj Registruotais Regėjimpst^pecialistaisV 
išėjusiais Pr.ipąžinĮas Rolegijas... ,Jpks keisas nėrar Persunkus,.,. Mes 
specializuojamės .Suųkiaį-PritąĮkomuose keisupse. Prisidėkit prie eilftj 

Tūkstančių dėkingų klijentų visųj šąly
v.... .LIBERALĖS KREDITO. SĄLYGOS - > 

Albertu ĘayLiWinneW)»IA^^

W1NN£R OmCAl
3206 W. 63rd St. Near jK.edžie Avė.

Atdara Antradiepį, Ketvirtadienį, šeštadięąį iki 9 vai. vak. 
«-k- . >•.. Krautuvės Daugely. Didžiųjų Miestų* i. .

ų. t

8”Shiplap
. •• z,.; r. ■ : .. I e ... .

No. 2 ir geresnės rųšies. Niekuo
met, pirmiau nesiūlyta tokia žema 
kainą!. .Nepraleiskite šio pirkinio!, 
Reguliarė 1,000

$50 <30 Lentų ’
Vertė • ■' • • - ........ ...... Pėdų

CRATING LŪMBĖR
• ■ • •) . • »

B^and New ,No.. 2 . Grade,.

Už 1000 Pėdų ...... ............. — -

TVOROS IR VARTAI 
■MEMgROMM Geriausias nau- 
./* >) (\ jas . Amerikos

fiPlieno , ir Dra-^~-TT lh- Aptvėrjmas;
I- i O ‘ki 6c vertės . 
L.■■*>■>» Lin- , 4E, V- pėda

2x4, 2x6, 2x8
Dimensioii; Lumber—Puikios rų
šies Hemlock. Naujas, švarus sta- 
kas. Visų ilgių. Visas sveikas me- 
ęlis.... . ,, >» - Ar ■ • 'm
Reguliarė 1,000

$37.50 Lentų
Vertė ——Pėdų -

GERIAUSIOS NAUJOS 
screenl po<a^ 

vienosReguliariai $38.00 vertės SOI VISŲ MIERŲ Jjį 1 QO vi
Už 1000 Pėdu ...r‘ • fc» I ■ >vO

Geriausios Naujų Kombinacijų 
DURYS Viso didžio $^h Q£ 
$7.00 vertės už vienasC"*«vw

R n nę f* v ei i
FURNITURE COMPANY 
2310 W. ROOSEVELT ROAD

Pnone

NAUJIENŲ RO DENINIS PIKNIKĄ!
SUNSETf PARH” DARŽE.

\ ‘ ■ ■ ■ ’ • 
r z ^^4 > 4 r '

Amurtj. 4 1 ’pji -svi. zul • v* ■
□ e k ni a d Ko gpi u cio

. .. ............. .... PH& i35'th ir Archer A/eniie, Roiite .;4-A
BUS DAUG SURPRIZŲ — TfiMYKIT. SEKANČIUS. PlKNIK’C

PLIENO S ASH
> Geriausi Visai Naujinus 

$6 Vertės !
KiekvienašTT.x——----

VONIOS
Vertės iki (EĘ KIEKVIENA

$18.00. ' ■

i mauji ui' •><» “v*(

1.75 1

$3.10

.»• t - 1 • ■' • ■' •

Geriausias Stogo Coating 50c ver
tėj po 37c. galionui 5 gal. ke- 
nuose.
Geriapsi nauji, cyiekai, 
100 svarų hučkėlė .......
A C. • • “• ..’5 L ‘ j > . <

Nauji 7-pedų Cedar stulpai
..'..•..t...‘ 10c vienas

• _• ’ zi f’! “J ' ' • ■

Vidąus įr oro pusės maleva — 
visų spalvų — $2.25 vertes 

...........$1.25 galionas
Naujas ir Vartotas Plieno Aptvė

rimas ir Decking. Pirkit savo 
kainomis.

