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Rusija grūmojanti 
karu Japonijai

Reikalauja visiško japonų < pasitraukimo 
iš Rusijos Siberijos žemių

f

MASKVA, liepds 9. — Rusi
jos valdžia prigrūmojo Japo
nijai atviru karu, jei Japoni
jos kareiviai nepasitrauks iš 
Siberijos.

Užsienio reikalų komisaras 
Maksim Litvinov įspėjo Japo
nijos ambasadorių Mamoru 
Shigemitsu. Kad Rusijos ka
reiviams palei Manchukuo-Ru- 
sijos sieną yra. griežtai įsaky
ta “jokiame atsitikime neleisti 
Japonijos ir Manchukuo karei
viams pereiti Sovietų Rusijos 
sieną.” Visos gi galimos prie
monės bus panaudotos išviji
mui tų japonų ir Manchukuo 
kareivių, kurie įeis į Rusijos 
teritoriją. . . .

Rustus Rusijos įspėjimas se
kė aštrų protestą prieš Japo
nijos laužymą sutarties apie 
abipusį eyakavimą ginčijamų 
salų Amūro upfj. ...

Pereitą sava!tę*rimGas suši- 
rėmimąs -dėl tu- , jffi***^ 
aštrų krizį tolimuose rytuose.

• Jis buvo likviduotas abiems

pusėms sutarus ištraukti savo 
kareivius iš tų salų. Tečiaus 
kuomet Rusija savo kareivius 
ištraukė, tai, kaip kaltina ru
sai, tas salas užėmė Japonijos 
kareiviai, kurie dabar kontro
liuoja kelią Amūro upe.

Rusijos protestas sekė Ja
ponijos ambasadoriaus įspėji
mą, kad jau perdaug tankiai 
įvyksta kruvini susirėmimai 
Rusijos-Manchukuo pasienyje.

Litvinov griežtai atmetė Ja
ponijos protestą ir kartu pa
davė savo protestą prieš Ja
ponijos nepildymą susitarimo 
ir laikymą savo kareivių gin
čijamose salose.
. Chiniečįų-^ponų paliauba.

PEIPING, liepos 9. — Chi- 
•niečiai po vakar ištikusio smar
kaus susirėmimo su japonais, 
padarė paliaubą, -einant kuria 
chinieČiąi visai pasitraukė iš 
Wanpinghsien. Atsitraukė ir 
jąponąi, .o eyakuotą teritoriją 
sfičųįo policijai ¥uo tikimąsi 

•lokalizuoti visą incidentą.

Francija grūmoja 
pasitraukti iš Ispa

nijos patroliaus

Kaltina prezidento 
žmoną dėl nusuki

me taksų

;^į x -S*
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DUHOBORAI — Rusų tikybinės sektos, Duhoborų 
narės Britų Koloinbijoje, Kanadoje, 1 susirinkusios prie 
teisfnabučio, kur jų vadas Peter VeregiiiVbuvoix nuteistas 
trims mėnesiams kalėjimo už praeivių įž ųdinejimą. Pro
testuodami prieš nuteisimus, duhobbrai paprastai nusi- 
rėdo ant vietos, bet šį kartą policijai pasisekė moteriškes 
perkalbėti. Sekta gimė apie 200 metų atgal, ir jos narių 
skaičius Britų Kolumbijoje siekia apie 20,000. Duhobo- 
rai yra pirmos rųšies ūkininkai. 1934 Alėtais .Kanada 
visus vos neišdeportavo už opoziciją valdžiai.

paprastai nusi
'.' - ’ . * v?« /'

Acme Photo

Daug žmonių žuvo Audros trukdo ies- 
amunicijos eksplozi- kojimą prapuolusios 

/ Amelik Earhart
HONOLudu, liepos 9. — 

Miglos ir staigios ve.fros šian
die sutrukdė lėktuvų ieškoji
mą prapuolusios lakūnes Ame
ba Earhart ir jos ^navigato
riaus kapt. Fred Noonan, te,- 
čiau ieškojimas nebus nutrauk-.

! ' t • -

tas, nors ii* visai hyksfca viltis 
surasti juos gyvus. A •' ‘ v'. ■

Pirmadieny atplauks’ lėktu
vą laivas Lęxington su 60 lėk
tuvą, r.TĮada^Aeškojimas žymiai 
palengvės ar lėktuvai galės, iš
ieškoti daug didesnius plotus.

Lakūnai neįstengė surasti 
vienos karolų uolos —r Win- 
slow,i kuri hgalbut yra pasken
dusi, kaip taš čia tankiai bū
na: išdygsta -naujos salos ir 
vėtpo kiek laiko jos dingsta.

joj Suomijoj
•• —«------ :------------ /

HELSINKAI, Suomijoj, lie
pos 9. — (Didelis, bet dar ne
nustatytas skaičius žmonių žu
vo sprogus amunicijos sande
liams tuojaus už miesto.

Eksplozija supurtė visą mie
stą ir keli desetkai žmonių li
ko sužeisti.

Amunicija buvo sukrauta 
Sveaborg pilyje. Ji užsidegė 
pirm eksplozijos/

> &i'i

Smerkia gedėjimą 
dėl “išdaviku” v

ANGLIJA SIŪLO 
PADALINTI PA-

• LESTINA
• f

Anglijoj siūlymu, butų sukur
tos atsikros žydų ir arabų 
valstybės. Abi pusės prieši
nasi pasjulymui.

Lietuvos Naujienos
Vilniuje vėl suimtas Ir vėl didelis gaisras 

Šeduvoj

LONDONAS, liepos 9. — 
Šiandie įvyko slaptas susirin
kimas Ispanijos neutraliteto 
komiteto, kuriame, k;iek žino
ma, Francija prigrūmojo ati
daryti savo Ispanijos sieną, jei 
nebus pasiekta visuotinos kon
trolės sutarties, ar bent nebus 
užpildyti tie. plyšiai, kurie pa
sidarė Italijai, Vokietijai ir 
Portugalijai pasitraukus iš pa
troliaus.

Francija ir Anglija jau pir
miau buvo sutikusios pačios 
užpildyti tuos plyšius ir vie
nos dyi patruliuoti Ispanijos 
pakraščius, bet su tuo nesuti
ko Vokietija ir Italija, nes jos 
esančios palankios Ispanijos 
lojalistų valdžiai ir gali tikrai 
sustabdyti fašistinių valstybių 
ginklų ir kareivių . prigabeni-

WASHINGTON, liepos 9. — 
Republikonas kongresmanas 
Fish, paskilbęs puolimais ra
dikalų ir ateivių, dabar prieš 
kongreso komisiją, kuri tyri
nėja išsisukinėjimą mokėjimo 
taksų, puolė prezidento Roose- 
velto žmoną, kad ji itgi pasi
naudojusi plyšiais įstatymuo
se ir pagelba tų plyšių išsisu
kusi nuo mokėjimo taksų už 
gautus už jos radio kalbas pi
nigus.

Įrodymui jis patiekė radio 
kontraktą, einant' kuriuo pini
gai už jos kalbas per radio (po 

■ - • *

$3,000 už 10 radio kalbų) ėjo 
ne jai, bet labdaringai draugi
jai American Friends Service, 
Philadelphijoj, ir pati prezi
dento žmona už tuos progra- 
nąųs nėra gavusi nė vieno cen-

MASKVA, liepos 9. — * Ko
munistų partijos orgarias Prav- 
da vadina “kriminaliu” daly
ku Charkovo ir Kijevo radio 
stočių transliavimą gedulo mu
zikos po paskelbimo nuteistų 
už “išdavystę” bolševikams 
žmonių. •,

Pravda bara Ukrainos komu
nistų partiją už neapsižiūrėji
mą ir reikalauja didęsnės prie
žiūros Ukrainos radio 
programų.

, LONDONAS, ' liepos 9. — 
Karališkoji komisija, kuri bu
vo paskirta ištirti ir išspręsti 
Palestinos klausimą, dėlėj nuo
latos įvykstančių ten kruvinų 
riaušių tarp arabų ir žydų, da
bar paruošė savo ilgą 400 pus
lapių raportą. \

Raportas rekomenduoja pa
dalinti Palestiną į tris dalis. 
Vienoj butų sukurta vienų žy
dų valstybė, o kitoj — arabų 
valstybė. Tokie miestai gi kaip 
Jeruzolimas, Bėthlehem ir Na- 
zarth ant visados pasiliktų po 
Anglijęs valdžia, su korido
rium jų priėjimui prie juros. 
Uostas Haifa, Acre ir Tibe- 
rias dar ilgai pasiliktų Angli
jos globoj. Žydams tektų tre
čia dalis Palestinos, o arabams 
du trečdaliai.
i'/1 .

.... , , ; /•' . • •• r ■; , •' ' , ■ '

Komisijos raportą ir jos siū
lomą planą Anglijos kabinetas 
jau priėmė. Bet jį dar turi pri
imti tautų sąjunga, nes Ang
lija Palestiną valdo tik Sulig 
tautų sąjungos .mandato.

Jau dabar yra žinoma, kad 
siūlomas padalinimas Palesti
nos nepatenkins nė arabų, nė 
žydų. Arabai jau pradėjo šauk
tis prie arabiškų karalių, pra
šydami juos užtarti ir neleisti 
padalinti , Palestiną.
, Tad vietoĄ nuraminti Pales
tiną', ir atsteigti joje , ramumą, 
komisijos pasiūlymai gali iš
šaukti dar lęruvihėsnę kovą.

VILNIUS VI 24 Elta.—Vo
kiečių telegramų agentūra pra
neša, kad buv. lietuvių .tauti
nio komiteto pirmininkas Sta- 
šys suimtas “už nusikaltimus 
devizų nuostatams”.

Penkmečio Planas 
Alytuje

ALYTUS. — Miesto savival
dybė yra nustačiusi penkmečio 
darbų pianą, tai yra nut) 1937 
iki 1942 m. Per tą penkmetį 
ji pasiryžusi daug darbų įvyk
dyti. Pirmoje vietoje bus pa
statyta 7 komplektų pradžios 
mokykla, kuri atsieisiasti pev. 
11Q,OOO lt. Mokykla bus pra
dėta statyti šiemet, nes jos 
statybai gauta iš Taupomųjų 
Kasų 70,000 lt. paskolos ir iš 
Švietimo Ministerijos 15,000 lt. 
pašalpos. Toliau bus įrengtas 
viešbutis — pensijonas, kuriam 
manoma išleisti 45,000 lt., mie
sto halė — 80,000 lt., elektros 
stotis — per 300,000 lt. Be to 
bus gražinamos ir tvarkomos 
miesto gątvės.

stočių

Dar šeduvie-ŠEDUVA.
čiai tebekalbėjo apie prieš sa
vaitę įvykusį Šeduvoje didelį 
gaisrą, o štai, birželio 19 d. 
apie 23,30 vai. ir vėl kilo toje 
pačioje (Vytauto) g-vėje an
tras, dar didesnis gaisras, ku
rio liepsnose žuvo. pil. Paške
vičiaus 6 metų dukrelė, arklys 
ir kelios kiaulės, pil. J. Jonai
čio gyv. namas, klėtis ir dar- • 
žine su tvartu, pil. Šidlausko 
Juozo gyv. namas, klėtis ir 
tvartas. Taip pat žuvo beveik 
visas jų ir kilnojamas turtas. 
Be to, sudegė prisiglaudusio 
pas Jonaitį pirmame gaisre ge7 
rokai apdegusio Kazanausko 
(sudegusios ‘ Kazanauskienės 
sunaus) pinigai, rūbai ir mai^ 
stas, kuriuos buvo žmonės jam 
paaukoję, kaipo padegėliui.

Gaisras prasidėjo iš Jonai* 
čio tvarto ir taip greit plitoi 
kad po keliolikos minučių jau 
visi trobesiai buvo paskendę

Sudegę trobesiai ir turtas 
buvo visų neapdrausti. Gaisro 
priežastis aiškinama.

50 žmonių mirė 
karščių

CHICAGO.^-— Dabar

nuo

Lojalistai atsiėmę 
dar vieną miestą 

prie Madrido ”

Sulaikytas Vilniaus 
Lietuvių Mokytojų 
—- S-gos Veikimas

Sunaikino daugelį sukilėlių- 
lėktuvų.

mą sukilėliams.

Anglija atsisakė, duoti bet 
kokių naujų pasiūlymų ir tik 
pareiškė, kad dabar taika pri
klausys išiŲntiiiai nuo Vokieti
jos ir Italijos.

Francija, Anglija ir Rusija 
atmetė Vokietijos ir Italijos 
pasiūlymą pripažinti sukilėlius 
kariaujančia šalimi.

Kongresmanui Fish labai ne
patinka, kad ikišiol iškeltieji 
didžiausi taksų sukčiai buvo 
kaip .tik žymiausi republil^hų 
vadai. Jis todėl banfio įrodyti 
dabar, kad ir kiti išsisukinėja 
nuo taksų mokėjimo ir bando 
pajamų taksų įstatymus visais 
galimais budais apeiti.

žmona sakosi nė 
atsakinėti į kon- 

gresmano Fish * užmetimus.

Chicagai ir apiellnkei 
ralio oro biuras šiai dienai 
našauja: ’

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 86°.

Saulė teka 5:23, leidžiasi
8 ;27. liams.

TAMPA, Fla., liepos 9. — 
2,000 WPA darbininkų paskel
bė sėdėjimo streiką. Pirmiau
sia sustreikavo 100 moterų siu
vimo centre prieš i pašalinimą 
iš darbo 88 darbininkių.

, _ siau
čiančiuose dideliuose karščiuo
se centralinėse’ valstijose nuo 
karščių mirė jau virš 50 žmo
nių. Vien Chicagoj nuo karš
čių mirė daugiau kaip 15 žmo
nių. ' : "

Karšta busią ir šiandie, bet 
paskui karštis gal kiek ir at
slūgs. ■/

Tuo tarpu EI Paso, Tex., kur 
yra amžina vasara, vakar pa
sirodė sniegas. Betgi iškrito 
tik kelios sniegenos ir tos vos 
pasiekusios žemę sutirpo.

■■hu.A,. ■ ■ ’

4 užmušti elektros
OLD T0WN, Me., liepos 9. 

Keturi Penobscot Chemical 
and Fiber Co. darbininkai liko 
užmušti elektros, kada keltas, 
prie kurio jie dirbo, apvirto 
ir užkliudė elektros vielas.

Žudėsi dėl tautinių 
skirtumų

GLOUCESTER, Mass., lie- 
pos 9. —- žydų kilmės Edward 
Friedland, 18 m., įsimylėjo į 
krikščionę Thelma Simmons, 
19 m., bet pastarosios tėvai 
griežtai pasipriešino . jų sUr 
tuoktuvėms. Tąda jiedu susi
tiko slapta, savo apeigomis 
“susituękė” ir priėniė didelę 
dožą migdančių vaistų nusižu- 
dimu tikslu. Juos rąstą apsi
kabinusius, bet jau be sąmo
nes. - ' J ' •>. y'-'.

Nuvežti ligoninėn, mergaite 
atsigavo ir pasveiks, bet Fried
land . veikiausia mirs. Dabar,

■ ' , ’’" • - ’.’i ?i ’ -

kada jau ištiko tragedija, tai 
ir tėvai rtebesipriešiptų jų su
tuoktuvėms, bet gal • jau per 
vėlu. ■ • Z:'

,, ' -j ' ' ' • ■> . ■'**

Green puola CIO.
WASIIINGTON, liepos 9. — 

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green aštriai 
puolė ČIO. neva dėl pralaimė
to, plieno darbininkų * streiko. 
O streikas tapęs pralaimėtaš 
dek “kvailų klaidų”.: Green 
taipjau bando tikrinti, kad 
viešoji oponija piktinasi / CIO. 
taktika. (Green betgi ųė neuž
siminė apie prieš kelis metus 
ir Federacijos pralaimėtą plie
no darbininkų n streiką);

John Brophy, CJO. direkto
rius, atsakydamas pareiškė, 
kad ir šis Green yra pareiški
mas yra tiek pat tuščias, kaiP 
ir visi pirmesni jo pareiški
mai.

Madrido 
pradėjo

suimta

VIENNA, liepos 9. — Gar
sus pianistas Leopold Godow- 
sky ir jo žmona liko lengvai 
sužeisti susidūrus automobi-

^-1 . . i.;. Ui .i .. . . ,>.... \i '/,: : <jfc. .. jftfe,.. L Nu '^.tJ u ........., ..

BUDAPEŠTAS, ' liepos 9. — 
Budapešto policija padarė kna
tas beveik kiekviename Bekes 
apskrities miestelyj, palei Ru
munijos sieną, ieškodama ko
munistų ir 15 žmonių arešta
vo.

Lojalistai stumia su
kilėlius nuo Madrido

.. —-—
MADRIDAS, 1. 9.—Lojalistų 

pradėtas ofensyvas į vakarus 
nuo Madrido eina yisu smar
kumu ir sukilėliai tame fron
te yra stumiami atgal. Loja- 
lištąi ten užėmė kelis mieste
lius ir suėmė daug ginklų ir 
belaisvių.

Dabar ofensyvas yra plečia
mas ir į Casa $e Campo parką, 
kur stengiamąsi sukilėlius ap
supti. . /

CHICAGO. — Per liepos 4 
d. šventes Illinois valstijos 
parkus aplanke 250,000 žmo
nių iš visųiiValstijų ir iš 9 sve
timų valstybių.

Aliumino komp. at
sisako taikintis

ĄLCOA, Tenn., liepos 9. — 
Aliumino trustas, Aluminum 
Co. of America,, kurį kontro- 
liuoja Melionai, atmetę Tenr. 
gubernatoriaus Brovvning pa
siūlytą arbitTaciją Sutaikymui 
darbininkų streiko, kuriame 
jau du žmonės liko užmušti ir

sužaistą. 1
Streiką veda Am. Darbo Fe

deracija. Stręikieriai reikalau
ja tokių pat algų, kokios yrd 
mokamos šiaurinių valstijų 
dąrbinipkam's. Bet kompanija 
sako, kad nesą kas arbitruo- 
A

• WASHINGTON, liepos 9\ — 
Prezidentas Roosė veltas šia n-*
die pareiškė, kad federalįniai 
darbininkai gali rašytis prie 
unijos ir gali kolektyviai tar
tis su valdžia, bet streikuoti 

I jie negali.

MADRIDAS, liepos 9. — Ro
jalistai paėjo dar toliau į prie
kį į vakarus nuo Madrido ir, 
pasak oficialio pranešimo, pui
kioj atakoj apsupę ir paėmė 
Qųijorna miestą, 18’ mylių į 
vakarus nuo Madrido ir pufe- 
trečios mylios atstume nuo 
Brunete, kurį lojalistai jau pir
miau iš sukilėlių atėmė.

Lojalistai taipjau plečia ata
kas 5 kituose frontuose 
apielinkėj, taip j au
smarkų veikimą ore.

Užimant Qūijorna
200 belaisvių ir daug karo me
džiagos. Dabar lojalistai buria 
savo jėgas puolimui Cada De 
Campo parko, vakariniame pa
kraštyje Madrido. Lojalistai 
taipjau! padarė smarkių t puoli
mų į pietus nuo Madrido.

Lojalistų lėktuvai bombar
davo'ir iš kulkosvaidžių apšau
dė sukilėlių pozicijas, taipjau 
kareivių koncentracijas, air- 
portus, artilerijos ba t ar ėjas ~ ir 
kitus karinius tikslusj

Vienas sukilėlių lėktuvas li
ko nušautas susirėmime^ o ke
li sunaikinti airporte prie Še- 
govia. Nuo oro bombų keliose 
vietose nukentėjo sukilėlių ba- 
tarejos, trokų■ gurguolės ir 
traukiniai;
( Prie Quijorna lojalistų lėk
tuvus buvo užpuolęs stiprus 
būrys sukilėlių vokiečių ir ita
lų lėktuvų, Vienas sukilėlių lėk
tuvas liko nušautas, o kitas 
pažeistas, bet lojalistų lėktu
vai sugryžo visi sveiki.

Lojalistai taipjau atmušė 
smarkią sukilėlių ataką Guą- 
darrama fronte ir užėmė nau
jų pozicijų, kuriose skubiai įsi
tvirtino. >

FORT WAYNĖ,’ Ind., liepos 
9. — Pamišęs nuo karščių Jes- 
sie Baumgartner, 30 m., smo
gė savo galvą į vandens hy- 
drantą ir nusilaužė sprandą.

VILNIUS-. — Vilniaus, Nau- 
gardėlio ir Balstogės visi trys 
vaivados bendru pranešimu 
birželio 15 d. sulaikė Vilniaus 
krašto lietuvių mokytojų są
jungos veikimą visame Vil
niaus krašto pasienyje. Vadi
nasi, sąjungos veikimas sulai
komas • visose vietose, kurios 
tų vaivadų atskiruose nutari
muose yra priskiriamos prie 
vadinamosios pasienio zonos.

Į tas pasienio zonas yra pri
skirtos ne tik esančios prie 
administracinės linijos vietos, 
bet daug ir tokių vietų, kurios 
yra už kelių dešimčių kilomet
rų nuo tos linijos ir kur gy
vena daugumas lietuvių. Viso
se tose vietose dabar yra jau 
sulaikytas bet koks lietuvių 
visuomenės, kultūrinės ar eko
nominės draugijos veikimas. 
Tose vietose dabar tegali veik
ti tik lenkiškos organizacijos 
ir draugijos. Tų vietų žmonės 
jau pasmerkti nutautinimui.

Taip žingsnis po žingsnio 
engiami Vilniaus krašto lietu
viai, naikinamos lietuviškos or- . 
ganizacijos, išblaškomi kultū
riniai vienetai.

