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No. 160

Japonai Kovoja 
Rusus irChiniečius

Du užmušti streiko
I

riaušėse
Tennessee policija puolė streikierius prie 
aliumino dirbtuvės. C.I.O. organizuos lai

vų ir dokų darbininkus.

Japonijos kariuomenė kaujasi su chinie- 
čiais prie Peiping ir su Rusijos kareiviais 

Manchukuo pasienyje
SHANGHAI, liepos 8. — Pereitų naktį prasidėjęs mušis 

tarp chiniečių ir japonų į vakarus nuo Peiping, tebesitęsia ir 
dabar, abiems pusėms siunčiant į mūšį dar daugiau kareivių. 
Nuostolių abiejų pusių nežinoma, bet manoma, kad chiniečių 
nuostoliai yra dideli. Mūšyje dalyvavo 1,000 japonų. Be to 
dar 1,000 japonų, su4 kanuolėmis ir tankais siunčiami į susirė
mimo vietų. Chiniečiai turi 2,000 kareivių, bet dar daugiau 
kareivių siunčiama iš visos apielinkės.

Dabartinis mušis buvo didžiausias chiniečių ir japonų su
sirėmimas nuo 1933 ih., kada japonai užkariavo Manžuriją ir 
ten įkūrė savo Manchukuo valstybę.

NAUJAS SUSIRĖ
MIMAS RUSIJOS 

PASIENYJE
Naujame susirėmime Manchu- 

kuo-Rusijos pasienyje japo,- 
nai užmušė 20 rusų.

HSINKING, Manchukuo, lie
pos 8. — Japonijos armijos 
pranešimas sako, kad 20 Ru
sijos kareivių lite) išmušta ir 
daug sužeista naujame .susirė
mime Manchukuo-Rusijos pa
sienyje pereitą pirmadienį. Iš 
japonų gi pusės vienas liko už
muštas ir du kareiviai sužei
sti.

SMARKUS JAPONŲ 
SUSIRĖMIMAS SU 

CHINIEČIAIS
Japonai užpuolė chiniečius Pei

ping apielinkėje ir bombar
duoja Chinijos miestą.

PEIPING, liepos 8.—Smar
kus mušis siaučia vakariniuo
se priemiesčiuose šios buvu
sios Chinijos sostinės. Mušis 
eina tarp Japonijos kariuome- 
nes ir gen. Sung Cheh-yuan 
vadovaujamos 29-tos Chinijos 
armijos. Jis prasidėjo pp susi
rėmimo, kuris ištiko japonams 
darant slaptus nakties manev
rus.

Japonijos kareiviai užėmė 
dalį Peiping geležinkelio į Han- 
kow ir pakartotinai atakavo 
Wanpinghsieri miestą. ^mar
kus musais ištiko prie Marco 
Polo marmurinio tilto, 10 m. 
į vakarus nuo Peiping.

Chiniečiai įsitvirtinę Wan- 
pinghsien mieste, nežiūrint ja
ponų ultimatumo sudėti gink
lus ir pasiduoti.

Chiniečiai sako, kad susirė-, 
mimas ištiko manevruojan
tiems Japonijos kareiviams 
naktį bandant užimti marmu
rinį tiltą per Yingting upę. Po

♦

, Chicagai ir apielinkei fedė- 
lalio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; tiek pat karšta.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoj e buvo 88°.
Saulė teka 5:22, leidžiasi 

8:27.

trumpo susirėmimo chiniečiai 
pasitraukė į Wanpinghsien mie
stą, prie kurio japonai atsiga
beno kanuoles ir auštant pra
dėjo jį bombarduoti. Mušis tę
sėsi nuo vidurnakčio iki 10 vai. 
ryto.

Chiniečiai pasitraukė į mie
sto centrą, už miesto sienos 
ir pasinaudodami laikine musių 
paliauba, pradėjo miestą for- 
tifikuoti, laukdami naujų susi
rėmimų ir ruošdamies prie ap
gulimo. j./* ;

Japonai skubiai dūlina savo 
kariuomenę ir siunčia pagelbą 
paimti tą miestą.

Šis mušis gali tik dar labiau 
pabloginti ir taip labai įtemp
tus Chinijos ir Japonijos san
tykius. .

Japonai kaltina chiniečius 
dėl ištikusio susirėmimo ir sa
kosi jie, japonai, nenorį di
dinti incidentą, bet tai priklau
sysią išimtinai nuo chiniečių.

Chiniečiai gi sako, kad su
sirėmimas ištiko dviems" civi
liai pasirėdžiusiems japonams 
šovus į už pusės mylibs nuo 
istoriško marmurinio tilto mald- 
namy buvusį chiniečių garni
zoną.
Japonai grūmoja chiniečiams.

TOKIO, liepos 8: — Japoni
jos karo ministerijos atstovas 
pareiškė, kad jei chiniečiai ir 
toliau “blogins” padėtį prie 
Peiping, kur ištiko susirėmi
mas tarp Japonijos ir Chini
jos kareivių, tai Japonijos ar
mija bus ' priversta stvertis 
griežtų priemonių.

Vidurnaktį pasiekusios karo 
ministeriją žinios" sako, kad 
padėtis vis dar tebėra labai 
rusti ir kad Chinijos kareiviai 
griežtai atmetė Japonijos rei
kalavimą sudėti ginklus ir pa
siduoti.

«■»

4 žuvo tyruose
MEXICO CITY, liepos 8. — 

Lavonai keturių geležinkelio 
matininkų, kurie prapuolė 9 
dienos atgal šiaurinėj Meksi
koj, šiandie rasti Altar tyruo
se, Sonora valstijoje. Kaip ma
tyt, jie visi mirė nuo trošku
lio:

,, , , • ■ . •

LOS ANGELES, Cal., liepos 
8. — Mūviu aktorė Mae West, 
kuri visados tvirtino niekad 
nebuvo vedusi, dabar' teismui 
prisipažino buvusi vędusi vod’ė- 
vilių aktorių Frank Wallace 
26 metai atgal, bet tik niekad 
su juo negyvenusi.

LIETUVIS JOS VYRAS — dešinėj, garsi filmų artistė — “sirena”, Mae West, kuri pri
sipažino, kad keletą metų atgal ji ištekėjo už vodevilio artisto, lietuvio Frank Wallace 
(kairėj). Praeityje ji atkartotinai užginčydavo Wallace tvirtinimus, kad jie susituokė 
Milwaukee, Wisconsine. Vestuvės įvyko balandžio 11, 1911 metais., Acms Photo

NEUŽTINKA PĖD
SAKŲ PRAPUOLU-

SIOS LAKŪNĖS
Laivai ir lėktuvai ieško Ame

ba Earhart ir kapt. Noonan 
Phoenix salų apielinkėj, bet 
ir ten dar jokių pėdsakų ne
užtiko.

HONOLULU, liepos 8. — 
Kai kurie karo laivų jau at
plaukė prie Howland( ir Phoe- 
nix 'salų ir tiiojauš'' išžiūrite 
lėktuvus ieškoti prapuolusių 
pereitą penktadienį laktfnės 
Amelia Earhart ir navigato
riaus kapt. Fred Noonan. Ypač 
jų ieškoma Phoenix salų apie- 
linkėj, į pietryčius nuo How- 
land salos. Bet po virš dviejų 
valandų ieškojimo lėktuvai šu- 
gryžo į savo laivus neužtikę 
nė mažiausių pėdsakų prapuo
lusių lakūnų.

Nors viltis juos surasti gy
vus visai nyksta, ypač* kad at
eina audros, tečiaus ieškojimas 
bus tęsiamas ir rytoj.

Rytoj laukiama atplaukiant 
daugiau laivų su lėktuvais, taip 
kad dar daugiau lėktuvų galės 
būti panaudota ieškojimui.

šiandie jos radio bangomis 
vėl pagautas naujas signalas, 
šį kartą vyriškas balsas pa
sakęs, kad “viskas yra tvar
koj” ir padavęs poziciją maž
daug Phoenix salų apielinkėj.

Tečiaus abejojama, ar nors 
vienas signalas tikrai buvo sių
stas Amelia Earhart. Radio in
žinieriai neigia, kad nors vie
nas gautų signalų butų buvęs 
jos, nes jos radio įrengimas 
buvęs labai menkas, ne§ nė ji, 
nė navigatorius geresnių radio 
operuoti nemokėję. Todėl jie 
negalėję pasinaudoti ir laivų 
signalais patikrinimui savo 
skridimo krypties. ,

Visa apielinkė į šiaurę nuo- 
Howland salos yra ištirta ii’ 
niekur jų nesurasta. Jei jie nu
sileido ant kokios uolos, tai 
jie gali gyventi ilgą laiką, nes 
turi užtektinai koncentruoto 
maisto ir geriamojo vandens.

---- ---------- T—

Naciai nukirto gal
vas 3 komunistams

--------------------------------;— <

BERLYNAS, liepos 8. — 
Naciai nukirto galvas trims 
komunistams — Walde/mar 
SchUlz, Paul Žimmefman ir 
Bruno Schroter. Jie buvo kal
tinami 1931 m. užpuolę nacių 
rudmarškinius ir vieną nacį 
nužudę. * /
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PASMERKTOS 
MIRČIAI MO
TERYS DAR

BININKĖS
Devynios jau inirė, o 15 mo

terų laukia mirties nuo ra- 
diumo druskų, bet jokio at
lyginimo negali gauti.

0TTAWA, III., liepos 8. — 
Čia gyvavo /Radium Dial Co., 
kuriai dirbo Hąug moterų, tep
damos laikrodėlių rodykles ra- 
diumo druskomis, ;>kad jie ir 
naktį šviestų. Kompanija ne
darė jokių" pastangų apsaugo
ti jų gyvastis ir dagi pati ska
tino nesveikus darbininkų pa
pročius — pamirkius į drus
ką šepetukus paskuf juos šla
pinti seilėmis, kad šepetukas 
pasidarytų smailas. Kompanija 
dagi sake, kad tai esą labai 
sveika.

Ilgainiui visos tos darbinin
kės nepagydomai apsinuodijo 
“radiumu”,- jų kaulai liko su
naikinti. Devynios jų jau mi
rė, o 15 kitų dar kankinasi ir 
laukia lėtos mirties. Tečiaus 
kai jos pąreikalavo iš kompa
nijos atlyginimo, tai jo nega
lėjo gauti, nes tani' pastojo pa
senę Illinois įstatymai apie, už
siėmimo ligas (dabar jie yra 
panaikinti). Mat jie reikalavo 
užveisti bylą laike dviejų me
tų, kuomet ta liga pasireiškia 
tik bėgyje .3-5 metų nuo ap
sinuodijimo.

Apskųsta industrinei [komi
sijai, kompanija užsistatė $10,- 
000 kauciją, uždarė savo dirb
tuvę ir išsikėlė į New Yorką, 
kur persiorganizavo, kad nię- 
kas prie jos už senuosius daly
kus negalėtų kabintis. Jei in
dustrinė komisija ir priteistų 
toms mirštančioms darbinin
kėms atlyginimą, tai jos tega
li gauti tik tą $10,000 kauci
ją —- arba viso po $667 už sa
vo kančias ir gyvastį.

Karščiai atėjo
CHICAGO. — Chicago pa

siekė karščių banga, kuri yra 
apėmusi' visas centralinit^ va
karų valstijas. Pačioj Chįcagoj 
karštį kiek mažina Michigan 
ežeras, bet toliau nuo miesto, 
ypač prerijų valstijose karštis 
siekia virš 100 laipsnių. Ir pa
baigos šios karščių bangos Jar 
nematyt. x

Chicago j e nuo karščių mirė 
jau keli žmonės.

500 ŽMONIŲ ŽUVO 
UGNIAKALNIO IŠ

SIVERŽIME
* 1 ' '

Ugniakalnic išsiveržimas ir že
mės drebėjimas ištiko Nau- 
jojoj Gvinėjoj.

SAN FRANCISCO, Cal., lie
pos 8. — Gautomis nuo Mat- 
son linijos prekių laivo Golden 
Bear radio žiniomis, smarkus 
žemės drebėjimas ištiko po iš-. 
Siyeržįmo. t. iiaujo- ugniakalnio, 
kuris sunaikino Rabaul mies
tą, Naujojoj Britanijoj. Ne
laimėj žuvo mažiausia 500 žmo
nių. Išsiveržimas ištiko gegu
žės 18 d. ir po jo per 28 va
landas sekė žemės drebėjimas 
ir Jūros išsiliejimai.

Rabaul yra šiauriniame1 iški- 
šulyje Anglijos dalies Naujo
sios Gvinėjos. Jis, yra į šiaur
ryčius nuo Lae, iš xkur perei
tą savaitę išskrido į Howland 
salą Amelia Earhart ir Fred 
Noonan ir prapuolė kelyje1.

Pranešimas sako, kad Gold
en Bear turėjo perplaukti per 
karštą lavą, akmenis ir pele>- 
nus, kad galėtų padėti evakuo
ti išlikusius 3,000 miesto čia
buvių ir 500 baltųjų gyvento
jų. Juos išvežta į Kokopd. Eva
kuoti juos padėjo ir Anglijos 
prekių laivas Montoro.

LIETlWaNI0S
1

Mirė 104 metų senukas
S. KALVARIJA — Neseniai 

Susninkų k. mirė 104 metų 
amžiaus senukas OliškevičiUs. 
Senelis iki pat mirties jautėsi 
stiprus ir dirbo visokius ūkio 
darbus. Apylinkės žmonės se
nelį OI. labai mylėjoi ir gerbė, 
kaipo gerą, sąžiriinką ir darb
štų žmogų. Prieš kelerius me
tus mirė jo žmona, kuri taip 
pat gyveno arti 100 metų, 

r 
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SUNKI AUTOBUSO 
, "Katastrofa 

u ..... ......
KLAIPĖDA. — Birželio 12 

d. i’ytą ties. Vilkyčių—Alksnė
nų plento kryžkele sunkveži
mis, norėdamas prasilenkti su 
ūkininkų vežimais, užkliuvo už 
plento pakraščio medžio ir įvir
to į griovį. Trys žmonės buvo 
sužeisti: mėsininkai Juraitis, 
Schiller ir moteris Leitner. Pa
starosios sužalojimai buvo to
kie sunkus, kad ji tą pačią 
dieną Šilutės apskr. ligoninė
je mirė. , ?

i
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ALCOA, Tenn., liepos 8. — 
Tennessee valstijos milicija už
ėmė Aluminum Co. of America 
po to kaip du žmones liko už
mušti ir 19 sužeista susirėmi
me tarp vietos policijos ir pi- 
kietuotojų.

Susirėmimas ištiko po to, 
kaip Aluminum Co. pakvietė 
į darbą savo 3,000 darbininkų 
ir bandė dirbtuvę atidaryti, ne
žiūrint Amerikos Darbo Fede
racijos paskelbto streiko.

Susirėmime žuvo streikieris 
Henson Click, 30 m. ir Alcoa 
policistas' W. M. Hunt, 42 m. 
Septyniolika kitų streikierių 
ir du policistai guli ligoninė
se.

Policijos viršininkas Lively’ 
sako, kad streikieriai pirmieji 
šoVę, kada policija per pikie- 
tuotojų eiles į>andė praskinti 
kelią einantiems į dirbtuvę 
streiklaužiams. Bet pikietuoto- 
jai sako, kad policija pradėjo 
pirmoji šaudyti ir tai pradėjo 
šaudyti kada streikieriai jau 
traukėsi nuo dirbtuvės.
CIO. organizuos laivų ir dokų 

darbininkus.
WAŠHINdTON; '

John L. Lewis paskyrė komi
tetą iš septynių žmonių, jų 
tarpe kelių buvusių Am. Dar
bo Federacijos vadų, organi
zuoti 300,000 laivų ir dokų dar
bininkų, kurie dabar daugu

liepos 8

Užtiko pėdsakus 
prapuolusio 

lakūno
LOS ANGELES1, Cal., liepos 

8. — Guminė lėktuvo padan
ga (tairasj ir “landing gear”, 
kurie buvo išgriebti iš Anda- 
man juros, Burma pakraščiuo
se, tapo pripažinti kaipo tik
rai priklausę lėktuvui Austra
lijos lakūno Sir Charles Kings- 
ford-Smith, kuris prapuolė 
lapkr. 8 d., 1935 m., kely iš 
Indijos į Australiją. Kartu su 
juo skrido Tom Pethybridge.

Lockheed lėktuvų komp., ku
rios lėktuvą lakūnai naudojo, 
yra tikra, kad lėktuvas nusi
leido sausumoj, o ne juroj ir 
kad todėl abu lakūnai galbūt 
tebėra gyvi ant kurios nors ne
didelės salos Bengaliaus įlan
koj.

Naciai vokiečiams 
įperša arklieną 

BERLYNAS, liepos 8. — 
Naciai atvirai pradėjo piršti j 
vokiečiams arklieną, kaipo ge- < 
^iausį maistą, nes jų protėviai, 
valgydavo arklieną tik dide-: 
liuose* bankietuose.

Pasak nacių, pernai maistui 
buvo papjauta 125,000 arklių,! 
šiemet gi žiemos pagelba išda-i 
lins beturčiams daugiau kaip 
50 tonų arklienos.

UŽUGUOSTIS, Trakų apsk. 
— šioje apylinkėje, vietomis 
visai menkai atrodo visoki do
bilai, o vietomis visai yra iš
nykusių.'šiemet dobilų derliaus 
tikimasi sulaukti per pusę ma-j 
žiau, negu praėjusiais metais.

moj priklauso prie Darbo Fe
deracijos. CIO. susirūpinti jų 
organizavimu privertė tai, kad 
26,000 Pacifiko portų dokų 
darbininkų labai didele daugu
ma balsų nutarė atsimesti nuo 
Darbo Federacijos ir prisidėti 
prie CIO.

Lewis, paklaustas, ar netik
rumas dėl plieno streiko neat
siliepė į plieno darbininkų or
ganizavimą, jis juokdamasis 
atsakė:

“Jeigu dalykai dėl mus taip 
blogės, tai aš nežinau kur mes 
dėsime naujus narius”.

CIO. apskundė darbo santy
kių tarybai antrą nepriklauso
mą plieno kompaniją—Youngs- 
town Shęet and Tube Co. už 
laužymą Wagnerio darbo san
tykių akto. Ji yra kaltinama, 
kad atidarydama savo liejyk
las Ohio valstijoj kompanija 
atsisakė priimti atgal į darbą 
tulus streikierius, kitus priver
tė atiduoti CIO. narystės kor
teles ir naudojo ginkluotus mu
šeikas ir vietos policiją prieš 
taikų pikietavimą.

ja streiku*—-
NEW YORK, liepos 8. — 

35,000 moyerų rūbų siuvėjų 
grūmoja streiku, jei fabrikan
tai “vyriškus” moterų rubus 
siūti nepaliaus siuntę į vyrų 
rūbų siuvyklas.