■ ’ v ‘ ■. r ' ’ i • '

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

Naujas WALL BOARDS 
Visų mierų . arku- 
šuose iki 4x12 pėd. 
Auk ščiausios ko
kybės, 4c , vertės, 
dabar nuostabiai že- 
m^ kainą 

į Kvad. 
-V Pėda

INSULIAVIMO LENTA. . ( ... . "1 e
Jūsų atikui, garažui ir užpakali

niam gonkųį.. <
, Rcguharėa 4c Vartės ..

; Nepraleiskit *d| ^6 Kvad.
Šio Pirkinio -«•- Pėda

1:1. « --U . ' ’JGeriau^ Nauji Sayh . įr , Ičėmai 
Visų Mierų už mažiau kaip ’Ą 
kainos■ 

4,000 ryšulių —Lath
Ryšuliui .............    12cI ■ I' ■ I !■ ■■■■ .. ■■■ ■ !■■■■.■—..II......— 1. —

Lumber Trailers Geriausiam Sto- 
vv ......  $25.00 vienas

Vartotos Durys    Vienos 25c

Vartoti Sash ..a...;.;.... vienas 15c

Wash Basins ....... vienas $1.00
Didelis Piuklas Miškui pjaustyti su VVaukesha'Motoru,' Pilnai Įren 

... ... gtąs; $1,000 vertės tik už $200. Daug Kitų Bargenų! * .
.... - . . .... <Į-rL-- ; ';;.t ■ :ys, --7 ■'I Pi ' V:

Bldg. Moteriai Liguidators -fa 
SOUTH-EAST CORNER 
22nd ST. and ASHLAND !

t

OPEN ALL DAY SUNDAY
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VIENOS

Kelionei 4Lietuvą
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Reikalaukite DEGTINEScž^rĮ

W*rawewffw:

Marg&iš Šilkais Ižsiūvinėtąs Pąąėlis

GARSINKITES “NAUJIENOSEAdresas 1420 Kil
Miestas ir valstija

Nejądomoj'o Turto 
Vertybę Atstatant

Aido
pro- 
cho-

kAinoš' 
PRIEINAMOS

i; Išdalinta 
šį Sekma-

gos 
ei jų 
nuo

gyventi 
kai pa

Pavogė ridikiulį 
nuo lietuves ir 4 kifiį 
moterų

lir 99.50 
po 69.50 

1,0 $9.50

AC€R> 
I ARTIST y 
ĮPAINTER

STRAIGHT / ; .
KENTUCKY > 

BOURBON 
. DEGTlNtt.

PILSEN
. LIGHT FLOOR OIL ...... 

REIKALAUKIT BŪTINAI PILSEN BRAND

SUDRIKO PROGRAMAI: . jN.edęlįpje \WCEL 
jPaųedęĮiąis jr Pętnyčibmis WAAĘ. 
Ketvertais WHFC — 1420. Kil.,. kj

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOJE

Atvyko Daug Svečių
Keturios Dovanos; i 

dierį Bus Kitas Piknikas

Kviečiame visus 'dalyvauti
i Untanas

kylės rufil
nemalonu-

Experto pa-
A teiki te pas
| įeelalistei . bUtiną”
I Kojų, Rankq, Diriij
| Visiem Sudarkymam

rengimo komitetas yrą parū
pinęs dar ir troką. Kas nofes 
'galės nuvažiuoti veltui. ^Trokąs 
išeis nuo darbininkų syefaiųes, 

410413 S. Michįgan avenue 12- 
tą, 1-mą ir 2-rą vai. po pietų.

Jei liepos 4 d, lytų, tai pik
nikas bus atidėtas iki sekan
čios dienos, t. y. liepos 5 d. Ta 
diena yra švenčiama Fourth 
of July ir todėl nedirbama die-

Ekonominė,s politinės., ir so
cialūs priežastys, esančioj di
džiausios to Chicagos miesto 
statybos darbų atsilikimo kal
tininkes. Paskui, ypač stengėsi 
jis . pažymėti tą. faktą, kad 
svarbiausis visų tikslas 'yra ak- 
stinti privačios nuosavybes sta
tybą, nes kylant privačiai nuo
savybei, kilsime visi,—jai grūs 
ji, grūs bankai, laikraščiai ir 
bendrai visi.