LIEPOS IR 
RUGPIUČIO 
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ
RAŠTINE 
BUS UŽDARYTA

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

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

TELEFONAS CANAL 8500

NAUJIENŲ
ADMINISTRACIJA.
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to TFaiTivlu larmj 
Vyry ir Matery M. 
KliulM, veiklos
Tšvaliavimas pavyko; bus pelito

Bir-GARFIELD PARK 
žalio 13 d. įvyko Garfield ‘Par
ko Vyrų ir Moterų Pašalpinio 
Kliubo pusmetinis susirinki
mas. Susirinkimas buvo 'trum
pas, nes skubėta į kliubo išva
žiavimą.

4š .pranešimų ^paaiškėjo, kfcd 
visi nariai sveiki. Tad, eita prie 
sekančio diehotvarkės klausi
mo. Tokiu buvo komisijos kny- 
gomš pertikrinti išrinkimas. 
Pirmininkui pasisakius, kad tai 
tik "bereikalingą išlaidų pada
rys, kilo ginčas. Tada klausi
mas paduotas nubalsuoti. Kas, 
dauguma priimta, t.y. kad 
knygos turi būti pertikrintos 
ant metinio susirinkimo.

Seka reporterio klausimas. 
Pasirodo, kad reporteris ?nors 
ir davęs pasižadėjimą, per pu
sę metų nieko neveikė. Buvo 
pareikalauta reporterį nubau
sti ir, pašalinus, kitą išrinkti. 
Bet, reporteriui atsiprašius ir 
pasižadėjus savo pareigą^.tin
kamai atlikti, bausmės nutarta 
neskirti. Tuo susirinkimai ^ir 
baigėsi. >

Išvažiavimas Spaičio darže
Po susirinkimo visi išskubė

jo į Spaičio daržą, ktir įvyko 
kliubo išvažiavimas. Svečių 
buvo gana daug. Manau, likš 
dr pelno apie pus£ šimto.

Kliubas buvo nutaręs duoti 
palengvinimus tiems nariams/ 
kurie įstos į kliubą šio išva
žiavimo metu, būtent: priimti 
į narius -nuo <6 metų 
be įstojimo mokesčio, o 
metų

Netaip pasakyta A
. Praeitą - sykį Irti ubo repofte^- 
rio pranešime įsibrovė ne vi
sai tikslus pasakymas, būtent, 
kad birželio 13 d. įvyko, mėne^ 
sinis susirinkimas, vietoj pus
metinio. Arba tai, kad kliubas 
turi tiek finansų, kad išdali
nus kiekvienam išeitų ipo 
$400.00.

i < i miujiiirt itn . .........

1 'IMkiCS ' kalbos susirinkime; 
,niekas nepasakė. Klįubas turi 
apie 155 narių ir apie $4,000.- 

*JOO. Tąi$i iš kur gali nariams 
išeiti įo $40.0:00. Neaiškiai pa- 
shkyta 4r aflie naujų narių įsto
jimą. Dar susirinkimo nebuvo, 
tad’ .ix .įpie: nauju i narių įsto
sima negali buU .'kalbos.

NAUJIENOS, Chicago. III
............. n "

’PąŠąuk mus tiėl dykai apskaičiavi
mų. 85 įmetiąijpatyrimo. Blėkofiuš if 

stogų . dėhgėjas. ’ . 8

s ’Leonąs Koofing Co.
* 3750 WALLACE STREET

Tel. ^BOULEVARD 0250
—--------------- ------- - ------------------ ■■----------- ...vį. ;

už $-1,00.

iki 25 
lig 45

PERSIKĖLIMO
PARE 4 

Šeštadienį,
Liepos-July 10, 1937 (
Ted ir Vera Masilioniai 

užkviečia visus į jų
NAUJĄ TAVERNĄ, 

720 West 35th St.
šokiams muzika. Užkand-* 

žiai veltui, 
b   m..................................................................Į.................................. ■■III. l>

APDRAUDA
.(INSURANCE!

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVICIŲ 
galite gauti apdraudas 

polisus 
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo Ugnies t
• 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 kitokią ru
siu apdraudas.

j

susirinkimas įvyks•Kitas
rytoj,’ Liepos 11 d. 1 vai. po 
pietų įšilto antrašu: 3939 W. 
Maftison gatvė.

Jos. Woski.

. ' . _ 1
DABAR RODO J

Naują Sovietų filmos žvaigždę į
YANNINĄ JEIMO

°SONG OF ĖAPP1NESS”
Pasaka apie Vdlgos darbininkus- 
Leningrado Simfonijos -Orkestroą 

muzika; , *
’ S O N. O T O N E

Van Buren ;arti AVabash (
Savaitės dienomis .25c iki 2 P.

—35c iki 6:30 ’

TAISO M 
IR DENGTAM

N AUTU S •

STOGUS
ATLIEKAM VISUS BLĖKOR1Ų 

DARBUS .

S.C.
LESNIAK

1802-06 W. 18-ta Gat.
TELEFONAS CANAL 0569 

Apskaičiavimai dykai—kainos že_ 
v mos. Darbas garantuotas.

ri.i > „ ■■in»l<    i. 1 —■■■   ■■ 'n -n • ——   ■ .............................

PATAISYTO SAVO NAMĄ!
IR SUTAUPYKIT 30%

TO Dientį Specialus—Naujas Stogas, $55.00
HĖAVY ‘ROLL 85 LB. No. 1 SLATE SURFACED. COMPLETELY LAID 
Tai *yra visa kaįna vidutinio didžio namui. 'Už potčius ir stoglangius 

e lest va.
NACIONALIAI ŽINOMA* STOGDENGYSTĖ 

PILNAS NAMO TERMODELIAVIMAS 
"VT • VI -1 •   IkY _ 1 • 1 * .• Z** _ 1 T~X

Darbas, Pribudavojimas Kambarių, Stogdengystė, Ąsbestos 
Ūlumbingas, Apšildymas, 'Porčiai, ‘Nauji Langai. 

l--2-^3—4^-5 METAI IŠMOKĖTI.
VALDŽIOS ARBA PRIVAČIOS PASKOLOS 

Apskaičiavimas Dykai. J

ATLAS BUILDERS CO.
15040 SOUTH RAGINK AVIINI’E

Phone YARDS 5950

Namu iškėlimas, Nauji Besmentaį, Cemęnto Dalbas, Pąm.ataį, Muro 
Saidingai,

■ ’ 1 ■  ....................................... ............... . ■» t JI II

JOSEPH BALSEVICĮS
•GELEŽIES KRAUTUVE

Malevps, Aliejaus, Stiklai ir Varnišas. • . “ 
Taipgi Elektrikos ir .Plumbingo Reikmenys

2325 South Hoyne Avenue
Telefonas CANAL 6850.' "

———--------------H,.... ' „u.,." ' ,

-. <2 ■

LENGVIAU
Dabar

NES: JŪSŲ 
SVAJONES 
APIE NAUJĄ 
MAYTAG 
SKALBIMO , 
MAŠINĄ •?. ■ 
IŠSIPILDĖ

KAINA /į 
nupiginta net

$20.00 •

■ y

i.' 

v' ■

■ v . • '■
... , . ■ ■ , ■ .. *;i.

.... ............. ... ................. '" s 1 ' ......................... " 1 ............ .......... ." F".

« t'■

Su Liepos 15-ta kainos vėl pakils ir bus kaip sėniati.
. ■ ." —4——------------------

I

Nežiūrint ką jos vartojo skalbimui, didžiuma moterų vi- 
•sados svajojo, kad kurią nors gražią dieną jos galės tu-' 
rėti MAYTAG. JUMS ta diena jau atėjo! Dabar galitę

■ '■ ■ ■ ■ ■ 

gauti naujutėlę Maytag skaibyklę už kainą kuri* jums su- 
taupys $20.00. Bet nelaukite ilgai. Gali būti vėlu. Pa- - 
demonstruosime jūsų namuose — už dyką. •' \

. » . • • 'f--

....... ............................. ■■»■■■■■ .. . n ............—H.............  ■ n ■ I , , ........

Lengvi Išmokėjimai

asįteiraukite rpirma pas mumis 
tnnujindami arba perkant nau-

. .■—i NJ .1. I .III I I I —■— —

Ofiso Tel. Virgtaia 0036 K

įjus ;insurance ■.
INFORMACIJOS >YKAI. .

/CHICAGO R. E. FINANCE CO.
• 10801 Edbrooke Avė., Chicago

' URANE
COAL COMPANY '' 
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402

POCAHŲNTAS Mine <Run $7.40’
(Screened)' .............. tonas
SMULKESNES $7.15

Tonas .'................... .................

kernos kainos Kol Algos Mažos 
rKteeditij MOKĖKIT $1
Sąlygos l SAVAITĘ* ■

II DR.O’CONNELL II

2 Ofisai
Parkraustom fomjčips, pigaus h/ 

visokius rakandus'<bei ‘Storus J 
arti ar tplL

3406 SOUTH I 6921 SOUTH
HALSTED ST. | WESTERN AVĖ. 

jYards -3408
—ii....... mrk.ii

R^sMence «el. BEVHRLY *8|4<
| ©R. T DUNDinJ®

6921 SOUTH

I Hemlock 5040 
--!■ i i i imiw,n,^ii

•GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 
ftl37 ARCHER AVENUE

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

\ Rezidencija: » ' *
SOUTH GLAREMONT kVE 
Valandos—9-h10 .A. ’M. ’ 
Nedūlioj pagal sutartį.

nuo

^939

136 SO. STATE ST.
r. oiMk m. 
IroMltray 
itnooln A v.

7M MMlioa M. 
JSŽe Oottace Orov*

00i MadlRon St, 
M04 8. Halstea Š*.

, ,------ 3234 Mndlfton St.
■»TM. .,TOtX .• -r- CLOSE1) SVNDAY

S3SS

įgy Pinigų Taupytojams
SIMANO DAUKANTO FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSO
CIATION OF CHICAGO direktorių susirinkime 
birželio 23, 1,937 nubalsuota mokėti .......................... VB/
dividendą ant visų taupymo skyrių. Dividendas 
išmėkamas LIEPOS PIRMĄ DIENĄ.

. Kviėčiėmfe?'lietuviu^ <,taupyti -pinigus šioje bendrovėje, kur indė
liai ąpdrąusti į]ki $5,000.00
per Federal Shvings and Loan Insurance Corporation, Washington, 

■b. -c. ’ ■ ‘
PUODAM PASKOLAS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 

Chicagoje tir apielinkėse, lengvais išmokėjimais dėl nupirkimo, pa
taisymo ir statymo naujų namų.

:Dėl 'informacijų kreipkitės .į

SjfEDERALSAVINGS'
SiAND LOAN ASSOCIATION
* OI CHICAGO

2202 WEST CERMAK RDAD
Telephone CANAL 8887 . BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

■ Ir " ■ ■■ •. H ■ ■■ ■ V OJohn r. Eudeikis^i
LAtoOjUVIŲ EUREKTORIUS , , , \Z 

ĄmULAN©Ė/... ■ C Z 
. !Wa wa vtmas \ u 'PATARNAVIMAS ,v.>

• .DIENĄ IR NAKTĮ ' Q
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 V

4605-07 So. Herniitąge Avė, - S
4447 rSonth Fairfield Avenue 5

Tel. LAI AYETTE 0727 V

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klausykite'muslį Lietuvškų radip prograttftj Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro iŠ WH.F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šalsimiems.

■ ■ *    ' .i-r>^ ■ 1 ■« ■■     ■ i  ...   

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 

Uhiėagd?,
Cicero (!

Lietuviu u 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituahica Avenue Phone Yards 1138

J. LIULEVICIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

• -k ’ ,

A. PETKUS
1410 South 49tli Court Cicero / Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
Halsted Street Boulevard 4089

l I.' J. ŽOLP Phone Boul. 5203
1646 West 4(ith Street ■ Phone Boulevard 3566
•►.J. 5. X • ______________________ _________ * ______ -______________________________‘:______ l _■________ 1_____:______________ ___________ *-- - _ _______ ? __ .

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

Skelbimai Naujienos*1 
duoda, nauda dėlto 
kad pačios Naujieną 
yra naudingos.

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY
2310 W. ROOSEVELT ROAD

Phone: ŠEEley j760
*

10734 S
EZERSKIS IR SŪNŪS

ian Avė. Tel. Pullman 5,703

LACHA WIQZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast 108th Street Tel. Pullman 1270

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. AVcjitern Ąve- Phone Virginia 0883

,Mrs. Anelia K. Jarnsz
Physical Therapy 

and Midwife
I 6630 So. Western 

Avė., 2nd floor
11 e n 11 o ck 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo- 
se ar
d u 0 d u rnassa^e 
eleetrie t r e a*t J 
ment ir magnę- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer-< 

|] ginoms ipatari-l 
mni (dovanai. j

II ! .......... .. IJ.II WĮ— — I— Į— I IIMUįllį

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

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

A. Montvld, M. D
West Town State -Bank Bldg. 

2400 WEST MAD1S0N STREET.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330 
'Namų ‘telefonas Brunswidk 0597

ADVOKATAI

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

Miesto 
tKamb. 
iNamų

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas Boulevard 1310

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St.

. Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

i
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. ’
Room *1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Park 3395

AKIU SPECIALISTAI

DR. V. A. ŠIMKUS
,GYDYTOJAS IK -CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
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. Fairfiekl Avė 
Tel. Lafayette 8016

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

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

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENT1STAS >

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Dk. VAITUSH, uPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometričally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių • aptemimo, nervuotu- 
mo,* skaudamą ak:ų karštį, atitaiso 
-rumparegystę ir tpliregystę. Priren-t 
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas* 
su elektra, parodančia mažiausias! 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nup 10 :iki 8 vai.* 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 

4712 South Ashland Av.
Phone 'Boulevard 7589 t

Kiti^Lietuviai Daktarai
- ■’ - ■' ; * J

Doctor Manikas y
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.

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

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILK.

KITATAUČIAI

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829 * 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

‘Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
75’6 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį.

DR. HERZMAN
18 RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
motus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų spagai 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. Ganai 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

LIETUVIAI
-GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
^^ ^DraugijoB,. 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 

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107
. ......... . . ................ .< ____ . ■ ...

Phone CANAL ,6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Streęt 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
■Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
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. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 3880

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. Nedel. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400

DR. J. SHINGLMAN
KĄ TIK SUGRĮŽO

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 So. Western Avė.
Valandos nuo 9 iki 8 yakąrp

Seredoj pagal sutartį. \

, 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 Streęt, 

Cicero, XII.



šeštadienis, liepos , 10, 1937

prasidės“ su opera “Aida’’- 
spalių 30 d. >
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GAVO 
PERSKYRAS
Delta Subaitis nuo 
balčio

Budriko Programas 
WCFL

Bruno Su-

REIKALAUJA
PERSKYRŲ

t

Myrtle Kovvalis . nuo 
Kowalis

George

Testamentai 
Užtvirtinimui

Apskričio palikimų (Probate) 
teismui buvo įteikti šie testa
mentai užtvirtinimui:

Kunigo Vincento Kulikausko, 
kuris mirė 1
metais. Turto paliko $6,000. Pa
dalino jį šešiems broliams. 
Testamento vykintojas Jonas 
Kulikauskas, brolis.

Ryt vakare, t. y. sekmadie
ny, pasiklausykite puikaus ra- 
dio programo iš stoties WCĖL, 
970 kil., nuo 7:30 iki 8 vai. 
Ne visi išsivažinėja į piknikus 
ir į miškus sekmadieniais, tad. 
likusiem namuose šie progra
mai ir yra teikiami. O ir tie, 
kurie turi radias savo automo
biliuose, 
klausytis
programų. Be gražių dainų ryt 
gerėsitės puikiais muzikaliais 
kuriniais, kuriuos Budriko ra- 
dio orkestrą išpildys. Prie pro
gos tenka pastebėti, kad Bud
riko nauja 'krautuvė—Budrik

taipgi tu‘ri progą
Budriko leidžiamų

rugsėjo 6, 1936 |purniture Mart, 3409-11 S. Ual-

Prašo atsiųsti senų

sted st.—jau atidaryta ir vi
sos prekės—rakandai dabar 
yra išparduodami nepaprastai 
nupigintomis kainomis.

—žvalgas

v&s byčiuje, liepos 15 'trisde
šimts pirmos gatvės ir liepos 
16—-šešiasdešimts trečios gat
vės byčiuje. Gali dalyvauti nuo 
ą’štuonių iki septyniolikos metų, 
amžiaus. S.

+ • • ■ 

1. S. ——--------------'t- 

Bedarbis Bučeris Su
pjaustė Žmoną ir 

Pats Nusižudė
John Budzisz, 43 metų am- 

žiaus, bedarbis bučeris ketvir- • 
tadienį grįžo keturias dienas 
namuose nebuvęs ir tuoj už
puolė žmoną Helen mėsininko 
peiliu piaustyti. Ją gynė duk
tė Caroline 17 metų ir sunųš 
Edwin 14 metų. Jis neaplenkė 
if gynėjų, bet kiek pagrąsinęs, 
pats sayę nusižudė, Mrs. H. 
Budzisz nuvežta į apskričio li
goninę. Gydytojai sako, kad 
žaizdos nepavojingos. Budzisz 
buvęs girtas.

NAUJIENOS, Chicago, UI 
. .4 y-•»£:• y /Y- X ---

Čikagoj nuolatinei parodai į 
steigti. Jos žinioje buvo ir 180 
akrų žemės sklypas paežery. 
Ji sako, gražinsianti tą sklypą 
parkų valdybai. Rezignacijos 
mayoras dar nepriėmė. Gal, ti
kisi. savo planus įvygdyti.

Progress Furniture 
krautuvės programa

Neteko Vilties Nuo
latinei Parodai I- 

steigti - Rezignavo
Ketvirtadienį ' rezignavo Chi- 

cagos parodos taryba. Ji rezig
navo, todėl, kad neteko vilties 
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MAINYKIT SAVO ČEKIUS EKSTRA ŽEMOM RATOMIS

The
J. and N. CURRENCY ĖXCHANGE, Ine.

819 West 35th Street
Tuoj į vakarus nuo Halsted Street

Męs taipgi išleidžiam Money Orderius, KolektuOjam Gazo, 
; , Elektros ir Vandens Bilas. '

• ■ ’ 9:00 A. M. iki 6:00 P. M.

Pirkite savo apfeiinkės 
krautuvėse

■ . i
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R. šniukas iš Lietuvos gavo 
sekančio turinio laišką:

“Birželio 11 d. įvyko malo
nus pasitikimas su savaisiais. 
Jau visą savaitę .kaip Lietu
voje. Dar nebuvau pasitikusi 
giminių ir draugų, kai mane 
pasitiko gegutė. Iš Šiaulių va
žiuojant žavėjo mane linksmas 
paukščių čiulbėjimas. Ant lai
vo valgis buvo geras, neblo
gas buvo ir patarnavimas. At
vykus į Klaipėdą mus pasitiko 
muzikantų laivelis, kitas pil
nas žmonių. Gubernatoriui pa
sitiko su gėlėmis ir prakalba. *

“Išlipus ant kranto pasidarė 
čielas jomarkas: vieni bijojo, 
kad bagažų nekratytų, kiti 
sveikinosi su saviškiais. Baga
žų nekratė. Po ceremonijų iš- 
vykiomė? f SaVo VieMsO* t

“Jau apžiurėjau Žagarės lais
vas kapines, kurias įsteigė Chi- 
cagos žagariečių Kliubas. Gra
žiai aptvertos ir medeliais ap
sodintos. Trys kūnai jau ilsi
si. Buvau ir knygyne. Mačiaus 

k su pirmininku p. Janučiu. Kny
gų turi labai mažai. Pasiųski
te surinkę nors kokių senų 
knygų. Atrodo, jie stengiasi 
ką nors nuveikti, bet per silp
ni. šv. Petro dieną rengia ge
gužinę, gal teks ir man daly
vauti.

“Oras labai sausas, nėra lie
taus. Ūkininkai susirūpinę. Jau 
piauna šieną, bet žolė nedide
lė. O man nedėlia kaip pusė 
metų. Naujienoms ir p. Ryp- 
kevičiui tariu širdingą ačiū už 
sutvarkymą popierių rūpes
tingai. Neturėjau jokių kliūčių. 
Siunčiu daug labų dienų iš tė
vynės žagariečiams ir čikagiš- 
kiams. B. Paulauskas.”

žymus dainininkai ir
Nevartos pluokšte- 

gražių dainų ir muzi-

Rytoj, 11-tą vai. ryto bus 
paprasta Progress Furniture 
bendrovės radio programa. Da
lyvauja 
muzikai, 
lių. Bus 
kos.

Boto, bus pranešimai iš vi
suomeninio judėjimo, ir šios 
krautuvės prekybos eigos. Bus 
pranešta ir kur yra gera pro
ga nusipirkti visokių namų 
reikmenų geresniomis sąlygo
mis.

Prasideda Smėlio
Lipdymo Rankdar

bių Piknikai

rankdarbių pikni-

piknikus jau tre- 
rengia Čikagos 

paežery, kad

Piknikai, ^kaip jnatote, būna 
įvairiausi: dieniniai, naktiniai 
ir dar kažin kokie. Bet šiuo sy
kiu mes tuYime reiklaą su* smė
lio lipdymo 
kais.

Tos rųšies 
čias imdtas
parkų valdyba 
duoti galimybės vaikučiams pa
sinaudoti tam tikros gamtos 
teikiama proga, bei pasilavin- 
ti smėlio lipdymo meno. Vai
kučiai lipdys iš smėlio įvairius 
budinkus ir modelius, tarpais 
plaukys ir naudosis įvairiausių 
žaidimų progomis.

Piknikai įvyks: liepos 12 d. 
Montrose-Wilson byčiuje, pas
kui, liepos 14 d. dvyliktos gat-

R. š.

Norėdami parduoti arba pirkti 
real es|ate kreipkitės į mus. Per
kam ir parduodam real estate ir 
morgičius.