RUSAI SUŠAUDĖ
DAR 64 ŽMONES

SIBERIJOJ
Juos sušaudyta už trockizmą 

terorizmą ir sabotažą, sako 
japonų žinia.

MASKVA, liepos 8. — Japo
nijos šaltiniai sakosi gavę ži
nių iš Chabarovsko, kad ten 
liko sušaudyti dar 64 žmonės 
u*ž trockizmą, terorizmą ir sa- 
botažavimą Tolimųjų Rytų ge
ležinkelio. Išviso ten sušaudy
ta jau 217 žmonių. Bent tiek 
sušaudytų paskelbta.

Rugiai pra- 
tokie 
rugių

ROKIŠKIS.
dėjo žydėti, bet jie yra 
žemi, kad vietomis gerų 
aukštis vos tesiekia keliasde
šimtis centimetrų.

LIEPOS IR 
RUGPIUČIO 
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ 
RAŠTINE
BUS UŽDARYTA

Pradedant su LTEfPOS 4 
diena ir baigiant RUGPIU- 
ČIO 31 diena Naujienų 
Raštinė bus sekmadieniais 
UŽDARYTA.

Kasdien raštinS atdara nuo
8 ryto iki 8 vai. vakaro. t 

TELEFONAS CANAL 8500

NAUJIENŲ
ADMINISTRACIJA.
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TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

t - 
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Mary Stukas Atidarė ... 
Naują Taverną .

Bridgeport—šiomis dienomis 
atidarė naują taverną Mary 
Štokas prie 3238 S. Halsted g. 
Taverna pavadinta “Milda Ta- 
verh”. ‘

Mary Stukas yra labai drau
giško budo moteris. Tpdėl ir 
taverno biznis jai tllfės sektis. 
Be to, yra padaryta sutartis su 
Al Krone and his Royal No- 
mads Hawaiian Trio. Taigi/ 
bus ir muzika.

Tos orkestros koncertai bus 
kas šeštadienį. Grieš įvairias 
melodijas ir šokius.

St Kapitonas

Atidarė Aludę ir Mar- 
cella Yurgel

Brlghton Park—Nesenai ati
darė aludę Marcelin Yurgel 
prie 4200 S. Campbell avenue.

Ji yra darbininkų klesos at
stovė. Numatoma, kad ją dar
bininkai tinkamai parems.

Steponas

Antanas Tupikaitis 
Įsigijo Biznį

Buvęs cicerietis ir čikagie- 
čiams plačiai žinomas p. Anta
nas Tupikaitis įsigijo biznį 
Berwyhe. Todėl, dabar yra pri
verstas ir savo gražų namą — 
bungalovv apleisti. Mat, prie 
biznio gyventi parankiau.

Tad, kam reikalingas ramus 
gyvenimas, pasinaudokite šia 
proga. Galima išrėnduoti arba 
nupirkti. Skaitykite skelbimą, 
kuris šiandien telpa Naujieno
se. Jis. tilps ir rytoj.

James Balčaitis Išėjo
Iš Biznio >

• s

James Balčaitis išėjo iš ta- 
verno biznio. Sako: “Atsibodo, 
galiu ir taip gyventi.” —D.

Koncertas 18-tos 
Apielinkes 
Gyventojams

V

NAUJIENOS, Chicago, III

Geriau Būt
Prisiruošus

k J. 4 x <

Ne kartą yrą atsitikę dauge
liui šeimininkių karštomis va
saros dienomis dėlei kaitros a- 
tidėt supirkimą , reikmenių iki 
paskutinės minutės ir pagalios 
bėgti į krautuvę, kad nusipirk
ti maisto vakarienei. Tuo gi 
tarpu butų kur kas geriau tu
rėti pantrę gerai pripildytą va
saros maisto reikmenėmis ir iš 
jų lengvai ir nesiskubinant pa
sirinkti daiktus, kurie yra rei
kalingi valgiam pagaminti.

Šiandien laikoma platus pasi- 
' rinkimas puikių maisto reikme
nių, kurios jau yra prirengtos, 
•arba kurioms prirengti ima tik 
keletą ■ minutų, kad galima bu
tų paduoti jas Stalan.

Midwest Stores lentynos už
laiko pilniausią pasirinkimą tų 
jau prirengtų arba lengvai pri
rengiamų valgyti reikmenių. Pa 
rinkimas šių daiktų turėtų bū
ti kiekvienų namų pantrės len
tynose. Ir- tai butų netik dide
lis parankumas, bet kartu ge
ra ekonomija, nes šeimininkė 
gali pasirinkti šių reikmenių 
išanksto, turėdama pakankamai 
laiko ir turėdama progos išsi
rinkti kaip tik tas reikmenes, 
kurių nori, .ir/ tokiomis kaino
mis, kurias nori mokėti.

Pirkimas reikmenių Midwest 
Krautuvėse yra parankumas ir 
kartu ekonomija, šiose krau
tuvėse laikoma didelė kiekybė 
maisto ir groserio daiktų pasi
rinkimui. Tavorai yra visuomet 
nauji ir švieži, kadangi šie gro- 
serninkai yra' savininkai didelio 
sandėlio, iš kurio paskirstymas 
reikmenių daroma kasdien. Kai
nos visuomet būna žemiausios 
galimos, o specialiai išpardavi-

mal kas savaitė suteikia kiek
vienai šeimininkei galimybes 
sutaupyti ant išlaidų maistui.., 
‘Išpardavimas skelbiamas šio 

dienraščio šiandieninėj laidoj 
yra pavyzdys pasirinkimų, ku
riuos galima rasti šiose krau
tuvėse. šiandien yra getas lai
kas sudaryti sąrašą daiktų, ku
rie bus reikalingi, ir po to pri
pildyti jais pantrę, kad būti 
prisiruošus. Vertybės, kaip kad 
yra skelbiame s, padaro pirki
mą pas Midwest Stores tikrai 
smagų ir ekonomišką.

IVPA Paleis 5,200 
Svetimšalių Nuo 

Darbų

■<■.>.«..> .»*I,. »'...... ' n'i

I
Į . ' ,
Pasiteiraukite pirmu pas mitmis 
atnaujindami arba perkant nau

jus insurUnCe

INFORMACIJOS DYKAI.
CHICAGO R. E. FINANCE CO.
10801 Edbrooke Avė., Chįcago ’i ii i i

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

TeL Republic 8402
POCAHONTAS Mine RUri $7.40
(Screened) .......... *..... tonas
SMULKESNĖS $7.15

Tonas -i..................i........................

.Į./.-,! Ii ,f iri OI. I.M^

/.V/ or vou< |NVĮSTMtNT \£A

SEG.

(Wnsf
ta

Žemos Kainos Kol Algos Mažos 
Kreditų MOKĖKIT
Sąlygos Į SAVAITĘ ■

DR. O’CONNELL l
135 SO, STATE ST

•380 N. Clark St. 7.0 Madiaoa Bt.|m tašų skraM"’ 

IHl MUnaukee Av. 0204 fiį. Halsted Št. 
•H* Purk 323i Madisdn St.

MIX 9 — CLOSED 8UNDAY

Victor Bagdonas
2 Ofisai

fomičius, pianus irParkraustOm
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.
3406 SOUTH _
HALSTED ST. WEŠTERN AVĖ.

Yards 3408

Penktadienis, liepos 9, 1937
.....  ....... Į........ j ■ kjmmI

I Ofiso Tel. Virginia 0030
Į Residence Tel. BĖVERLY 8244

DIt. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6921 SOUTH

Hemlock 5040

Ofiso valandos: 
2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 

Rezidencija:
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartj.

nuo

Šiandien, septintą valandą 
vakare, prie Henry Booth 
Settlement rūmų, 701 W. 14th 
Place, įvyks koncertas atvirame 
ore. Gros 48 muzikantai po va
dovyste dirigento Dr. Ronfort. 
18 Apielinkės gyventojai nuo
širdžiai kviečiami koncerte da
lyvauti.

Kongresas yra išleidęs naują 
įstatymą, pagal kurį WPA pro
jektuose svetimšaliai • negalės 
gauti darbų. Pirmenybė galima 
teikti tik piliečiams. Todėl, yl- 
si svetimšaliai, kuTie iki šiol 
prie WPA darbų turėjo tąs pa
čias privilegijas kaip ir pilie
čiai, turės savo vietas užleisti 
piliečiams. Tokių vien Illinois- 
jaus valstijoje yra apie 5,200.

.Pranešimas 
F Pinigų Taupytoįams

Mrs. Anelfa K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

* Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magnę- 
tic’ blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

M 
n8E8

ADVOKATAI

MM

DIDŽIAUSIAS SANDELIS 
VARTOTO STATYBOS MATE- 

RIOLO CHICAGOJ 
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 plumįnngo reikmenes.

Harvey Wtecking 
Company

1701 WEST CERMAK ROAD
Tel. SEELEY 6761

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos ’ 
yra naudine-oš.

GERIAUSI BARGENAI ,
- t YRA PAS “MIDWEST STORES W

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS Pėtnyčioj ir Subatūj, M^oFFir 10'‘ 
■ U> II I I I i II |l|ll/l«».

“MIDWEST” EVAPORŪOTAS

MILKAS « 3už19c
GRIEŽTAI švieži

KIAUŠINIAI .......... tuz. 24C
;‘Midwest” PUIKIAUSI KIAUŠINIAI Kartonuose ---  - .... .V.-  . f .. . - ■ -
“GERBER’S” IŠKOŠTAS
VAIKŲ MAISTAS VISOKIAUSIAS . 3 ken. 25c
“Midwest” ŽIRNIAI ir MORKOS ..........  No. 2 ken. 17£

Tuz. 29c

Midwcst” RED KIDNEY BEANS No. 2 ken. 2 už 190
“MIDWEST” PUIKIOS KOKYBĖS
TOMATO SOUP AUk KENAIUNCIJ0S 2 už 19ė

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

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

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

2400 WEST MADISON STREET.
Vai. 1 Iki 3’ po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

SIMANO DAUKANTO FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSO
CIATION OF CHICAGO direktorių susirinkime 
birželio 23, 1937 nųbdlsuota mokėti flvn/
dividęndą ant visų taupytno Skyrių. Dividendas 
išmokamas LIEPOS PIRMA DIENĄ. *

Kviečiame lietuvius taupyti pinigus šioje bendrovėje, kur inde
liai apdrausti iki $5,000.00
per, Federal ^avings and Loan Insurance Corporation, Washington, 
D. C. ' * '

DUODAM PASKOLAS ANT PIRMŲ MORGIčIŲ 
Chicagoje ir apielinkėse, lengvais išmokėjimais dėl nupirkimo, pa

taisymo ir statymo naujų namų. 
" ■ Dėl informacijų .kreipkitės į

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

St.Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
, pagal sutartį.

M

A
O

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS

wederalSavings
SiAND LOAN ASSOCIATION

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

"Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

Z / OF CHICAGO
2202 WEST CERMAK ROAD I

Telephone CANAL 8887 BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt. |

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F.Eudeikissž
•-jtĄffiDTUVlV DIREKTORIUS , IV Z

AhfBtJLANCĖ “* K Z
PATARNAVIMAS V V

’ ..DIENA IR NAKTĮ .Nfl..PIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue\ 

Tel. LAFAYETTE 0727

TA -r 1 ✓ -» 4 koplyčios visose
J—* -*• Chicagos dalyse
Klausykite ihuSlĮ Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vaL vakato iš W.1LF..C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltimieras.

Laidotuvių Direktoriai

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park

1824
3395

AKIU SPECIALISTAI

t

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
z Tel. Boulevard 1401

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė
Tel. Lafayette 801*6

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 .

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: 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.

Kiti Lietuviai Daktarai

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue
Tel. Viginia 1116 ‘ 

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

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

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas, 

jūsų garantavimas. 
Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių; aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia . mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av. 

Phone Boulevard 7589

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisai ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

KITATAUČIAI

1 ■

tuz.

LIETUVIAI

Puikus Michigąh ■ • , ' t,
ŠERDINIAI SALElUAk Djdall pundeliai

100 DOLERIŲ DYKAI KAS SAVAITĘ 
TIK TaUPYKIT MUSŲ KUPONUS!

Phone Hemlock 2061z
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos , nuo 0 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

Ofisas ir
756 Wfest 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

________ Draugij os Nariai.
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedeliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

7 UNCIJŲ 372 unc. 4
PAK. y pakeliai ...I. 7*

SV. 16^

PIRK NUO

MIOWEST

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
Ištaiso.

Akinių Dirbtuve

1IDWLSTI NES PIGIAU

STORES

APORAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

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

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

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingų I 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

DR. HERZMAN
Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

“ROYAL” PUDDINGS Choc. arba VanilĮa 3 pak. Į4c 
“TENDER-LEAF” / ' '

JUODA ARBATA
“Dutch Mill” SPICED KUKIAI
“Midwest” GRAPE JAM ........  sv. džiaras
TOMATfiS puikios prinokę ~.......7.... . sv. 10c

rriiA ..liaftiiiėn i   Atii/i ■.■tom, n m-,i>w • i>           ■ ............ ..

BAIGTAI Puikus Californijos O 1OALAJIAI DIDELĖS GALVOS______________fa už

SALERIAI pidau pu.fe.1 8C
RAUDONOS SLYVOS Californijos 2 tuz, 17c
ORANŽIAI tuz. 25C
IMPORTUOTAS - • ,
LUNCHEON MEAT . ..   ; sv. 33c
COTTO SALAMI SAUSAGE ..    šv. 27c 
“INDORSED” MINCE HAM sv. 26^
VEAL SAUSAGE ................................    sv.’ 25^
“PABST-ETT” Cheese Food pak, 15c 
“BLUE LABEL” CREAM ČHEESE 2 už i7^ 

“AMERICAN FAMILY”
FLAKES pak. 22c MUILAS 5 šm. 27c 
‘‘LAVA” MUILAS ... .........  ■■ ■■ J 3 už 17c
“O. K.” MUILAS ■ ■■—....... . . ... 3 tfž 11c

.“Midvvest” TOILET TISSUE .....   3 rolės 170
,‘‘Shtirfine” DEGTUKAI   ........... 6~dėžutės 230
“Clean Sweep” ŠLUOTOS ................  ~ viena~290
l7ČANNON” INDOLUOSTYKAS už f^TERKANt
CHIPSO Dideli pak......:............. abu už 23c

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero!
Lietuvių

Laidotuvių; 
Direktorių 
Asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

8
S. P. MAŽEIKA Yards 1139

3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

P. J* RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

■* ■ .......... -------------------- ---------------------X—.......................................   -............- - ...

Phone Boul. 5203
Phone Boulevard 5566

L J. ZOLP
1646 West 46th Street

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone C,anai 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Wc8tern Avė. Phone Virginia 0883

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
balandos: nuo 1—3 'ir 7-r8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue •

Telefonas Republic 7868

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 ele- 
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 Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos • 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Necįel. nuo 10 iki 12 \ 
Rez. Telephone PLAZA 2400

DR. J. SHINGLMAN
KĄ TIK SUGRĮŽO

— iŠ —
Medicinos Mokslo Seimo, Atlantic City 

Praktikuoja 30 metų 
Reumatizmas ir širdies Ligos 

jo Specialybė
Valandos: 11-12 A. M., 2-4, 7-8 P. M. 

Rezidencija 1638 So. 50th Avė.
Tel. Cicero 3656 

Ofisas 4930 West 13th Street 
Cicero, III.
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Kas dedasi pas vietos lietuvius
voms kapinėms

Mes turim iš

vietos

Reikalaukite DEGTINES

Puikiausios, visai naujos

Kokybės

vertės $1.50

me

Vertė

Jumbo kenas

Wash Basins vienas $1.00

LINCO WASH

Oradžiai tuz

Lentų 
Pėdų

Draugystės Lietuvos 
Kareiviu Piknikas

ruo- 
kiti 

d až- 
kar- 
nes-

HOME OV/NERS!
LUMBFR USERS!

UNIVERSAL FANCY
C. G. KORNAI

UNICO PINK
SALMON
2 No. 1 žemi ken. 25*

UNIVERSAL FAiyCY
KOPŪSTAI
g No. 2^2 kenai 25*

FELS NAPTHA

Muilas 5

ĖCKERSON
GRAPEFRUIT

2 No. 2 kenai £5^
EVERBEST
GRAFE JAM v ,

2 sv. džiaras £5^

KELLOGG’S

Rice Krispies

STOOP’S FRIDE

TOMATO JUICE
2 No. 2 kenai W

Tongued and Grovcd 
1x6 LENTOS

UNIVERSAL
PORK & BEANS

KELLOGG’S

AH-Bran 2 pak 23^

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE

Tad, iki pasimatymo

STRAIGHT '
KENTUCKY 

BOURBON
DEGTINO.

No. 2 rūšy ir geresnėj, švarus; tie
sus stakas visu ilgiu. Geltonoji 
pušis. Puikus pirkinys I

2’4 lin. Pėda 
REGULIARĖ

$49.00 
VERTĖ

Už 1,000 Lentų Pėdu

KOSTO pudingas
• 2 pąk. g*

UNIVERSAL (Raikytos ar pusės) 1
PYČES (tirštam syrupe) 8 unc. kenas
UNIVERSAL SIJOTI
EARLY JUNE ŽIRNIAI No. 1 kenas

BIG UIT
KAVA 1 svaro kenas

Absoliučiai Pirmos
90-sv. rolė. Reguliarė 

vertė $2.35
Musų kaina tik $1.60
75-sv. rolė. Reg. ver

tė $2.15.'
Musų kaina tik $1.50 
35-sv. rolė. Reg.

i vertė $1.15
Musų kaina tik 80c 
JBfcrrett’s 14 ir 15 sv. 
Rbofing Felt. $2.35

UNIVERSAL i

SRIUBA (tomačių ar daržovių)
210 unc. kenai

Vakar pradėjo veikti plauky- 
mosi prūdeliai sekančiose auk- 
štesnošiose mokyklose: Fen- 
ger, Calumet, Englewood, Du 
Sable, Farragut, Kelly, Austin, 
Schurz ir Steinmetz.

Nepavykęs parapijinio namų savininkų
• kliubo susirinkimas

VVILSON’S LAKEVIEW
SALAMI

1 svaras 35*

Geriausias nau
jas Amerikos 
Plieno ir D ra
tų Aptvėrimas, 
iki 6c vertės 

Lin.
Zm Pėda

DROMEDARY
Greitam virimui
TAPIOCA

7 unc. pakas g*

DYKAI skutimo pel
iukas su pirkiniu 
1 pak. STALEYS 
. Cube krakmolo

ir 1 pak. STALEYS 
Corn krakmolo

VISKAS tiktai
UŽ 18*

BIG HIT 

lunchmeat\ >
1 svaras 29*

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND 
SAVINGS ASSOCIATION 

(MEMBER FEDEKAL HOME LOAN SYSTEM) 
i739 So. Halsted Street

Aukos rinkta specialiai pa
ruoštomis knygutėmis — išlai- 
mėjimų budu. Tuo budu buvo 
surinkta $14. Beto, iš .geros 
valios paaukavo po vieną do- 
Idrį p. J. Dargužis, J. Nap'du- 
zas ir D. Gailiunas.