šeimynos trijų plieno strei- 
kierių, kurie buvo nušauti Re- 
public Plieno skerdynėse,, So. 
Chicagoje, vakar, užvedė, bylą 
apskričio Circuit teisme, reika
laudami $30,000 atlyginimo iš 
policijos.

? B i. Skundėjus atstovauja Trūst 
Company of- Chica'go, paskirta' 
administratore nušautųjų. jp- 
seph Rothmund, Anthony Tag-, 
liere ir Leo Frąncisco palikimų.

v Apskųstieji yra Chicagos po
licijos viršininkai ir kapitonai 
su leitenantais, kurie vadova
vo policislams laike .skerdynių, 
kuriose išviso zuyp 10 žmbpių.

Dabartiniu laiku senato Ci-

Tiktal moksliškas paralštls tinkamai jums 
pritaikintais parai, skirtingų 
jums tikrai padfis; Vengkite 
mtj.' Atsiduokite t patyrusio 
raiščio pritaikintojo rankas.

VYRAŠ IR MOTERIS I 
PRIŽIURRTOJAI I

Kodėl Šveisti?
į JŪSŲ GRINDIS GALIMA LENGVAI NŪ

4 ŠLUOSTYTI, SAUSA MAPA, KAI Al?

Piknike buvo ir L. D. 
choras, kuris davė dainų 
gramą. Pikniko dalyviams 
ras labai patiko. Pavakariais 
buvo išdalinti laimėjimai. Išda
linta keturios dovanos. Iš ketu
rių dovanų viena teko lietu
viams, būtent, trečioji—$10.00, 
kitos svetimtaučiams. Piknikas 
ir finansiniai nusisekė gerai.
Ateinantį Sekmadienį Bendras 

Dviejų Draugijų Piknikas
' Ateinantį sekmadieni, liepos 
4 d. įvyks bendras dviejų 
draugijų piknikas. Vytauto No. 
2 draugija kartu su Kliubu ir 
Draugijų susivienijimu rengia 
pikniką Wildwoočk miške, prie 
127 . ir Wentworth avenue.

Tos draugijos yra pažangios 
ir pasižymėjusios savo veikla 
ne vien vietinėje dirvoje,—jos 
visuomet remia ir visą visuo
meninį darbą darbu ir piniais. 
Šį syki vietą piknikui turi nu
matę gražią ir netoli. Todėl 
tikimasi svečių susilaukti daug.'

Vieta nors 
privažiuoti

Mr. Kenneth E. Riye , yra 
Chicago Title and Trųst Kom- 
panij os vice . pręzfdėntaš. , jis, 
šiomjs dienomis susišaukęs 
spaudos atstovus Union Ktiūbe, 
,tarp kitko pasakė,' kad Chfca- 

miestas su naują reziden- 
statyba yra toli atsilikęs 
daugumos Amerikos mies-

BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS. .

Nuolatines susiekimas

- , NEW YORK — 
KLAIPĖDA

(Per Gothenburgą, Švediją),. į 
Laivų išplaukimai iš New Yorko

GRlPŠHOlM ......... liepos 24
KUNGŠHOLMr -rugpjūčio 19
DROTTNfĮ^GHOLM rųgp. 26
GRIPSHOLM ........... rugsėjo 4

Su taupysi, pinigą pirkdamas 
laivakortę ten ir atgal.

Reikalaukite‘•musų bendros apie 
kelionę brošiūrėlės ir kainoraščio. 
Gąųnama.. nemokamai pas vįsiųs 
musų autorizuotus . agentus, arba

SwedisĮą American Line
181 Nort^.-Mijcliigan Avenue

Roseland,—Sekmadienį, bir
želio 27 d., Rossis Grove pik
nikų darže roselandicčiai gra
žiai pabaliavojo. Į pikniką bu
vo atsilankę daug svečių, jų 
tarpe buvo ir keletas žymesnių 
vietos biznierių, kaip tai: A. 
Balchunas, A. Bielinis, A. Na- 
krašas, A. Balaišis, F. Viršilas, 
D. Shatkus ir Burnsidietė Ma
rė Maciukevičienė.