INFORMACIJOS DYKAI.
CHICAGO R. E. FINANCE CO. 
10801 Edbrooke AveM Chicago

Lawn M ano r Currency Exchange
Čekiai
Išmainoma,
Bankų
Money
Orderiai, 
Mokėkit 
Gazo, Šviesos
ir Telefonų Bilas Čia.

OFISUOSE PAS

Co
H.Hal*’orS

3145 W. 63rd St.
Arti Kedzie Avenue.

phone 
hemlock

4300
VALANDOS
9 A. M. IKI 

8:30 P. M.

Garsus Dirigentas 
Blech Pasirašė Su

Operos Bendrove 
Kontraktą

Ketvirtadienį garsusis oper
os dirigentas Blech pasirašė 
kontraktą su Čikagos operos 
bendrovę—Civic Opera Co. 
Taigi, ateinantį operos sezoną 
jis atidarys. Operos sezonas

Kelionei į Lietuvą

I®
BHSfii

HlHUJII1

BALTASIS ŠVEDŲ 5 
LAIVYNAS

Nuolatinis susiekimas

NEW YORK —
- KLAIPĖDAI <
(Per Gothenburgą, Švediją)

Laivų išplaukimai iš New Yorko
GRIPSHOLM .....   liepos 24
KUNGŠHOLM rugpiučio 19 
DROTTNINGHOLM rugp. 26 
GRIPSHOLM ............ rugsėjo 4

Sutaupysi pinigą pirkdamas 
laivakortę ten ir atgal.

Reikalaukite musų bendros apie 
kelionę brošiūrėlės ir kainoraščio. 
Gaunama nemokamai pas visus 
musų autorizuotus agentus, arba

Svvedish American Line
181 North Michigan Avenue 

Chicago, III.

v

PATIKĮMAS BANKINIS PATARNAVIMAS NUO 1882 METŲ

TEGUL ŠIOS MASYVES DURYS APSAUGO 
jūsų brangmensts jum išvykus 

ATOSTOGOMS
• Policijos ir Ugniagesių,Departamento Rekordai rodo, 
ka|d daug brangmenų—juvelirų, pinigų, saugmenų ir 
svarbių popierių—prapuola, kai žmonės išvažiuoja iš 
namų. Tokių įvykių yra daug. Jie pasitaiko kasdien 
Chicagoje—tiesiog jūsų pačių kaimynystėj;

Net jusijŲbrangmenos gali pražūti, jei neparupinsit 
jom apsaugos. Laimingai jus galit apsaugoti jas padė
dami 4bakse Drovers Saf.e Deposit Vaultoj. Tuomet 'ato
stogaujant jums neteks rūpinti^.

Atsilankykįt šiandien ir apžiūrėki! musu yaultą. Mes 
mietai parodysim jum daugelį jos”"'sSti^tfmo požymių, 
be jokių obligacijų iš jūsų pušės.

KLAUSKIT MR. LOUGH

Viso Gyvenimo Proga!
Vėl sakome, pirk sau karą tiesiog iš U. S. Auto Finance 

Company, didžiausios Chicagoj automobilių finansavimo 
bendrovės ir sutaupyk daugiau kaip pusę.

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

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

Pats gražiausis ir didžiausia vėliausių automobilių mo
delių pasirinkimas tokiomis kainoitiis, kokioms antrinin
ką nerasi niekur visose Suv. Valstijose. •

Šį pareiškimą mes pilnai garantuojame
t ~ .

20 metų finansuojame automobilius ir tūkstančiai ant 
tūkstančių patenkinti kostumefiai yra jušų pasitenkinimo 

garantija., *
1937 Terrąplahes, 1936-1937 Buicks, 1936 Chevtolets, 
1936 Fords, 1936 Packards, 1936 PontiOcs, 1837 ir 
1936 Plymouths, 1936 Grahams, 1936 Dodges, 1936 
Lafayettes, 1936 Hudsons, 1936 Oldsmobiles — už 
pusę kainos ir kai kurie mažiau kaip už jrnsę.

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

50 Nuošimčių.

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

galite mokėti mažais mėnesiniais išsimokėjimais per 2 
mettu.

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

Atdara kasdien iki 10 vai. vakaro. Uždaryta sekmadieniais.

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

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

BANKO VEIKLOS VALANDOS 
Kasdien 9 A. M. iki 3 P. M.

KIEKVIENOS r> 1
RŪŠIES M A. A PAVOJINGA

1 i -» «* 4 * d' ■■ • M* * ■ ■" ’ ; ifif* t
Tiktai moksliškas paraiStia tinkamai Jums Į mus , paraisčių! pritaikinti 
pritaikintais pagal skirtingą kylos ru&l J stikčjimu I 
jums tikrai padčs. Vengkite nemalonu- — ----
mų, Atsiduokite į patyrusio Experto pa- 
raiščio pritaikintojo rankas. Ateikite pas
| VYRAS IR MOTERIS 
Į PRlŽIURfiTOJAl

i bu pilnu pa- ,
EiaBtiklhčB panNakoa, diržai, bracea, 

pažeistiems, čeverykai tiems, kurių są
nariai nesveiki.

Specialistai Dirbtinų j kAiNČS
Kojų, Rankų, Diržų Į PRIEINAMOS

Visiem Sudarkymam Į

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank

MEMBERS, FEDERAL LEPOSIT INSURANCE CORPORATION

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE • CHICAGO

TIE, KURIE DEPOZITUOS PINIGUS IKI 10 D. LIEPOS, GAUS NUOŠIMČIUS NUO 1 D. LIEPOSf A > 1* Dėlko Patartina1O AtsaKymų
■ ■ v"'■ . ' '

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO:
1. Išmokant 4%
2. Kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki $5000.00 x
3. Gryna Lietuviu jstaiga
4. U. S. Governmettt priežiūra
5. Nereikia laukt 2 arba 3 metus gauti A Mes išmokant be jokio

nurokavimo kas 6 mėnesiai. Sausio ir Liepos mėn.
6. Nėra; Saugesnės įstaigos
7 Padėti pinigai niekados negali žūti
8. Depresija negali pakenkti z
9. Reikalaudamas padėtus pinigus gali atsiimti

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

Standard Federal Savings & Loan Association
OF CHICAGO

2324 South Leavitt Street, kampas 23rd Place
__________ JUSTIN MACKIEWICH, Preaident, HELEN KUCHINSKAS, Secretary,

K

LIETUVOS SPORTININKU
PRIĖMIMO IR PAGERBIMO

IŠKILMES IR BALIUS SU PROGRAMŲ
Šeštad., LIE.POS lO-ta d. 1937

OLYMPIC BALLROOM
6148 W. Cermak Road — Prie LombardAvenUe, Cicero.

įdomus Programas—Kalbės ir Dainuos Lietuvos Sportininkai—Sveikins Svečius Draugijų Atsto
vai — Bus ^GRAND MARCH” Eisena Dalyvaujant Sportininkams ir Rinktinėm Lietuvaitėm.

SVETAINE VENTILIUOJAMA — BUS VĖSU.
GROS GEORGE VICTOR ORKESTRĄ. ĮŽANGA 75c

Chicago Orthouedic Co., 183 W. Lake St.
‘ ARTI PRIE VVEL.LS STREET 

, Kodėl Šveisti?
"s JŪSŲ GRINDIS GALIMA LENGVAI NU- 

J ŠLUOSTYTI SAUSA MAPA, KAI AP- 
ŠLAKSTYSITE JAS SU

PILSEN
LIGHT FLOOR OIL

REIKALAUKIT BŪTINAI PILSEN BRAND

—*

NAKTINIS PIKNIKAS
f“

Kupiškėnų Kultūros Draugijos

Liepos 10 d. 7 vaL vakare
SPAIČIO DARŽE, 
Willow Springs, III. 

Priešais Oh Henry Dancing Hali
LIUOSA ĮŽANGA

Piknikas rengiamais naudai Kupiškėnų 
Laisvų Kapinių r

GARSINKITĖS “NAUHENOSE”

AMERIKOS LIETUVIU SPORTO ŠVENTE
SEKMADIENY, LIEPOS U-tą-1 vai. po piet.

CHICAGOS UNIVERSITETO STADIONE
Prie 57-tos ir University Avė. — 5 Blokai j Rytus nuo Cottage Grove Avenue

ATLETIŠKOS RUNGTYNĖS—LIETUVOS SPORTININKŲ SU AMERIKOS SPORTININKAIS — PAMATYSIT LIETUVOS 
SPORTININKŲ GABUMUS, v

MUZIKA — DAINOS — PRAKALBOS—ĮVAIRUS PROGRAMAS.
ĮŽANGA 50 CENTŲ VAIKAMS—25 CENTAI

c

A



šeštadienis, liepos 10, 1937
■....t..... . .............. .............-r—1...- z .".lyg-"1.......u-.g,",a.... .

POLITIKĄ PO SPORTO PRIEDANGANAUJIENOS
Tbe UtimaBiaa Daily Newa 

Pabliahed Daily Ęrcept Sunday by 
Che LUhvanian Newa Pub. Co^ Ine.

IfM Seath Halsted Street

Subscriptioji Kates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

Entered as Sjecond Class Matter 
March 7th 1914 ąt thę Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.
'i'jhhi įi>iii'i»iį m >■ r"" 111 ———•

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
JŲ, Telefoną? Caual 8500.
.... . -r.. . 1 1,1 11 - ' .........

Wm. Green Prieš C. L 0
prezi-Visi žino, kad Amerikos Darbo Federacijos 

deųtąs Wiiliam Green yra labai' griežtas Industrinės Or
ganizacijos Komiteto (C. I. O.) priešas. Bet jisai rado 
reikalinga viešai pasmerkti tą komitetą dėl jo vedamų 
streikų plieno pramonėje ir pranašauti jų pralaimėjimą.

Tai yra labai neapgalvotas Federacijos prezidento 
žinksnis.. Savo žodžiais jisai suteikė moralinę paramą 
plieno pramonės kapitalistams ir sudavė smūgį darbi
ninkams, kurie prieš tuos kapitalistus kovoja.

Savo išsišokimu Wm. Green dar labiau paaštrino 
santykius tarpe dviejų frakcijų Amerikos darbininkų ju
dėjime. " v

Kodėl Neskelbiama SSRS Rinkimų
Sovietų Sąjungos draugai nusigandę, o jos priešai 

džiaugiasi. Žinios apie nuolatinius “išdavikų” suėmimus 
bolševikų partijos viršūnėse, atsakomingose sovietų val
džios vietose, įvairių pramonės šakų įstaigose, pblicijoje, 
armijoje ir autonominių sovietų respublikų vadovybėse 
sudaro įspūdį užsieniuose, kad SSRS ritasi į kokių tai 
katastrofą.

Sovietų Sąjungos priešai jau laukia, kad bolševikų 
valdomoji imperija subyrės į smulkius šmotus, kurie ga
lės lepgvai pavirsti jos godžių kaimynų grobiu. Jau ga
landa dantis Lenkija, kuri seniai troško pasigrobti BalL 
gudiją ir Ukrainą. ..Drąsesni darosi japonai Tolimuose 
Rytuose ir vokiečiai Vakaruose. : > -y

Sovietų valdžia sako, kad ji tik “valosi” nuo suger 
dusio elemento ir kad po tų kruvinų operacijų ji busian
ti dar galingesnė. Bet ar turi moralinę teisę gydytojo ir 
chirurgo pareigas atlikti tie, kurių globoje pacientas ap
sirgo ? Juk beveik per 20 metų Rusiją diktatoriškai valdė 
komunistų partija. Ji visoms kitoms partijoms atėmė 
balsą ir viena darė viską: organizavo valdžios aparatą, 
steigė pramonę, turėjo savo rankose visą prekybą, finan
sus, spaudą, mokyklas, miestų administraciją; įkūrė sa
vo policiją, viešą ir slaptą, sudarė milžinišką karo maši
neriją, ją tvarkė kaip tinkama; kontroliavo ir kolekty- 
vįzavo žemės ūkį.

Viską ji darė viena, nesidalindąma savo atsakomybe 
su nieku. <

Bet dabar pasirodo, kad visose sovietų gyvenimo 
srityse reiškiasi neapsakomas supuvimas. Pasirodo, kad 
atsakomingiausieji tos visagalinčios partijos šulai buvo 
niekšai ir išdavikai; kad sovietų armijos vadai buvo par
sidavę Vokietijos ir Japonijos fašistams; kad sovietų ge
ležinkelius tvarkė sabotažninkai ir svetimų šalių šnipai; 
kad soyietų pramonės ir ūkio dįrektoriai buvo kenkėjai 
ir žmonių priešai...

Jeigu taip, tai kaip dabar gali ta pati partija, kuri 
tiek daug tų “niekšų” visose savo įstaigose priveisė ar
ba per metų metus jų patarnavimais naudojosi, —- kaip 
dabar gali komunistų partija juos teisti ir bausti?

Kaip ji iš viso gali spręsti, kas iš jų yra niekšas, o 
jeigu per metų metus ji nestengė juodo nuokas ne. ,* /

balto atskirti?
, Vienintėlis’ bešališkas sprendėjas šitokiose ‘aplinky

bėse tegali būti tiktai pati Sovietų Sąjungos liaudis. Tik 
ji gali būti ir SSRS ligų gydytojas! ’ \

Kodėl Stalinas nepaskelbia laisvų rinkimų į visos So
vietų Sąjungos parlamentą?

Juk nauja SSRS konstitucija jau seniai buvo priim
ta ir paskelbta. Pagal tą konstituciją visi Rusijos žmo-

• nės, be.luomų, tikybų ir lyčių skirtumų, turi išsirinkti 
slaptu, lygiu ir tiesiu balsavimu savo atstovybę, kurjos 
rankose bus visa galia. Ji turės pasirūpinti ir tuo, kad 
SSRS organizmas butų, apvalytas nųp puvėsių.

Bet žmonių atstovybei turi būt duota proga spręsti 
pirma, negu dabartinė valdžia “sulikviduos” visus savo 
oponentus. Kitaip, tai patys atstovybės rinkimai gali pa
likti be vertės,

Sušaudymai jokių klausimų neišspręs. Jie tik sųkęls 
pasaulyje įtarimą, kad .dabąrjtjniui SSRS yąldovąi nųri 
paartą užkarti savo valią kraštui. _ _ ir

Tenoras turi pasiliauti. Sovietu Sąjungos likimas tu- dalykų pas socialistus. Jie su- 
ra4o,ne.t, kad visMae miestų

/' ' >*■ ' - *..>■ J “A*
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ri būt pavestas žmonių išrinktiems atstovams,.

VlMkme Šatam
Chicago  je—paltu:

Metams
Pusei metu -----------------
Trims mėnesiams______
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui .............

Chicagoją pęr išnešiotojus:
Viena kopiją---------------
Savaitei ....—....»—...........
Mėnesiui ----------------------- _

Suvienytose Valstijose, ne Chięagoj, 
paltu:

Metams •• • • •••••••• ••• *»■«■ •••• $5.00
Pusei metų ...»------- ----------.... 2.75
Trims mėuesiaųis __________  1.50
Dviems mėnesiams ................ 1.00
Vienam mėnesiui .........................75
Lietuvoje ir. kitur užsieniuose 

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

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

. 8c 

. 18c 
75c

KAS NUSTATO SLA. , Internacionale kilusi “suirutė,
POLITIKĄ

dis- 
nuo- 

“Tėyynė” pasakoja,

Pavadinusi “nerimtoms 
kusi joms” savo oponentų 
mones, 
kad

“SLA. Seimo pasisąkymas 
bent kokiu išlaukiniu klapsi
mu negali būti privalomu 
SLA. kuopoms pildyti.”
Kas yra tie “išlaukiniai klau

simai’’ ir kodėl seimo pasisaky
mas “negali” būti privalomu?

“Tėvynės“ redakciją’ sąko:
“Daleiskime, jei • sekantis 

SLA. Seimas pasisakytų už 
rėmimą dabartines Lietuvos 
vyriausybės, tai ar ir tokiu 
atveju ‘Naujienų’ apžvalgi
ninkas sakytų, kąd yra vyki
namas Susivienijimo užgirtas 
tikslas, kuomet to pąsis.aky- 
mo šalininkai eitų į SLA. 
kuopas ir verstų jas tam pa
sisakymui tarnauti?”
Mums neaišku, apie kokį 

“tarnavimą“ čia kalba SLA. or
gano redaktorius. Jisai turi gal
voje, rodėsi, tą rezoliuciją Lie
tuvos vidujinės santvarkos 
klausimu, kurią priėmė pereita
sis SLA. seimas. Rezoliucijoje 
buvo pasisakyta už demokrati
nes santvarkos atstęįgipią. Ly
ginti ją su “tarnavimu” tiems, 
kurie remia dabartinę, žmonių 
nerinktą Lietuvos valdžią, ži- 
noipa, pegaĮima. ; v

Jeigu fašizmo š.ąlininkai (są-. 
kyšime, s.u pągelbą sąndarįc- 
cių) pravestų seime nutarimą, 
priešingą demokratijos princi
pams, tai čia butų du nusidėjį- 
mai: vienas prieš SLA. konsti
tuciją, antras, prieš Amerikos 
valdžios pagrindus.

Suprantamas dalykas, kąd ir 
“Naujienų“ apžVhlįininkaš, ir 
visi lojalus SLA. nariai* tokiam 
“nutarimui’’ pasipriešintų. Jisai 
butų visai neteisėtas.

Kas kita — pasisakyti už de- 
mokratybę.

Argi “Tėvynės” redaktorius 
šito skirtumo nesupranta? Tai 
daugiau, negu keista.

Antra vertus, rezoliuciją, a- 
pi.e kurią eina kalba, jokių įsa- 
xymų kuopoms arba nariams 
neduoda.. Ji tik išreiškia ta!m 
tikrą SLA. narių sentimentą ir 
deklaruoja tam tikrus princi
pus. Taigi čia ginčytis dėl to, 
ar ta rezoliucija esanti kuo
poms “privaloma,“ ar ne, visai 
nėra prasmės. Kiekvienas gali 
suprasti, kad jos reikšmė'kito
kia. Ji išreiškia |tam tikrą Susi
vienijimo nusistatymą.

“Tėvynės“ redaktorius bando 
įtikinti SLA. narius, kad šito 
nusistatymo jie neprivalą laiky
tis — dėl to, kad tai esanti “po
litika“ ir “išlaukinis klausi
mas.“ Bet seima's nutarė kaip 
tik priešingai!

Tokiu budu p. Vi'taitis bruka 
SLA. nariams savo asmeninę 
politiką (gal būt, kartu ir sa
viškio “bendro fronto“), už
miršdamas, kad “Tėvynė“ yra 
organas ne jo, bet Susivieniji
mo.

Ir šitaip elgdamasis, jisai 
nuolatos “rimtai“ dejuoja, kad 
Sustyienijime ėsą keliami kivir
čai ir nesutikimai. Kad atrody
tų, jogei nc jisąk bet ki
ti, jisai rašo apie visokias kon- 
ferencjjąs, frontus, Ispaniją ir

♦ i I

t.t. Q tuo tąrpu vieno dalyko ji
sai nenori suprasti, kad jo par
eiga imti direktyvas ne aš ko
kių ten konferencijų, bet iš 
SLA. įstaigų ir, yisų-pirma, iš 
SLA seimo.

. t,

BET KAME?SUIRUTĘ

J<ąmunistąi vėl pasigendi*

,, 
nes tryą j o v viršįninkąi įteikė 
rezignacijas, Girdi, —

“Jeigu pas socialistus butų 
daugihu principialurąo, jeigu 
iš savo nusistatymo jiė dary
tų logiškas isvadas; tai reikš
tų skilimą (tai ve ko komu
nistai geidžia — skilimo! — 
“N.” Red.). Adleris, De Brou-, 
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ckere ir Vandėrvelde turėtų 
pasakyti teisybės žodį Angli
jos / Darbo Partijos sabotaž- 
ninkams ir Švedijos karališ-

-J 1 ' • "

kiėrns socialistams. Bet ar jie 
tą padarys?

“Pas socialistus tokia tra
dicinė 'Praktika1, kad skirtu
mus jie užtriną, užmozoja. 
Tuomet pasilieka formąlė vie
nybė, ndrs už tai užmokama 
idėjiniu pakrikimu įr iippę- 
tencija’.“ .

Labai atviras pasisakymas. 
Svarbiausioji Socialistinio Dąr- 
bijiiųkų Intęruaciopald sękęija, 
Briitanijos Darbo ^Pąrtija1, tąi! 
“sabotažninkai,” o galingoji 
Švedijos sociaįdcipękratų, parti
ja — “karališki socįaijįstai’'!

Taip piktžodžiauja “Vilnis,“ 
kuri dar iki šiol savo skaityto
jams nepaaiškino, kodėl komu
nistiška .SSRS valdžia siuntė iš 
Maskvos delegaciją į Anglijos 
karaliaus vaįpįkavimo iškilmes.

Socialistai, tiesa, skirtumus 
savo tarpe stengiasi “užtriąiti“ 

kuomet tie skirtumai yra jie 
prineįpialio pobūdžio, bet liečia 
tiktai taktikoj klausimus. Be 
■kopipromisų taktikos dalykuose 
joks platus laisvų žmonių jddc- 
j imas nebūtų galimas.

Pas komunisitus kitaip. Jie ne 
tik' neužtriną skirtumų savo 
tarpe, bet ; vi£ni. kitus smaugia 
ir. žudo! Na, Jr ką jie tuo pa
siekia? Juo dąugiąu vienį kitus 
šaudo, juo jų tarpe kyla dides
nė prieš kits kitą neapykanta.

Jeigu De BTouckere arba Ad- 
ler padavė rezignaciją iš Inter
nacionalo valdybos, tai čia ne 
suirutė, bet tik daugumos va
lios pagerbimas: jie rezignavo, 
kuomet dauguma' vykdomojo 
komiteto nepritarė jų taktikai.