Už tai komisija taria širdin
gą ačiū visiems aukavusiems.

M. Mieravičienė
A. Ramašauckienė

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

FELS NAPTHA SOAP 
Chipsdid. pakas 19* 

2 maži pak. 19*
Selox 2 pak. 25* 
Oxydol did. pak. 21* 

• 2 maži pak. 17*
Camay 3 už 17*

Didelis Piu'klas Miškui pjaustyti su Waukesha Motoru,' Pilnai |ren 
gtas; $1.000 vertės tik už $200. Daug Kitu Bargennl

NUOLAIDOS, JEI ATSIVEŠIT ŠĮ SKELBIMĄ 
į KIEMĄ.

Kreipkit dėmesį j šį MILŽINIŠKĄ STAKĄ ir IŠPARDAVIMA geriau 
sios kokybės Statybai Materiolo, koki galima gauti. Net jei nevar 
tosit ši materiolą šiemet, visvien apsimoka jis PIRKTI DABAR. Pa 
lyginkit musų kainas — pažiūrėkit j reguliares kainas apačioj — p< 
to pastebėkit musų siūlomas sutaupąs! PIRKIT DABAR!!!

ŽIŪRĖKIT Į MUSŲ KAINAS!

žagariečiai remia savuosius 
jie ir 
žaga-

TOMATĖS
2 svarai 19*

Naujos W/.xJL BOARDS
Visų mierų arkų- W
šuose iki 4x12 pėd \ e
Auk ščiausios ko- l 1
kybės, 4c vertės, 1 1
dabar nuostabiai že- m \
ma kaina IL \
I'/z Kvad.

Pėda

UNIVERSAL SELECT
SALDUS ŽIRNIAI

PLYWOOD —
*4 Colio, Three Ply Fir Pancls 
4x6 Pėdų Miera 
4x7 Pėdų Miera 
4x8 Pėdų Miera

SALDUS

SLYVAI
3 svarai 25©

TRIUŠKŲS
SALERIAI

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI MUSŲ SPULKOS NARIAIS 

Už praeitų metu indelius &
MUSŲ NARIAI GAVO....................R

Dėl informacijų 
ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ 

s x arba pašaukite.
CANAL 8500

8”Shiplap
No. 2 ir geresnės rųšies. Niekuo
met pirmiau nesiūlyta tokia žema 
kaina! Nepraleiskite šio pirkinio!

REGULIARĖ $*>*>

žodžiu tų klausimi? buvo 
tokia aibė, kad iš to viso pa
sidarė tik marmalienė. Nenuo
stabu, kad ir susirinkusieji 
ėmė nerimauti, ir patėmijo 
katd pirmininkas nežinąs ką 
kalbąs.

Tada pirmininkas atsakęs 
“Gal tamsta esi republ ikonas”, 
pavedė susirinkimą vesti vie
nam jaunuoliui, kurio pavar
des negalėjau nugirsti. Po to 
kalbėjo* seniausias iš dalyvių, 
p. KaroL Tai buvęs republiko- 
nų kandidatas į miestelio pre
zidentus. Jis tarp kitko pareiš
kė, kad norint ką nors nuveik
ti, visuomet reikia veikti orga
nizuotai. Tos tiesos, betgi ne
žino tas parapijinis kliubas. 
Jie juk per 30 metų dėjo ir te- 
bededa visas spėkas, kad Im- 
provement kliubą visiškai iš
ardyti.

—įvyks sekmadienį, liepos 11 .d
Cicero—Liepos 11 d. jau čia< 

Tai svarbi diena. Tą dieną 
Draugystė Lietuvos Kareivių 
turės savo jubiliejinį pikniką 
Pershing Rcad darže.

Vieta, tiesa, nedidelė, bet 
svari ir paranki privažiuoti. 
D iš Ciceros taip netoli, kad į 
pusvalandi gali ir pėsčias nu
eiti. Todėl, patariu nė vienam 
namie nepasilikti, o piknike bū
ti anksti rytą. Iš namų valgy
mų ir gėlimų galima nesivež- 
ti, nes rengimo komitetas vis
ko pristatys nebrangiai.

Taigi, bus proga tyram ore 
laikui praleisti. Muzika grieš 
lietuviškas ir amerikoniškus 
šokius. Kas mėgstate galėsite ir 
pasišokti. Be to, galėsite ir 
brangių dovanų laimėti. Rengi
mo komisija (Jeda visas pa
stangas, kad svečius patenkin-

Visuose tose mokyklose pa^ 
skirti ir instruktoriai viaikarm 
pamokinti. Prūdeliai veiks pen 
kias dienas savaitėje. Trečia
dieniais, ketvirtadieniais ii 
penktadieniais maudysis ber
niukai, o pirmadieniais ir an
tradieniais, mergaites.'

atikui, garažui ir užpakali 
niam 

Reguliares 
Nepraleiskit 
Šio Pirkinio

INSUL1AVIMO LENTA 
Jūsų

CICERO 
ganizacijų bei draugijų prieš- 
metiniam susirinkimų sezonui, 
nutariau išnaudoti liuoslaikį, 
vietos lietuvių gyvenimą ap
lankant, o įspūdžiais pasida
linti su Naujienų skaitytojais.

Pirmiausiai pas parapijo
mis 
žingeidumo. Jau per porą 
vaičių buvo skelbiama, 
bus parapijinio namų savinin
kų kliubo visuotinas susirinki
mas. Buvo išanksto paskelbta 
ir to susirinkimo tikslas bū
tent, kad bus svarstyta van
dens klausimas ir kad į tą su
sirinkimą kviečiama visa vi
suomenė. Skelbimai buvo ats
pausdinti ir anglų kalba.
Pirmininkas neiino ką kalba

J parapijos salę nuvykau 
8:30 vai. vakare. Tuo metu 
salėje galėjo būti apie poras 
tuzinų. 'Pasirodė ir pats pir
mininkas p. Vitkus.

Pirmininkas paskelbęs susi
rinkimą atidarytą esantį, pra
dėjo aiškinti jo tikslą, bet tie 
jo aiškinimai, nors buvo ir 
kelių universitetų profesorių 
nuomonėmis paremti, buvo ai
škus gal tik pačiam pirminin
kui. Taigi, nevykusi filosofija 
ir ne vietoj. Teko susirinkimo 
tikslą aiškinti iš antro sykio.

Galų gale, šiaip taip patyrė
me, kad susirinkimas buvo 
šaukiamas vandens klausimui, 
paskui automobilių, už šunis 
laisnių nekolektavimo, nigerių 
popierių rinkimo, bolių gatvė
se mėtymo ir dar daug kito
kiems klausimams apsvarsty-

CONTRACTORS!

1,000 DURŲ
5xX panel eglės du

rys— Geriausio^, ko
kias puinigai perka. 
—Pirkit daug dabar. ■
— Reikia iškraustyti w 
iš vietos. Tikras bar- f. 
genas. L i

Reguliarė $4"fc.25|£ 
$4.50 verte ni

ASBESTOS BACK WALL TILE 
Keaseby ir Mattison išidrbystės gražiausių spalvų ir finišių. 
Reguliarė kaina 65© kvadratinei pėdai. (Taipgi cap Kvad.
ir base stripsai pusdykio kainomis!) Virt, ir niaud. Pėda

MUTUAL LIQUOR CŪMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

NAUJIENOS, Chicago, ID.
—---------—------ ' ........................... ...... .................... ..... .............................. —

Žagariečiai pasiuntė’Atidarė Plaukymo^!
aukų Žagarės lais- Prūdelius Mokyklose

51 • wi

R fili 8# A' CarnationR I Ik UniversalllliLhftOs

gonkui.
4c Vertės 
1«/2 Kvad.

_______Pėda
Geriausi Nauji Sash ir Rėmai 

Visų Mierų už mažiau kaip ’/? 
kainos

Arba kad ir tas namų savi
ninkų nerangumas. Kodėl da
bar neapsodinti šaligatvių ža
lumynais, kaif)' tai yra kitose 
apylinkėse. ' . ( ,

Saldainių krautuvėse
Aplankiau ir saldainių krau-^ visomis išgalėmis, štai 

t u ves. Ret jau niekur neteko vėl siunčia Lietuvon - 
matyti vaikučių gembleriau-' ryS laisvų kapinių naudai au 
j ant. Taigi, jau nebe taip, kų. s^kį ^pasiųsta $17.00. 
kaip tai pirmiau buvo. Už tai 
žinoma, garbė namų savinin- 
<ų politikos Kliubuį.

' —Žvalgas

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

100 Pėdų $2.70
Reguliarė įf* —y
$42.00 Vertė /

Už 1,000 Lentų Pėdų 

2,000 Rolių Pirmos Rųšies 
R O O F I N G

Tom Taylor
2 Metų 

’ senumo

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

1 ............-r .. . ..... ....  ..... . '

Lumber Trajlers Geriausiam Sto- 
vv .. ............... »25.00 vienas

Vartotos Durys ........ Vienos 25c
Vartoti Sash ............ vienas 15c

Lietuvių susirinkimui kalbėjo 
svetimtaučiai.

Pačioj susirinkimo įkaršty 
suskaičiau dalyvius. Pasirodo, 
kad jų buvo vos 37. Taigi iš 
didelio debesio mažas lietus. 
Čia prisiminė ir kadaise 
Drauge tilpę pasigyrimai, kad 

Patekau tik taip sau iš tas kliubas turįs apie 200 na
ša-Irių, o čia į masinį susirinki- 

kad mų atvyko vos 37 nariai. Taigi 
muilo burbulas, ne kas kitas.

Vienas iš sale sėdėjusių sa
ko marf, kad, girdi, į šiuos su
sirinkimus bendrai mažai kas 
beatsilanko, nes čia nėra vie
tos kalbėti. Niekam no,duoda
ma laisvai mintis išsireikšti.

Tuo tarpu vienas pasiprašo 
balsą ir pastebi, kodėl dabar 
dabar čia, lietuvių susirinki
me, kalba svetimtaučiai. Ar 
tai nedaro lietuviams gėdos 
ir pažeminimo. Tada pasike
lia kitas kalbėtojas ir griežtai 
pareiškia, kad čia vien nąmų 
savininkų susirinkimas ir to
kiems tik leidžiama kalbėti.

kai tik 
ir todėl, 
čia buvo 

visuotinas gyven- 
todel, vi-

To žmogelio butą 
ne namų savininko 
jis pastebėjęs, kad 
kviečiamas 
tojų susirinkimas 
si turį teisės kalbėti, apleido 
salę. Drauge su juo išėjo ir jo 
draugas.

“Gerai, kajd tas žmogelis ir 
apleido svetainę, kitaip gal 
butų ir su juo taip atsitikę, 
kaip su p. Bakučiu, sako mano 
kaimynas, man į pašonį alkū
ne bakstelėjęs.

Greit pradėjo visas susirin
kimas nerimauti ir išsiskirstė 
nieko nenutaręs.

Liet aviai puošia namus.
Perėjus lietuvių gyvenamas 

apilinkes metasi į akis vienas 
dalyka's — dide’ė namų 
ša. Vieni remontuoja, 
malevoja. Tik gaila, kad 
nai savo neapsižiūrėjimu 
’ais kaimynams nemažai 
magumo padaro. Imkim 
vyzdžiui, kad ir Ją namų į 
priekį ištraukimą. Juk, tuo tik 
blogą išvaizdą padaroma.

CRATING LUMBER
Brand New No. 2 Grade

Reguliariai $38.00 vertės 1
Už lQ00 Pėdų .................. I

TVOROS IR VARTAI

Visų Mierų Arkušos
—Geriausios Galimos Gauti

Niekuomet Nesiūlyta Šia 1/2
Kaina Pirmiau Pėda

PLIENO SASH
Geriausi Visai

$6 Vertės $ ^3 .75
Kiekvienas .............. - ” w______

VONIOS
Vertės iki KIEKVIENA

$18.00. M?**____________

Geriausias Stogo Coating 50c ver
tes po 37c. galionui 5 gal. ke- 
nuose.________ ____________
Geriausi nauji cviekai,
100 svarų bačkelė ............ $3.1 C
Nauji 7-pedų Cedar stulpai

,,, ....... ............ . 10c vienas
Vidaus ir oro puses maleva — 

visų spalvų — $2.25 vertės
.. ................. .....a........ $1.25 galionas

Naujas ir Vartotas Plieno Aptvė
rimas ir Decking. Pirkit savo 
ka i nomis.__________________

Naujos Cement-Filled Steel Co- 
lumns. Iki 10 nėdų $3.25 vien

KOOPERACIJOS SANDĖLIS, 3150 WEST 51-ST STREET, TEL. PROSPECT 2261 

IŠPARDAVįmaŠ! '' ~ —————
Penktadienį ir šeštadienį ? Liepos 9 ir 10

Švariausi gatvė.
Čia švariausi apylinkė bene 

bus pradedant 12-ta g. iki 18 
gatves t. y. Grant Works apy
linkė, o purviniausi 49 avė. 
iki 18 gatves. Beto, čia ir 
Žmones daugiausiai ^apsileidę. 
Jų vaikučiai žaidžia su pur
vais. Ir kam tas reikalinga? 
Rodos, mamytės galėtų savo 
vaikučius pamokinti, kad lai 
negražu ir negera.

2x4, 2x6, 2x8
Dimension Lumber—Puikios 
sies Hemlock. Naujas, švarus 
kas. Visų ilgių. Visas sveikas 
dis. •
Reguliarė $^^>.50 Už 1.000

$37.50 Lentų
Vertė__________ _______ Pėdų

GERIAUSIOS NAUJOS 
SCREEN Dt/ORS

VISŲ MIERŲ (Jg v'enos

Geriausios Naujų kombinacijų 
DURYS Viso didžio $4.35 
$7.00 vertės už vienas________

OPEN ALL DAY SUNDAY

SOUTH-EAST CORNER 
22nd ST. and ASHLAND

2,000,000 FEET 
OFFIHESTLUMBER 

BOARD. 
;RQ0RiHG;4)boRS<PLUMBlHG

UNIVERSAL

KELLOGG’S

PEP ...
PAUL SCHULZE BIS. CŲ

LEMON

Sugar Brittle
Gardus Lemono 
skonio Kukiai ' 19*

Ginger Snaps
Spicy, snappy senoviški 
Kukiai 1 sv. pakai ....... 15*
POPIERINIAI

Picnic Napkins
3 pak. 25*

pund



i

t

■T7? ? :
■V. -.5 i * į* :

i

>¥ iTtfi ?! > /
*' V

-j

J

'NAUJIENOS
Poblished Daily Ezcept Sunday by 
Cha Uthoanian Neva Pub. C**, Ibc.

1789 Soath Halsted Street

Sabscriytion Ratas:
|8.00 per year in Canada
15.00 per year outside of Chicago
|8.00 per year in Chicago 
8c per copy^

Ėntered as Second Class Matter 
M are h 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
Mareli 8rd 1879.

1 .. ................"............................... V ----------

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted S t., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.
. . ..................      . »■'.............................' ■-■jrr-r-

NAUJIENOS, Chicago, M 
-------------- ------------------------------- ------

apie socialistus^ tai komunistai 
“dešinumą’ taip supranta: Jei
gu socialistai duoda pilną lais
vę ir pripažįsta visas pilietines 
teises komunistams, tai dar to 
ne gana; jie dar turi priimti 
komunistus j savo partnerius, 
nors komunistai neturėtų jo
kios reikšmės darbininkų masė
se. Kai socialistai tokį pasiūly
mą atmeta, tai jie “dešinus”! 

Bet kuomet kalba eina ‘apie 
komunistus, turinčius galią sa- 

rankose, tai mes iš jų girdi
me jau visai ką kita. Jie sako, 
kad šitame atsitikime, dėl dar- 

Pinigus reikia siųsti paSto Money Jbininkų klasės labo, negali būt

i $8.00
4.00 

_  2.00 
_ 1J50

i75

__  .8c
...... t8c 
.... 75c

Višaky** kalas:
Chicago je—paltu:

Metams _________ ■.__
Pusei metą ___
Trims mėnesiams __ __
Dviem mėnesiams___
Vienam mėnesiui*_____

Chicagojė per išnešiotojus 
Viena kopija _______
Savaitei
Mėnesiui - ------------------;

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj. 
paltu:

Metams .......4...._____—-------- $5.00
Pusei metų ....... ............... .—2.75

. Trimč ijnėnesiams ...........—... 1.50
Dviems menesiams ^............. 1.00
Vienam mėnesiui ..............  .75
Lietuvoje ir kitiir užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams ......_________  $8.00
Pusei metų .....................   4.00
Trims mėnesiams .................. 2.50

Orderiu kartu su užsakymu.

Smūgis Nepiliečiams
J. V. kongresas nutarė, kad viešuose darbuose, ku

riuos finansuoja valdžia bedarbių pagelbai, pirmenybė 
turi būti duodama piliečiams. Nepiliečiui gali būt suteik
tas uždarbis tiktai tuomet, kai yra aprūpinti darbais vi
si bedarbiai piliečiai, kurie tinka ir nori dirbti.

Dabar pranešama, kad šitas kongreso nusistatymas 
bus pravestas WPA darbuose Illinois valstijos. Sakoma, 
kad to rezultate neteksią uždarbio 5,200 nepiliečių Chi
cago je ir kitose vietose šios valstijos ribose.

Visoje Illinois valstijoje Works Progress administ
racija duoda uždarbį 120,000 žmonių. Iš to skaičiaus 
52,000 gyvena Cook kauntėje (Chicagoje ir priemies
čiuose).

Nepiliečių šalinimas iš WPA darbų yra skaudus 
smūgis ateiviams. Norintieji nuo jo apsisaugoti privalo 
be atidėliojimo, jei tik galima, išsiimti pilietines popie- 
ras. Tie ateiviai, kurie buvo gavę pirmąsias popieras iki 
šių metų birželio mėn. 29 d., irgi nebus šalinami iš WPA 
darbų, jeigu nebus perdaug apkapotos išlaidos tiems dar
bams.

Apžvalga

%

x Pehktadienis, liepos 1937

pripažinta nė viena politinė par- sulauks tai Lietuvos pajūrio WLietuvos Naujienosrija, išimant komunistus. Jo-kurortai, 
kio bendro fronto su socialis- 
tais negali būti. Socialistai tu
ri* būt sugrusti į kalėjimui ir 
koncentracijos stovyklas, ir jei
gu jie drįstų pareikalauti sau 
pilietinių teisių, tai su jais rei
kia, pasielgti, kaip su “kontr
revoliucionieriais.” Atėmimas 
teisių visoms polirinėrps parti
joms ir sukišimas socialistų į' 
kalėjimus reiškia •— “kairumą?’

,Mes esame tikri, kad Švedi
jos * socialdemokratai šitokiam 
“kairumui” niekuomet nepri* 
tars.

Lietuvos margumynai
(Musų specialaus korespondento)

(Tęsinys)
tasai pats agronomas

SUIMTAS UNšLICHT.