Tokiu buriu svečių rengė
jams tikrai buvo kuo pasidžiaug
ti. Paminėtina, kad du iš pa
minėtų biznierių: F. Viršilas 
ir Dominik Shatkus yra Čia gi- 
miai lietuviai taverno biznie
riai., Dominikas Shatkus tai 
sūnūs mirusio roselandiečio 
yeikėjo Domininko Shatkaus. 
Jis nors jau keletas metų kai 
miręs* bet užmirštį, jo rose- 
landiečiai negali ip dar vis ap
gailestauja jo ankstybos 
ties.

tone daro skerdynių tyrinėji
mą ir kvočia viršininkus ir ęi- 
liniu's policistįfš,, kurie kraujo 
praliejime dalyvavo.

ijrr .. įti ■> Tyrinėjimas dar negreit bus 
baigtas^ bet jąų , paaiškėjo is 
policistų ■parėi^ljmų, kad aša
rines dująs iy buožes jiems, pa
rūpino Kepubte plieno korpo
racija.

Ttt Taylor
2 Metų • 
senumo

0^0 Kįl., nuo 7:30 iki 8 vai. vakaro 
920 .kjl,, kąip 5;00 vai. vakaro.
L valandą vakaro.

.ŪMI

Joe Lduis? Detroito negrui 
laimėjus pasaulio bokso čam- 
pionatą, Chicagoje kyla suma
nymas pavadinti kurią nors1 
miesto gątyę jo vardu, jei yra 
kokių galimybių, tai tik an
tram warde. r Už tokį gatves1 
pąyądjjiimo . pakeitimą . turi pa
sisakyti balsavimo biMų bent! 
60% tos gatvės priešakinės da
lies gyventojų.

___ 4505
tokį panefį Ir pakabink.it 

juose 
he viena kaimiiika jums pavydės,

,r Grand Crossing ir South 
Chicago po/icija.. savo disirik- 
tųpse ię^ko vagilių, kurie ėmė 
terorizuoti vietos moteris ir at
iminėti nuo jų ridikįulius.

> r,.*u" ............... ..

Tarp apiplėštų yra lietuvė 
Mary Zamuhs, nuo 7633 Cor- 
nell a'vejiue. Kitos moterys, ku
rios nukentej 
yra:

t pbrdtliy Uolmes^ 7617 Plast 
End avenue, Julia čeiger, 8049 
Constąpęe avenųe, Mildred Ro- 
gęrs, i3.Į2 Sv73rd^treet ir Hę- 
len J.McCarthy, 7327 Kenwood 
avenue.

Jo žiniomis per šešis metus, 
baigiant. 1936 metais, buvo at
imta 73,000 nuosavybių tik 

ir netoli, galima] vien Cook apskrity. Tų turto 
gatvėkariais, bet verte buvusi $1,700, 000, 000.

Mainykite savo seną PARLOR SETĄ dabar ant naujo moderniško. $54^50 
Kaina tiktai

KrTTEN PlCTUftE - )
No. 1505 — Išsisiutut sau

sienos. Jis papuoš jtisiį namus ir malonu bus J 
Atsiminkite, kad 
matys jūsų gražų (larbą

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

NIDA LABDBATIffllB.;.
ANTANAS G. KARTANAS. Savininkes 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318.

Chicago, Illinois.
*»*...................."................ .. ............... . ‘.""W'!!'iwii'»i«*wwiw»wiiwiiiwiir

GRAŽUS KARPETAS DYKAI 
ELEKTRIKINES LEDAUNES ‘po ..............................

MUTUAL LIŪUORČOMpąNY
4707 . SOUTH HĄr.ST^p <S$RE)ET 

Viši TelefonaixYar^s Q801^
viėnintelis

Norėdami Genaušios ANGLIES
7* '■ . .j, '' .> i 4 į . • i * •'» ' ‘ f '

Visuomet Kreipkitės i

WBTKRN COAL & SUPPLY CO
491.6 SO. WESTERN . AVENUE

TELEFONAS PROSPECT 3400

3409 ir 3411 So. Halsted Street
I TAI NA'UJĄ .^^ŪTUVE, Streikai trukdė budąvojimą, bet
I. dabar krautuvė jau gatava.. Prekes katrų buvo daugybė užpirkta, dabar bus par

duodamos su didele nuolaida ir ’kožnas pirkėjas aplaikys gražią .dovaną.