Bet suirutė kyla tuomet, kai 
mažuma nepasiduoda daugu
mai, o bando ją nugalėti smur
tu. Taip, dabar elgiasi Rusijos 
Stalinas. Jisai galabija visus, 
kurie jam ' pasipriešina, šitoks 
komunisitų “principialumas” 
privedė Sovietų Sąjungą prie 
to, kad jau geriausi jos drau
gai yra persigandę.

Bažnyčiose Meldžiasi 
Prieš Civiję 
Metrikaciją

Visose Lietuvos' Bažnyčiose Į- 
sakytą Kalbėt Po Trejus > 
Poterius, Kad Nebūtų Ci

vilinės Metrikacijos
Kaunas—šia savaitę katalikų 

kunigai nutarė maldomis kovo
ti prieš civil. metrikaciją. Pra
ėjusį šeštadienį “XX amž.“ 
prąnešė, kad bažnyčiose vyres
nybę pritarus KVC sumanymui 
šią savaitę melstis už katalikiš
kų šeimų nesuardomybę... 
Kauno bažnyčiose kunigai* ko
rektiškai po pamokslų pranešė, 
kad, girdi, rengiamasi civįl. mę- 
trikąciją įvesti, tąi reik' prą- 
šyti Dievą,' kad toji metrikacija 
neardytų ' katalikiškų šeįmy ir 
reik melstis. Bet provipcfjes 
bažnyčiose kunigai griežčiau ir 
plačiau apie civil. metrikaciją 
išsitarę.

Ęet yięų maldomis nepasiti
kima, tai, kaip iš katalikų 
sluokspįų teko girdėt, šio mčn, 
pabaigoj vyskupai tikrai išleisiu 
ganytojišką laišką į tikinčiuo
sius. Tąmę JąišĮce busią daugiau
sia kalbama apie eucharistiją, 
bet greičįausiai, busianti palįęs- 
ta ir civil. metrikacija. C', i. . . : *■' .. J’ :.*.Y ...

1

(Viešas Pąręišįįnias)

Amerikos Lietuvių Kongre
so Chicagos Komitetas prašo 
mus įdėti šitokį jo pareiškimą:

“Lįetųvęs yyriąų^ybč irvąį- 
dančįoji tautininkų partija su
manę atsiųsti į š. Amerika 
skaitlingą būrį sayo žmonių, 
kad Jie pasirodytų amerikie- 

pasisvečiuotų ir susipa
žintų su jais. Didesnioji dalis 
tų svečių—sportininkai, kį(a
dalis—‘seimo’ viršininkai įr
spaudos atstovai.

^‘Nors skelbiama, / kad šįto 
atsilankymo tikslas esąs pakelti 
lietuvių sportą 4r suartinti Lįer 
tuVą su jos išeivi ja,»bet iš vi
so ko yra aišku, kad po sporto 
ir draugingumo priedanga čia 
slepiasi dabartinių Lietuvos 
valdovų politiką. Jie nori pa
lenkti Amerikos įietųvių sim
patijas tai politinei santvąrkai, 
kuri yra Lietuvoje prieš žmo-1 
nių vąlią įgyvendinta.

“Kuonę vjsi sportininkai, ku
riuos čia Kaunas atsiuntė, yla 

nariai‘jąunąjietuviai’, 
tautininku organizacijos, išląi- 
Sopios valstybės iždo lėšomis, 
kitaip sakant, iš žmonių pa
imtais mokesčiais. Kartu su 
jąjs matome valdančiosios mo
nopolinės partijos, laikraščio at
stovą, bet ne vieno žurnalisto 
nuo tos spaudos, kuri gina pla
čiųjų Lietuvos masių reikalus.

“Apie tariamąjį Lietuvos 
‘seimą’, kurio du viršininkai 
atlydėjo paminėtuosius sporti
ninkus, nėra ko daug ir kalbė
ti. Jį ‘rinke-’ tie, kurių ranko
se yra' valdžios vairas, bet ne 
Lietuvos liaudis. Pats faktas, 
kad tie ‘atstovai’ sutiko daly
vauti tokioje rinkimų komedi
joje ir paskui ‘tautos vardu’ 
svarstyti krašto reikalus, pa-

Amerikos Jaunimo
Kongresas 
Milwaukee; 
2,000 delegatų
Atstovavo apie 2 milionus orga

nizuoto jąunimo; svarstė 
svarbius klausimus

MILWAUKEE, Wisc. — šio
mis dienomis Amerikos Jauni
mo Kongresas čia’ laikė sąvo se
sijas. Kongresas taip sutvarky
tas, kaip Jungtinių Valstijų 
Kongresas Washingtone. Buvo 
“senatas,“ kurį sudarė naciona- 
lįų organizacijų atstovai, ir 
•‘House of Representatives,“ ku
rį sudarė atstovai nuo įvairių 
lokalinių organizacijų, bei na- 
cionalių organizacijų kuopų..

Delegatų buvo auti 2,000. Jįe 
Miiwaukėn suvažiavo iš įvairių 
šios šalies kampų, ir bendrai 
svarstė syajbįas problęnaąs, 
kaip ir suaugusieji Washingto- 
ne. Jaunuoliai patys perstatė 
savo bilius - įnešimus kongre- 
san, ir tik nuodugniai įnešimus 
pasvarstę jie ėjo P,rįe balsavi
mo. . .

Kongresas baigėsi 5 d. liepos, 
kada bendroj abiejų dalių kon
greso.essi j o j, jauni atstovai nu
balsavo jau “Senate“ ir “House 
of Representatives” išdiskusuo- 
tus bilius.

Milwaukės didieji dienraščiai 
plačiai rašė apie %į. kongresą, 
kaipo apie z rimtą dalyką. » čia 
buvo suvažiavę jaunuoliai iš j- 
vairįų organizacijų, nuo pačių 
kairiausių organizacijų i)ki deši- 
niausįų. Todėl, kantais -buvo la
bai karštų susikirtimų įvairiais 
klausimais, ir tik kada surąsta 
bendros išvados, kurjoms bent 
didžiuma delegatų (kongresma- 
nų) sutiko, buvo padaryti nu
tarimą!. 
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Gąvo dąug sveikirŲiųų
Šis kongresas, tai yra svar- 

bjąųsia gąljes jąunimo įs
taiga. Jaiųe reprezentuota .su-

niekinant demokratybės prin
cipus, paskelbtus Lietuvos ne
priklausomybes deklaracijoje 
ir Steigiamoje Seimo priimto
je konstitucijoje, liudija, kad 
Lietuvos žmonių troškimai 
jiems yrą svetimi.

“Skelbiama, kad jie čia nori 
‘su^ipažipti’ su Amerikos lietu
vių nusistatymu. Bet kažin 
kodėl įiems iki šiol nerųpėjo 
pątirtį, koks yrą nusistatyinas 
Lietuvos žmonių,—nes jeigu 
butų rūpėję, tai juk jie nebūtų 
pritarę žodžio, spaudos ir or
ganizacijų laisvės panaikinimui 
ir jie butų stoję už tikrus ne- 
falsifikuoftus Seimo rinkimus, 
kad Lietuvos liaudis galėtų 
laisvai pareikšti savo valią ir 
savo norus. z

“Turėdami visą tai galvoję, 
Amerikos lietuviai, deja, nega
lės pasitikti šitjuos svečius, 
kaifp Lietuvos žmonių geros 
valios pasiuntinius.

“Mes džiaugiamės kiekvienu 
musų gimtojo krašto progreso 
žinksniu, kiekvienu .Lietuvos 
žmonių laimėjimu ūkio, moks
lo ir meno srityse. Mums buvo 
labai malonu išgirsti ir apie ne
paprastą Lietuvos sportininkų 
pasižymėjimų Europos krep- 
šiasvydžio rungtynėse. Bet męs 
negalime simpatizuoti tiems, 
kurie.Lietuvos progresą trukdo, 
sukauątydąmi jos politinį bęi 
visuomeninį gyvenimą prie
spaudos ir prievartos pančiais,

♦“Gyvendami demokratinėj 
Amerikoje ir gerbdami jos 
valdžios principus, mes geidžia
me, kad ir musų gimtame krašte 
gyvuotą ląisvė ir demokratinė 
santvarka.
“AMERIKOS LIETUVIŲ KON- 
GRĘSO CHICAGOS KOMITE
TAS?4 

virš 2 milioįai organizuotų jau
nuolių. Kongrese buvo skaitoma 
daug pasveikinimų nuo žymių 
valdipinkų ir liberalų šioj ša
ly. Patsai Prezidentas Roosevel- 
tas sveikino Jaunimo Kongresą. 
Jis sakė, kad Jaunimo Kongre
sas atlieka svarbų darbą, supa
žindindamas jaunuolius su de
mokratijos procesais ir suradi
mui bodų, kaip ją palaikyti A- 
merikoje.

Buvo labai daug pas veikmi
ngų kongresui, bet čia tik kelius 
galima suminėti: Mrs. Roose- 
velt, Gubernatoriaus PhiUip F. 
La Follette, Milwaųkės Majoro 
Daniel W. Hoali, League of Wo- 
men Voters .organizacijos, Ho- 
mer Martin, Smedley Butler, 
Senato Lynn Frazier, Kopg- 
resmąno John T. Bernard, adv. 
Clarenėe Darrow, Assistant At- 
torney General of the Ųųited 
States, kongresmano Amlie, gu
bernatoriaus Horner, Michigan 
valstijos gubernatoriaus, Cor- 
dell Hull, Richard E. Byrd, 
Warden Lewis Lawes, Senato
riaus R.obert Wągner, New 
Yorko Majoro F. H. La Guar- 
dia, ir daugelio kitų.

šeštadienio popietį jaunuo
liai “kongresmonai” turėjo at
skiras sesijas įvairių problemų 
gvildenimui. Buvo Agrikultū
ros, Demokratinių teisių, Mokr 
slo, Darbo, Taikos, ir Recrea- 
tion ir Kriminalystės sulaikymo 
sesijos. ‘‘Kongresmonai’4 pasi
rinko kurias sesijas norėjo, ir 
jose dalyvavo. Sekmadienio po
pietį kongresmonai turėjo sayo

Delegatai nuo tam 
organizacijų, kaip 

delegatai, ūkininkų 
taikos organizacijų,

“kokųsųs.“ 
tikro tipo 
tai unijų 
delegatai, 
fraternalių organizacijų, /bažny
tinių organizacijų ir kitų, ląįkė 
savo atskirus “kokusus” — pa
sitarimus, kaip tos organizaci
ją gerinus galėtų kooperuoti.

Paskutinė sesija pirmadienio 
popiet padare galutinus nutari
mus ir nubalsavo įvairius bi- 
liuą, kurie buvo priįmti atski
rose sesijose. Taipgi, buvo pii- 
įjpta principų deklaracija.

Lietuvių jaunuolių irgi matė
si nemažai. Didžiuma jų atsto
vavo Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo jaunimo skyrių, gi 
kiti atstovavo ne-lietuviškas or
ganizacijas.

f. Ormąijas.

E LIETUVOS
Dideli šiais metais že
mėtvarkos darbai - Za

rasų apskrityje
Zarasai — žemės Tvarkymo 

Department© projektu šiemet 
numatyta išskirstyti vienasė- 

valsčiuje 
Kujtenių,

valsčiuje—Petkunų
Mazurkų, Mukulių

džiais: Antalieptės 
Tetervų, Volungių, 
Kalniškių ir Savičiunų kaimus, 
Degučių valsčiuje — Gudeliu, 
šukiškių, Gruštų I ir If, Zako- 
niškių, Dukiškių II, Pakerniš- 
kių, Vajesiškio II ir Pagrundų 
kaimus, Dusetų valsčiuje—čes- 
noviškių ir Vosiškių kaimus, 
Imbrado 
Mazūrų,
Nayjnkų II ir Jaųnejkių kai
mus, Salako valsčiuje—Grybiš- 
kių I ir II, Padvarnių, Bajorų, 
Asiuklčs, Nikiškių, Žeimių, Va
jesiškio, Pašerlnės, Katiniškių 
ir Burokiškių I kaimus ir Smal
vų valsčiuje—Sakalaukos ir Ci- 
ciliškių kaimus.

šiuos ir kitus žemėtvarkos 
(bendro .valdymo padalinamo, 
kelio pravedimo ir kt.) darbus 
dirba 5 matininkai.. Numatyta 
išskirstyti viensėdžiai 33.21 ha, 
likviduoti bendrų ganyklų 85 
ha, padalinti bendro valdymo 
31 ūkį 712 ha ploto, žemių pa
keitimus įvykdyti 32 ha ir į- 
yykdyti 6 kelių pravedimo by- 
la&

ATIDARYMAS 
NAUJOS BUDRIKO 
KRAUTUVĖS!

3409-11 S. KALSTEI) ST.
Vėliausios mados ir styliaus 
rakandai už prienamas kainas 
Kiekvienas pirkėjas aplaikys

GRAŽIĄ DOVONĄ!

Visi 1938 mados radios iš
krauti ant parodos: Philęo, 
Zenith, RCA Victor, General 
Electric, Grunow ir Radionąs

$50.00 nuolaidos už jūsų' 
seną, radi©

Naujos 1938K m. skalbyklos, 
Norge, Apex, Thor, Maytag, 
General Electric ir Crosley. 
Kainos po $39.50 ir aukščiau. 
EleRtrikinės Ledau.nės. Kai
nos sumažintos po $69.50 ir 
$99.50 lengvais išmokėjimais

Jos. F. Sudrik,
INCOgPORĄTĘĮ) 

3417-21 S. HALSTED ST. 
Tel. Bouleyąrd 70J0

Budriko programai: Nedelioj 
WCFL — 970 K. nuo 7:30 iki 
3 vąkąre.
Pąųejėliąis ir Pe.tnyčįomis W. 
A. A. F. — 920 K. kaip 5:00 vai. 
yąkare*
Ketvertais WHFC—1420 K., kaip 
7 valandą.
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Švenčių atostogose 
pas Augustinavičių

Negyvas žmogus paveikė 
šoferį.

Šventėms besiartinant kas 
gyvas rengias/ kur nors išvyk
ti. Vieni vyksta į miškus, ki
ti j farmas, kad tik 
miesto ir nuo jo 
bildesio.

Su tokia mintimi

toliau nuo 
nuobodaus

timi gamtos malone pasinau
doti šeštadienį, liepos 3 d. iš
sirengėme ir mes. Dvi šeimy
nos: p. Rudinsko ir p. P. Bal- 
ohuno .išsirengėme į 'kelionę. 
Tikslas nuvykti pas p. Au
gustinavičių į Benton Harbor, 
Miohigan.

Oras buvo geras, ne peršil- 
ias. Tad, ir kelionė, galima sa
kyti, buvo vien tik malonumas, 
žinoma, neskaitant tą negyvą 
žmogų su perskelta galva ant 
kelio.

ir su min- Jis paveikė tiek musų šofe-

r

i
SUSIRINKIMAI t

<

Garfield Park Liet. Vyrų ir Moterų Pašalpinio Kliubo mėne
sinis susirinkimas įvyks sekmadienį, 'liepos UI d.^ Da\vler 
Hali, 3989 W. Madison St., 1 vai. popiet. Visi nariai prašo

mi būtinai atsilankyti. -—M. Medalinskas.
Teisybės Mylėtoji^ Draugyste laikys pusmetinį ^susirinkimą sek

madienį, liepos 11, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St., 12 vai. dienos. Visi nariai .kviečiami dalyvauti.

—A. Kaulakis, rast.

,rį, kad jis nebeduso bevažiuo
ti greičiau ‘kaip 40 mylių. ] 

’ r.

Atvykome paftys pirmieji.
Pas Augustinavičių -pribuvo

me patys pirmieji. 4š čikagiš- 
kių- dar nieko neradome. Tik, 
Kiek -vėliau 'atvyko p. Mileris 
su žmona ir >po jo p. Augustas 
su žmona. Sekmadienio rytą 
pribuvo daugiau, jų tarpe p. 
J, Vilimas, pp. ©aiškiai ir iPo- 
-džiunai ir dar kas tai iš mar- 
ųuetteparkiškių. Tada, tik ir, 
prašidėjo švenčių dienos. Bu
vo diskusijos, buvo ir dainius. 
— p. Mileris automatiškai ta
pęs .dirigentu, paliepė lietuviš
kai dainai .nuaidėti per miškus. 
Taigi, apreikšti jog čia įr 'lie
tuvių esama.

>Ir taip, tad, padainavę, pa
viešėję, gerokai satilė'je įside- 
ginę praleidome tas trumpas 
•atostogas, ėfriėme rengtis ‘Vėl 
į Čikagą. 

■>
Pas p. Augustinavičių 

stogauti, galima sakyti, 
atsakanti <vieta. čia pat
ras, paskui šaltinis ir turi daug 
kambarių svečiams pernakvin
ti. Beto, geras patarnavimas 
ir nebrangus.

ato- 
visai 
eže-
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Miscellaneous
įvairus

(

Tėl. Victory ’4965 
STOGBENGVSTfi

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

BRĮBGEPORT rROOFING GO. 
3216 So. Halsted Street

m. ■•.. • m ii't.iiiw>.^.ii ■■■, ui.—n.- i..—» —.m.............

IEŠKAU DARBO Esu patyręs 
painteris ir popieruotoias.

JOE AUGA1TIS, 
1608 So. 50th Avė., Cicero, III. 

Tel. Oičero 2633.

Furnished Rooms
ANT RENDOS fornišiuotas kam

barys dėl vaikinų, merginų ar ženo- 
tų porų. Gali būti su valgiu. 1

. 1663 North Wells :St.
, JT, C. T,r ,k . ,--A.ęL Kįr'!J i.— 

FURNJŠIUOTI KAMBARIAI, 1— 
2 ar 3, Štymu apšildomi dėl vaikino 
ar ženotai porai be vaikų.

4442 So. Talman Avė.

ANT rendos kambarys dėl vai
kino. Didelis, 'švarus, su visais pa
togumais. 3246 So. Halsted St., po 
6:00 vakare.

Help Wanted—iFemale Business Chances
Darbininkių Reikia Pardavimui Bizniai

ŠILK SHADE MA^ERS; .patyru
sios tiktai; taipgi namų darbas.

King Portilier Co. 1
1414 So. Wabash.

PADARYSIU kambarius ! ‘ 
arba skiepe, vietoj mokesties atgy
vensiu renda. Praneškite — 

6921 Šo. Western Avenue.

stoge, 

Stanlęyį

. • - , 1,; ‘ :.m . . i j..« x t . j s i. i <. -• y » i

ČOAL
Anglys

(i '

RENDON fornišiuotas ^kambarys 
pavieniam ar Žbnotai porai. Yra 
garažas. 4029 So. Talman Avenue. 
'Pirmos lubos.

RENDON 2 ir vienas fomišiuoti 
kambariai; šviesus. Visi patogumai, 
$2.00 į nedėlią. 6833 So. Racine. 
Antros lubos.

PARENGIMAI

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

wilmington coal , 
! k nuo
M.75 IKI 56 TONUI

PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 
KAINOS BUS DAUG AUKŠTES- 

' KITĄ MĖNESI ‘
PRISTATYMAS MIESTE IR i 

iPRIEMIESČIUOSE
Tel. KEDZIE 3882

For Rent
JUSTICE PARK GARDENS 
Archer Kean Avenues, 

Tel. Willow Springs 10.
Turi Piknikam Daržą'parėndūdti per 
3 sekmadienius Augusto mėnesy; 
taipgi,per ’Labor Day ir daugelį šeš
tadienių arba naktų dėl Moonlįght 
piknikų.

' Mr. Jos. Lieppa.

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

Naktinis piknikas Kupiškėnų Kultūros Draugijos liepos 10 <d., 
7 vai. vak., Spaičič darže, Willow Springs, 111., priešais 0H 
HENRY svetainę. Pelnas Skiriamas Kupiškio laisvoms kapi- 
,nems.

Draugystės Lietuvos Kareivių (Cicero), piknikas rengiama sek
madienį, liepos 11 dieną, Pershing Road Darže, 6900 West 

. Pershing Road (buvusioji 89 gatvė). Pradžia 10 vai. prieš
piet. Visus kviečia atsilankyti. —Komitetas.

Naujas “Naujienų 
išnešiotojas 
Roselande

Skoliname pinigus ant pirmų, 
morgičių. 'Reikale atnaujfinimo 
inorgičių ateikite ir pasiteirauki- J 
te pirma pas mumis.

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

PASIRENDUOJA moderniškas bun- 
galow, dviejų karų garadžius,“Side 
Drive,” 5529 South Sacramėnto 
Avė., Chicago, III. Atsišaukite pas 
savininką A. J. Tupikaitis, “Oak 
Rose Tavern”, 6739- W. Roosevelt 
ROad, Berwyn, III., Phone Berwyn 
3166. - ' »

For Meals Aroirnd The Clock
f

1

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

Perimdamas i savo rankas, , f

“Naujienų” išnešiojimą, drg. 
Dilius prašo Boselandiečių at
leisti jei dėl permainos įvyko 
koks netikslumas. Dabar jau 
viskas tvarkoj, ir stengsiuos 
patarnauti kuo geriausiai. Jei
gu kas -norėtų '‘Naujienas” -gau
bi ;į namus, meldžiami ^pranešti 
Žemiau paduotu adresu, o rei- 
,'kalavimas -mielai bus atliktas.

--S. Dilis
10752 Prairie Avė.

|Urba Flower ■Shoppe;‘I Gėlės Mylintiems-—Vestuvėms—>
J

ANT RENDOS 4 kambarių fla7 
tas. Naujai dekoruotas, šviesus, ne
brangi renda, su maudynėm.

827 West 34th JPlace.

Ilgį? J

AlLbran ir konfitūrai sudaro įdomų priedą prie valgių. Paduo
kit jy pusryčiam su scrambled eggs ir laširiiukais, (arba su ‘karš
ta sriuba ir saladais pietum.

Javų maistas gali būt nebran
gus talkininkas šeimininkei, kai 
ji planuoja įdomius ir priimnius 
valgius.