Dar vienas _4Meli'$,?BbK^kų 
šulas tapo apšauktas “žmonių 
priešų” — Josif Stanislavovič 
Unšlicht. ,

Jisai, buvo sovietų Centrali- 
nio Vykdomojo Komiteto (t. y. 
sovietų parlamento) sekreto
rius. • / \

Prieš 7 savaites jisai kažin 
kur dingo. Gandai pasklido, 
kad jisai suareštuotas.

Unšlichtas buvo vienas iš 
svarbiausiųjų sovietų apsaugos 
mašinerijos statytojų nuo civi
linio karo laikų. Jisai buvo ka
ro vice-komisaras ir civilinės a- 
viacijos valdybos galva.

SUIMTAS TASS DIREK
TORIUS.

United Press praneša, kad 
Sverdlovsko1 dienraštyje “Uralo 
Darbininkas” įdėta žinia apie 
suareštavimą sovietų oficialios 
telegramų agentūros “Tass’ di
rektoriaus, Jakovo G. Doleckio. 
Jisai bandęs kalėjime nusižudy
ti.

Kartu su juo suimtas ir Ko- 
valskis, “Tass’o” užsienių žinių 
redaktorius.

Pastebėtina tai, kad kores
pondentai Maskvoje apie tuos 
areštus nieko nežinojo tol, kol 
neatėjo Sverdlovsko laikraštis. 
Maskvos spauda tų žinių nedė
jo. Iš to galima numanyti, kad 
Sovietų Sąjungoje šiandien j- 
vyksta tūkstančiai komunistų ir 
aukštų valdininkų suėmimų (ir, 
gal, sušaudymų), apie kuriuos 
visuoinenė nieko nepatiria. ,

Kas gali tikėti, kad tie visi 
žmones, turėję aukščiausias vie
tas kurnu uis tų partijoje ir val
džioje, 'dabar staiga pavirto 
“niekšais” ir parsidavė fašistų 
šnipams? -z-

DE6INUMAS IR KAIRUMAS

Musų komunistai mėgsta kri
tikuoti tariamus “dešiniuosius” 
socialistus — tokius, kaip Šve
dijos, Danijos, Holaridijos ir tt. 
Švedijos socialdemokratų parti-

ja pašalino Kilbomo vadovauja
mą “kairiasparnių” A grupę, ku-. 
ri nepaisė partijoms liusistatymb 
ir ėjo į “vienybę” su komunis
tais. Rašydama apie tai, “Lais
vė” sako:

“Švedijos sočiai- - demokra
tų partijos pirmininku šiuo 
tarpu yra Flyg. Jis griežtai 
nusistatęs prieš bendrą fron
tą su komunistais ir aštrus 
priešas Sovietų Sąjungos (ne 
Sovietų Sąjungos, bet sovie
tų valdžioj! — “N.” Red.).
- “Apskritai, Švedijos socia
listų vadovybė yra dešini —- 
perdaug dešini. Tasai jos de- 
šinumas verčia pažangesnius 
narius, plačiau numatančius 
žmones prieš ją kovoti.”
Švedijos socialdemokratai y-j 

ra didžiausia politinė partija 
toje šalyje ir surenka' daugiaus, 
kaip 40 nuošimčių visų balsų 
parlamento rinkimuose. Jau ke
letas metų, kai socialdemokratai 
stovi Švedijos valdžios prieša
kyje. Bet “Laisyėi” ta' partija, 
matote, “perdaug dešini” — dėl 
to, kad ji nedaro “bendro fron
to” su komunistais.

O kas yra Švedijos komunis
tai? Tai mažiukė organizacija, 
silpniausia iš visų Švedijos po
litinių partijų. Komunistai no
ri, kad socialdemokratai, kurie 
atstovauja beveik pusę visų 
krašto gyventojų, tartųsi su 
jais, kaip lygus su lygiais! Jei
gu ne, tai, girdi, socialdemokra
tai priešinasi “darbininkų kla
sės vienybei.”

Šitokiais argumentais komu
nistai bando apsukti galvas 
darbininkams.

Bet kada jiems prisimeni, kad 
Rusijoje, kurią komunistai val
do, socialdemokratai ir soical- 
revoliucionieriai ne tik neria' 
kviečiami į “bendrą frontą” su 
kbmunistais, bet yra laikomi 
kalėjimw8se, tai jie tyli, “kaip 
pažihdyti.”

Taigi- ką gi reiškia tas “de- 
šinumas” ir “kaltumas,” apie 
kuriuos komunistai iaip mėgsta 
kąlbėti?

Atrodo, kad jeigu, kalba ėina
MM- ■ • \ . A
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Taigi, 
Gilvydis, kuris yra^ pasiryžęs 
jus šiaurės Amerikoje aplanky
ti ir papasakoti kaip čia mums 
Lietuvoje sekasi gyventi, kaip 
mes esame tautininkų vairuo
jami. Į Lietūkio tarybą ir re
vizijos komisiją taip pat nėra 
tautininkų visai išrinktų.

Reikia' pasakyti, kad iki šiol 
Lietūkio visumos narių , suva
žiavimuose nebuvo tokio užsi
spyrimo nerinkti tautininkų. 
Mat, visokib prekybiški išskai
čiavimai verte laikytis tokio 
takto, kad kooperatininkai sa
vo tarpe nesiskaldytų ir dirbtų 
išvien, kiekvienas pagal savo iš-< 
galės ir nuopelnus. Betgi• per
kūrimų jų metų įvykiai aiškiai 
rodė, kad tautininkai kur tik 
gali net visai politikai neitra- 
lius kooperatininkus pradėjo iš
stumti iš kooperatyvų valdomų 
organų. Štai, kad ir iš Paramos, 
Spaudos Fondo ir kitų. Taigi, 
iš provihCijos atvykę į Kauną 
kooperatįninl^ai lyg ir atsigirto 
ir įvarė Į tątitininkų kooperati
ninkų vartus golą!

Lengva tautininkams mies
tuose ir miesteliuose kaip kur 
paimti į savo rankas koopera
tyvus, nes įsako valdininkams\ 
į juos nariais stori ir tuo budu 
susirinkimuose jie sudaro dau
gumą. Bet čia, Lietūkyje,-yra 
žymiai sunkiau šitaip padaryti, 
nes provincijoje, kaime arba 
miesteliuose valdininkų yra ma
ža, o ūkininkai visuomet suda
ro daugumą, čia pat jau pagal 
-įsakymą sunku buri kooperati
ninku. i

1 -g v ' ' ‘ '' ' ”

Tilvydziui pareikštas 
nepasitikėjimas

Daug jau kaip kam labai į- 
kyrejo, kad į koėperatyvų Val
domuosius organus pradėjo 
veržtis tokie asmens, kurie iš 
\ /

esmės niekuomet nieko bendro 
su kooperatiniu gyvenimu ne
turėjo, o tik nąriais stojo pa
gal duotas atitinkamas direk
tyvas. štai, kad ir Spaudos Fon
do arba Paramos valdybose at
sidūrė tokie valdininkai, kurie, 
ir savo tarnyba ir savo visuo
meniška veikla lygiai nieko ne
turėjo bendro su kooperatiniu 
judėjimu ir jų veiklą. Kaimo 
žmonėms labai šitas įkyrėjo ir 
jie suvažiavę į Lietūkio suva
žiavimą be jokių kalbų, be j(> 
kių trukšmų ir net pasitarimų 
parinko į valdomus organus to
kius asmenis, kurie jau nuo se
nų laikų darbuojasi kooperaty
vuose ir nieko bendro neturi su 
tautininkais.

Taigi ir agronomas Gilvydis, 
nors ir Lietūkio yra vienas iš 
direktorių, į valdomus organus 
nepateko, nors šiaip jau tauti
ninkų tarpe yra įtakingas asi 
mo, nes kitaip įlebutų šerno vi- 
ce-pirmipinku; \

Tai matote lietukiečiai^ sma
giai šovė ir tasai šūvis tiesiai 
pataikė i taurininkų vartus. 
Tai lygiai yra toksai pat neri-* 
kėtinumas, kaip ir Lietuvai li
kus Europos basketbolp meist- 
ru/

Iki šiol Anglijos lietuviai la
sai mažu skaičiumi vykdavo j 
Jietuvą. šiemet iš fenais lau
kiama atvykstant nęt dviejų di
delių ekskUrsijų. Jai daugiau
sia Anglijoje gimęs lietuvių 
jaunimas žada! atsilankyti į 
Lietuvą. Vidaus turizmas irgi 
pradėjo žymiai .plėstis, žodžiu, 
vafearos metu laukiama žymiai 
dide snio *, j udė j imo.

Jei netoliau šitaip aUgs Lie
tuvoje turizmas, tai tenka tikė- 
tįs, kad Lietuva greitoj e atei
tyje1 sUsilauks žymių naujų pa
jamų šaltinio. Aišku, kad įr 
Lietuvos kurortai tuomet aUgs 
ir stiprės. Jau ir taip štai Bir
štono gydymosi kurortas daro 
didžiulę pažangą. .

Tai tiek šiuo tarpu.
—Jūsų Keistas.

(GALAS)

Paruoštas pavardžių 
įstatymo projektas

Prašo Asmens Samdos 
Įstatymo

Attęntion! Litiniam 
an Americans Wan 

ted! Material for 
“VOICĖ”
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Na, bet šiuokart mes apsiė
jome be amerikiečių lietuvių 
pagalbos ir patys šitą golą _ i- 
vartį įvarėme. Mažas tai daik
tas, gal jus pasakysite. Matote, 
visi dideli darbai prasideda Tik 
nuo mažų daiktų. Geriau turėti 
ką nors, negu daug kalbėti, bet. 
mažai nukąsti. ' • "■ / 1 V 1 . • ■.• ! A
Kratosi nuo mohopolistų globas

Turėkiet galvoje, kad daugu
moje suvąžiavo kaimo žmonės 
ir tai vieni iš ramiausių koope
ratininkų veikėjų, kurie 'savo 
vbikloje negali vadovautis .poli
tika. Ūkiškas gyvenimas, kad ir 
prekyba, nemėgsta bet kokių 
sukrėtimų ir staigumų. Ir štai 
šitos srities visuomeninio gyve
nimo žmonės jau nepakentė per
daug įkyrių naujai J>ągąl iš vir
šaus įsakymų tariamųjų koo< 
peratininkų. Matyti ir tiems, vi
sai ramiems žhionehis, jau . įa- 
sidarė perdaug tvanku toje mo
nopolistų globoj e.

Tai vis tįę pragiedruliai, ku
rie kad ir sapnai reiškiasi, bet 
pasirodo lab^.i vieningai ir ryž>

Paskutinių laiku paplito gan
dai, kad vargu seimo atstovai 
agr. Gilvydis ir mokytojas 
Kviklys atvyksią i šiaurės A- 
meriką. Kaip kas mano, kad jie 
neturėsią ką fenais veikti. Tai 
gandai, kurių patikrinti neten
ka. ■ : < . H

Derybos su vokiečiais
Eina ir vėl su vokiečiais pre

kybos derybos. Vokiečiai norė
tų iš Lietuvos pirkti žymia su
ma visokių produktų, net už vi
są 60 milijonų litų, žinoma, vo
kiečiai norėtų, kad už tokią pat 
sumą ir Lietuva pas juos įpirk
tų. Bet Lietuvai nėra' jokio iš
skaičiavimo' savo prekybos gy
venimą perdaug ankštai suriš
ti su Vokietija. Juk Lietuva pa
sišovusi daug vokiečiams par
duoti tūrėtų kitur savo rinkas 
prarasti. Kitaip tarus, preky- 
biškai turėtų labai ankštai su 
vokiečiai^ susirišti. O šiais ne
pastoviais politikos laikais tok
sai glaudus bendradarbiavimas 
butų perdaug rizikingas.

Kas gi gali užtikrinti, kad ir 
ateityje--vokiečiai kokiais nors 
politiniais sumetimais vėl nenu
trauks su Lietuva prekybos su
tarties ? Ir iuo pačiu * Lietuvos 
eksportą pastatys į keblią pa
dėtį, jau kaip vieną kartą jie 
buvo, tai padarę. Todėl tės pre
kybos derybos ląbai sunkiai ei
ną. žinoma, Lietuvai taip pat 
nėi’a jokio išskaičiavimo visai 
prarasti Vokietijos rinką. Tad 
derybos eina, ir eįna jos kad ir 
draugiškoje nuotaikoje, bet la
bai atsargiai. Vokiečių norai la
bai. suprantami: Lietuvą jie la
bai norėtų įtraukti į savo pre- 
kybišką pasaulį, kad paskui ga
lėtų ir politiškai ją veikti.

Lietuvos kurortai
Šiemet, Lietuvos kurortuose 

labai'gyvas judėjimas. Jati daug 
kur visos vašūrvietės yra išnuo- 
muotos. Vičn tik iš Vokietijos 
laukiama keletos dešimčių tūk
stančių vasarotojų. • .

Daugiausia, žinoma, svečių

We are preparing to issue 
the Lithuanran-American maga
zine, the “VOICE” soon. For 
such a project we need mate- 
rial. Material that vvil-l be of in- 
terest to Lithūanian-Americans. 
And where are we to obtain 
this material Į Some of it will 
come frOm our professionally 
trained Lithuhhians,—teachers, 
doctos, lawyers, artists, etc., 
būt the bulk of material will and i. .4
mušt come from you. And what 
incentiVe is there in writing 
for us? Primarily, the satisfac- 
tion in seeing your^artiele or 
story printed in a' magažine 
With a natįon-wide circulation. 
Then those who have an apti- 
tude or leaning for writing will 
receivė prbfessionab recognition 
from us. For we intend to pay 
for all material published. Not 
much at first, it is true; how- 
ever,į as our financial standing 
becomes more firm, the remu- 
nėtatįon will inerease in a di- 
rect ratio. Since we intend (to 
pay, we reserve the right to 
reject all material that fails to 
meet our reąuirements.
- Noiw what sort of material 
is wa'nted? ‘ Stories that wil 
pro ve interesting to Lithuanian* 
Americans (by the way, most 
of the articles and stories wil 
be printed in English); inter- 
views with famous sportsmen, 
actors, etc., of Lithuanian ex- 
traction; articles about Lithua- 
nia'—pas t and present; person
ai experiences in colleges, fac- 
tories, and on the «road. In 
short, the field is almost un- 
limited* Only one thing, the 
Lithuahian-American angle 
mušt be present. Articles that 
are based on religious prejudi- 
ces„ articles that are demagogic 

vahd anti-dėmoeratie, articles < 
that are boscene or pornogra- 
phic, and articles that advocateį 
Yvai- will not be aėcepted. We; 
stand for peace, progress, and 
democracy. Everyone is invited 
to write to , the

LITHUANIAN-AMKRICAN 
PUBLJSHERS

B0X 38, Station W; ; j 
Brooklyn, New York. -

----------------- 4---- ---------- --------------- - ---------------------------------------- --

Šiemet apie 1000 
abiturientų

J J ---- --------
Šių mokslo metų pabaigoje 

lietuvių., gimnazijų .aštuntose 
klasėse yra 915 mokinių. Ma
žukių gimnazijų 8 H yra 198, 
iš įų ž^ydų gimnazijų 8 kl. yra 
137 mokiniai, lenkų — 35, vo
kiečių — 8 ir rusų gimnazijos 
8 kl. yra 18 mokinių.. Iš viso' 
šiais metais.. 8 klasėje buvo 
1113 mokinių.

Prie \ išleidžiamųjų egzaminų 
neprileista tik mažas 'mokinių 
skaičius. Taigi išleidžiamuosius

Vidaus reikalų ministerija 
jau galutinai parengė pavar
džių įstatymo projektą ir pa
siuntė ministerių kabinetui.

Įstatymas susideda iš trijų 
pagrindinių dalių: 1) lietuvių 
nutautintų pavardžių atlietuyi- 
nimas, 2) pavardžių kaitimas ir 
3) pavardžių davimas. • !

Pirmuoju įstatymo straipsniu 
numatoma atlietuvinti ir ištai
syti tik lietuvių pavardes. Len
kų, rusų, vokiečių, žydų ir kitų 
tautybių pavardžių įštatymb 
projektas neliečia. Ištaisomos 
bus visos tos pavardės, kurios 
yra sugadintos, tarmiškos, ne- 
taisyklingkį rašomos ir negra
žios reikšmės. Visą pavardžių 
atlietuvinimo ir ištaisymo prisi
laikant ministerių kabineto pa
tvirtinto pavardžių žodyno, nu
matoma pavesti atlikti vidaus 
pasus duodančioms įstaigoms, 
įstaiga atlietuvinusi nutautintą 
pavardę, turės surašyti tam 
tam tikrą pavardės atlietuvini- 
mo aktą, kurio vienas egzemp- 
horis bus duodamas paso savi-i
mnkui, kaip j b buvusios ir nau
jos pavardės įrodymas, antras 
paliekarhas pasą davusioje įstai
goje, o trečias siunčiamas met
rikus surašiusiai įstaigai. Pasą 
duodanti įstaiga lietuvintihA 
pavarde asiriehiui turės pasiūly
ti pasirinkti lietuvišką pavardę 
ir jo pavardės atlietuvinamųjų 
lyčių, kurios bus pažymėtos' pa
vardžių žodyne. Jei asmuo, ku
riam buvo pasiūlyta, per tris 
mėnesius nepasirenka atlietu
vintos pavardės, tai ją iš pavar
džių žodyno parenka pasą duo
danti įstaiga; Suintėrėsuota as
muo; nesutikdamas su pasą duo
dančios įstaigos parinkta pa
varde, gali per vieną mėnesį 
paduoti protestą.

Vadinasi, pavardės atlietuvi- 
nimas paliekamas asmens lais
vam apsisprendimui. Taip pat 
turės būti ištaisomos sugadin
tos, tarmiškos ir netaisyklingai 
rašomos pavardės tų asmenų, 
kurie sšfvo pavardžių besutiks 
atlietuvinti. Suinteresuoto as
mens prašymu, greta atlietuvin
tos pavardės gali butCįrašyta ir 
jo senoji pavardė. Tokią pavar
dę gaus ir jo žmona. Bet tokių 
asmenų vaikai gaus tik vieną 
atlietuvintą pavai-dę.

Kad butų viešai žinoma, ku
rie asmenys kokias sali pavar
des pasirinko, atlietuvintos pa
vardės bus skelbiamos “Vyriau
sybės žiniose.” Visoki raštai, 
aktai, bei skelbimai pavardžių 
atlietuvinimo reikalais nuo žy
minio mokesčio ir kitų mokes
čių laisvi.

Lietuvoje, kaip ir kitur, pa
sitaiko asmenų, kurie pavar-: 
džių visai neturi. Tai rastiniai.1 
pavardžių įstatymo projektas i 
numato, kad asmuo, neturės pa
vardės, /sulaukęs • 17 metų am- ’ 
žiaus, paduodamas pareiškimą,; 
vidaus pasui gauti, kartu turi' 
pareikšti norimą įsigyti pavar- 
d/ę- ■ , ■

Įstatymą paskelbus pavardžių, 
reikalus spręs vidaus reikalų 
ministeris. Iki šiol tą danbą at
likdavo ministerių kabinetas.