1789 3o. Halsted ČM^gd, HE , i,
’• s? '■ ' ' L': _ ‘p ? . ■' -i ■’

( įiį ■' ..A-**-“ •>:. •"iC.T’''--'.

Čia (dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

•Vardas ir pavardė ............. ..... -...............................................

Chicago Orthopedic Co -X r ARTI PRIR I 8JRKKT

Jei Neveikia Jusiį Vidūriai, Vartokite

Nida Hėrb M
*Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypai^bes turinčių 

lapų, žolių, šaknų, seklų ir gėlių.

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
RUDAMI MUSŲ SPULKOS NARIAIS 

'i >,.l i, . ****•'

Ųž nraęjtų; metų indėlius AĮ fįf
MŪSŲ NARIAI GAVO .....................

Dėl informacijų
ATVAžIUOKITĖr BIL1E DIŪNĄ >

arba pašaukite
CANAL 8500

lithitanian building, L0AN And 
.. SAVINGS. ASSOCIATIp^ ,.

(MEMBER EEDERAL HOME.LOAN SYSTEM)
.. .. v ... 1739 Halsted

j\ače raus ko 
kurortes yra irti 
Michigan 'ežero 
graži-tinkama vieta

ATostogM^ 
Del aiškumo ar vietas 
rašyk arba važiuok 
PeterKacer 
Lake 5horej, 
Co'unty Road 
Beverly i'hores,

J A Ui ty y.,,. -r'cjĮ. .

JL pavojinga
mue paralSčiul prltalkmtl bu pilnu pa- 
Btikfijimu! .-m •.

ElastikinCs pančiakos, diržai, bracea.
pažeistiems, čeverykai tiems, kuriu są
nariai nesveiki.

NAUDOKITE A m
VAISTUS, kuriuos Įwil|W I.Jl

^RUBINO ■*

Pirkite sayo apiclinkės l'-7 ■ ~
kraųtųv&ę. ........GMO^Į NaujięiioSe
vi%•»*■ 'oa)/Trl .pZEl'd' iltį

jįažos K&tolOS poVisos 1938 inetų &ą&ibs įstatytos pamatymui.

jos.i-.Buflrik.inc.
3IftS-ll šO. HALSTED;St. , 1 >17-21 $0. HALSTED ST

.T?eiefonMs' BOULEVARD 7010 J . .

KACfRAUSKAS

*. <,TVrT 'z--V11'-,

MMMB: •?< i :<: :.::S

; p1 . . • , f\\VWK ’ it 'V , v . « ■IW* • • * v: - t > *4 v;. .Z,, vį

pakabink.it
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Du nauji dainininkai 
muzikos mokyklos 
koncerte
Algirdas Brazis ir Genovaitė 

. Zelnis

Praeitą sekmadienį, birž. 27 
d., Kimball Hali, senas muzi
kes mokytojas Alexander Na- 
kutin apvaikščiojo savo >30-tas 
metines mokyklos įkurtuves. 
Tam rimtam meno darbui da
vė savo mokinių pildomą kon
certą.

Programas susidėjo vien iš 
dainininkų,, kurių buvo apie 
dvidešimt penki. Tarp mipėto 
skaičiaus mokinių dalyvavo se
kanti lietuviai: Algirdas Bra- 
zis, p-lė Genovaitė Zelnis, Pra
nas Jacobs ir Stasys Rimkus. 
Nežiūrint taip didelio - būrio 
jaunų dainininkų, kurių kelia- 
tas buvo apdovanoti niro saviš
kių gėlių bukietais, musų; lietu
viai dainininkai sugebėjo taip 
gerai dainuoti, kad jiems pub
lika suteikė daug kredito savo 
gausiais aplodismentais. Ypa
tingai reikia pažymėti Algirdą 
Brazį, ' kuris koncerte .užėmė 
vadovaujamą vietą. Jo gražus 
ir žymiai išlavintas balsas at
kreipė visų domesį, kai .jis už
dainavo “Tykiai, Tykiai Nemu
nėlis 
tive” 
tinas 
talentas ir pasiryžimas gali su
teikti daiig malonumo lietu
viams.