Jus rasit taipgi pavartojimą 
alLbran virime esant idealia 
priemone suteikti reikiamo 
bulk,’kurio kai kuriem valgiam 
kaip tik ir stoka.

Pamėginkit all-bran muffins 
ir konfitūrus su scrambled 
eggs rytoj rytą. Arba, jeigu tu-, 
rit pusryčiam javų maistą ir 
Smetoną kaip nepamainomą val
gį, pamėginkit juos pietum su 
karšta 
badais, 
ceptas

sriuba ir triuškiais 
Trigubai išbandytas 
seka:
Al’.-Bran Muffins

sa-:
re-

i

Bankietams—Laidotuvėms— į 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

5 KAMBARIŲ -flatas rendon, nau
jai išdekoruotas. Renda $15.00. 
5240 So. Lowe Avė., antros lubos.

Personai
Asmenų Ieško

2 tableąpoons fat 
cup sugar

1 egg
1 cup all-bran '
% cup milk

1 cup flour 
y2 teaspoon salt Y 
2M> teaspoons baking powder
Išmaišykit shortening ir cuk

rų Smetonoj gerai; pridėkit 
kiaušinį ir plakit iki -pasidarys 
mišinys kaip smėtona. Pridėkit 
all-bran* ir pieną. fPersijokit mil
tus su druska ir baking pąude- 
riu; pridėkit prie pirmojo miši
nio. Pripildykit išteptas rieba
lais mtfffin petelnes apie >du 
trečdaliu ir kepkit .Vidutiniškai 
karštame pečiuje X4OO0F.) aliie 
80 minutų.

Gausit 8 didelius muffins (3” 
diametre) arba 12 mažų (2% 
diametre) . z ,

•Pastaba: Kai rūgštūs pienas 
arba ma’slionkos vartojama vie
toj saUldaus pieno, tai naudo- 
ikit y2 arbatinio šaukštelio so- 
dėš ir tik 1 arbatinį šaukštelį 
baking pauderio.

Pirmiausia, aš antrą kartą 
fdėkoju visiems žmonėms, ‘kurie 
dalyvavo mano “Benefit Par-

;Bet tuos žmones, kurie ma
no, Ifad aš 'automobilį nusipir
kau su tais pinigais — .prašau 
•nekalbėt, <ką nežino. Tas tbuvo 
mano karas prieš susirgimą.
^eįgu gaila jums tų paskirtų 

(Piri’įg'ų, tai prašau — ateikite 
antrašu 4609 So. Rockwėll St. 

■ir aš linksmai Atiduosiu tuos 
.pinigus. x

Jeigu sutraukų mano išlaidi? 
iš tų pinigų norite, ir tą gale-? 
siu duoti.

F. Jakubka.

STATYKITE!
Tegul jūsų rendų kvitos nuperka namą. Mes pastatysime ant jūsų į 
loto murinę English type rezidenciją, kuri norintiems bus pilnai, 
įrengta dėl 2 šeimynų taip pigiai, kaip $5,850.00. šiame name turėsite \ 
sau gražų flatą, o antro flatb renda apmokės visas namo išlaidas.; 
Statome visokios rųšies naujus ir taisome senus namus. Viską daro- j 
me ant lengvų išmokėjimų. Parūpinanti F.H.A. paskolas ant 10—15 
ar 20 metų. Padarome planus, duodame išrokavimus ir kitus pata
rimus veltuh Reikale kreipkitės prie

. JOHN PAKEL & C0.
■■ ■■f.VOTRAT. TlTTTT.nTVfl COXTRACTni?« .

A *8" A
PM>®KAV0Nė 

Andrejus Karalius
Kuris mirė 28 dieną-birželio ir 
palaidotas Bebos į, .o dabar il
sis šv. Kazimiero kapinėse, am
žinai nutilęs ir negalėdamas at- 
šidėkavot tiems, kurie suteikė 
jam paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo jį į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prašišalinimą iš musų 
tarpo,-reiškiame giliausi^ padė
ką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams. Dėkavojam ku
nigui, kurs atlaikė Įspūdingas 
pamaldas už jo sielą; dėkaVOr' 
jam graboriui S. P. Mažeikai, 
kuris savu geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydė
jo jį į amžinąstį, o mums pa
lengvino perkasti nuliūdimą ir 
rųpesčiuę,. dėkavojam gėlių au
kotojams. mišių aukautojams, 
grabnešiams, giminėms ir pa
galios dėkavojam visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylimas, sa
kome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę lieka:
Sesuo T>na Kaspąrienė, , 
rBrohs Jonąs Karalius, iRncnrvc.

IRI f-ti" B M IA 1 ^'unciara Gėles I Telegramų ųL U V LŠIH IV >Vi$as Pasaulio
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

•jfr Pągriibams
3316 So. iStalsted Street

Tėl. BOULEVARD 7314

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,1 
be vaikų, nevartoju svaiginamų gė
rimų, esu linksmaus budo. Meldžiu 
atsišaukti laišku.

1739 So. Halsted St. ’Box 652.

Sceley 9329 
Dr. K. Nurkaitiis

yra su
Dr. W. Pas , 

1747 W. Chicago Avė., 8519 Com- 
mercial Avė. Sq.. Chicago, III. Pri
taiko naujus .akinius ir pataiso se
nus. Valandos: 9 iki 9 vakaro.

MBS. ELIZABETH STADELNI- 
KIENĖ atvyko iš Philadelphijos, Pa. 
pas Balčaičius į ' Chicago. Ji nori 
susieiti Mike Markūną, Tkatras gy
vendavo Brighton ‘ Parke, ir Kas
tantą1 Sakalauską. ;Prašo atvykti pas 
Balčaitį, 3216 Sp. Emerald Avė.

JONAS GAUCZIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liępos /Z d., 4 vai. po pietų, 
•19Š.7 m., Sulaukęs -pusės amž., 
gimęs Telšių ąpskr., Gadunavo 
,n)iefitely.

.Apie^ikąj išgyveno 25 metus
•Paliko dideliame nuliudime 

moterį Brigitą. 2 sūnūs Stanis- 
Jūvą Ir Vladislovą, dukterį 
Kazimierą, .anūkus Richardą, 
'Bronį, <Raymondą ir Valterį, 
.žentą Napoleoną Skusevi.čius, 
marčias Sofiją ir Marijoną, 
uošvienę Antaniną Urbonavi
čienę, o Lietuvoje seserį Vero
niką ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
2436 West 45th St.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
liepos 12 <d„ 8:30 .vai. ryto iš 
namų i Diėvp Apvaizdos parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 4 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Gaučiaus gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir Suteikti 
jam paskutinį .patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę .liekame,
Moteris* Siinus, Dūkte, Anūkai, 

žentai ir /Giminės.
Patarnauja laid. dir. Thomas 
Barosko, Tel. Ganai 10285.

MNMMM

SIUSKnPER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria lietuves bankai

f

Remkite tuos, kurie

PAKYLUSIO Master’s vartojimas 
žodžio “AŠ Esu” yra Vibracijos Įs
tatymas, kurs gimdo TOBULYBĘ.

Žmonės aktualiai patiria tobulybę, 
i-kuVios jie trokštą, jeigu jie pajėgia 
suprasti ir vartoti didįjį kūrybos 
žodį “Aš Esu.”

.Jus -esat kviečiami atsilankyti ir 
pajausti pašaukimą į “MIGHTY 1 
AM PRESENCE;”

Temos: The .Power of the Spoken 
Word;

The Law of iLovc One Another;
“I AM” that “I AM”.
Mitingo laikas ir vieta /bus paskel

bta šioje skiltyje ateinantį šeštadie
nį. ’

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
ar našlės, moters be šeiniynos, vidu
jinio amžiaus. Aš esu vaikinas taip- 
;gi .vidutinio amžiaus, turiu .pastovų 
darbą. Rašykit laišką teisingai.
1739 So. Hąlsted St., Chicago, III. 

•Box 653.

Help Wanted—Female

/PATYRUSI MERGINA; abelnas 
namų darbas; pasilikti; geras na
mas; Beverįy 0148; 11143 So. Whjp- 
-ple. }

MERGINA; ąbėlnas namų darbaą; 
nėra virimo; nėra skalbimo; savas 
kambarys; geras namas; Hollycourt 
4888. ' - - t

.. .........   1
. f

PATYRUSI MOTERIS; lengva^ 
namų darbas; pasilikti;, padėti 2 
vaiįors prižiūrėti; nėra skalbimo; 
$7 pradžiai; Briąrgate 1117. i

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

REIKALINGA patyrusi moteris 
skudurų sortuotoja. (įeras mokestis,\ 
darbas ant visados. 1332 So. Millard 
■Street.

MOTERISj tyrinti patyrimo virti 
reikalinga dirbti virtuvėje.

671 West 14th Street.

x ...1 . .... ... ..... . 3

PATYRUSI MERGINA; gera virė
ja; namų darbas; bus apmokėta už 
kelionę dėl pasimatymų; $14,00.

HighlancU Park 2933.

PATYRUSI SKIRT FINISHER 
and Shįrt Maker.

GREENWAY LAUNDRY CO.
3210 Armitage. '

PATYRUSI mergina; abelnas na
mų darbas; išeiti; -nėra skalbimo; 
$8.00.

Rogers Park .0476.

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Keikia

REIKALINGAS antrarankis Ke
pėjo pagelbininkas kepykloj.

11932 So. Halsted St.

REIKALINGAS' patyręs • likierių 
pardavėjas į išdirbtą teritoriją. Ge
riausia propozicija, šaukite Mr. Mo
tei, Prospect 7008. I 'i

VYRAS FARM AI, pusės amžiaus. 
Turi turėt kiek patyrimo. šaukit 
Nevada 3912. ..... I . r

■ 4 1

REIKALINGAS bartenderys, .ne 
pijokas, iŠ ryto dirbti saliune. Nuo
latinis darbas. Gyvenimas ant vie
tos. 7132 So. Racine Avė.

Autoniobiles
1934 FORD COACH; nupigintas 

nuo $295 iki $225; Nevyberry’s, 1025 
North Clark.
" *   —v— - —   - ■ ■ ■ •. ,     — .

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, Visokio didžio su Coli, 
Baksais ir sinkom. Taipgi štorų 
ifikčefius dėl bile ‘kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo, 
•Pamatykite mus pirm negu pirksi- f-p IzifllT*

S. Ė. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269,

Business Čhąnces
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI TAVERNAS, geras 
kampas, nauji fikčeriai; kitas bjznis. 
Kreįpkitės <po 7 Vdl. vakaro. 8901? 
Archer Avejuue.

■" 1............................... "l" 'Y " 1 " Į

PARDAVIMUI Pirmos Klasės Pa
kery Shop, įrengta su vėliausiais 
įrengimais. Parduosiu su .paaūkavi- 
mu. Pasitraukiu iš 'biznio.

■Lafąyette 6284.
.'Klauskit V/alterio.

< ’.!*•■ .i. . „ _ y J

GROSERNĖ — Greitam pardavi
mui, arba parduosiu >vien fikčetius.^ 
Parduosiu Už $150:00. Einu į Tavern 
biznį. Atsišaukite greitai. 'Nepraleis
kite progos.

4537 So. ‘Paulina St.

RENDON TAVERNAS, $25,00 -į 
mėnesį- Biznis Išdirbtas vft*š 3 metų.;

5418 So. Wentworth Avę.
,■ . .... _ ,. _ A >
1 II . ... 11.11. .. 1. u>ll 1. .. .1 .

PARSIDUODĄ TAVERNA ir li
kerių Storas sykiu. Pilnai įrengtas 
su visais ;patogurhais. Tuti būt ^ar-, 
duotas greitu laiku. iBiznis išdii’btas; 
per daug -metų. ;Kas nori gali pirktii 
su tisu namu.

2710 ‘West 59th ;St.
...................... . |||||r/..... i,........................................--r-rir- jfii i j - i ‘ ‘

PARDAVIMUI TAVERNAS, se
niai išdirbta^, /maišytų tautu apgy
venta. Parduosiu pigiai. Kambariai; 
užpakaly, šaukite Spaulding 4683. .

PARDAVIMUI ROZAlNN TA
VERNAS. Lietuvių apgyventa, gra
žiausia vieta, didelis Paras tir icock- 
tail kambarys. Parduosiu pigiai ar
ba parenduosiu.

807-809 West 31st St.

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

5617 West 63rd Place. '

PARSIDUODA ‘BUGERNĖ ir Jyro-į 
sėmė, pilnai drengta, lietuvių -kolo-, 
nijoje. Priežastį pardavimo patirsite’ 
ant vietos.

4504 So. Washtenaw.
■

PARSIDUODA Tavern labai 'pi-j 
giai. Priežastis — važiuoju ant fer
mos. 832 W. 33rd St., Boul. 0951. ’

PARDAVIMUI grosernė; biznis; 
išdirbtas per daugelį metų. Nupirk-, 
aite už tįisingą pasiūlymą.

3681 So. Union Avė. į

RODHAUZĖ ir ekstra trobėsis; 
10 akerių žemės; vaisiniai medžiai; 
gera vietą; pardavimui arba mai
nams. Savininkas mažame katedžiu- 
je — F. Blinstrųp, 8800 West 95th 
St., Palos Park, 111.

PtARSIDŪODA TAVERNAS. -Gra-i 
;žiaii'įrengta& ; Graži vieta.,- -Parduo
siu - pigiai,*-nes turiu apleisti mies
tą. 2919 West 59th Street.

.PARSIDUODA HARDWARE 1 
PAINT krautuvė, labai pigiai, g 
roję vietoje, Visokių tau|ų aptfyve 
ta, o daugiausia, lietuvių* Priežasi 

ivipio 2 .bizniai.
1421 So. 49th CL, Cicero, 
o -kitas biznis 1265 West 

Madison Street.

TAVERNA ix RESTAURANTAS
MERGINA: namu darbas: papras- | pardavimuį pigiai. Prie Jackson

Namai-Žemė Pardavimui
PAUL M, SMITH and COMPAL 
Real Estate, Loans and Insuran

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom r 

mus, lotus, biznius ir farmas; inši 
rinajhe namus, rakandus ir aul 
mobilius. Taipgi turime daug ge 
namų pardavimui arba .mainymui 
gerus bargenus; greitas ir teising 
patarnavimas. Reikalui .priėjus kr 
pkitės •

4691 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2*ros lubos su J. J. Gris

PARSIDUODA .BIZNIAVAS N 
MAS, Storas ir 2 flatai su šklej 
Tas pats rendauninkas laiko tav 
na apie 3 metai. Pilna kaina $3,5 
Lengvais išmokėjimais. Taipgi k 
bargenų.

S. MICKEyiCE and CO.
6816 So. Westem Avenue 

Hemlock 0800.

PARDUOSIU PIGIAI 2 reziden 
jūs i namus gerame stovyje, ai 
mainysiu ant bizniavo namo.

Anna Barisas 
5958 So. Weritworth.

H0WĘ, arti CENTER; 2 auk 
medinis; Storas ir 3 flatai. Id< 
vieta tavernai Geroj padėtyj. ] 
čium apšildymas. Greitam parda 
■mui $3,509; ,% .cash.
i Longbeach 4104.

7 KAMBARIŲ katedžius ant 
pėdų . loto. 4 karų garažas. Vii 
kieto medžio grindys. Besementas 
ifurnaso apšildymas.

2508 W. Pųrshing Road.

MEDINIS NAMAS; konkryto 
matas. Du po šėšius kambarius i 
tai; .naujai išdekoruoti; nėra tam 
kambarių. Barnė, daržinės. Dufc 
pasiūlymą. 'Randasi -prie 47 h W 
lace gatvių. Gera transportac 
Arti parko. Telefonas Vincem 
5071.

JA

^PARSIDUODA lotai po vieną 
,ba daugiau, arba išsimaino ant b 
galow duflečio ar cotta^e.
.0542 So. .Talman. Republic 944

PARDAVIMUI arba mainymui 
lėtas auzų South Sidėje. AtšUaul 

4501 So. Ashland Avė.
Tol. Boulevard 0307.

MXRQŲEm*E -PARKE
2 f lėtų : medinis namas po 4 kt 

tbariuą, karštu vandeniu ŠUdorr 
[Lotas 50 pėdu. Kaina $$,500. Turi 
visokių kitokių bargenų, namų 
farmų. mainymui arba pardavimi

C. P. BUR0MSK18, 
2502 West <69th Bt. 
Tel. Grovėhill 9306.

PERKAM, 'PARDUODAM, M 
NOM NAMUS, .TA'RMaB, 
Morgičius, Visokius fomius Am< 
)kąj dr iLietuvųj. Kas ’Jcą turite -p 
duoti arba norite pigiau .piifkti, ki 
pkitės ypatiškai ar laišku pas

C. P. SUROMSKBS and GO. 
J25OŽ West IJ9th ^Street 

Tei. .'Grovehfn ’Osoe.

PARSIDUODA NAMAS Su g 
sernės 'biznių, afba mainysiu i 
mažo namo. 8425 So. (Union Avc

’PI’RKLT /Floridos žemę ;Inv< 
nientui. Tik $5.00 akeriui. Arti < 
narna City. ‘Rašykit F. ‘B. Nilu 
■Bay Minette, Ala.

BRIGHTON .PARK-; 4 rflatų r 
rinis parsiduoda pigiai. AtšiŠaul 
6820 So. Campbell Avė., 2-ros lul

BIZNIAVAS namas — 5 flatų 
4 kambarius. Noriu įmainyti aut t 
žesnio. ?Geras pekamei, Hardwf 
Cleaning. .Šaukite

Hemlock 0707
. ......................... ■ ■ . .....

TARSIDUODA MA/R0UET 
i PARKE 5 fintų ąpartmentaą, tik 
'$18,600.00. Medinis cottage 7 'kani 
eių, $2950.00.

Brighton Parke :5 'kambarių mf 
nis cottage, $12WK00.

-Bizniavus namas, 'biznio reanl 
^IjSOOiOO. Taipgi -mūrinis namas 
gerai einančiu ta varno ;biznių, u 
roj vietoj, Igbai, pigiai.

Rašykite: CHARLES URNIGH 
56 West Washiūgton K t., Roūm 4

•  ..... — ............ ..................... —— ■
PAAUKAUSIU savo majU.'kab 

žiu; 2 karų garažas. Pilna 'kai 
$2600.00.

7238 So. Claremont Avenue.

•PABUDAVOSTME 5 kamba 
buogalow ant jūsų loto, 68860(00.

Taisome senus, dedame nanj 
fundamentus, stogus ir sidingus 
šokių rųšių. J. LTLEIKA,

4743 4So. Maplowpod Avė.
’ Vrrginia 2911.

5 kamba

Tabako Krautuves
.Tobacco Storiui

MAX KOHN—Turim -rusišką, -ti
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Federacija Chicagoj 
Organizuoja Ofisų 
Tarnautojus

Studentų gegužine 
neįvyksKupiškėnai nori 

tvoros ir sargo 
kapinėms

Sebn 
buvo

nusikaltėlis 
mokykloje

Įsteigė Tam Tikslui Office Em- 
ployees Union, Lokalų 20,732

žvėrišką 
minutes

Tokias, tad mintis sekmadie
nį veik» visi stipinai pareiškė. 
Visi pageidąvo, s kad Lietuvių 
Scenos Mylėtojų Ratelis pradė
tų veikti, nes spėkų yra pąkah- 
'kamai. Taigi, tiek šiuo sykiu, 
lauksime veiklos.

Scenos Mylėtojų 
daisė buvo labai 
Statydavo visokius 
kus veikalus.? Bet,

Pradės Veikti, Neš Pageidauja 
Nariai17 Metų Berniukas, Pasižymė

jęs/Mokinys, Užpuolė 9-nių 
Metų Mergaitę, Ją Sunkiai 

Sužalojo ir Išniekino

Rytoj Žagariėcių 
gegužinė

Tam tikslui ši vakarą rengia 
Pikniką

PERGALĖ GEORGIJAI*— Finalas 100 metrų lenktynių National Amateur Athletic Union lengvos atletikos varžy 
itinėse, Marąuette Universiteto stadione, Milwaukee, Wis. Lenktynes laimėjo Perrin Walker iš Georgią- Tech" Uiti 
versiteto (trečias iš kairės). NAUJIENŲ

ii®
■

■ moteris ir vieną vyrą. Jie pri
sipažino leidjg sumesti įurnų 
septynis neleistinus balsūs. 
Juos nubaudė po $100/ ;

Nubaustieji yra: Mrs. Kate 
Piegare, 701 Miller g., repubr 
likonų teisėja, Julia Gnesto, 
940 W. Polk g., demokratų 
teisėja ir Anthony Faticate, 
637 S. Aberdeen, republikonų 
teisėjas. Jie visi veikė dvylik
tam warde, septynioliktam pre- 
cinkte.

ar kiti
Anaip

Pranešame, kad dėl susidė
jusių aplinkybių Lietuvių Stu
dentų Kliubo gegužinė, kuri 
turėjo įvykti šįvakar Dam
brausko farmoje atidėta. Ka
da bus paskirta diena praneši
me. S.

some 
kad

. Kam nemiela draugišku
mas, kas nenori vasaros metu 
miškuose po atviru dangumi 
su viens kitu sueiti ir draugiš
kai vieną kitą valandėlę pra
leisti. Visiems malonu drau
giška kalba, malonu ir bend
romis mintimis pasidalinti.

Be tų čia jau paminėtų 
privalumų pas žagąriečius jus 
rasite ir kūno' bei dvasios pa
stiprinimą. Čia jus galėsite 
vieną kitą stiklinę putojančio 
Alučio išsigerti ir užsiksti. Bus 
ir muzikai Tad, proga ir pa
sišokti. Kaip matote, čia tokia 
proga, kokia kaip tik apšimo* 
ka pasinaudoti. Taigi važiuo
kime aukštaičiai, nesilike ir 
žemaičiai.