Kaunas—Į Darbo rumus krei
pėsi kai kurių užkandinių- ir 
valgyklų tarnautojos ir pada
vėjos. Jos skundžiasi, kad joms 
tenka dirbti nuo 1 vai. ryto ligi 
Ii vai. nakties, o atlyginimo 
gaunančios 20-50 it. per tfiėnosį. 
Be to, Skundžiasi, jeigu kuri 
padavėja sudaužanti indą, iš 
jos atlyginimo išskaitoma ne 
indo vertė, bet daugiau. Daž
nai pasitaiką^ kad mėnesio pa
baigoje kita padavėja visai ne
gaunanti atlyginimo, o tenka 
pasitenkinti galinamu maistu.

Darbo tumų minėtos pada
vėjas ir tarnautojos prašo, kad 
jie sunormijotų jų darbo laiką 
sutvarkytų atskaitymus už su
daužyta indus ir tarpininkau
tų, kad joms butų pakeltas at 
lyginimas. Be to, jos praše 
Darbo rūmų daryti žygių, kac 
greitai butų išleistas asmens 
darbo samdos įstatymas, kuris 
visam laikui/ turėtų sutvarkyt 
jų būklę. *

Automobilis Užmušė

Kur
Joku

Saločiai—Biržų apskr. 
palaūkio kiti, gyventojas 
bas Brazauskas birželio 
buvo nuvažiavęs į. Biržus pirk 
ti grebėstų. Važiuojant nam< 
Vienk., Pabiržės vklsč., jis pa 
matė labai smarkiai atvažiuo 
jautį automobilį. Automobili 
jį užkliudė ir nubloškė šalin 
Priėjus žmonėms, jokios stiža 
lojimo žymės nebuvo matyt 
tačiau J. Brazauskas buvo ne 
gyvas. Matę tų važiuojantį ai 
tomobilį žmonėfe pasakojo, ka< 
jis važiavęs labai kreivaliodž 
mas ir labai smarkiai. Užjnuš 
iasis Brazauskas buvo maža 
žėmis ūkininkas, apie 60 n 
amžiaus.

Traukinys susidūrė si 
automobiliu

7

automobiliu važiavui

ŠIAULIAI. Geg. 24 d. api 
vai. ryto Šiauliuose Gubei 

nijos priemiestyje, 9-to kik 
metro pervažoje greitasis trai 
kinys Nr. 12 suvažinėjo leių 
ivuoju
“Gubernijos” bravoro buhalit 
rį Praną Meškonį. Traukiny: 
eidamas 8G kilm. greitumu, pg 
gavo tuo motu per pervažą vž 
žiavUsį Pr. Meškonio autome 
bilį, sudaužė jį į beformę g( 
ležų krūvą ir nutempė geležir 
kėliii apie 300 metrų nuo ne 
laimės vietos,' kol sustojo. Či 
iš sudaužyto automobilio grii 
vėsių buvo ištrauktas nelaimir 
gasis, kurs- dar dvejetą kart 
sukvėpavo ir mirė. Pr. Meškc 
niui sulaužyti kairės kojos kai 
lai ir veido žandikauliai. Me 
diciniškąs apžiūrėjimas nusts 
te, kad nelaimingasis mirė nu 
smegenų sutrenkimo. Palik 
žmona ir keturi vaikučiai, ki 
rių Vyriausiajam 13 metų.

t:
Šiauliai steigę miesto
Šiauliai—Šiaulių miesto savi

valdybė apie Aleksartdriją nu
matė įsteigti viešas savivaldy
bės kapines visų tikybų įniru
siems laidoti, ir žiemą su be
darbiais numatytame sklype 
pradėjo' lyginimo darbus. Ka
dangi toje vietoje buvo užtikta 
įvairių archeologinių, radinių, 
tai archeologinė komisija dar
bus sustabdė. Dabar laukiama, 
kol komisija atliks reikalingus

egzaminus laiko per 1000 abi- tyrimus, o po to darbai vėl bus 
atnaujinti.

.< i /.

Blogi pasėliai
.. .Vilkaviškis—Dargi seni žmc 
nės nepamena tokio kaitraus i 
be lietaus gegužės mėnesio mi 
sų apylinkėje. /

Jau po žiemos šalčių kviečia 
daugelyje vietų išrodė gan bk 
gai, o dabar ne geriau išrod 
ir kiti pasėliai.

Apie Bartininkus ir kitos 
aukštesnėse vietose vasarojų 
visai .išgeltęs ir sunku tikėti 
gero derliaus net jei ir grei 
palytų. Visoje ^apylinkėje jai 
žydi rugiai, nors patys rugia 
tik iki kelių. Ne geriau išrod< 
ir dobilai.

Jei greitu laiku nepalis, Vii 
kaviškio apskrityje derlius bu 
labai blogas, žmonės labai nu 
siininę.



Iš Detroito lietuvių veiklos
Vytautas Dirmaitis 
Apleidžia Detroitą

kytojų konvencija, tik atskirai 
nuo studentų.

. ..Mariute

Šios savaites pabaigoje Det
roitą apleidžia ir vyksta į Buf- 
falo, N. Y., Vytautas Dirmaitis. 
Ten jis mano gauti geresnį dar-

V. Dirmaitis kurį laiką dirbo 
General Motors Company dirb
tuvėje. Būdamas rimtas ir ga
bus, jis darbe pasižymėjo. Kom
panijos bosai greitai tą pašte- 

✓bėjo ir pasiūlė jam daug geres
nį ir asakomingesnį darbą ki
tur. Vytautas dirbo prie inžinie- 
tur. Vytautas dirbo prie inži
nierių mėlynų braižinių firmos 
ofise.

Nors jam gana sunku skirtis 
su detroitiečiais, bet jis išva
žiuoja sukurti sau geresnę atei
tį. Namiškiams, ypatingai mo
tinai, buvo labai sunku išgirsti 
apie išvažiavimą, nes Vytau
tas buvo namų pažiba. Bet p-a 
Diimaitienė suprato, kad to 
reikia sunaus gerovei, ir ji su
tiko. Nemažai Vytauto apgai
lestauja “Dailės” Choras, kur 
jisai veikė per tris metus lai
ko.

Pp. Dirmaičių namai yra De
troito lietuvių muzikos centras. 
Apie aštuonis metus atgal, kai 
velionis kompozitorius Mikas 
Petrauskas gyveno Detroite ir 
vadovavo “Birutės” chorui, jis 
pastebėjo jauno Vytauto gabu
mus muzikoje ir ragino jį to
liau žengti muzikos pasaulin. 
Pats teikė jam pamokas. Ap- .* < 1 leisdamas Detroitą, kompozito
rius rekomendavo jaunuoliui 
stoti į Detroitb muzikos kon
servatoriją. Vadinasi p. Dirmai
tis pradėjo rimtą muzikos dar
bą ir 1931 metais baigė konser
vatoriją su geriausiais paliudy
mais.

“Dailės” Chorui susitvėrus, 
per kurį laiką jį mokino Juo
zas Žuronas. Bet jam apleidus 
Detroitą, choras pakvietė į ve- > 
dėjus p. pirmaibį. Jiš apsiėmė 
ir netrukus jau buvo pasken
dęs muzikos darbuose. Vedė-mo_ 
kino chorą, pats dainavo, ruošė, 
pastatymus, rengė radio valan
das ir taip toliau. Choras tinka
mai jvertįna jo darbus ir linki 
jam geriausio pasisekimo.

V. Dirmaitis dar tik jaunu
tis, vos 25 metų amžiaus, bet 
jau spėjo daug gražių darbų 
nuveikti. Būdamas rimto ir ma
lonaus budo, jis- įsigijo daug ge
rų draugų, kuriuos žinia apie 
išvažiavimą labai sujudino.

Linkiu tau, Vytautai, gra
žios ateities, bet neleisk užaug
ti*-dilgelėms muzikos dirvoj. 
Mes lauksime Tavęs sugrįžtant, 
kad vėl galėtum tarp musų dar
buotis. M. Kemešienė

Jonais Giraitis, 
‘^Gražiausias” 
Vyras Detroite

Didžiumoj atsitikimų, yra 
renkamos gražiausios merginos.’ 
Bet SLA kuopa ir Darbininkų 
Draugija mano kitaip. Birželio 
20 d.,/ Birutės darže paskelbė 
gražiausių vyrų konkursą. Da
lyvavo apie tuzinas vyrų, bet 
laurus nusinešė, Jonas Giraitis. 
Apvainikuotas “gražuoliu”, p. 
Giraitis dar gavo dovanų pini
gais. Jisai sako, nors piniginė 
dovana maža, bet geriau negu 
nieko.

J. Giraitis užlaiko gražų al
aus darželi ties 4336 Vernor 

f

Highway. Dabar bus gražių 
vyrų čempionas per visus me
tus, iki ateinančio konkurso. O 
gal jis ir tą laimės?

Mariutė

Grįžo iš Atostogų
Savo nauju automobiliu atos

togoms buvo išvažiavę pp. C. T. 
Yeselioniai. Jie aplankė Chica- 
gos ir kitas llllinois valstijos 
dalis. Chicagoje buvo apsisto
ję pas biznierių Julių Janeliuną, 
kuris užlaiko kabaretą Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje.

Pp. Yeselioniai sako turėję 
labai gerus laikus Chicagoje. Jie 
užlaiko alaus darželį “Joy Inn”, 
ties 7443 Joy Road. Abudu pp. 
Yeselioniai labai draugiški ir 
sumanus biznieriai.

Lakštutė

jyy- 
kon

Garbinga Viešnia 
Detroite

Pereitą savaitę Detroite 
ko Educational Association
yencija, kurioje dalyvavo ir jau 
nutė lietuvaite, p-lė Bronaytė 
Vakulskajtė, delegatę iš tolimo 
Sioux Cily, Iowa. Ji ..atstovavo 
to miesto East Higli School.

Konferencija tęsėsi tris die
nas, nito birželio .29’ iki liepos 
1«, Masbnic Temple rūmuose.

P4ė Vakulskaitė bUVo apsi
stojusi pp. Dirmaičių namuose, 
nes ten gyveno jos krikšto tė
velis, Justinas Pilka. Bronytei 
Detroitas labai patinka, ir ji 
patenkinta konvencijos darbais. 
Sako, kad įsigijo daug gerų į- 
spudžių ir daug sužinojo apie 
mokyklas, kai kilo svarbus 
klausimas apie studentų nusi
skundimus.

Tuo pačiu laiku vyko ir mo- sukyla, papildamas daugybę ne-

Iš SLA Kuopos 
Susirinkimo /

Liepos 4 d., Lietuvių salėje 
įvyko SLA 352 kuopos susirin
kimas. Jį atidarė pirmininkas 
C. Martin, apie 9 vai. ryto. Kai 
kurie valdybos nariai nebuvo 
susirinkime, tarp jų, finansų 
pagelbinis sekretorius Vencele- 
vičia, org. V. Budvidis ir kores
pondentas F. Motuzas.

Susirinkimas priėmė sekreto
riaus J. Overaičio protokolą iš 
pereito susirinkimo, ir valdy
bos ir pikniko komisijos ra
portus. Pirmininkas pastebėjo, 
kad piknike dalyvavo mažas 
skaičius narių. Ačiū, kad paša
liniai lietuviai atsilankė.

Pusmetinė finansinė atskaita 
buvo palikta r valdybai išduoti 
kitame susirinkime. Valdybai ir 
pramogų komisijai buvo paves
ta surengti antrą pikniką.

Ligonių buvo keturi.
“Tėvynė” ir Kuopa

Pradėjus svarstyti kuopos 
reikalus, pirmininkas C. Martin, 
paprašė vice-pirmininkės p. Mo 
tUzienės vesti susirinkimą, o 
pats pradėjo kalbėti apie kores
pondenciją, tilpusią “Tėvynė
je”.

Vardan teisybės, sako, orga
nas “Tėvynė” perdaug leidžia 
šmeižti musų kuopą.' Susirinki
mui sutikus, pirmininkas Mar
tin perskaitė raštą tilpusi “Tė
vynės” No. 23, birželio 4, 1937, 
“SLA Tribūna” skyriuje. SLA 
352 kuopos narys J. Kripaitis 
ten rašo apie tai, “ Kas dažnai 
sukelia triukšmą SLA 352 kuo
poje”. Jis sako, “‘Prie iškilusių: 
ginčų SLA 352 kuopos reika
lais, norėčiau dalinai nušviesti 
kuopos viduj ihės politikos būk
lę. Kairiojo elemento skaičius 
šioje kuopoje sudaro narių ma
žumą, tačiau saVo karinga po
litika jie dažnai savo tikslą 
atsiekia. Pasitaiko rimtesni da
lykai tautiniais Lietuvos klau
simais. Tuomet tas frontas ir
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LIETUVIŲ ŽINIOS
CUKRAUS SUVARTO

JIMAS LIETUVOJE 
PADIDĖJO IKI 50%

* ‘ ' A *

IEŠKOJO LAKŪNĖS—Krantų apsaugos laivas “Itas- 
ca”, tarnyboje prie Ho^land Island, Ramiajame vande
nyne, kuris pereitą savaitę ieškojo salos apielinkės van
denyse lakūnės Amęlia Earhart-Putnam ir navigato
riaus Fred Noonan. Lakūnai per -ilgą laiką nedavė ži
nios apie save, išskridę kelionėn iš Guinejos (prie Aus
tralijos) į Howland salą, (suvirš 2,000 mylių virš van
denyno) . ' Acme Photo j

kultūriškų, iš komunistines <ter 
minologijos paimtų, , išsireiški
mų, kaip tai, ‘žmogžudžiai’, 
‘kraugeriai’, ‘buržujai’ ir taip 
toliau. Na, ir kalbėk čia žmo
gus apie kokius lietuviškus da
lykus. Šioje kuopoje priklauso, 
didžiumoje, geriausi Detroito 
lietuviai, bet jie negali veikti 
nieko naudingo, dėl vos keletos 
nesusivaldančių politikireių. Mu 
sų SLA 352 kuopa yra1 įvelta 
ir į bendrą frontą prieš narių 
norą, ete ...”
^Susirinkimas vienbalsiai nu

tarė įgalioti valdybą paraginti 
J. Kripaitį tokį pareiškimą at
šaukti, o “Tėvynės” redaktoriui 
pasiųsti protestą už tokios ko
respondencijos patalpinimą “Tė
vynėje”. .. , į .

Narys K. Kripaitis jau kurį 
laiką gyvena apie 50 mylių nuo 
Detroito ir nelanko susirinki- •mų. Kaip jis gali žinoti apie 
kuopos padėtį ir apie ją rašyti, 
šimet dUr nebuvęs nei viename 
kuopos susirinkime? O “Tėvy
nės” redaktorius talpina laik
raštyje tokias nesąmones, kad 
“gerų norų didelė didžiuma ne
pajėgia balsais įveikti mažu
mos.” Susirinkimai yra visuo
met vedami pagal konstituciją.

SLA 352 kuopos nariai nori 
štai ką atsakyti J. Kripaičiui: 
praėjo apie keturi metai nuo tų 
laikų, kai jo taip vadinami “ge
rieji” nariai rinko duokles, ir 
kuopos ižde buvo suirutė, šian 
dien, bendrai 1 veikdami, mes 
kuopos ižde turime suvirš $200 
ir viskas yra tvarkoje.

Užbaigus korespondencijos 
klausimą, ir atlikus kitus kuo
pos reikalus, vice-pirmininkė p. 
Motuzienė uždarė susirinkimą 
10:30 vai. rytą. ' v

Susirinkime Dalyvavęs

vįai Modelinių Lėk 
tuvų Konkurse

Wayne County Airporte
J. Kubelis ir C. Bielskis

Cukraus suv.artojima's Lietu
voje paskutiniuoju metu nuolat 
didėja. Ypač daug daugiau cuk
raus buvo pradėta vartoti su
mažinus jo kainą. Tačiau vis 
daugiau nors ir netokiu dideliu 
procentu, jo suvartojama ir da- 
bar> kudą sumažintoji kaina 
jau seniai priprasta.

Surinktomis žiniomis, 1935 
m. pirmąjį pusmetį cukraus bu
vo parduota 78,800 maišų, ant
rąjį pusmetį 100,470 maišų, tad 
viso tais metais 179,270 maišų. 
Tuo tarpu 1936 m. pirmąjį pus
metį (1935 m. gruodžio mėn. 
buvo sumažinki kaina) jo jau 
buvo parduota 108,195 maišai> 
antrąjį pusmetį 182,390 maišų, 
tad viso 1936 m. 240,585 mai
šai, t. y. ąpie 34% daugiau, ne
gu 1935 metais.

Šiais metais duomenys turi
mi dar tik pirmųjų penkių mė
nesių; Per juos cukraus parduo
ta '91,500 maišų. Jei prileisime, 
kad birželio mėn. šiemet cuk
raus butų parduota tik tiek

kaip'praeitais metais tą mėnesį, 
t. y. 27,000 maišų, tai gautu
mėme kad šiemet per pirmą pus
metį cukraus bhtų parduota 
118,580 maišų, tad visu 10,000 
maišų su mažu kaupu, daugiau, 
negu praeitais metais, arba 8-9 
nuoš. daugiau, o lyginant su 
1935 m. tuo pat laiku, 39,700 
maišų daugiau, arba 50%.

Įmonių Savininkai Įspė
jami Darbininkams 
i keti Pabrangimo 

Priedus

Naujosios (praeito rudens) 
gamybos cukraus šiuo metu 
Marijampolės fabrike dar turi
ma apie 87,000 maišų, Pavenčių 
fabrike apie 50,000 maišų ir 
Klaipėdoje apie 3,000 maišų, iš 
viso apie 140,000 maišų, šios 
gamybos cukraus jau parduota 
apie 130,000 maišų. Tsb.

Kaunas—Darbo inspektoriai 
tikrindami įvairias pramonės 

įmones randa, kad ne visi į- 
monių savininkai moka darbi
ninkams pabranginimo priedą, 
t. y. 5-15% jų uždarbio, šitoks 
darbininkų išnaudojimas griež
tai šalinamas. Darbo inspekto
riai visus įmonių savininkus į- 
spėja tuPjau išmokėti pabran
gimo priedus nuo vasario 4 d. 
kada tie priedai buvo darbi
ninkams paskirti.

APSIDRAUSKt
Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 

gali sutikti.
APSIDRAUSK pats save ir savo šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 

rytojų.
APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 

Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje. ’

Apart apdraudos ir ligoje pašelpos, Susivienijimas šelpia savo na
rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitinį laikraštį “Tėvynę”.

Informacijas suteikia vėitinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis i
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE)" <
307 W. 30th St. ' New York, N. Y.