O štai antra programo daly
vė p-lė Genevaitė Zelnis, bu
vus savo laiku “Birutės" sek-

rėtočė, išeina ant scenos su tik,- 
rai artistišku malonumu ir už
dainuoja: “Kad Galėčiau” — 
Dirvianskaitės. Tą gražią lie
tuvių dainą dainininkė sudai
navo taip gražiai, kad publika 
buvo sužavėta kaip daina, taip 
ir dainavimu. Toliaus daininin
kė sudainavo sekančias dai
nas: “The Ųrying of Wa.ter” 
ir “Ali the Summer Through”. 
Publika daug plojo musų jau
nai dainininkei, kuri savo rim
tu budu, talentingu gražiu bal
su gali pasiekti didelės meno 
aukštumos. Linkėtina!

Kazys.

W. P. A. Ekskursijos 
į Chicagos Žymesnią

sias Vietas

Teka” ir “Vision Fugi- 
— “Herodiade”. Sveikin- 

jaunas dainininkas. Jo

Ar paklausys 
daugum?

Chicagos miesto taryba pa
tarė Nepriklausomybės paskel
bimo dieną—Liepos Ketvirtą 
švęsti be triukšmo, bet ugnd,- 
traškių (firecrackers) ir nu
bausti tėvus, jei leis vaikams 
tokius žaislus pirkti.

Tai sveikas ir pagirtinas, nu
tarimas. Tokio laukėme jau 
senaf Tie šaudymai, tie lauki
niai žaislai ne tik kad neneša 
niekam jokios' naudos , bet, 
priešingai, daugiausiai žalos 
padaro. Tokie žaislai, ne vie
nam kartais ir tvirčiausius 
dirksnius pakrikdo. O kiek yra 
rankų ir kitų kūno dalių suža
lojimų buvę, kiek liko be akių 
ir panašiai. >

Taigi, ir kam visa (tai reika
lingą? Vienok, butų klaida ma
nyti, kad Amerikoje visi yra 
tų žaislų mėgėjai. Anaiptol. 
Tas paprotys, kiek pastebėta, 
yra daugiausiai įsigalėjęs atei
vių ir šiaip darbininkų gyvena
mose vietose. Jie belepindami 
savo vaikus, -leidžia jiems da
ryti ką tik jie 
šiandien liepos 4 
liui tiek baimės 
kitas nenori 
na išeiti.

Ar daug 
nutarimo ? 
matysime.

ir iš

Hull

Pro-

- ’I. 
■1$

NAUJIENOS, Chicago, UI, '

Pradėjo švęsti 
Ketvirtą Liepos 
truputį per anksti

Už tai Rjčąrdas žadeikis 
šiandien yra už grotų

Pradėjęs vakar anksti rytą 
švęsti “Liepos Ketvirtą, ” 21 pi. 
Ričardas žądęika, nuo 2531 
Thomas Street, šiandien sėdi 
už grotų pblibijos nuovadoje. 
Kartu su juo sėdi jo draugas 
Matas Bolsingą, 22 metų, nuo 
2334 Augusta Bulvaro, kuris 
irgi “šventė.”

■ /

Vakar anksti rytą abu jaun- 
uuoliai važiavo automobiliu 
Washingtori Bulvaru. Automo
bilis buvo bė šviesų, tad polici-

ja jaunuolius bandė sulaikyti, 
žądeika išsitraukęs revolverį iš 
kišeniaus ėmė šaudyti į orą, o 
kai policiją prisiartino, tai gin
klą numetė ant šaligatvio.

—Ką jus čia darotę?—klau
sia policistas.