VEDA TARDYMĄ — John 
H. Lindsay, federalės darbo 
tarybos “egzamineris,” prieš 
kurį Detroite-eina tyrinėji
mas kaltinimų prieš Fordo 
bendrovę už automobilių u- 
hijos organizatorių sumuši
mą. Acme Photo

Šįvakar School salėje, ties 
48th ir Honore Street, įvyks 
masinis mitingas, kurį šaukia 
skerdyklų C. I. O.unija, Uni
ted Packįng House Workers 
Industrial Union,, ✓Mitingas prasidės 8 vai. va
kare. Svarbiausiu kalbėtoju 
bus Van A. Bittner, Chicagos 
rajono plieno darbininkų or
ganizavimo direktorius ir plie
no streiko

United
Workers
Chicagoje 
organizuotis nepilnai du 
nėšiai laiko atgal.

Kalbės plieno streiko
Chicagoj Van A. Bittner

visuomene: jūsų 
musų parengime 
pagelbės įvykinti 
kuriuos Kupiškis 

atlikti. Visus,

Moteriškė 79 Metų 
Pavirtusi, Pasilaužė 

Koją - Mirė
Viena senelė 79 metų 

žiaus, gyv. 2/)53 West 19 
vėj, eidama ( per kambarį 
virto ir palaužė dešinę koja. 
Tai atsitiko birželio 26 d., o 
vakar naktį ji pasimirė ap
skričio ligoninėje. Ji yra Mary 
Zitka.

IŠTĖAUKĖ MOTERIŠKĘ Iš EŽERO — “Muchi,” 90 sva
rų Belgų veislės šuo, kuris pastebėjęs moteriškę vandeny
je, ties North Avenue, Chicagoje, šoko į vandenį ir ją 
ištraukė. Ji jau buvo negyva. Šuo priklauso chicagiečiui 
Ahdrevv Folin.

Chicagos Darbo Federacija 
neseniai pradėjo organizuoti o- 
fisų tarnautojus į amatinę uni
ją, Office Employees Union, 
lokalų No. 20,732. Federacija 
įsteigė lokalų, pradėdama vajų, 
kuriam vadovauja generalis 
Chicagos amatinių unijų orga
nizatorius Harry E. O’Reilly.

Unija jau turi būrelį narių. 
Jos sekretorė Florence E. 
Cooke skelbia, kad dabartiniu 
laiku dedamos pastangos pil
nai suorganizuoti penkias stam 
bias raštines ir su darbdaviais 
pasirašyti kontraktus, kaipo 
pavyzdį kitiems samdytojams 
ir tarnautojams. . ,/

Unija nori pakelti atlygini- 
ųią, sutrumpinti valandas ir pa
gerinti darbo sąlygas. Suinte
resuoti asmenys gali gauti pla
tesnių informacijų apie uniją 
nuo Chicago Federation of La- 
bor, 20-tam aukšte, Furniture 
Mart rūmų, ties 666 Lake Shore 
Drive. Telefonas Superior 5300.

(Sp)

400 METRŲ ČEMPIONAS—Ray Ma’ott, prie finalo juostos, laimėjęs 4$$ me
trų lenktynes National Amateur Athletic Union lengvos atletikos varžytinėse, ku
rios įvyko Marąuette Universiteto stadione? Antrą vietą laimėjo Bob Young,* tre
čių — Charles Belcher Jr., — visi trys (ir Malott) iš San Francisco. r
' NAUJIENŲ ACME PHOTO

Po $100 Baudos Už 
Rinkimų Suktybes

' Ketvirtadienį apskričio tei
sėjas Jarecki nubaudė tris pra- 

nuo ko ji eitų rinkimų teisėjus: dvi

Jaunas 
aukštesniojoj 
skaitomas geriausiu mokiniu 
Turėjo pagyrimų laiškus u? 
fdotball ir baseball žaidimus 
Dabar ėjo vasarinę mokyklą 
kad pasirengti aUkštąjai mo- 
kylai, į kurių jis rengėsi įsto
ti ateinantį vasario mėnesį.

Nukentėjusios mergaites tė
vai su berniuko tėvais gyve
no draugiškuose santykiuose. 
Gyveno netoli vieni kitų. Mer
gaitės vardas neskelbiamas.

MĖGIAMIAUSIAS AMERIKOS SPORTAS — Dalis 40,000 minios, Wrigley Field stadione, Chicagoje, kur vyksta base
ball lošimai komandos “Cubs” su kitomis American lygos komandomis. Baseball yra tautinis, ir mėgiamiausias Ameri- 
kos sportas. Cubs dabar stovi American lygos trečioj vietoj, o National Lygos komanda — Sox, pirmoj.

/ > ; ( NAUJIENŲ — Acme Photo.

tvėrimui is pastatymui name
lio sargui. Aptvėrimas kainuos 
brangiai, nes reikės taip ap-r 
tverti, kad kerštininkai nega
lėtų kapinių griauti. Be to, gal 
reikės ir sargą užlaikyti.

Visiems įrengimams reikia 
daug pinigų, o Lietuvos žmo
nes jų neturi. Tad mes, t maty
dami . reikalą, su visuomenės 
pritarimu pasiryžome jiems 
pagelbėti.

Gerbiamoji 
atsilankymas 
labai daug 
tuos darbus., 
yra užsimojęs 
kaip senus, taip ir jaunus, pra- 

atsilankyti. Užtikrinam 
visi bus patenkinti.

Rengimo Komiteto vardu 
P. S.

kritusi be sąmonės. Tada jis 
nudraskęs drabužius ir išnie
kino. Kiek atgavusi sąmonę, ji 
pradėjo su juo kovoti. Jis ta
da pasigriebęs aispikį ir ėmęs 
jų badyti. Klyksmų išgirdusi 
atėjo į beismentų ir jo motina 
Eva Ardalean, Jis tada pagrie
bęs mergaitę ir užmetęs ant 
anglių išdegulių krūvos už pe1- 
čiaus. Motina kiek apsidairiu
si ir nieko nepastebėjusi vėl 
išėjo. O kad nenugirstu mo
tina mergaitės dejavimų, jis 
smogęs į galvų su replėmis 
(monkey-wrench). Be to, prisi
pažino jis, kad kojas ir rankas 
supiaustęs su žirklėmis. Tą sa- 

darbą jis atlikęs į

Roseland—Ftosėlando Lietuvių 
Ratelis ka- 
populiarusi 

drama t iš
ūžėjus de

presijai, buvo priverstas ku
riam laikui sustoti, sukęsis. Ki
taip tariant, buvo padėtas ant 
lentynos. ■ r

Bet, štai, gerėjant laikams, 
pradeda rodytis ii* musų rate
lis. Jis, kaip matote, dar gyvas, 
jo ašis—p. Br. Liutkevičius 
stiprus, ir pirmininkas p. J. 
Pučkorius sveikas ir turi dar 
gerokų dožų pep 
jo stipinai kuo blogesni? 
tol, p. S. Dambrauskas, 
Šimkus, p. A.’ Jocius ir 
taipgi, dar visi stiprus.

Tokioms dar: sąlygoms 
tų ratelį sekinądienį, liepos 3 
d. nuėmę nuo lentynos, pasi
stengėme jį nuvežti į Thorn- 
ton miškus, ki?r‘ gerokai nu
plovus, pripažintas visais at
žvilgiais atsakančiu musų gy
venimo reikalavimams. Tad, 
tikėkite, kad ateityje tas rate
lis ims suktis. '

šįvakar Spaičio Darže, (Sha- 
dy Tree Inn) įvyksta naktinis 
piknikas, kurį rengia Kupiškė
nų Kultūros Draugija. Visas 
parengimo pelnas yra skiria
mas įrengimui laisvų kapinių 
Kupiškyje ( o ne žažgarėje, 
kaip buvo ankščiau minėta).

Kapinių reikale sunkiausias 
darbas jau yra padarytas, že
mė nupirkta ir išgautas svei
katos departamento leidimas. 

Senas Antanas Dabar reikalingi pinigai ap-

- z;•y •

.. JBi

Garbingo Mokinio Žvėriški 
Darbai

Prisilažino Prie Kaltės t ■ • ■
■Vežant į nuovadą policijai 

tekoį jį budriai saugoti nuo mi
nios/ kuri rinkosi būriais ir 
jam grąsino. Nuovadoje prie 
kaltės prisipažino. Jis pasisakė, 
kad mergaitei įėjus į beismontų, 
jis ją tuoj puolęs ir smogęs 
geležgaliu į galvą,

vaidas.
Packing House 
Industrial Union 

turi 15,000. Pradėjo 
m ė-

Roselando Lietuvių Šįvakar Skerdyklų
Scenos Mylėtojų
Ratelis

Chicagos jaunuolių gyveni
me dar viena auka. Į vakar iš
auštant, naktį 17 metų berniu
kas,: pasižymėjęs Nicholas Senn 
aukštesniosios mokyklos moki
nys John Ardelean užpuolė 'de
vynių metų amžiaus mergaitę, 
ją sunkiai sužalojęs, išniekino. 
Tą žvėriškų darbų jis . atliko 
Edgewater apartmentinių na
mų beismente, prie 2724 Glen- 
lake avenue, kur jo tėvas yra 
namų prižiūrėtoju.
Mergaitė Atrasta Nuoga Be 

Sąmonės
Mergaitę atrado beismente 

nuogą ir be sąmonės nusikal
tusio berniuko tėvas Sam Ar
delean. Ji gulėją ant anglių iš- 
degulių krūvos aukštelninka. 
Nugaroje padaryta penkiolika 
žaizdų, o krutinėję astuonios. 
Galva visa sudaužyta geležies 
įrankiu, žaizdos gylios. Gydy
tojai mano, kad bus ir galvos 
kiauras sutruškintas.

VISA ŠEIMYNA NAUJIENŲ
44 PIKNIKAN!tfrlfgLjL nuGPiucio s d., isst 

iF/ra jLsunset daržeV J \ WB r 135-TH IR ARCHER AVENUE
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MYK. K. ČIURLIONIS
Lietuvių tauta jau turi ir to

kių menininkų, savo tautos dva
sios reiškėjų, kurie yra plačiai 
žinomi ir aukštai vertinami to
li už Lietuvos sienų. Vienas to
kių menininkų yra genialusis 
lietuvių dailininkas, tapytojas ir 
muzikas Mykalojus Kastantas 
Čiurlionis. Kam iš lietuvių ar 
svetimtaučių yra tekę laimės 
matyti jo kurinių, tas, galima 
sakyti, visą gyvenimą nebeuž
mirš jų padaryto gilaus įspū
džio. Apie šj genialųjį musų

MykiaJojus K.
rašiusi ir įvairių tautų užsienio 
spada. i

Mykalojus Kastantas Čiurlio
nis gimė 1875 zm. rugsėjo 10. 
(23) dieną Varėnos miestelyje, 
Trakų apskr., vatfgoninko šei
moje. Nuo 2-9 metų amžiaus jis 
augo labai gražioje vietoje, ant 
Nemuno kranto, Druskininkuo
se, kur jo tėvas buvo persikė
lęs vargoninkauti. Dar vaiku 
būdamas, parodė didelius mu
zikos gabumus. Pirmąjį muzi
kos mokslą įgijo iš savo tėvo 
vargoninko, o sulaukęs 14 me
tų įstojo Plungėje į kunigaikš
čio Oginskio orkestrą, čia be
dirbdamas, jis prądėjo rašyti 
muzikos kompozicijas ir piešti 
gamtos vaizdelius. Kunigaikštis 
Oginskis, patyręs didelius M. 
K. čiurlionies gabumus, 1893 
metais jį pasiuntė į Varšuvą 
toliau muzikos mokytis, ir čia 
jis išgyveno 7 metus. Varšuvo
je Čiurlionis studijavo muziką 
ir tapybą, daug skaitė mokslo 
veikalų ir dailiosios literatūros 
kurinių. Baigęs konservatorijos 
kompozicijos skyrių, Mykolas 
Čiurlionis gavo pasiūlymą būti 
naujai steigiamos Liubline mu
zikos mokyklos drektorium. Ta
čiau jįs nuo to pasiūlymo atsi
sakė ir, Varšuvoje gyvendamas, 
vertėsi privačiomis muzikos pa
mokomis ir pats toliau tobuli
nosi 
rašė 
ema 
skio 
pirmą premiją. Už antrąjį or
kestrui kurinį “Polonezą” O- 
ginskis jam davė, lėšų vykti į 
Leipcigą toliau studijuoti mu
zikos. Leipcige jis stropiai stu
dijavo muziką, domėjosi filoso
fija ir pats parašė nęmažai 
muzikos kurinių.

Sugrįžęs iš Leipcigo į Varšu
vą, M. K. Čiurlionis vertėsi mu
zikos pamokomis ir studijavo 
tapybą. Tuo metu jis stipriai

muzikoje. 1901 metais pa- 
simfonijos orkestrui po
liškas,” už kurią Zamoi- 
vardo konkurse laimėjo

riniais. Turėdamas didelį talen 

tą ir nepaprastą vaizduotę, ku
ri, pasak P. Galaunės, netilpo 
meno mokyklos dėstymo rė
muose, M. K. Čiurlionis moky
tojų patariamas, paliko moky
klą ir ėmėsi savarankiškos kū
rybos. Tuo laiku jis sukurė 
šiuos žymiuosius savo ciklus: 
“Pasaulio sutvėrimas” (13 pa
veikslų), “Zodijako ženklai” 
(12 paveikslų), “žiema” (8 pa
veikslai), keletą mažesnių cik
lų ir atskirų paveikslų. t Tuo 
pat laiku jis rašė simfoninę po-

dailininką yra gana daug jau emą “Jurą,” harmonizavo lie-

Čiurllonis 
tuvių liaudies dainas ir veikliai 
dalyvavo Varšuvos letuvių kul
tūriniame gyvenime; jis suor
ganizavo Varšuvos lietuvių 
draugijos chorą ir buvo jo ve
dėjas. 1907 m. M. K., Čiurlionis 
įsikūrė gyventi Lietuvos sosti
nėje Vilniuje, kur iš pat pra
džių energingai ėmė dalyvauti 
lietuvių kulturiniuose žygiuose. 
Jis dirbo Lietuvių Dailės Drau
gijoje ir dalyvavo jos rengia
mose parodose, suorganizavo 
lietuvių chorą ir jam vadovavo, 
stengėsi įkurti konservatoriją. 
Vilniuj gyvendamas, jis pabaigė 
rašyti simfoninę pomą “Jurą.” 
šis vėlybesnės romantikos sti
liuje parašytas ir dideliam sim
foniniam orkestrui taikomas 
kūrinys yra didžiai turiningas, 
idėjingas, vieningas savo kons
trukcija ir labai įdomiai instru- 
mentuotas. Šis kūrinys lietuvių 
simfoninės muzikos literatūroje 
užima* pirmąją vietą.

1908-1909 m. M. K. Čiurlio
nis gyveho Petrapilyje, žymiau
sieji rusų dailininkai buvo suža
vėti jo kuriniais ir jį kvietė 
dalyvaut įvairiose savo prodo- 
se. Įtemptas darbas pakirto M. 
K. Čiurlionies sveikatą, jis su
sirgo sunkia* nervui liga ir 1911 
m. balandžio 10 d. mirė. Palai
dotas Vilniuje rasų kapuose.

M. K. Čiurlionis yra daug 
keliavęs po žymiąsias meno ir 
gamtos grožio atžvilgiu vietas. 
Visa tai, be abejo, jo talentui 
turėjo didelės reikšmės. Tačiau 
savo genialiajai kūrybai įkvė
pimo jis sėmėsi iš savo tėvy
nės Lietuvos gamtos ir jos liau
dies meno. Jis taip pat yra 
daug keliavęs po Lietuvą ir at
sidėjęs studijavo lietuvių liau
dies dainų melodijas ir lietuvių 
liaudies meną; ypač nuostabaus 
savotiško grožio kupinus lietu- 
iškus kryžius. Jis pirmasis su
prato ir iškėlė didelę lietuvių 
liaudies meno vertę ir reikšmę. 
“Laudies menas turi būti musu
meno pamatas, — rašo M. K

iš jo turi iškiltii

meno skyriuje 
čiurlionies kuri-.

M. K. čiurlio-

Čiurlionis, — iš jo turi iškiltii 
savotiškas lietuvių stilius, jis 
yra musų pasididž&uvima's, nes 
tas gražumas, kurį turi savyje, 
yra grynas, savotiškas ir išim
tinai lietuviškas. M. K. Čiurlio
nis buvo labai produktinkas kū
rėjas: jis per ‘savo, palyginti, 
trumpą gyvenimą sukurė apie 
280 paveikslų ir apie 130 mu
zikos veikalų (kiti sako, kad 
M. K. Čiurlionis yra sukūręs ar
ti tūkstančio didesnių ir mažes
nių kurinių. Daug jis pats jų 
Sunaikinęs, daug išdalinęs pa
žįstamiems ir bičiuliams, (šiuo 
metu M. K. čiurlionies Galeri
joje, Kaune, Vytauto D. Kultū
ros Muziejaus 
yra* 274 M.’ K.
niai).

Nagrinėdami 
nies kūrybą idėjiniu atžvilgiu, 
matome joje tris svarbiausius 
autoriaus • siekimus: Kurėjų- 
Kurėjo, Karalių-KaraliaUs (Re- 
xo) ieškojimą; savęs, savo kos
minio “aš” ieškojimą (ėjimaš 
prie šventyklos) ir pasaulio, 
kaip dviejų pradų: gero—švie
saus ir pikto — tamsaus vaiz
davimą. Kai kuriuos savo- kuri
nius M. K. Čiurlionis pavadino 
muzikos terminais — sonato
mis, preliudijomis, gugomis... 
Dėl to, kad juosė, pasak.P. Ga
launės, vaizduodamas kosmiš- 
kus pasaulio ir gamtos reiški
nius, tvarkė juos pagal tam 
tikrą eilę, pagal jų raidos sta
dijas, bet anaiptol ne dėl to, 
kad butų manęs, jog tuo jis 
siekia dviejų savo prigimtyje 
skirtingų* meno šakų — muzi
kos ir tapybą—- sintęzės. M. 
K. Čiurlionies kūryba pasižymi 
nepaprastu formos originalumu, 
giliu harmonijos ir grožio pa
jautimu, kolorito švelnumu ir 
grakštumu. Dėl šių ir kitų sa
vybių M. K. čiurlionies kūryba 
laikoma ne tiktai genialia, bet 
ir atstovaujančią lietuvių tautos 
budo savybes, Savo kuriniuose 
Čiurlionis ne kartą iškilo į kū
rybos aukščiausias viršūnes, ro
dos, norėdamas susilieti su vi
sata. Bet tie jo pasikėlimai kaip 
tiktai stipriausiai jį sieja su 
Lietuva*, su jos gamta, su jos 
pilka padange, su lietuvių tau
tos sielos lirika, liūdesiais ir 
viltimis, kurias Čiurlionis taip 
gražiai išreiškė preliude Vy
tyje ir Karalių pasakoje. Mums, 
lietuviams, kaip ir svetimie
siems, Čiurlionis, pasak V. Kai
riūkščio, visuomet bus genijus, 
kuris nauja Ir originalia, kilnia 
ir subtilia forma kalbėjo apie 
žmogaus liūdesius ir džiaugs
mus. Dėl įto jis ir bus brangi
namas meho istorijoje.* O mums, 
lietuviams, Čiurlionis yra dar 
brangesnis, kaip lietuviškos, 
tautinės dvasios gyvybės liudy
tojas, tos dvasios atgijimo skel
iąs. Tsb.

PRIŽIŪRIMAS DARBININKŲ
DRAUDIMAS NUO NELAI

MINGŲ ATSITIKIMŲ

Paskutiniu metu draudimo 
nuo nelaimingų atsitikimų ka
sa per savo kontrolierius in
tensyviai tikrino Kauno ir pro
vincijos pramonės įmones bei 
darbavietes ir žiurėjo ar visi 
darbininkai yra apdrausti nuo 
nelaimingų , atsitikimų. Ligi 
šipl jau patikrintos Kauno, Uk
mergės, Šiaulių,. Kybartų, Vir
balio, Panevėžio ir kt. pramo
nės įmonės. Kai kuriose įmo
nėse buvo rasta neapdraustų 
dąrbininkų. Tų įmonių savinin
kai buvo perspėti,, kad tuojau 
apdraustų. Pasitaikė ir tokių, 
kurie po perspėjimo nedraudė;

baudomis ganizacijų vadų

ŪKININKAUJA ŠIAURINĖJ MISSOURI — Du įdomus ti
pai ūkininkų ties Cottonwood Point, šiaurinėje Missouri • 
valstijos dalyje, kur yra nemažas skaičius lietuvių ūkinin
kų. Ir moteriškė ir vyras yra po 79 metų amžiaus.

. . NAUJIENŲ — Tribūne Photo

“KAS YRA KAS” LIETUVIU PASAULYJE

medžiagą

taip pat 
pageidau-

Lietuvos valstybiniam ir kul- dytojų, advokatų, valdininkų 
turiniam gyvenimui plečiantis, 
jaučiamas būtinas reikalas tu
rėti vienoje vietoje visų musų 
veikėjų biografijas, turėti to
kią knygą, kurią tvisi kultūrin
gi kraštai seniai jau turi, ame
rikiečių ir anglų pavyzdžiu 
“WH0’S WH0”.

Ne kartą jau buvo apie to
kią knygą kalbama Lietuvos 
spaudoje ir Amerikoje. Visi 
jos pasigenda, bet lig šiol ne
buvo, kas rimtai susirūpina su
rinkti jai reikalingą 
ir išleisti.