Detroit—šią savaitę įvykš 
kontestas “model -airplane buiį* 
ders”—stątytojų modelinių or
laivių, Wayne County Airporte, 
prie Middle Beit Road.

šiame konteste dalyvaus at
stovai ir iš kit^ Jungtinių Val
stijų miestų, kurių tarpe bus 
daug ir lietuviu vaikinų. Daly
vaus ir du ’ jafrni chicagiečiai 
John Kubilis iF Čharles - Biels
kis. Jiedu 'jau pagarsėjo šioj 
dirvoj, nes jari laimėjo keletą 
pasaulinių i’ekbrdų. Pereitais 
metais abu laimėjo medalius pa
našiam konteste, kuris taipgi 
įvyko Wayne County airporte.

žmonės, kurie įdomaujasi or
laivių statymu ir išdirbyste, 
kviečiami atsilankyti Wayne 
County Airporte, penktadienį ir 
šeštadienį, nes per tas dvi die
nas, nuo 9-tos valandos ryto- 
iki 6-tos valandos vakaro, kon- 
testantai bus susirinkę ir kiek
vienas stengsis likti laimėtoju.

Ypatingai lietuviai yra kvie
čiame atsilankyti ne vien dėl
to, kad bus lietuvių kontestąn- 
tų, bet atsilankę ilgai atmins 
ir minės išreikštą meisterišką 
gabumą ir prakilnumą šioj taip 
naujoj dirvoj.

Rep. A. M.

' Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

ii m T A GAMTANAUDOKITE
VAISTUS, kuriuos

PARŪPINOi. . rriuNi .............. r- i

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb sa
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo c 

n . ' r
NOT 

,INC.
ANTANAS G. KART ANAS, Savininkas 

2555 West GOth Street 
Telefonas HEMLOCK 0^18.

Chicago, Illinois.
Imi m   i B,    „i „m i  —i   

NIDA LABORATORIES

Mepraleis,tlt'

MOTERŲ DIENOS *
BARSKIS FURNITURE CO.
ŠeštacL, Liepos 10, Visą Dieną!

Giliuko skepetaitė bus duodama kiekvienai poniai, kuri 
įeis į krautuvę šeštadienį.

Kai tamstos allankysit Barški šeštadienį, tai būtinai pa- 
matykit A.B.C. Plovyklos ir Proso demonstravimą—spe- 
cailį įvykį, surengtą tamstų naudai. Persitikrinkite tais 
reikšmingais požymiais, kurie padaro A.B.C. eilę parink- 
tiniausiais visoj šaly...
• ABC - Finger tip Control
• ABC Touch Release
• ABC Touch Feed
• ABC 8-Position Wringer
• ABC Didžiausios Įtalpos

Porcėleno Tūba
• ABC All-Steel Chasis —

Streamlined.e oLreainnnea.
įRemonstravimas aktualiai parodys,-kad tamstos galite tu
reli švaresnius, bailesnius drabužius didesnėmis sutau- 
pomis” su A.B.C. Skalbyklos Įrengimais^
Barskis Furniture House teikia gausų kreditą, lengvus iš
mokėjimus, kurie padaro ABC Plovykles ir Proso nupirki
mą lengva propozicija. Įvestavimas i ABC reiškia' didelius 
dividendus laiko ir pinigų taupymo atžvilgiu.

Atminkit Dątą! Visą dieną lytoj, -Liepos 10->tą, pas

BARSKIS
Furniture House, Ine

, “The Home o f Fine Furniture”

1748-50 W. 47th Street. Tel. Yards 5069
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Penktadienis, liepos 9, 1937

Diena Iš Dienos

Grįžo į New Yorką p-lė 
Bernice Pivorunaitė

Poros savaičių atostogas pra
leidusi pas tėvelius p-lė Ber
nice Pivoriūnai te sugrįžo į New 
kų. Ji tenai eina Columbia uni
versitetų, kur studijuoja peda
gogikų viešosios sveikatos sri
ty. »

Ji nors yra baigusi slaugės 
mokslų, bet tuo nepasitenkin
dama, užsimojo atsiekti viešo
sios sveikatos mokytojos laip
snio. Mokslų7 tikisi užbaigti at
einančiais metais. Su ja kar
tu išvyko jos sesutė Elena dvie
jų savaičių atostogoms pralei
sti.

Pp.
10741

P. Pivoriūnai gyvena
Prairie avenue.

Koresp.

Sugrįžo Adv. Menkas iš 
Kalifornijos .■ ;v j '■

Sugrįžo po atostogų ir adv. 
George J. Menkas. Jis lankėsi 
įvairiose vietose po Kaliforni
jos padangę. Buvęs Francisco, 
Hollywood, Los Angeles ir Ca- 
talina salose. Iš viso padaręs 
5000 mylių kelio.

Adv. Menkas Los Angeles 
susiėjęs su DL Valerija Geni- 
tis, kuri apskričio ligoninėje 
užima labai svarbių vietų, pas
kui roselandietį Wm. Allman, 
kuris yra Catalina saloje vie
no viešbučio vedėju. Jis mano 
greitai atvykti į Čikagą ato
stogoms pas savo motinėlę p-ių 
G. Miller ir apsilankyti pas 
draugus.

v Adv. Menkas dabar turės ge
rai rankovse pasiraituoti, nes 
rado advokatūros darbo pilnas 
rankas. Jis yra Keistučio Kliu- 
bo Teisių patarėjas.

Steponas.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Susirinkti 2:30 vai. p.p. prie 
1439 S. 'Michigan avenue.

Tą pačią dieną bus- proga 
pamatyti ir Chicagos Munici- 
palį orlaivyno stotį

Susirinkti 2:30 v. p.p. prie 
Pueblo Avė., gale Addison bu-

airpor?

Persikėlė į Naują 
Vietą

BRJDGEPORTAS — Ted ir 
Vera Masilfoniai, kurie užlai
kė Ted’s Taverną, persikėlė į 
kitą ^Taverną, po adresu 720 
W. 35th St.

Dabartinė jų biznio vieta 
yra daug geresnė ir patoges
nė. Rytoj jie turės pramogą 
į kurią kviečia visus atsilan
kyti. Pakvietimas tilps šešta*- 
dienio “Naujienų” laidoje.

pa- 
ei-

DABAR RODO
Naują Sovietų filmos žvaigždę 

YANNINĄ JEIMO 
veikalo

“SONG OF HAPPINESS” 
Pasaka apie Volgos darbininkus 
Leningrado Simfonijos Orkestros 

muzika.
S O N O tT O N E 

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

—35c iki 6j30

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

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

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtų būti.

NAUJAI ATIDARYTAS

SANDELIS 
911 VVest 33rd Street 

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

RALTIC IMPORT CO. 
809 West 19th Street

Pp. Kučinskai šventes 
Praleido Wisconsine

Liepos Ketvirtos šventes Gar- 
field Parkų Jokūbas Kuchins- 
kas ir Rožių žemės Petras Ku- 
chinskas su žmonomis pralei
dę Wisconsino valstijoje. Te
nai aplankę pp. Varekojus, p. 
Gužauskų ir p. Simanauskų.

Rhinelander apylinkės - pp. 
Kuchinskams labai patiko. La
ibai daug ešama tenai miškų ir 
ežerų. Tik metai sausi,
pavasario dar nebuvę lietaus. 
Viskas jau išdžiuvę. Taigi, 
lės jiems gana, žmonės 
raudonai nudegę.

Sand Danes Per 
Šventes

Liepos Ketvirtos švenčių pro
ga susitarė bridgeportiečiai pp. 
Pliuškai ir garfieldparkiečiai 
pp. Niprikai Sand Ditfnes ap
lankyti. Ta proga pasinaudo
jau ir aš. Tenai pavaikštinėjo- 
me po smiltynų kalnus, pasi
maudėm© ežere, neužmiršome 
ir pp. Yanušų aplankyti. Sma
gu buvo ir po State Parkų 
su žagariečių jaunimu pavaikš
čioti.

Pardavė Biznį ,
. - ♦ • 1

Lucky Tavern savininkė p. 
Katrina Virketis pardavė biznį 
ir rengiasi išvykti į kurortų, 
poilsiui ir pataisyti sveikatų.

Ji ir J. Bartkus apsigyveno, 
Pp. Sidabrų name, 2917 S,o. 
Union avė., trečiame flate.

Susirinkti 8 v. p.p. prie 4848 
W. 63-čia gąt. Bet čia reikės 
reservotis sau vietos. Tuo rei
kalu pašaukit© Calumet 6841 
tarp 9 ir d’-tos valandos.

Trečiadienį, liepos 14 d. 
šaltakošės -istorija. Proga 
matyti šaltakošės gamybos
gai Pamatysite kaip padaroma 
tasai taip mėgiamas gardumy
nas.

Susirinkti 2:30 v. p.p. prie 
3900 S. Michigan avenu^.

Ketvirtadienį, liepos 15\ d.— 
•Proga su menu susipažinti, 
ypač Italijos renaisanco laiku.

Susirinkti 2:30 v. p.p. me
no instituto koridoriuje.

Penktadienį, liepos 16 d. — 
Aplankysite chiniečią gyvena
mas vietas ir susipažinsite z su 
jų. kultūros 
mis.

Susirinkti
W. Cermak
ko. paskambinkite ir Calumet 
6Š41 tarpe 9-tos ir 4-tos valan
dos.

šeštadienį, Liepos 17 d. — 
Pamatysite kaip senovėje indi- 
jonai laidodavosi.

Garsinkitės “N-nose” Garsinkitės “N-nose”

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

nuo

sau- 
net

Žmona reikalauja 
$300,000 už vyro 
mirtį

MADOS
zmo-
pini-

Už vyro gerus laikus 
na pareikalavo ir gerus 
gus. Lygiai vieniems metams 
po vyro mirties praslinkus, 
žmona Fleeta Kimmeck iškėlė 
teisme bylų, reikalaudama iš 
Brevoort hotelio, 120 W. Ma- 
dison, Fox Head Inn, 
Monroe, Jack Hu4ll’s 28 
Šalie ir Monte Christo, 
St. Clair atlyginimo.

Kiek vyras tose vietose pra
leido jįi nepasako. Bet už tai, 
ji tvirtinto tvirtina, kad jis 
tas keturias vietas aplankė 
vienu vakaru ir, kad sugrį
žęs, stojęs į kumščių kova. Po 
to jis miręs. Už tai ji reika
lauja $300,000 atlyginimo.

67 W.

645 N.

E. Stadeinikienė At 
vyko iš Philadelphi 

jos, Pa.

4452

Mrs. 
atvy- 
atlan-

nau-
įsavo

Pagerino Biznį
Pranas Vaičkus, geras 

jienietis, pertvarkė visas 
“bučernės” ir . “grosernės” biz
nio patalpas, 634 West 35th 
Street, kad, priėjus vasaros 
karščiams, valgomieji produk
tai butų visuomet geri ir švie
žus. — Niekutis.

WPA Ekskursijos į 
Chicagos Žymesnias

Vietas Dykai
■r .........  - y

Ateinančią savaitę, prade
dant sekmadieniu liepos 11 d. 
WPA. rengia ekskursijas į Chi
cagos žymesnias vietas. Tose 
ekskursijose gali dalyvauti tik 
suaugę ir už tai nieko nerei
kės primokėti. Dėl smulkesnių 
informacij ų galima pašaukti 
Calumet 6841, arba, parašyti 
laišku į W.P.A. Education Pro- 
gram of the Chicago Board of 
Education, Tour Division, 1472 
S. Wabash Ave.z

Programas seka:
Sekpiadienį, liepos JI d. — 

Bažnyčios universiteto apylin
kėje. Proga aplankyti Rocke- 
feller kopylčią ir kitas garsią
sias bažnyčias.

Susirinkti 3 v. p.p. prie 5468 
Kimbark avė. z

Antradienį, liepos 13 d. — 
Proga patirti kaip ir kokie yra 
medicinos pagalbos tiekimo bu
dai. Aplankysite St. Lūkės li
goninę.

Kodėl Šveisti?
JŪSŲ GRINDIS GALIMA LENGVAI NU
ŠLUOSTYTI SAUSA MAPA, KAI AP- 

ŠLAKSTYSITE JAS SU

PILSEN
LIGHT FLOOR OIL

REIKALAUKIT BŪTINAI PILSEN BRAND

bei biznio įstaigo-

8 v. p.p. prie 149 
Rd. Bet dėl viso

KIEKVIENOS
RŪŠIES

> r .

Tiktai moksliškas paraištts tinkamai jums 
pritaikintais pagal skirtingą kylos rušl 
jums tikrai padšą, Vengkite nemalonu
mų. Atsiduokite i patyrusio Experto pa- 
ralščlo pritaikintojo rankas. Ateikite pas
| VYRAS IR MOTERIS | T
Į PRIŽIŪRĖTOJAI Į į

Chicago Orthopedic Co
* ARTI PRIE WEIXS STREET

KYLA^------A A A PAVOJINGA
' f 

mus paraiščiul pritaikinti bu pilnu pa- 
BtikSJimu I

Elafltikinčs pančiakoa, diržai, braees, 
pažeistiems, čeverykai tiems, kurių są
nariai nesveiki.

Špecialistal Dirbtinų 
Kojų, Rankų, Diržų 

Visiem Sudarkymam

KASDIENINIS BIZNIO SĄ- 
BAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot. pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

KAINOS 
PRIEINAMOS

183 W. Lake St

Už padėtus Pinigus Pirm July 11-tos 
Nuošimtis Rokuosis nuo July 1-mos.« A H» Dėlko Patartina10 AtsaKymų

/ STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO:
1. Išmokant jjęį " 1
2. Kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki $5000.00
3. Gryna Lietuvių įstaiga
4. V. S. Government priežiūra .
5. Nereikia laukt 2 arba 3 metus gauti A Crf . Mes išmokam be jokio 

nutokavimo kas 6 mėnesiai. Sausio “ /c? ir Liepos mėn.
6. Nėra Saugesnės Įstaigos
7 Padėti pinigai niekados negali žūti
8. Depresija negali pakenkti
9. Reikalaudamas padėtus pinigus gali atsiimti

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

ANGLYS — COAL
KAINOS 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 ................................ $6.95
Pocahontas Mine Run, West Virginia 

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

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

JOSEPH LEASES
Furnišjų muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES 
3327 So. Lituanica AveAue

Tel. YARDS 0965.

$7.65 
$6.05 
$4.70
$8.75
$6.90

. $8.75
$7.15 

$12.70 
$11.20

• LIGONINES— 
HOSPITALS

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

TOTAL ASSETS

...... $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

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI 
už ...........................

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

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

ekzaminavimas
OFISE ....... L.........
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie 
: i

Tel. Lawndale

$12
$50
$20

HOSPITAL

Avenue 
5727.

No. 4452 — Paprasta, praktiška 
suknelė su trumpom rankovėm. 
Margas batistas arba rayon tiks šiai 
suknelei. Sukirptos mieros 14, 16, 
18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38 ir ^0 
colių per krutinę?

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

Su broliu nori sueiti su buvu-’ 
siais draugais.

BRJDGEPORTAS. — 
Elizabeth Stadeinikienė 
ko iš Philadelphijos, Pa.,
kyti sunkiai sergantį brolį, Bal- 
Čaitį, 3216 So. Emerald Avė.

Būdama Chicagoje ji norin
ti susieiti su praeities drattf-1 
gaiš: Mike Markūną, kuris gy
veno Brighton Parke ir Kastan- ‘ 
tą Sakalauską, su kuriuo bu
vę kaimynai fannoj.

Apie vidurį segančios 
tės ji mano grjšti iš 
gos į Philadelphiją.

— Niekutis

savai-
Chica-

UŽPRAŠYMAS
Lietuviai važiuojantys j Hart, 
Pentwater, Ludington, Scottvil- 
le, Custer, Fountain, Free Soil, 
Irons, ir tt., jeigu jaustumėt 
kely kokį trukumų—SUSTOKIT 
PAS MANE, NES RASIT VIS
KĄ, KO REIKIA.

Visa eilė groserio, mėsos, 
moteriškų ir .vyriškų drabužių. 
•vyrų siutai.... r $2 49
DRESĖS.......  ir

aukščiau 
Taipgi ’ čeverykai, marškiniai, 
skrybėlės ir kitokios reikmenės 
Tik viena Lietuvių Krautuvė 

apielinkėje.
Kieme Maudynė (Swim,ming 
Pool) ir puikus Rock Garden.

Adresas
2355 Lincoln, Muskegon, Mįch.

PCTERIPHN
Ali. '
THE ' 

banouet 
TMINOS

Tnovo, OBSJ-FLBHaSj 
vjOkj/t šou 
VOUIG2. SKILL? ' , 

A UzkkJOSOMB į/? 
PCii'JLES. tS L/ 
OF’FTSRet? IKJ J 
TUS' eow anjd I

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

čia Jdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man paryzdj No...............

Mieroa  per krutinę

AMW,AND 
, THE t 
TINieS

.(Vardas ir pavarde)

{Adresas) 
..... ...........

yiflestM ir valstija)

aerrnNG 
acoumntbd 
JVTTHTHB

LIABILITIES:
Totai shareholders’ interest .1..... ....................
Advances from Federal Home Loan* Bank 
Taxes accrued on real estate owned ........ .
Accounts payable ................................................
Loans in process ...............................................
Reserve for uncollected interest
Bonus for instąllment thrift shares ..... ........
Undivided profits ..... ........................................
RESERVES:

Fpr income collected in advance 
For 
For 
For

Federal Insurance 
Contingencies ....
Real Estate ........ .

Totai reserves ............. ......u.;,.......
TOTAL LIABILITIES

$1,547,604.76 
419,875.00 

303.46 
1,645.75 

132,100.56 
2,741.75 

372.29 
9,959.68

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

$64,660.57
6,842.49

48,387.10
16,118.41

. $136,008.57 
$2,250,611.82

July 1-mą išmokėj’om 4% už 6 mėnesius viso $27,482.00.

Standard Federal Savings& Loan Association
OF CHICAGO

2324 South Leavitt Street, kampas 23rd Place
JUSTIN MACKIEWICH, President. HELEN KUCHINSKAS, Secretary.

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

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

PETE YOUNG
A2nd and Kean A vengę

v/OU O^nj’T NAAjiCe 
"TUe VAZINIO 

ISNU'T JtlO-lT/

e-MAV 
OOOAK iT-ZkVLB t,tat

ue-r
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Penktadienis, liepos 9, 1997

Kun. M. X. Mockaus 
šelpimo fondo 
atskaita

Kunigas M. X. Mockus se
natvėje likęs sveikas, buvo pri
verstas eiti į prieglaudą. Ge
ros valios žmonės, įvertinda
mi jo atliktus darbus, laikas 
nuo laiko stengiasi jam kiek 
išgalint padėti ir ttfo bud u nors 
kiek senatvę palengvinti.