—švenčiam “Fordžiulajų!”— 
atsakė jaunuoliai.

Skelbimai .Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad paėjęs Naujienos 
yra

šeštadienis, liepos 3, 1937
trr

Vestuvių, Bankietų ir šeimynų Grupės tai 
Musų Specialumas.

Telefonas YARDS 5858

PAUL STUDIO
ATSIŽUMĖJUSIŲ FOTOGRAFŲ 

NAMAS

3213 S. Morgan St. Chicago, III

GARSINKITE? “NAUJIENOSE

nori. Už tai, 
dieną dauge- 
padaro, kad 
namą tą die-

kas, paklausys to 
' pagyvensime-—pa-

MADOS

orei

p. prie

8 d.— 
menas.

Kas savaitę WPA fengia dy
kai ekskursijas į’Chicagos žy
mesniąsias vietas. Jose gali da
lyvauti visi beskirtumo vyrai, 
moterys, vaikai, seni ir jauni. 
Del smulkesnių informaciją pa
šaukite Canal 6841. Sekančios 
savaitės programa seka.

Antradienį, liepos 6d. Lankys 
Illinojaus universiteto medicinos 
kolegiją, gražiausi medicinos 
knygyną ir kitką.

Susirinkti 2:30 v. p. p. prie 
1853 W. Polk g.

Tą pačią dieną aplankymas, 
taip vadinamas, Jane Addams 
settlement ir kiti su tuo surišti 
dalykai.

Susirinkti 8 v. p. p. prie 
House, 800 S. Halsted g.

Trečiadienį, liepos 7 d.
ga aplankyti skulptūros darbu 
dirbtuves, patirti modeliavimą 
• r panašus dalykai.

Susirinkti 2:30 v. p. 
766 W. Adams g.

Ketvirtadienį, liepos 
Ankstybasai krikščionių
Proga susipažinti su Rytų ir Bi
zantijos įtaka į ankstybųjų 
<rikščionių vadus. '

Susirinkit 2:3'0 v. p. p. meno 
nstituto karidoriuje.

Tą pačią dieną bus proga su
sipažinti kaip lavinami radio 
pranešėjai linksmintojai.

Susirinkti 8 v. vak prie 410 
S. Michigan avenue.

Penktadienį, liepos 9d. Proga 
susipažinti kaip aprūpinama 
darbais. Susirinkti 2:30 v. p. p. 
prie 225 N. Wabash avė., 10 
aukštas. Paskui kita ekskursija 
8 vai. vak. Susirinkit prie Daily 
News Plaza, 400 Madison g. čia 
bus proga pamatyti dirbtuves, 
misijas, hotelius, darbų parupi- 
nimo įstaigų raštines ir kiti das 
lykai.

šeštadienį, liepos 10 d. Rusi
ja Chicagoje.” Proga pamatyti 
rusų ortodoksų katedrą, jų re
liginius paveikslus, jų koopera- 
;yvines draugijas, išgirsti bala
laikų orkestros ir kiti dalykai.

Susirinkti 2:30 v. p. p. prie 
rusų šv. Trejybės katedros, 1121 
N. Leavitt g.

DIDŽIAUSIAS SANDELIS 
VARTOTO STATYBOS MATE- 

RIOLO CĖICAGOJ 
2,000,000 pėdų naujo ir vartoto 
statybos materiolo. Atsilankykit 
apžiūrėti ir susipažinti. Durys— 
25c; Klevo lentos grindims—$10 
M. Stogams padengimai > elektri- 
kinės ir plumbingo reikmenėsA

Harvey Wrecking 
Company

1701 WEST CERMAK ROAD
Tel. SEELEY 6761

Sp.