Amerikos lietuviai 
tokios knygos seniai
ja. Ji butų savo rųšieš lyg ir 
istoriškas paminklas netik Lie
tuvos nūdienos veikėjams, bet 
taip pat ir Amerikos lietu
viams, kurių tarpe yrą didėlis 
skaičius žmonių, prisidėjusių 
prie kultūrinio Lietuvos kilimo 
ir prie, politinio jos susitvar
kymo. ;

Tokią knygą pasiruošė* išlei
sti Kaune “DIENOS” redakto- 
irus p. J. Petrėnas, suorgani
zavęs tam reikalui specialią 
knygos “KAS YRA KAS” re
dakciją ir susifupinęs surink
ti reikalingą knygai medžiagą 
šiaurės ir- pietų , Amerikoje. 
Amerikos skyrių suredaguoti 
pakviestas žinomas amerikie
čiams publicistas ir rašytojas 
Karolis Vairas.

Knygoje ' “KAS YRA KAS” 
bus surinktos biografijos, alfa
beto tvarkoje, musų: mokslo 
vyrų> mokytojų, rašytojų, dva
siškių, žurnalistų, įvairių or

verslininkų ir t.t.
Prie biografijų bus dedami 

ir atvaizdai tų žmonių, kurie 
panorės parūpinti redakcijai 
savo fotografijas. Biografijoms 
medžiagą rinks redakcija tam 
tikrais ankietos lapais, kurie 
bus netrukus išsiuntinėti Ame
rikos (šiaurės ir pietų) redak
cijoms,, kurios be abejonės, ne
atsisakys padėti surinkti rei
kalingą tam monumentaliam 
leidiniui medžiagą.

“KAS YRA KAS” redakci
ja prašys žymiąsias amerikie
čių organizacijas padėti šitame 
svarbiame darbe, netik prita
rimu, bet ir įpareigavimu sa
vo centro valdybų ir savo sky
rių prisidėti ir .patiekti musų 
visuomenei abiejose pasaulio 
rutulio dalyse šią svarbią kny- 
g4, kuri turės ąf žymėti pirmą 
Lietuvos nepriklausomo gyve
nimo dvidešimtmetį.

-Vėliau bus pasiųsti Ameri
kos lietuvių spaudai tolimesni 
pranešimai, kurie galutinai- nu
švies konkretų minėtos medžia
gos rinkimo ir tvarkymo, dar- 

/ Amerikos lietuvių veikėjai, 
organizacijų ir jų skyrių va
dai,, profesijų žmonės ir visi, 
kas yra prisidėję prie kultū
rinio ir ekonominio lietuvių iš
eivių gyvenimo, yra prašomi 
neatsisakyti paremti 'šį svarbų 
darbą. Be visuomenės darbuo
tojų susirūpinimo ir susido
mėjimo joks rimtesnis darbas 
negali būti sėkmingai atliktas, 
ir mes neabejojame kad Ame-

ir veikėjų, gy- rikos lietuviai neatsisakys pri-

Su Vytuku susipažinau trau
kinyje. Jis važiavo iš anapus 
Atlanto vandenyno, o aš iš 
Klaipėdos į Kauną. Vytukas 
kalbėjo gražiai angliškai ir la
bai prastai lietuviškai. Bet tris 
žodžius jis labai gražiai tarė, 
tai Lietuva, Nemunas ir Šešu
pė. L

Vytukas pro traukinio lan
gą pamatęs vėjinį malūną pa
kartotinai tėvo klausė, ar jau 
tikrai čia Lietuva, juk tasai 
malūnas lygiai toks, kaip O- 
landijoje, jis tai iš geografi
jos žinojo.

O Vytukas jau tiek moky
tas, jis dvylikos metų ir lanko 
vidurinę mokyklą. Toje< mo
kykloje jam ne tik gerai mok
slas sekasi, bet* jis tenais ge
ras sportsmenas ir turi mo
kyklos plaukiko nugalėtojo var
dą.

Vytukas jau man vįsa tai 
spėjo papasakoti. Jis todėl į 
Lietuva važiuoja, kad gerai 
mokinasi; Jam tai mamytė sa
kiusi, kad į Lietuvą įsileidžia
mi tiktai tie vaikai, kurie ge
rai mokosi.

Vytukas, kad ir labai myli 
savo mamytę, bet vis dėlto la
bai abejingas, ar tikrai taip yra 
ir manęs klausinėja, iš kur, sa
kysime, Lietuvoje gali žinoti, 
kaip jis Amerikoje mokosi, 
tur būt mamytė bus jam netei
sybę pasakiusi.

Aš kaip mokėdamas ginu? Vy
tuko mamytės garbę ir pasa
koju, kad veik kas tai panašu 
yra.

Vytukui labai patinka;" kad 
aš' jd ;nfafnytę taip ginu, deją- 
kuriuos čia nėra. Ji su Vytu
ko jaunutėmis sesutėmis pasi
likus Amerikoje. Vytukas čia 
tuoj man suranda savo sęsučių 
ir mamytės fotografijas ir man 
jas parodo.

Vytuko širdelė visai nerami, 
kad jis turėjo mamytę ir se
sutes Amerikoje palikti.

Nieko čia nepadarysi, viena 
sesutė dar visai mokyklos ne
lanko, o kita, kita (nesmagu 
Vytukui prisipažinti, bet jis 
sako teisybę) prastai mokosi, 
todėl ir jai Lietuvos neteko ap
lankyti.

Vytuko tėvelis ir ne visai 
ramus, kad Vytuko matutė vie
na liko Amerikoje.—Žinai,— 
sako jis man taip, kad Vytukas 
'nenugirstų,—tenais daug italų 
gyvena, o tie italai prie lietu
vaičių, kaip bitės prie medaus.

Vytukas pamatęs bet kokį 
upelį štai klausia manęs, ar ne
bus tik čia Nemunas, arba Še
šupė.

Klausinėju Vytuko, kaip jam 
tas Nemunas atrodo.

Vytukas kaip mokėdamas 
ir galėdamas man aiškina. Pa
gal jo atpasakojimą išeina, kad 
Nemunas labai plati upė, var
gu kur kitur v tokia upė yra. 
Šešupėje tiek daug žuvų, kad 
rankomis jas galima gaudyti 
ir tenais taip gera maudytis, 
kaip niekur kitur. Jam taip 
mamytė pasakojusi. Jis, Vytu
kas net dainelę apie Nemuną 
ir Šešupę moka padainuoti.

Vytukas nerimauja, kada gi 
galų gale jis Nemuną pamaty- 
siąs ir kada jis Šešupėje mau- 
dysis. Jis važiuoja pas savo 
dėdę, o jo/ dėde gyvena ant Še
šupės kranto. Klausinėju Vytu
ko, kaip jam Lietuva patiku
si, bet Vytukas man tvirtina 
varu jis Lietuvą jau matęs. 
Pagal jo mamytės pasakojimą

sidėti prie to darbo, kurs yra 
mums ir reikalingas ir nau
dingas.
“KAS. YRA KAS” Redakcija, 

Laisvės Alėja 25, Kaunafi.

išeitų, kad Lietuva labai gra
ži,, o Vytukas čia vis dar ma
to negrų gyvenamas vietas ...

Nustebau tai išgirdęs, ir 
klausiu Vytuko, dėlko jam 
taip atrodo. Vytukas man pa
sakoja, kad jis kažkur vieną 
kartą su tėvu buvo toli Ameri
koje nuvykęs ir tenais veik vien 
tik “nygeriai” gyveno, ir jie 
gyveno tokiuose mediniuose 
namuose...

Suprantu aš Vytuką ...
Oi Vytukai, tau bus, tur būt, 

nesmagu šiaudinėja Lietuvoje, 
galvoju aš sau vienas.

štai jau ir Kauno stotis. Mu
du? širdingai su Vytuku <atsi- 
skiriava ir pasižadava būti ge
rais pažįstamais. Vytukas sa
ko, kada nors mane aplanky
siąs, o aš jam pasižadu, kada 
nors pas jį ant Šešupės kranto 
užsukti, jo sugautų žuvų val
gyti.

Bet jau Vytukas abejoja 
apie Šešupės žuvų gausumą. 
Turi pagrindo. Jis svajojo,'kad 
Nemunas toksai didelis, kad 
jo krantų nematyti, o čia iš
vydo žymiai siaubesnį... O 
kas ‘bus jei Šešupė dar mažes
nė, kaip Nemunas, tai kur jau 
čia tos žuvys! ..

Stiprai abejoja Vytukas. Aš 
tyliu. Nenoriu Vytuko perdaug 
apvilti, o jo nuotaika jau ir 
taip bloga, kelionėje privargo, 
tai tasai Nemunas dar gali la
biau sumažėti, o Šešupė nykš
tuku pavirsti...

Spaudžiava vienas kitam 
delnus ir pasižadavo kaip nors 
sueiti.

Bet gi duoto. žodžio vienas 
kitam taip ir neištesėjo va. Vie
nas kito neaplankėva. Tik visai 
pripuolamai, šešias sąvaites 
praslinkus, Kaune sutikau Vy
tuką. Ir sutikęs vos jį pažin
au. Vytukas nuo saulės buvo 
visai nudegęs ir gerai pasitai
sęs. Gyvas, linksmas ir džiaug
smingai nusiteikęs. Mane suti
kęs, jau daug taisyklingiau 
lietuviškai kalbėjo.

Tuoj pradėjau jo klausinėti, 
kaip jam žuvis sekasi Šešupė
je gaudyti.

Vytukas man gyrėsi, kaip 
įmanydamas, bet užvis geriau
sia Šešupėje maudytis. Aš klau
siu Vytuką, ar jis Lietuvoje 
sutikęs kokį nors negrą ...

Vytukas turi gerą atmintį, 
jis žino ką anuomet sakė.

Ne, Lietuvoje tų negrų vi
sai nėra. Vytukas negrų neken
čia ir gerai, kad čia jų Lietu- 
voje nėra. Vytukas žino, kas 
yra negras. Jis su negriukais 
Amerikoje kartu ėjo į mokyk- 
ią • • •

O kiek kartų vieni kitiems 
yra antausius apskaldė!

Gerai,' kad tų čia negrų Lie
tuvoje nėra. Kad ir Lietuvoje 
mediniai namai, bet jie švaresni 
už negrus, — pasakoja man 
Vytukas. Tik štai kas Lietuvo
je Vytukui nepatinka, tai mu
sės ir blusos. Tų brudo blusų 
jis Amerikoj visai nematęs ... 
neturėjo garbės tenais jų pa
žinti. Betgi Vytukas nenusi
mena, kitą kartą jis iš Ame
rikos atsivešiąs tokių vaistų, 
kad čia visi tie vabždžiai tuoj 
išdvės... < Vytuko tėvas nėra 
taip džiaugsmingai nusiteikęs, 
kaip jo sūnelis. Jis jau turi 
grįšti atgal į Ameriką, jo te
nais biznis laukia ir dėl savo 
žmonos neramus.

—O jei ne tie italai.. .Mat 
jo žmona blondinė, o italai vi
si juodaplaukiai... Sktmdžiasi 
man Vytuko tėvas. Jis turi 
fiaug vargo ir su Vytuku. Pir
miausiai Vytukas visai atprato 
dėvėti batelius, vaikšto visai 
basas. Tai dar butų niekis. Vy-

(Tąsa ant 2-ro puslapio)
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tnk jau ne

patempė luputę'ir
Juozas Žukas

HOSPITAL

RESTAURANTAI

Pradžia 10:00 prieš pietus

MINIMO

$170.0Q Sparton, Refrigęrųtpriai po 

$129.00 Sparton Refrigeratbriai po

Avenue
5727.

I— 
rjmkiy, 
e»u~r M&
CAM

•SmooTj

vifenasį o. kartu su 
sesutėmis.
bot kaip; bus,' kad 
sesučių; blogai, mo-

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

Įvyko? Iškilmingas
Naujų Prūdelių

< Atiorymaš

SVEIKATOS KLINIKA

•TONŠILAI' IŠIMAMI <

Uždarys Washington 
Bulvarą

Šiandien 3:00 vai; p. p. už
darys susisiekimų Waslųngton 
bulvaru tarp Clinton 'iri* Des- 
plaines gatvių.* Susisiekimas 
neveiks iki rytojaus 4:30 vai; 
p. p. Per tų laikų taisys # gat- 
vėkarjų bėgius.

,, Morint gauti vieną ar dau
giau, virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pa^zdžio 
numerį pažymėti ttiierą ir aiš
kiai, parašyti savo- vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 Centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
«enos Pattern Dept, 1739 

alsted St. Chifcago, I1M

^NAUJIENOS Patiem Dept 
:173£* S, Haltied, St, Chlcago, HL 
5 Čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man. pavyzdį No—... .
?Mferor ___________  per krūtine

DAILY
BUSINESS
D1RECTORY

Už lošimų čempionatų lairhė- 
jusioį k^epšiasvydžio koman
doje, Juozas Žukas buvo apdo 
vanotas' Vytauto kryžium.

Univeęsal restaurant
GERESNIUS VALGIŲ. VALGYKLA 

750 yyest Olst Street,
A. A. NORKUS, Savininkas

Tel.' Viętory 9670

Vestuvių, Bankietų ir Šeimynų Grupes tai 
Musų Spccialumas.

HENRY PETERS’ ORKESTRĄ
Visus užprašo KOMITETAS

: Ketvirtadienį įvyko Wash- 
ington ir frladden parkuose iš- 
kilmingus prūdelių ątidarymas

' 1 ’ ■ > . v J

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
H011ywood šviesomis. 
Darbas, garantuotas.

420 W. 63rd ST 
Tel.‘ ENG. 5883-5840

No. 4438— Lengva sporto suk
nele. Pasisiūki! iš šviesaus mateno- 
10 ir padabinkite su raudonais arba 
žaliais guzįkais. Sukirptos mieros 
!£, 14, 16, 18, 20, taipgi’30, 32, 34j 
36, 38 ir 40 colių per krutinę.

J\ačerausko 
kurortas yra arti 
Michi'gąn ežero 
graži-tinkama vieta

ATosto^u^ 
Del aiškumo ar vietos 
rašyk arba važiuok 

Peter Kacer 
Lake Shorė 
Counly Road' 
Beverly Stores, 

Indiana.

Laimėjęs Kauno teniso čem
pionatų, laimėjęs su kitais 
krepšiasvydininkais Europos 
čempionatų Lietuvai ir. pasižy
mėjęs kitose srįtyšė, vakar iš 
Lietuvos Ghiėągon sugrįžo 
sportininkas Juozas Žukas. Jis 
grįžo kurtu su' sportininkų eks- 
liuTsija, kuri atvažiavo,; vizitui . ' ■ ... ... 5- A . s . .

Davė Rubinoff, garsusis 
smuikininkas ir radio, scenos 
bei krutamu jų paveikslų diri
gentas diriguos šį; rudeni Chij- 
ca.gos ežerų? kamivale. Karni- 
valas prasidės rugpitičio 22 d; 
ir tęsis iki. to i'mėnesio 28 d.

Iškilose* dalyvavo^ apie 10,000 
žmonių.

Madden parkas randasi prie 
37.-tds ir- Vęunon gatvių. Prū
delių darbų atliko WPA. Kai
navo apie $635,000.’ Washing*- 
ton parke padaryta, net trys 
tokie prūdeliai ir vienas stadi- 

. urnas, kur. galės susėsti 2,500 
žurOvų? ?

' DIDIS
JULY CLEARANCE 
IŠPARDAVIMAS

R e f r i g e r a t o r i iį 
ir kitokių namam reikmenų 

ŠUčėdijimai 40%

• Vytukai, 
tavo viena 
kosi?’
* Vytukas 
susirūpinęs man atsako.

—Sesutei jis, padėsiųs mo
kytis,. o be to, jei jau bus bloga, 
tai jo pusbroliukai čia Lietu
voje pasirūpins, kad ir jo se
sutę priimtų.,..

O taip, sesutė turi čia atvyk
ti, jo sesutė dhr nematė, kaip 
višta peri, jos nėra matę ma
žiukų žąsiukų, ančukų ...

Vytukas turi man daug, 
daug kų pasakyti* bet laikas 
bėga...

Traukinys ateina. Vytukas su 
savo tėveliu sėda į vagonų Ta- 
riava vienas kitam sudie ir 
traukinio palydovas sušunka:

—Važiuojam ...
Pro traukinio langų Vytu

kas žiuri į mane ir per jo vei
delius, kaip pupos rieda aša
kos. Ir ko jam dabar gaila? 
Kas spaudžia jo ašarėles? Ar 
gailisi- jis paliktų gyvulėlių, ar 
naujai įgytų draugų, ar pasi
ilgo savo mamytės. Vytuk, 
laimingos tau kelionės!

—vistAspats

Pėte YOUNG’S Tavern 
j i ■ ■ ’ ' •

Mano užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinės, Garden City 

; alus, cigarai, cigaretai, ^saldainių, 
ii užkandžiai ir mandagus patarnavi- 

Į mas. Užeiga prieš lietuvių tautiškų 
m kapinių vartus. Kviečia visus savi- 
t ninkąs,

PĘTE YOUNG
82nd' and' Kean- Avenu«*

Telefonas YĄRDS 5858 '

THE PAUL STUOIO
ATSIŽYMĖ J USIŲ FOTO GRAFŲ 

NAMAS

... ........................ . »
(Klėsta. Ii> valštilAl

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

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

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

LIGONINES— 
HOSPITALS

Piknikas! Jiililiajhis Piknikas!
Draugystės Lietuvos Kareiviu, 

Cicero, Illinois ‘

Sekm.,11 ii. Liepūs-Ju^1937
“PERSĮIING ROAD” DARŽE 

(GOOO Ėlock) ’MŽest Pershing Road (39tli St.) 
STICKNEY, ILLINOIS

didžiausias Sandėlis 
VARTOJO- STATYBOS MATE- 

; RlbLO CHICAGOJ 
2,09Q.,000 pėdų - naujo ir vartoto 
statybos matėriolo.’ Atsilankykit 
apžiūrėti11 ir susipažinti. Durys,— 

(’25cL Klevo lentos, grindims—$10 
M. Stogams padengimai, • ėlėktri- 

’ kinės ir plumbingo reikmenės.
' Harvey Wrecking
• Company
1 1701 WĖST CEkMAK ROAD

Tel. SEELEY 6761
■ .......... .ui......■■■ ..u ..b iiii i ■ ■ ■ i. 'imi.........n i „

1937 metų, mados Erigidaircs
f arba- WestingliQuse Riefrigeratbrini- po

u r IM • ę O M PA M Yd

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
S. Nakrošis, vedėjas M-T. Kežas, vedčją's

ČHICAGO, ILLINOIS • .

$114.5( 
$109.51 
$128.’ 
$125.“ 
$. 79.“ 
$ 75.“ 

$98.00 Pcrnaujinti] Rcfrigerųtoriai po. $ 64 5<
■ 1 . • ‘ V ' • • ... ,

Ir keletas kitų gerų pernaujiiĮtų refrižeratorių
’■ • ' sumažintų kairia $ 49. 5(

Inidine senus.. Ręffigeratorius\ į: mainus ant naujų 
Duodame didesnę nuolaidų negft: kituT-

' LENGVUS. IŠMOKĖJIMAI- IKI. 3-jų, METŲ.

(Tąsa iš 1-mo puslapio) , Vytukas visai nusiramina ir 
tiltas ištisa vasara "nuo; rvvu- kaiP mes* atėjome Į stotį, Vy
lių ‘neatSiirauWa\ . Išmoki ^taii pareiškė sa-
ti, moka karves milJti if net; vo tev^i, kad. Jis ndn greit sa- 
net vištas veizdėti... Ir tai dar riiųmy ę pama y i.
butų pusė bėdos, bet Vytukas Taip, jis dabar jau. neabejo- 
nenori iš Lietuvos važiuoti ir damas važiuoja j Ameriką, bet 
štai' vien tik dėl ašarų} tėvas jis dar sugrįš į Lietuvą! Sugrįš 
dar dešimčiai dienų pasilieka kartu su mamyte ir sesutė- 
Lietuvojc. Todėl / ir Vytukas mis. ’
šiandien toksai linksmas,, kad- Jis turi sugrįsti, nes šiemet 
Lietuvoje dar pasiliksiųs. viena kumelių* turėjb kumeliu-

Klausiu Vytuko kas- jam čia ką, tų geriausią Vytuko drau- 
taip patiko? gų, jo pusbroliukai jam pado-

Vytukas juk sportsmenas, tai vanojo, bet tik viena, sąlyga: 
pirmiausia jau gerai, kad jis jči Vytukas kitų kartų, atvyks 
joti moka. O kaip gera joti l Ū Lietuvą*
Vytukas’ šito nežiriojo ir Ame- Taip, Vytukas tvirtai pasiry- 
rikojė iš- arklių tik tyčiojosi, žo kitu kartu, atvažiuoti, bet 
o čia juos pamilo^

—Arkilu daug geriau raitam; mamyte ir 
joti, negu karu važiuoti, giria
si man Vytukas.

— O kaip gera ganyti! Koki; 
geri piemenukai^ jo pusbroliu
kai! Tik supraskit, jie visai: 
nesipeša. Nei vienų kartų jo nė
ra sumušę. Tai ne Amerikos 
negriukai! O kaip gera pačiam 
pienas pasimilšti!

Vytukas net išpasakoti visko 
nedali, kas jam čia labiausia 
patinka. Ji manęs klausia, dėl-, 
ko čia Kaune, kaip kaime žmo
nės, basi nenešioja. Taip gera 
basam. Tik reikia priprasti. Pa
gal' Vytukų tie amerikonai vit 
sai neišmintingi žmonės, kad 
basi nevaikštineja.

Tėvas dėl savo sunaus tokių: 
kalbų bent kiek raukosi, bet ir 
jis patenkintas, kad jo sūnūs 
Lietuvoje 'atsiganė, pasitaisė 
ir toks gyvas paliko.—Ameri
koje mieste ten jų nesuVaiky- 
si. Greit padyksta, skundžiasi 
man Vytuko tėvas. Jaučiu, kad 
parsivešiu kitų vaikų!

tSkiriavos ir vėl mudu su 
Vytuku. Bet jau dabar tvirtai 
pasižada va po dešimties dienų, 
tikrai Kaune pasimatyti.