štai, birželio mėnesį aukavu
sių sąrašas:

Anna Baniulis,
Chicago, III.................. $1.00

x K. Danyla,
Chicago, III.............. . 1.00

Antanas Valaitis, ‘
Chicago, III..................... l'.00

Betarpiai įteikta iš
nežinomų asmenų  ..... 3.00

Charles K. Urban, iš
Hudson, Mass.............. 10.00

H. L. P. Kliubas,
17 School gat.............. 5.00

A.L.D.L.D. 103 kuopa 2.00
Po 50c aukavo: M. Rimkus, 

F. Tukačevskis, C. K. Urban; 
po 25c — V. Rimkus, J. Yeš- 
kevičius, S. Brokly; V. Wond-

SUSIRINKIMAI 
_ _ . .......   . '. . - .— Al M J . ‘ .—

Garfield Park Liet. Vyrų ir Moterų Pašalpinio Kiiubo mėne
sinis susirinkimas įvyks sekmadieni, liepos 11 d., &a'wlęr 
Hali, 3929 W. Madison St., 1 vai. popiet. Visi nariai prašo
mi būtinai atsilankyti. - -—M. Medalinskas.

Harvey Lietuvių Kultūros Draugijas, Chicagos Lietuvių Drau
gijos skyriaus, susirinkimas atsibus 9 d. liepos, 7:30 vai. 
vak. Nariai įsitemykit, kad susirinkimaas atsibus , kitoje 
vietoje, būtent J. Sematoničės svetaine j e, 15609 So. Hals- 
ted Street. Nariai ir narės malonėkit atsilankyti.

A. Skirmont, sekr.-iždin. 
Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Kliubas turės savo reguliari 

susirinkimą penktadieny, liepos (July) 9 d., 7:30 vakaro, 
p,<J? 3Wds ’S^&tAin^, 241^ W. 43rd St. Visi kiiubo nariai 
privalo atsilankyti, nes bus renkami piknikui darbininkai, 
kuris bus rugpiučio -^August 1 d., SpaiČio darže. Taipgi at- 
siveskit nors po vieną naują narį.

—B. Vaitekūnas, raštin.

PARENGIMAI
Naktinis piknikas Kupiškėnų Kultūros Draugijos liepos 10 d., 

7 vai. vak., Spaičio x darže, Willow Springs, 111., priešais OH 
HENRY svetainę. Pelnas skiriamas Kupiškio laisvoms kapi
nėms. 

Draugystės Lietuvos Kareivių (Cicero) piknikas rengiama sek
madienį, liepos 11 dieną, Pershing Road Darže, 6900 West 
Pershing Road (buvusioji 39 gatve). Pradžia 10 vai.(prieš

piet. Visus kviečia atsilankyti. —Komitetas.

Iš SKUDURŲ PASIŪTA KALDRA.'

No. 1492 — Dabar kaip tik laikas pradėti siūti tokią gra
žią kaldrą. Kai ateis žiema, bus per vėlu. Todėl nelaukit ilgai, 
bet nusipirkit krautuvėj atliekamą šmotuką ir pradėkit darbą.

1 NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., t
1739 So. Halsted St., Chicago, III. ’ / ‘ I

I . ’ IČia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No........ ........ .......

Vardas ir pavardė ...... ...... ....... ....... -«........... -.......        į
Adresas ........................        Al

. , x ■< .... .

Miestas ir valstija ................         I

zol davė 20c ir smulkiais su
rinkta 55 centų.

Visiems aukavusiems senelio 
M. X. Mockaus vardu tariame 
širdingą ačiū. Prie tos progos 
prašome visų pagal savo išga
lę prisidėti aukomis arba dar
bu joms parinkti. f

Aukoms yra Lietuvių Laisva
manių pirmos kuopos žinioje. 
Fondo iždininku yra Steponas 
Dombrauskas, gyv. 31 E. 101 
gat., Chicago, III.; sekretorium 
Antanas Jocius, gyv. 135 Ę. 
114 PI., Chicago, 111.

* Fondo iždininkas
Steponas Dombrauskas

Fondo sekretorius
Antanas Jocius

Marytė pakalbėjusi poterius 
klausia:

. “Mamyte, ar aš dabar eisiu 
j dangų?”

“Taip, dukryte, jei ’tik busi 
gera mergelė.”

“Ar ir (tėvelis?”
“Taip.”
“Ar ir pelėkutė?”
“Ne, dukryte/ tik žmones te

eina į dangų,’ paaiškino mamy
tė.

“Tai ir aš nenoriu eiti į dan
gų, nes negalėsiu pieno gauti.”

NAUJIENOS, Chicago, UI

IŠ LIETUVOS ATVAŽIAVO 
MARIJONA RAKAUSKAITE

1

CLASSIFIED ADS CLASSIFIED ADS
Apsistojo Pas Gimines Waukegan, III Miscellanėous

įvairus

Marijona Rakauskaitė
Be rekliamos, be triukšmo 

šios savaitės pradžioje pro Chi
cago pravažiavo ir Wau‘ke'gane 
sustojo pas gimines garsioji 
danininkc Marijona Rakauskai-

Liepos 7 d., ji atvyko New » * Yorkan iš Lietuvos, kur dai
nuoja Kauno Valstybes Opero- 
ie>

Dainininke yra chicagietč, bu
vusi “Birutes” choro nare ir 
soliste—Chicagos . lietuvių mu
zikalių vakarų žvaigždė.

Kaip ilgai p-lė Rakauskaite 
bus Amerikoje, ką mano daryti 
—pasilikti ar tik paviešėti— 
nežinia. Iki šiol ji keliavo “in- 
cognito”, bet gal netrukus pa
sirodys tarp buvusių savo drau
gų ir bendradarbių Chicago j e.

Dr. W. Ėrane-’
Šimas

pasauly, iš 
Yorko. Pirmiausia atsilankiu- 
pirmas patarnavimas. Tikrai 
siurprizas Tamstų draugam, 
jie pamatytų Tamstas nešio- 

akinius, kuriuose yra kas tai

Dr. 
te- 
se-

nes 
stiklų 
arba

ant nau- 
su mažu

Dar kartą, kaip paprastai, D. W. 
Pas, Optometriškas Akių-Regėjhno 
Specialistas Chicagoje, paaukavo 
savo brangų laiką, j^ad atvežti 
Tamstom viską, kas yra moderniška 
ir moksliškai žinoma, 
New 
šiem 
butų 
jeigu 
jaut 
naujovinio—u‘p to date styliuje. Ma- 
tykit D-rą Pas tuo jau. \

EKZAMINAVIMAS DYKAI
Geras regėjimas tolimam ar arti

mam darbui garantuotas, kur pato
logija nekliudo.

Geri akiniai $3 ir aukščiau, atsi
žvelgiant kiek pajėgiat mokėt, už 
stebėtinai žemas kainas, 
Pas turi savo laboratoriją 
kiniinui naujiem akiniam 
niem pataisyti.

Seni akiniai išmainoma 
jų — gerų, moderniškų — 
primokėjimu. Sudaužyti stiklai dup- 
likuojami — daug pigiau—nežiūrint 
kur gavot akinius pirmiau.

Prašomi neeikvoti savo pinigų ir 
laiko, kad paskui turėti nusivylimą, 
Gatkit geriausią, ką teikia pinįgų 
grąžinimo garantija. Matykit D-rą 
Pas, jeigu tamstos norit matyti toli 
ar arti, pašalinti galvos skaudėjimą, 
svaigimą, nerviškumą, nemigos nak
tis, ašarojimą akių, paraudimą akių 
ar vokų, akių, žvairumą, etc.

Nuo šio laikp galite matyti D-rą 
Pas-.asmenišką! jo ofisuose Antra
dienį, Ketvirtadienį ir šeštadienį ad
resu 1747 West Chicago Avenue, 
Chięągo; Sekmadienį, Pirmadienį, 
Trečiadienį ir Penktadien adresu 
8519, Commercial Axenue, South 
Chicago, Ilk, jo typiškai europėjiš- 
kuoše ofisuose ir aptiekOse, kurie 
būna atdari nuo 9 vai, ryto iki 9 
vai., vakaro kasdien, o taipgi sek
madieniais ir šventadieniais,..

Du registruoti ' optometrištąi iri 
3 registruoti farmaceutai patar
nauja visuomet. Specialiam apoint- 
mentui šaukit Saginaw 3065 aba 
Seeley 9322.

Buy gloves with whaf 
it savęs 
A . ' f ■' ' v-'

«*(■» reikalo Mox«ti ėOe ar 
daurlau, kad rauti teta i!**?* 
kolete. J tetertae '3’ootl 
lldeUe tūba* par»iduuda ui 
36<s Ji valo ir ab»auto daa 
Ui Be to, galite »ut»..piHt 

h! kurinei raUta ap-'nirk
V pirlUaaitei ar *’*•

Pha-Ma>'.a» .

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

Naujas “Naujienų” 
išnešiotojas 
Roselande

iki-Pranas Bacevičius, kuris 
šiol išnešiodavo “Naujienas,”' 
nuo pirmos liepos savo daribą 
pervedė Gediminui Diliui, nuo 
10752 Prairie avenue.

Perimdamas į savo rankas 
“Naujienų” išnešiojimą, drg. 
Dilius prašo Roselandiečių at
leisti jei dėl permainos įvyko 
koks netikslumas. Dabar jau 
viskas tvarkoj, ir stengsiuos 
patarnauti kub geriausiai. Jei
gu kas norėtų "“Naujienas” gau
ti į namus, meldžiami pranešti 
žemiau paduotu adresu, o rei
kalavimas mielai bus atliktas.

—S. Dilis. f
10752 Prairie Avė.

Žagariečių Kiiubo 
Gegužmė

11 d. 
laiku.

Sekmadienį, liepos 
Pražia 12 .vai. dienos 
Vieta Ann Pūkis ąžuolyne.

Važiuokite Archer avė. Nuo 
Kean avė. 6 blokai j vakarus. 
Nuo Big Tree Inn pasukite po 
kairę:—tiesiai važiuokite į pie
tus 3 (tris) blokus, ir pajusįfe, 
kad esate gražiame ąžuolyne, *

Komisija tikrai yra prisiren
gusi visus priimti mandagiai. 
Įžanga visiemį yęįtui.

Krečia Komitetas.
j' -į į*1* -

fe
■ /* -' HM

METINĖ .<MI.^TIES 1
SUKAKTUVĖS

.1 z? ’ ■’.... . ..

PETRAS VINGELIAUSKAS 
i p** • ‘♦. Persiskyte si? šiuo pasauliu 

10 dieną, liepos mėn. 1936 m., 
sulaukęs pusęs amžiaus, gi
męs Subačiau.^ parap., šaulęnų 
kaime, Panevėžio apskrity. įl 

nuliūdimų' I 
2 sunusj ' I 
seseris ir i

Paliko dideliame 
moterį Domicėlę, 
marčią, posūnį, 2 
gimines. '
Liūdnai atminčiai musų bran

giausio vyro ir tėvelio bus 
laikomos Šv. Mišios Nekalto 
Prasidėjimo' Pah. šv. bažnyčio
je, 10. d. liepos mėn. 1937 m. 
8:00 vai. ryto1. Kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
atsilankyti į pamaldas, o pas
kui ir į namus po nr. 4029 So. 
Talman Avė. ,

Mes Tave Musų brangusis 
vyre ir tėveli', niekuomet neuž
miršime. Tu pds mus jau ne- 
besugrįši, bet; mes anksčiaus 
ar vėliaus pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka,
Moteris; Simai, Marti, Posūnis 

ir Gimines.

Aja

JONASTGAUCZIS
> ■ •'.' " ’ '■ ' ■

Pėrsiskyrė sii šiuo pasauliu ' 
liepos 7 d., 4 vai. po pietų, 
193.7 m., sulaukęs pusės amž., 

. gimęs Telšių apskr., Gadunavo 
miestely. - ,«

Amerikoj išgyveno 25 metus 
"Paliko dideliame nuliudijne 

moterį Brigitą, 2 sūnūs Stanis
lovą ir Vladislovą, ■ dukterį 
Kazimierą, aliukus Richardą, 
Bronį, Raymondą ir Valterį, 
žentą Napoleoną , Skusevičius, 
marčias Sofiją ir Marijoną, 
uošvienę Ąntoriiiią Urbonavi
čienę, o Lietuvoje seserį Vero
niką iri gimines. •
' Kūnas pašarvotas randasi 
2436 West 45tlj St.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
liepos 12 d., 8:30 vai. ryto. iš '. 
namų i Dievo Apveizdos parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten. bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Gaučiaus gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat ųuojširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti . 
jam. paskutinį patarnavimą 

Iir atsisvėikinljna. . , /
Nuliudę. liekame, 

Moteris, SunųS,' Duktė, Anlikiti^ 
žentai ir Gimines: i

Patarnauja laid. dir. Thomas 
Barosko,. Tel. Ųanal 0285.

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTĖ

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos1 išlygos, jei pagei
daujama, 1

BRIDGEPORT ROOFING CO.
v 3216 So. Halsted Street

IEŠKAU DARBO Esu patyręs 
painteris ir popieruotojas.

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

Tel. Cicero 2633.

• Furnished Rooms
ANT RENDOS fornišiuotas kam

barys dėl vaikinų, merginų ar ženo- 
tų porų. Gali būti su valgiu.

1563 North Wells St.

For Rent
JUSTICE PARK GARDENS 
Archer and Kean Avenues, 

Tel. Willow Springs 10. 
Turi Piknikam Daržą parenduoti per 
3 sekmadienius Augusto mėnesy; 
taipgi per Labor Day ir daugelį šeš
tadienių arba naktų dėl Moonlight 
piknikų.

Mr. Jos. Lieppa.

ANT RENDOS 3 kambariai, mo
derniškas namas, karštu vandeniu 
šildomas. 5604 So. Mozart.

4 KAMBARIAI RENDAI; gera 
transportącija;\ pečium apšildymas; 
$8—$12. per mėnesį.

932 West 19th Street

PASIRENDUOJA moderniškas bun- 
galow, dviejų karų garadžius, “Side 
Drive,” 5529 South Sacramento 
Avė., Chicago, III. Atsišaukite pas 
savininką A. J. Tupikaitis, “Oak 
Rose Tąvern”, 6739 W. Roosevelt 
Road, Berwyh, III., Phone Benvyri 
3166,

I^ersonal
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU APSIVEDIMUI naš
lės nuo 32 iki 42 metų amžiaus, ne
mažiau 120 iki 180 svorio. Nepai
sau nors ir su vienu kūdikiu, bile 
mylėtų gražų gyvenimą. Nėra skir
tumo biedna ar bagota. Esu našlys, 
be vaikų, nevartoju svaiginamų gė
rimų, esu lįnksmaus budo. Meldžiu 
atsišaukti laišku.

1.739 So. Halsted St. Box 652.

COAL 
Anglys

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

WILMLNGTON COAL 
nuo

S4.75 KK^GtONU!
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES- 
/ NES KITĄ MĖNESI

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE

Tel. KEDZIE 3882

Skoliname pinigus . ant pirmų 
morgičių. Reikale atnaujhiimo 
morgičių ateikite ir pasiteirauki
te pirma pas mumis.

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

Urba Flower Shoppe
Gėlės Myliptlems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue

i Siunčiam GėlesLOVEIKIS Įss&i
KVIETKINĮNKAS

Gėlės Veątuvęms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 Sb. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7314

a1llll<lĮ,,|i UI IK

Seėley 9329
Dr, K. Nurkaitiiš

yra su
J ‘ Dr, W. Pas

Chįcago Avė., 8519 Com
mercial Aye/ So^ Chicago, Ilk Pri
taiko naujus akinius ir pataiso se
nus, Valandęs? 9 iki 9 vakaro.

1747 W.,

■■■ ■•■ • ■

SEKMADIENY, 
RUGPJŪČIO 8 — 1937

1351h ir Archer Avė.

Help Wanted-—l?emale
Darbininkių Reikia

ŠOKIŲ MOKYTOJOS; virš 20 
metų; gera alga. State Oancing 
School, 525 South State Street, 3 
aukštas.

MERGINA; abelnas namų dar
bas; mažaš apartmentas; maža šei
myna; $8 iki $9.

Rogers Park 5879.

MOTERYS, patyrusios prie sorta- 
vimo serap rajts.

Continental Paper Grading Čo.
1623 Lumber Street.

PATYRUSI MERGINA; abelnas 
namų darbas; pasilikti; geras na
rnai; Beverly 0143; 11143 So. Whip- 
ple.

MERGINA; abelnas namų darbas; 
nėra virimo; nėra skalbimo; savas 
kambarys; geras namas; Hollycoųrt 
4838.

Patyrusi moteris; lengvas 
namų darbas; pasilikti; padėti 2 
vaikus prižiūrėti; nėra skalbimo; 
$7 pradžiai; Briargate 11171

MERGINA; abelnas namų darbas; 
būti ar išeiti; nėra skalbimo; pasto
vus darbas; $7.00. Mansfield 9257.

' PATYRUSI MERGINA; abelnas 
namų darbas; virimas; savas kam
barys; 2 užaugę; $8.0Q.

Kildare 1120.

PATYRUSI MOTERIS; abelnas 
namų darbas; eiti namo vakarais; 
virimas; patstovus darbas; rekomen
dacijos.

657 Bittersweet Place.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS antrarankis 
pejo pagelbininkas kepykloj. ' 

11932 So. Halsted St.

ke-

REIKALINGAS patyręs likierių 
pardavėjas į išdirbtą zteritoriją. Ge
riausia propozicija, šaukite Mr. Mo
tei, Prospėct 7008.

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant ūkės. Darbas ant visados, vasarą 
ir žiemą. Kas norėtų gauti gerą dar
bą, kreipkitės prie Wm. Beneckas, 

3542< So. Francisco Avenue, 
Tel. Lafayette 7554.

VYRAS 'FARMAI, pusės afrižiauš; 
Turi turėt kiek patyrimo. šaukit 
Nevada 3912.

REIKALINGAS BARTENDERYS, 
patyręs darbą, pavienis. Pragyveni
mas ant vietos. 2113 So. Halsted St.

REIKALINGAS patyręs bučeris, 
darbas ant visados, mokestis gera.

1907 So. Halsted St.

1934 FORD COACH;' nupigintas 
nuo $295 iki $225; Newbęrry’s, 1025 
North Clark. 1

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Story 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

S. E. zSOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI TAVERNAS, geras 
kampas, nauji fikčeriai; kitas biznis. 
Kreipkitės po 7 vai. vakaro. 3901 
Archer Avėjiue.

PARDAVIMUI Pirmos Klases Ba- 
kery Shop, įrengta su vėliausiais 
įrengimais. Parduosiu su paaukavL 
mu. Pasitraukiu iš biznio.

Lafayette 6284.
Klauskit Walterio.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir Gro- 
sernp. ‘ Biznis išdirbtas per daug 
metų. Priežastis nesveikata.

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
e Box 651. •

PARSIDUODA BUčERNfi ir gro- 
selnč. Biznis išdirbtas gerai. Nu- 
pirksite už teisingą pasiūlymą.