No. 4446 — Vėsi vasarinė suknelė 
be rankovių. Lininis, batistihis arba 
kitoks koks lengvas materiolas tin
ka šiai šauniai suknelei. Sukirptos 
mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 
34, 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą Ir aiš
kiai parašyti savo vardą . pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsakys 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted S t., Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted Sfų Chicago, HL

CU įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No.....
MSstm _____ — per krutinę

......................—................. ...................
(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)

' APDRAUDA
- (INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ s 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

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

AUTOMOBILISTAI: »

Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to autompbiliaus. Nuo 
sudaužymo savo automo- 
biliaus. Galite gauti bon- 
dsą (kauciją) iki $500.00, 
kuri tinka . visoje Ameri
koje ir daug kitokių ry
šių apdraudas.

gos.

mus yra

sąlygos
savo na-

Čia Lengva Nusipirkti Naujus Rakandus

Seklyčios Setai po $49.00 ir aukščiau

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

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

Musų lengviausios 
padės jums padaryti 
mus kaip palocių.

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

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

Pinigas šiose dienose yra 
brangus draugas. O pirkda
mi pas mus jus neišleisit daug 
pinigų. Visuomet užtikriname 
patenkųiimą ir pinigų sutau
pytą.
40 mėtų toj pačioj vietoj ir 

tie patys šeimininkai.
RAKANDŲ PIRKTI EIKITE 

VISOMET PAS:

COHEN BROS
FURN1TVKE COMPANY

1401-3-5-7-9 SOUTH HALSTED STREET
Krautuvė atdara utarninko. ketverge vakarais, o taipgi nedėliomis.
Pinigai Maloniai Grąžinami, Jei ne Patenkinti.

■ ^r***/***^' ........ ------ - - ,, , ,......... --------- - -----

-JOSEPH BALSEVIčfS
GELEŽIES KRAUTUVE

Malevos, Aliejaus, Stiklai ir Varnišas.
Taipgi Ėlektrikos ir Plumbingo Reikmenys

2325 South Hoyne Avenue
Telefonas '.CANAL/ 6850? b ’

Praleiskite Vakari jas Indianoj!
PRIE GRAŽIOS CEDAR LAKE, IND.

Tiktai 40 mylių nuo Chicagos. Turime. Cottages reridon, taipgi hotelio
kambarius. Ežeras, labai geros maudynės. Geras žuvavimas.

Atvažiuokite ir patirkite patys; Kainos nebrangios.

CEDAR BEACH HOTEL
JOHN STAŠAITIS, CEDAR LAKE, llNĮ)., Route 41 to Cook, Ind.

• Dykai “Picnię Grounds” piknikams ir išvažiavimams.

T

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

šis skyrius yra vedamas tikslą pagelbsti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo, 
čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

ANGLYS — COAL • RESTAURANTAI• LIGONINES— 
HOSPITALSKAINOS ANGLIŲ KYLA!

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 ?" ____ ,________ _
Pocahontas Mine Run, West Virgini^f LIGONINĖJE

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

ir kitokias anglis pristatom. 
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING 
4405 So. Fairfield Avė.

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES - 
3327 So. Lituanica Avenue

Tel. YARDS 0965-

UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI $12
PALĄ GUI PAGELBA.......... Q
PALAGO PAGELBA............ COft

NAMIE už .............  GU
EKZAMINAVIMAS C-f

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

1 :■ t \

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

PIKNIKAS
sūdo v anomis ir programų

Rengia SLA. 36 Kuopa , '
Sekmadieni, Liepos-July 4 d., 1937

JUSTICE PARK GROVE /
LIEPPOS DARŽE ’ ' .......

Justice Park, III. į
Dovanų laimėjimas bus piknike. Gera muzi 

ka. Pradžia 11 valandą ryto.
Įžanga 10 Centų Kviečia' Komitetas.

... $7.65 

... $6.05 
... $4.70 
... $8.75

$6.90 
_ $8.75

$7.15 
. $12.70 
. $11.20

HOSPITAL

Avenue 
5727.

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

PETE.YOUNG
82nd and Kean Avenue

(Miestas ir valstija)
- - » •• 1 • -*• ***• '

NAUJAI ATIDARYTAS
LIETUVOS

GĖRĘ. Naujienų įkaityto
jo* ir skaitytojai prafoml 
pirkinių reikalais eiti f tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

*iull>Wtv4

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
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Archer and Kean Avė.
X.

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

420 W. 63rd ST.
Tel. ENG. K888-K840
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