4438 So. Hermitage Avenue.

GROįSERNĖ — Greitam pardavi
mui, arba parduosiu vien fikčerius. 
Parduosiu“ už $150.00. Einu į Tavern 
biznį. Atsišaukite greitai. Nepraleis
kite progos.

4537 So. Paulina St.

RENDON TAVERNAS, $25.00 i 
mėnesį. Biznis, išdirbtas virš 8 metų.

5413 So. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI TAVERNA; viskas 
pilnai rengta; $25 renda; gyvena
mieji kambariai; 2 karų garažas; 
gera vįeta..

' 4539 So. Ashland.
II ... ■III. I.IK I. |l ,1  ................... ........ . .......... . f Ulini- —

' i;

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA TAVERNA ir li
kerių Storas sykiu. Pilnai įrengtas 
su visais patogumais. Turi būt par
duotas greitu laiku. Biznis išdirbtas 
per daug metų. Kas nori gali pirkti 
su visu namu. f

2710 West 59th St

PARDAVIMUI TAVERNAS, se
niai išdirbtas, maišytų tautų apgy
venta. Parduosiu pigiai. Kambariai 
užpakaly, šaukite Spaulding 4683.

PARDAVIMUI ROZANN 
VERNAS. Lietuvių apgyventa, 
žiausia vieta, didelis baras ir

TA- 
» gra- 

cock- 
tail kambarys. Parduosiu pigiai ar
ba parenduosiu.

807-809 West 31st SL

PARDAVIMUI TAVERNAS; ge- 
ras biznis arti gerų dirbtuvių. Par
duosiu pigiai.

5617 West 63rd Place.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sernė, pilnai įrengta, lietuvių kolo
nijoje. Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

45Q4 So. Washtenaw.
f.

PARSIDUODA HARDWARE z IR 
PAINT krautuvė, labai pigiai, ge
roje vietoje, visokių tautų apgyven
ta, o daugiausia lietuvių. Priežastis 
pardavimo 2 bizniai.

1421 So. 49th Ct., Cicero, 
o kitas biznis 1255 West 

Madison Street.

Real E statė For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

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

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

PARSIDUODA BIZNIAVAS NA
MAS, šuoras ir 2 flatai su skiepu. 
Tas pats 
na apie 3 
lengvais 
bargenų.

Z. S.
6816 

rendauninkas laiko taver- 
metai. Pilna kaina $3,500. 
išmokėjimais. Taipgi kitų

MICKEVICE 
So. YVestern 
Hemlock 0800.

and CO,’ 
Avehue

^ARDAVIMUI kampinis namas, 
du štorai ir viršuj 7 kambarių fia
las, 3 karų garažas, pigiai.

901 West 59th Street.

PARDUOSIU PIGIAI 2 rezidenci
jos namus gerame stovyje, arba 
mainysiu ant bizniavo namo.

Anna Barisas 
5958 So. Wentworth.

H0WE, arti CENTER; 2 aukštų 
medinis; Storas ir 3 flatai. Ideali 
vieta tavernai Geroj padėtyj. Pe
čium apšildymas. Greitam pardavi
mui $3,500; % cash.

Longbeach 4104.

7 KAMBARIŲ katedžius ant 50 
pėdų loto. 4 karu garažas. Visos 
kieto medžio grindys. Besementas ir 
furnaso apšildymas.

2508 W. Pershing Road.

MEDINIS NAMAS; konkryto pa
matas. Du po šešius kambarius na
tai; naujai išdekoruoti; nėra tamsių 
kambarių. Bamė, daržinės. Duokit 
pasiūlymą. Randasi prie 47 ir Wal- 
lace gatvių. Gera transportacija. 
Arti parko. Telefonas Vincennes 
5071.

PARSIDUODA lotai po vieną ar
ba daugiau, arba išsimaino ant bun- 
galow duflečio ar cottage.

6542 So. Talman. Republic 9440.

PARDAVIMUI arba mainymui ke
letas auzų South Sidėje. Atsišaukite 

4501 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 0307.

PARDUODA savininkas šiaur-va- 
karių kampą, 71 ir Talman avenue; 
52^x125; nėra skolų; geras bile 
kuriam bizniui. Greitam pardavimui 
$6,000. P. Knop, 1902 W. 65th St. 
Prospėct 5144.

MARQUETTE PARKE
2 fletų medinis namas po 4 kam

barius, karštu vandeniu šildomas. 
Lotas 50 pėdų. Kaina $3,500. Turlmė 
visokių kitokių bargenų, namų ir 
fatmų. mainymui arba pardavimui.

C. P. SUROMSKIS, 
2502 West 69th SL 
Tel. GroVehiU 0806.

PERKAM, PARDUODAM, MAI
NOM NAMUS, FARMAS, LOTUS, 
Morgičius, Visękius bitniue Atneri* 
koj ir Lietuvoj. Kas ką turite par
duoti arba norite pigiau pirkti, krei
pkitės ypatiškai ar laišku pas

C. P. SUROMSKIS and CO.
2502 West 69th Street
Tel. Grovehill 0306.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

MAX KOHN—Turim rusišką, tur
kiškų'tabaką. Pypkes, cigaretus, ci
garus. Kviečiame j musu krautuvę. 
1728 So. Halsted St., T*l. Canal 9345



Scenos Mylėtojų 
Ratelis žada 
atnaujint veikimą
Įsikūręs 1911 metais, Ratelis vimų, kad Ratelis atnaujintų

šįmet 26 metų “amžiaus”
ROSELAND — Pereita šeš

tadienį jaukiuose Thornton miš
kuose įvyko Lietuvių Scenos 
Mylėtojų šeimyniškas išvažiavi
mas. , ;

Susirinko gražus būrelis Ra
telio ir abelnai Rosdando lietu
vių visuomenės darbuotojų, ku
rie medžių pavėsyje draugiškuo
se pašnekesiuose ir žaidimais 
ma’oniai praleido gražių vasa
ros dienų, šeimininkės parūpi
no valgius, o Ratelis — gėri
mus. *

Vakare, saulutei nusileidus, 
susėdę prie žvakių šviesos, kaip 
kokie senovės vaidylos prie 
šventosios ugnies, susirinkusie
ji apsimainė nuomonėmis apie 
tolimesnį Ratelio veikimų.

Vaizdas buvo tikrai žavingas. 
Aplink tamsa, tik ant stalo 
mirgančios žvakės* silpnai ap
šviečia susirinkusiųjų veidus. 
Ne veltui atokiau sėdintis se
niausias Roselando scenos dar
buotojas Br. Liutkevičius, ku
ris liuoslaikiu mėgsta ir tapy
ba užsiimti, žiūrėdamas į tų 
vaizdų, prasitaria; A, gutų tik
rai gražus vaizdas, jei visų tai 
perduoti ant drobės.”

Pirmininkaujant J. M. Pučko- 
riui, kalbėjo visa' eilė Ratelio 
darbuotojų ir rėmėjų: Ratelio 
įkūrėjas / ir seniausias scenos 
darbuotojas Roselande B. Liut

kevičius, A. Narbutas, A. Jo
cius, J. Grybas, Dambrauskai, 
dainininkė Pažarskienė, p. Griš- 
kehas, K. Baronas, p. Vitkus, 
p. Andrijąuskas, buvęs chorų 
vedėjas S. Dilius ir kiti.

Visi vieningai reiškė pageida-

saVo veikimų ir visi pasižadėjo 
Ratelio darbuotę kiek galima 
remti.
Liet. Scenos Mylėtojų Ratelis.

Liet. Scenos Mylėtojų Rate
lis yra susikūręs bene 1911 m. 
Tąigi jau per 26 metus stropiai 
dirba scenos darbų. Ir dirba su 
visu atsidavimu. Per ilgų laikų 
Ratelis buvo didžiausia scenos 
pajėga' Roselande ir neatlaidžiai 
tų sunkų kulturinį darbą su di
džiausiu uolumu dirbo.

Tik pastaraisiais keliais me
tais, užėjus depresijai, nuo ku
rios Roselandas buvo .ypač 
skaudžiai nukehtčjęs, Ratelis 
buvo paliovęs veikti. Bet vis- 
tiek Ratelio nariai nepaliovė 
veikti kitose draugijose, nors 
sųlygos tam veikimui buvo la
bai nepalankios.

Daugelis Ratelio įkūrėjų dar 
ir dabar Ratelyje tebesidarbuo
ja. Jei kuris ir pasitraukė, tai 
tik dėlto, kad gyvenimo aplin
kybės privertė juos apleisti Ro- 
selandų. šiame išvažiavime ne 
visi Roselandiečiai ga!ėjo daly
vauti, nes kiti šeštadieniais dir
ba ir negalėjo į išvažiavimų at
vykti.

Bet vistiek yra džiugu, kad 
Ratelis ketina atnaujinti savo
veikimų, nes scenos darbas pas pritarimo Roselando lietuvių vi- 
Amerikos lietuvius yra visai suomenčje.-' Tad juodidžiausio 
apleistas ir reikia'jį būtinai gai- Rateliui pasisekimo! —Ex. buvusioj Meldažio salėj

“Pirmyn” Choras 
nepertraukia 
pamokų vasaros 
sezonui

.Atostogaujanti jaunuoliai 
kviečiami piisirašyti

“Pirmyn” choro nariai šių va
sarų negaus atostogų. Jie nu
balsavo metiniame susirinki
me tęsti pamokas per visus va
saros mėnesius, kad galėtų an
ksčiau prisirengti rudens sezo
no atidarymui.

Repeticijos įvyks be pertrau
kos per liepos, rugpiučio ir rug
sėjo mėnesius, kas penktadienio 
vakarį (7:30) Walter Neffo sa_ 
Įėję, ties 2435 South Leavitt St.

Choro vedėjas Kazy^ Stepona
vičius dar nėra galutinai nuta
ręs, bet svarsto kvietimų daly
vauti šįmet “Tribūne” muzikos 
iškilmėse ir konkurse Chicagos 
Soldier’s Stadione. Pereitų pen
ktadienį pradėjo mokinti chorų 
dainų iš operetės “Laima,” ku
rių statys rudeniui atėjus.

Birželio 25 d. įvyko choro me
tinis susirinkimas, kuriame bu
vo išrinkta valdyba 19$7-1938 
metų sezonui. Ja sudaro .sekami 
asmenys:

Antanas Vaivada — pirmi
ninkas ; Frank Pūkis — 1-mas

vinti. Ir, reikia rpanyti, tekis 
Ratelio pasiryžimas ras didelio

NAUJIENOS, Chicago, III. ,_________

Inland Plieno
Bendrovė ir 
“kolektyyės 
derybos” '

vice-pirmįninkąs; Jonas Ruks 
tela — 2-ras vice-pirmininkas 
Milda Baronas — pro t. sekre

- 2-ra's vice-pirmininkas; 
i —, pro t. sekre* 

tore; Stella Pūkis — sočiai se
kretorė; Lelija Stuparąs — biz
nio sekretorė; Bernardas Mille- 
ris — finansų sekretorius; Mi
kas Oks'a's — iždininkaks, ir Al
dona Grigonis — parengimų 
komisijos pirmininkė.

Kadangi dabar prasideda nau
ji darbai ir pasiruošimas atei
čiai — choras kviečia i repeti
cijas visus High School ir ko
legijos studentus, kurie dabar 
atostogauja. Studentai chore ‘at
ras didelį ir gražų būrį jaunuo
lių, su kuriais galės užmegsti 
pažintis, pramoks dainuoti ir 
naudingai ir smagiai praleis 
penktadienio vakarus.

Sekmadienį, liepos .17 d., Jef- 
ferson miškuose įvyks choro 
piknikas (pirmąjį sulijo), o lie
pos 31 — vasariniai šokiai gra
žiam “Roof Garden’e” Wedge- 
wood viešbučio, prie 64th ir 
Woodlawn Avenue.

“Naujos Gadynės” choro niauja 
valdyba

1937-1938 metų valdyba “N. 
Gadynės” choro yra sekama:

Jonas Virbickas — pirminin
kas;’ Juozas Va'lentis — vice
pirmininkas; Valeria Ladyga—- 
sekretorė; Josephine Miller — 
finansų sekretorėj Beatriče 
Mockus — sočiai sekretorė; p. 
Kuchin — iždininkė; Lydia Kel
ly ir Bertha Gerda — knyginin- 
kės ir p. Dainis — “Business 
manager.” Choras laiko repeti
cijas kas ketvirtadienio vakarų

de- 
hėšdinkitės

Darbininkams, prašantiems 
rybų, atsakė 

laukan!”
ChicagOs Federaliuose rūmuose 
tebevyksta tardymas, kurį veda 
federalės valdžios darbo taryba. 
Tardymas išsivystė iš CIO pa
reiškimo, kad Inland plieno 
bendrovė prasižengė ^Vagnerio 
Darbo santykių aktui, atsisa
kydama derėtis su darbininkais 
ir pasirašyti sutartį.

Tardymui pirmininkauja iš 
Washingtono atsiųstas egzami- 
iieris Charles A. Wood. Abi 
pusės, ir Inland bendrovė ir 
CIO dabar įteikia liudijimus ir 
faktus savo tvirtinimų parėmi
mui, o tardymų užbaigus, nuo
sprendi išneš taryba Washing- 
tone.

Vakar tardyme liudijo Albert 
SrebAlus iš Chicago Heights, 
Ilk Jis aiškino, kad buvo Inland 
darbininku per aštuonis metus, 
■bet bendrove jį prašalino, kai 
jis ėmė darbuotis unijos reika
lais.

Srebalus liudijo, kad darbi
ninkų komitetui ‘atėjus pas dir
btuves viršininkų C. B. Merton 
tartis kolektyvių derybų reika
lu, jisai atšovė;

“Aš vedu dirbtuvės reikalus 
ir jeigu jums nepatinka, tai ži
note kur galite nešdintis.”

Tuo pačiu reikalu jis tarėsi 
su Robert I. Pierce, Chicago 
Heights Manufacturers Asso- 
ciation sekretorium. Tasai at
sakė, kad “visus unijistus iš
vaikys iš miesto.”

• i
Indiana tebeveda derybas

Indiaha Darbo departamen
tas vakar dar tebedėjo pastan
gas išgauti pasižadėjimų iš 
Youngstown Plieno bendrovės 
sudaryti paliaubas su CIO. Dirb 
tuvė tebėra uždaryta East Chi- 
cagoje. Gubernatorius Town- 
send griežtai atsisako siųsti mi
liciją į East Chicago pagelbėti 
dirbtuvę atidaryti.

Duktė Apiplėšė 
Savo Tėvą

st.,
Mrs. Frances Skovran, 

metų, nuo 1403 West 47th 
vakar, prisipažino federaliam 
teismui, kad pavogė $1,110 nuo 
savo tėvo George Piutoran. 
Teismas nubaudė moteriškę 2 
metams probacijos, kai ji pa
žadėjo pinigus sugrąžinti.

IR PAUKŠTELIAI
DAINUOS NAUJIENŲ

PIKNIKE!
RUGPIUČIO 8 D., 1937

SUNSET DARŽE
135-TH IR ARCHER AVENUE

Penktadienis, liepos 9, 1R87

Metinis Socialistų 
Partijos Piknikas

—Sekmadienį, liepos 11 d.

Sekmadienį, liepos 11 d. įvyks 
metinis Socialistų partijos pik
nikas. Piknikui vieta numaty
ta Alpine Grove, 3337 N. Man- 
heim Rd., Franklin Parkuose. 
Nuo Grand avenue gatvėkarių 
linijos galo tik 5 mylios.- Iš čia 
eina busai.

Programas prasidės & v. p. p. 
Bus žaidimai, sportas, valgymų 
ir gėrimų. Kalbės Warren Mills, 
Indiana plieno . darbininkas, 
SW()C narys ir streiko vadas, 
Roy Burt S. P. sekretorius ir 
Victor Reuther, automobilių 
darbininkų organizatorius iš 
Detroito. Įžanga 25 c.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
t®

NEPRIKLAUSOMY B Ė S 
LOPŠYS — Independence 
Hali — Nepriklausomybės 
Rūmai Philadelphijoje, Pa., 
kur liepos 4 d., 1776, Jung
tinių Valstijų “tėvai” pasi
rašė Nepriklausomybės de
klaracijų, nusikratydami 
Anglijos jungo.

Acme Photo

IRGI KARALAITĖS — Kairėj, Miss Myrtle Rein- 
hart, langinių ir draperijų parodos karalaitė; dešinėj— 
Emme Carmen, namų reikmenų parodos karalaitė. Abi 
parodos vyksta Chicago Merchandise Mart rūmuose. 
Pirmoji “karalaitė” pasirėdžiusį langinėmis, antroji — 
lempų kliošais. Acme Photo

NAUJAS BANKIERIŲ 
PREZIDENTAS — Francis 
E. Frothingham, Bostono 
finansinės firmos, Coffin

KUR ŽUVO BERNIUKAS — Kryžius fotodiagramo- 
je parodo vietų, kur taxi Cliicagoje užmušė 6 metų ber
niukų Robert Martin, sėdėjusį ant šaligatvio kertės. Už
mušęs berniukų, taxi įvažiavo į medį. Nelaimė įvyko 
prie 1800 North Clark Street. Nusigandęs, taxi šoferis 
pabėgo.“

NUTEISTI — Iš kairės, chicagietis advokatas Mi
elinei Brodkin prie jaunuolio Emil Trimarco, kuris 
buvo nuteistas visam amžiui į kalėjimų už Northsidės 
krautuvininko Frank Panfil nužudymų. Šalę jo sėdi 
Harold Julian, kuris buvo nuteistas 25 metams už tų 
patį prasižengimų. Su juo kalbasi advokatas Harry 
Meycrs.

and Burr vice-prezidentas, 
kuris buvo išrinktas prezi
dentu Investment liankers’ 
Association 1938 metams.

Acme Photo

LAIKRODŽIAI VĖL SKAMBA — Vaizdas Inland 
plieno liejykloje, Indiana Harbor, Ind., penkių savaičių 
streikų likvidavus paliaubomis. Paveikslas parodo dar
ban grįžtančius darbininkus “punčiuojant” laikų ant sa
vo valandų kortelių. Acme Photo

LIŪDNAS ŠLAPIOS KELIONĖS FINALAS — Prof. 
Philip Huntley iš Armour instituto (kairėj) ir Martin J. 
Hassell, du chicagiečiai, kuriuos trafiko teismas pritei
sė sumokėti $13.00 piniginėmis bausmėmis už važiavi
mų per Garfield Parko pievų. Negana to, Hassel įvažia
vo automobiliu į parko lagūnų. Huntley įspėjo sustoti 
prie kranto.

TEBEVIEŠI AUSTRIJOJE — Vėliausias portretas 
Windsor herzogo (buvusio karaliaus Edvardo VIII) ir 
jo žmonos, buvusios Wallis Warfield Simpsonienės. Pa
veikslas trauktas AVasserleonburg pilyje, Austrijoje, kur 
abu apsigyveno po vestuvių birželio 3.

Acme Photo; Copyright by Vogue