Šiuo kart savo pažadus iš
tesėjo va.

Lygiai dešimts dienų prasliiir 
kus, vėl mudu su Vytuku su- 
sėjova. Bet šiuo kart Vytukas 
visai' kitas buvo. Jo akys, 
nuo ašarų paraudę. Veidukas 
bent kiek išblyškęs. Jo tėvas 
ir ne upe.

—Koks reikalas, klausinėjau 
aš tėvo.

—Ugi visų naktį verkė, kad 
reikės išvažiuoti. Verkė ne jis 
vienas, verkė visi jo draugai, 
verkė net suaugę,šiaip vaikus 
susijaudinusius pamatę.

—Aš nenoriu važiuoti,—man 
tvirtai pareiškė Vytukas.—Čia 
arkliai, gyvuliai, kų jis Ame
rikoje turės?

Raminu Vytukų. Bet tai ne
gelbsti- Per jo veidus riedi dir 
dėlės ašaros. —Vytuk, kaip gi 
su tavo sesutėmis ir mamyte?. 
Galėtum likti čia Lietuvoje, 
bet juk mamytė bus tavęš lįr 
bai pavilgusi?

Vytukas žiuri į mano akis 
ir susimąsto.' Ašaros nustoja 
riedejusios. Oi toji mamytė, 
dėlko ji čia kartu nevažiavo. 
Rupi Vytukui mamytės liki
mas.

O kų veikia dabar Vytuko 
sesutės?

(Vardu fr pavardi)
*iw     .■   

,u*ree-aA.Y.'

NAUJAI ATIDARYTAS 
LIETUVOS 
SANDĖLIS 
911 West‘ 33rd Street

Užlaikome KUMPIUS ir kitus 
•skanumėlius impprtiiotus iš Lie
tuvos; Visi produktai' yra tiktai 

.liėtUvjški, ne.s jie yra g-auti per 
BALTlC IMPORT CO. 
809 West 19th Street 

i> inii 11 .j m i4i .mi

LUSAO'Įv

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėt j musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti jvairių pap
rastų. ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų* Jeięu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti' ko; ieš
koti pasaukite Naujienas,",'Canal 8500 
ir klauskite. Bizniu Patarėjo. Čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gkuti.
—*—*»IH !■■■—

KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Vžsisakykit anglis dabar!

Galiu' pristatyti dabar ar vėliau — 
pagal sutartį; Pristatėm bile kur 

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

75% cars .......      $6.95
Počahontas Mine Run, West Virginia 

65% cars ................ -............ $7.65
Illinois L’ump .............................. $6.05
Yard Screening ...................... $4.70
Petroleum Pilė Run ...... ............ $8.75
Rex Egg or Glindo Ęgg ........... $6.90
Millers Creek Lump .................. $8.75
Black Band Lump .... ........... — $7*15
Chesnut Hard Coal ..............   $12.70
Coke Kappers ............................ $11.20 

ir kitokias anglis pristątom.
Pašaukit: Lafayette 8980-

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi’ ptištatom 

anglis it koksus. Greitas patarnavi
mas. šaukite bile lail^u, mes jums 
patarnausim teisingai.

J[OS; LEASES
3827. So. Lituanica Avenue 

Tel; YARDS 0965.
I I « ...... .... ą

;g|Rx; ‘ 1
*-- - ? 1o■ m k; flj



turim is

vietos

Puikiausios, visai naujos
saldainių ir ledų krautuvės, Lawrence, Kansas

ACME PHOTO

Vertė

Pėda

M

MES TURIM FONDUS A^T RANKŲ DĖL INVESTMENTŲ TIESIOGINIAMS SUMAŽINIMAMS PIRMŲJŲ MORt 
GIČIŲ PASKOLŲ ANT NAMŲ'IR MAŽIEMS APARTMLNTAM^ BUDINKAMŠ IŠLYGOMIS 5ŪKI' 20> METŲ

Kvad.
Pėda

Lentų 
Pėdų

tik $1.60 
Reg. ver-

tik $1.50 
Reg.

:i per 
Mietus

Investuok saugiai-suj šia Asociacija, kuplturi: reko®? 
dą mokėjimo dividleildh neinažiau kaip 4% per me
tus, pers' paskutinius dvidešimt aštuonis metus.

Kiek- 
kurs investuos

No. 2 rūšy ir geresnėj, švarus, tie
sus ' stakas visų ilgių. Geltonoji 
pušis. Puikus pirkinysU

» 2 *4 lin. Pėda
REGULIARĖ

$49.00 Ofc
VERTĖ •/"' 

Už 1,000 Lentų Pėdų

“L. M.” adiruni^tratorius ii 
draugijos centro valdybos na
rys.

Telefonai: YARDS 3895
■ 1 3896

389.7

Išbarimas Ir Paragi
nimas Neskubiems 

Lietuviams
Laisvos Minties" Prenumera 

tą Reikalu

svajones išsipildo, kai jis pamate šį: didžiuli ledų “koną.’.’
• , • > 4 / ./ / '/ '

Bet, užsilipęs ant dėžės ir “ledų”’paragavęs, jis suprato,

Visų Mierų Arkušos
—Geriausios Galimos Gauti*

Niekuomet; Nesiūlyta šia ^>1^
Kaina Pirmiau1 44^

OFISO* VALANDOS : z
Kasdien nuo 9 ryto iki 6 vakayo.,
Antrad., Treč. ir Še&tad. iki 9 vak

NUOLAIDOS, JEI ATSIVEŠIT ŠĮ SKELBIMĄ 
Į KIEMĄ.

kad jo akys pamelavo. “Konas” yra reklama prie vienos

2,000 Rolių* Pirmos Rųšies 
ROiOFWG ‘

Kokybės

Kreipkit dėmėsi į šį MILŽINIŠKĄ STAKĄ ir IšPARDAVlMA geriau
sios kokybės Statybai Materiolo, koki galima gauti. Net; jei nevk1>> 
tosit ši materiolų šiemet, visvien apsimoka jis PIRKTI DABAR.- Pa» 
lyginkit musų kainas — pažiūrėkit i reguliares kainas, apačioj’ —- po 
to pastebėkit musų siūlomas sutaupąs!1 PIRKIT DABAR!!!

ŽIŪRĖKIT Į MUSŲ KAINAS!'

ro-ia.' n
vertė $2.35 

Musų kaina 
76-sv; rolė.

tė $2.15.
Musų kaina
35-sv. rolė.

vertė) $1.15
!^usų kaina tik 80c
Barrett’s 14 - ir 15 sv.
Roofjng Felt. $2.35 verges $1.50.

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

REGULIARĖ $t>-<Ob

ASBESTOS BACK WALL TULE
Keaseby ir Mattison, išidrbystės gražiausių spalvų ir" finisįų. 
Reguliarė kaina 65c kvadratinei pėdai. (Taipgi cap 
ir base stripsai pusdykio kainomis!) Virt, ir maud.

Aš negaliu suprasti kaip-gi 
čia išeina: Žagari ečiai, Kruo- 
piečiai, Kupiškėnai ir Roselan- 
do 1 kuopa gali netik iškalno 
apmokėti prenumeratą $1.00 
už “Lais. Mintį”, bet dar ir 
šimtinę-kitą pasiųsti savo gim
tos vietelės Laisv. Et. Kult. 
Dr-jos skyriui, o tu- net nepa
jėgi atnaujinti prenumeratos. 
Aš žinau, kad tau doleris ne- 
pinigai, ir iš dolerio tu nieko 
nedarai, bet> kad tu vilkini sif 
atnaujinimu prenumeratos, tai 
jau aš tikrai nesuprantu,' kas 
tave trugdo.

Todėl, gerbiamasis amerikie
tis, perskaitęs šį mano paragi
nimą, meldžiu netik pasirūpink 
nevilkinant pasiųsti $1.00 at
naujinant prenumeratą, bet 
paragink ir kitus, tai tavo šv. 
pareiga.

štai laiškas iš iLetuvos nuo 
centro. Perskaityk atydžiai.

Dr. A. L. Graičunas

UNITED STATES GOVERNMENT
* rf >i ■ v; ■ • ' ' 4 ' (/ '' -M, t ‘ Pift ' ■ • t-*. J t f - 1 i . .< x

AGENTŪRA

štai laiškas iš Kauno Laisv. 
Etinės Kultūros Draugijos 
Centro, kuris nors nenusiskun- 
džia, bet-gi aiškiai pasakoj kad 
Amerikos, lietuviai nesiskubi
na su; atnaujinimu prenume
ratos “Laisvoji/ Mintis”.

Amerikos lietuviai, pamin- 
kit, jei mes norim prakirsti 
langą, kad įeitų laisvos min
ties spinduliai į Lietuvos, kai
miečio stubelę, tai mes turim 
remti ne tuščiais žodžiais ir 
širdingais velijimais kultūros 
darbą, bet būtinai prisidėti su 
pinigais. Vienas doleris pasiųs
tas “Laisvajai Minčiai” tavęs 
nesubankrutys, o jiems bite- pa
rama ir sutvirtinimas.

imtųsi 
!OMė.QWNERS! 
UtfBmUSERS!

Aukštai Gerbimasis Daktare!
Per daug mes—Lietuvos lais

vamaniai jau Tamstai skolingi, 
jaučiamės bejėgiais nors ir 
0.01% atsilyginti.’ Tenka pri
sipažinti “neišmokančiu suban
krutavusių (žinoma, prieš Tam
stą) skolininkų”. Tačiau mes ne 
mažiau esame skolingi musų 
taut/ū-liaudžiai, kuri trokšta 
šviesos ir teises ... Mes-inteli- 
gentai nepajėgiame to didelio 
troškulio patenkinti... Norėtu
me pasiteisinti bendra konjuk- 
tura ir mus apsupančiomis ap
linkybėmis.’ Juk tam nusikal
tėliui užtenka drąsos prisipa
žinti, kiekvienas stengiasi vi
somis jėgomis kaip nors “išsi
sukti”. -Tikimės, kad bešališ
ka istorija ateityj suras aplin
kybių, švelninančių musų nut 
sikaltima”. >

Gerbiamasis Daktare! Tam
sta š. m. balandžio pabaigoje 
dviem perlaidomis atsiuntei 9 
dol.: viena 7 dol., kita—2 dol., 
nenurodant, kuriam tikslui. Ži
noma, prenumeratos, bet nenu
rodyta kieno. Išvengimui bet 
kurių nesusipratimų ir neaiš
kumų, labai prašome pranešti, 
kieno tai yra prenumeratos. 
Prenumerata iš musų užjūrio 
tautiečių vis plaukia, tačiau 
daugelis pernykščių prenume
ratorių užsiprenumeravusių, per 
d r. J. šliupą š. m. prenume
ratos dar neatnaujino, nors 
paragihitnai-priminirnai ir pa
siųsti. Per daug mes jau įky
rėjome savo įvainVis prašy
mais, aukų. Turiu, galvoj įvai
rias Lietuvos organizacijas, 
kurios ten—džjurin vyksta 
“ubagauti”. Viso gero, G. 
Daktare! Prašau priimti aukš
tos pagarbos pareiškimą)

APSIGAVO — Mažas, 3 metų Jonukas pamanė’/kad jo

jjlano, pagal kurį, žmonių su
taupęs butų saugios, kad pa- 
akstinite inVestmentus 
vienas asmuo, 
jšioj asociacijoj, bus automati
niai. apšati^otak nuo nuostolių, 
savo investmentui iki $5,000, * ’ '. * į ■ * . ’r ■ ’ * •
Apsaugą garantuoja FedeVal 
Savings and Loan Insurance 
Corporation/ ši Federal Sav- 
ings and Loan Insurance Corpo
ration tapo šuorganizuota tik
slu apsaugoti ilgų terminų, in- 
vestmentus tos rųšies asociaci
jose/

Finansavimas namų nuosavy
bės ateity žymia dalimi guls 
kaip atsakorpybė kiekvienom 
vietinės susiedijos. Federales 
tupymb ir' paskolų asociacijos 
priėmė- tokią, taktiką, kuri yra 
kreipiama- tikslui; teikti) pa
skolas savo vietinėms susiedi- 
joms- arba- apielinkėms; Tatai 
reiškia/ kad investavimai: vie
tos gyventojų eis finansavi- 
mui namų tose1 pačiose apie- 
Jinkėse.

Sekami asmens yra viršinin
kai ir direktoriai Pi-ospeet Pa
dera! Savings. and Loan Asso- 
ciation of' Chicago:
; Samuel Albert, prezidentas; 
Chas. Htidera, vice-prezidentas; 
Lad Vacek, sekretorius-iždi- 
hinkas; Jos. Walsky; Albert 
Jacobs (Jakubauskas); Fran
cis Lukas; Adam Wozniewski; 
Theodbre Tucek; Edward Stan-

Tongued and Groved* 
1x6 LENTOS

Naujas, švarus stakas. Geltonoji’ 
pušis dėl sheating, po-padl&gio/ 
stogo. lentų ir. tvorų

100 Pėdų $2.70,
Reguliarė 4T TT
$42.00 Vertė /

Už 1,000 Lentų, Pėdų ,

>~LL_ rasa-Įmaiar
Vartotos Durys
Vartoti,,Safih ....

Wšsh‘ Basins ...

niam g-onktoL
Regulia ’

Nepraleiskit/ 
šio Pirkinio

PROSPECT FEDERAL SAVINGS ™/ LOAN 
ASSOCIATION of CHICAGO

LAD. VAGEK,, SEKRETORIUS
ČARTEllIUOTA IR PRIŽIŪRIMA JUNGTINIŲ VALSTIJŲ VALDŽIOS

1751 WEST 47-TH STREET

G e r a s Naujienos 
Town of Lake 1 

Apielmkei
Town/ ofi Lake—The Prospect 

Building1 and Loan- As^ociatiOn/ 
esanti adresu 1751 West 4Y 
Street,- gavo^ federalį- čarterį< iš 
Federal Home Loan Bank 
Board ir, pasiremdama savo še-- 
rininky nutarimu, birželio 28 
d. 1937' m* užbaigė' pakeitimą' 
Asociacijos į Prospect Federal 
Savings and Loan Asšociation 
pf. Chicagp.

The) Prospeąt Building and 
Loan Assyciation tapo suorga
nizuota 1909 metuose pastan
gomis Rudblpho Vacek. Rer 
dvidešimt .ašttioniš metus aso
ciacija; nepaliaujamai vadovar 
vosi statybom ir paskolų asoci
acijų prihicpais ii šitaip veik
dama visuomet mokėjo* ne ma^ 
žiąu, kaip 4% dividendų s^vo 
šorininkams; Per visus dvide
šimt aštuonis metus ne vienas 
paryš n.eturėj o jokių, nuostolių 
darydamas biznį su Asociacija, ii/ 11 ■ > ■■ \
Ką fedėralė taupymo ir pasko
lų asociaciją; reiškia apiėlinkei 
; Federales- taupymo ir pasko
lų asociacijas įsteigė kongre
sam, kad suteikti vietinėms gy
ventojų susiedijoms galimumo 
naudotis taupymo ir namams 
paskolų įstaigomis prieinamo? 
mis sąlygomis. Tatai reikalavo kiėwicz

APDRAUDŽIA
SAUGUMĄ JUSU INVESTMENTŲ 

MUSU ASOCIACIJOJE IKI 

$5000.00
SAUGUMAS JŪSŲ TĄUPINIMŲ DABAR YRA APDRAUSTAS 
Jums nieko,- nekašbuojaį įstoti. Nėrai nęii ną»įp> a®b^t knygučių' kaštų 

’ sulig musų planu; nei jokios bausmėfe uždtedamos, ■ ’
Indšliahrj ar. jite.'hutepradėti su $L.ft(^ą'D šU!$500į0^ ^eipianmtokį^ 

pat atsargi’ atyda. Atsifeipkykit ir lėi^l'na^igęd^aidihti' jumis, su- 
musų įvairiomis, formomis-.taupymo' investamėntaikt . /BK

-< ,1,000 DURŲ ..
5xX panel eglęs du-

ry s— Geriausios, ko- ’ 1
ki|as puinigai perka.
—Pirkit daug dabar,
— Reikia iškraustyti ■ 
iš vietos. Tikras bar- ■ 
genas. L

Reguliarė
$4.50 vertė

PLYWOOD —
14 Colio, Three Ply Fir Panels
4x6 Pėdų Miera
4x7 ’ Pėdų Miėra 
4x8 Pėdų Miera

Visų/ Mierų ui: nužiau 
kainos? J

—j—..............-——,—ii.. . .

4,000 ryšrifii — Lat«^~ 
Ryšuliui. .L.../../.?.........

Lumber Traįlers Geriausiam Sto- 
į $25.00 vienas
.... Vienos 25c 

viw» 15c

.... viena* $1.00

Didelis Piuklas Miškui piaustyti su Waukesha Motoru, Pilnai Įren
gtas; $1,000 vertes tik už $200. Daug Kitų BargeniaL

NAUJIENŲ PIKNIKAS
“SUNSET PĄRK” DARŽE.

SekmacL, Rugpiučio-August 8, 193"/ 
Plcie 135th ir Archer Avenue, Rbute Ir A' x

BUS DAUG SURPRIZŲ TfiMYKIT SEKANČIUS-' PIKNIKO APGARSINIMUS

užpakali

Vertės;
’/z __ Kvad.

Pėda
lėmai
P xh

■■■■■■■■■■■■■■■I

CRATING LUMBER
Brand New’ Noz 2‘ Grade 

Reguliariai $38.00 vertės ’f 
UŽ' ĮOOO' Pėdų"'..........   fe v

TVOROS IR VARTAI
nau- 

i! jas Amerikos
T^en ° ir Dra-

31 tų Aptvėrimas.
6c vertės

PLIENO SASH 
Geriausi Visai Nauji, 

$6. Vertės $ J, 7’^^
VONIOS

KIEKVlENiA

Kvad.
Pėda

2x4,. 2x6;. 2x8
Dimension Lumber—Puikios rų
šies Hemlock. Naujas, švarus sta
kas. Visų ilgių. Visas Šveikas me
dis.
Reguliarė

■ $.37.50.. ~ O. .. Lentų.
vertė - Pėdą

GERtAUŠIOŠ NAUJOS 
SCREEN DOORS'

VISŲ- MIERŲ M.981 vienos 

'Geriausios Naujų’’' K-ombinacijų 
DURYS Viso 
$7.00 vertės: už-, vienas j

Naujos WA'Ui, BOARDS
Visų mierų* arkų-^***r^w| 
šuose iki • 4kl2> pėd. ¥ . W 
Aukščiausids ko- |l IĮ
kybėš, 4c vertČš, B 

, dabar' nuostabiai že- 1
ma kaina ; V
♦1/2 Kvad- wl
■■ Pėda

Vertės iki
$18.00.

Geriausias Stogo Coating 50c ver* 
tės pjb 37c. galionui 5 5 gal. ke- 
nUose<________ • ____________ _
Geriausi nauji cviekai,
100 svai*^ bačkelė...... .......... $3.10
Nauji 7rpėdų Cedar > stulpai
/ ........    10c vienas

Vidaus ir oro puses maleva — 
visų spalvų — $2.25 vertės 

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

rimas ir Deckirig.v Pirkit savo 
kainomis.__________________

Naujos Cement-Fįlled Steel Co- 
lumns. Iki 10 pėdų $3.25 vien.

SOUTH-EAST CORNER 
22nd ST, and ASHLAND 

OPEN ALL DAY SUNDAY

2,000.000 FEET 
OF FINEST LUMBER 
plyWcį6o, plaster board, 
ROpFINO, DOORS & PtUMBlHG

Oi
v 1
hS



insight
common

Madni Akiniai

Culture of the Militarists

Reikalaukite DEGTINES

YPATINGI KRYŽIUKAIS IŠSIUVINĖTI VIRTUVEI ABRUSAI

$80.00 vertės pernaujintos Maytags po
Vartokite

KELEIVISVardas ir pavarde

Adresas

Miestas ir valstija

to Col. 
charac- 
person-

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

you will 
fėarless-

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
1789 So. Halsted St, Chicago, III.

253, Broadway, 
SO. BOSTON, MASS

Chicago’s Cossacks
Culture and the Militarists
If You are a Liberal—

of American manhood, don’t 
you think you had better re- 
move the scales from youn eyes 
and look honėstly, realistically 
at war and militarism?

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINĖ.

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE

revolution
and to take the wise; middle 

v;;.y?,-' v y; ., 1 . ’ ■

way of England, Cžecho-slova- 
kia,fcor the Scandinavian coun- 
tries, make yourself heard foi' 
the New Deal legislation of the

Didele nuolaida už senas plovyklos dabar mainant 
ant naujos- *

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI IKI 2-jų METŲ.

3224 So. Halsted Street
Tel. VICtory 4226 Chicago, Illinois
7 T • ; J. KALEDINSKAŠ, Vedėjas

President. For nobody is be 
hiųd him exęept the 
people.

If you are a liberal, 
steadily, actively, and 
ly back the President in his 
courageous battle for genuine 
liberalism.

With 60 nations of the world 
spending more than $11,000, 
000,000 on armament in 1937 
as -against ' $5,000,000,000 in 
1934, ,we who mušt pay the 
colossal bill of such insane ar
mament ought to look at the 
culture of the militarist. “Train 
ing for Citizenship”, a book- 
let by Colonel John S. Upham, 
who is attached to the ROTC 
unit at the Los Angeles branch 
of the University of Califor-

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI MUSŲ SPŲLKOS NARIAIS 

ėlius Ji

1937 metų.,mados Maytag plovyklos parsiduoda 
iki $30.00 numažinta kaina.
$89.50 Naujausios prosijimui mašinos po ........

Liepos Mėnesio
DIDIS

If you are a Liberal—
If you are a liberal, ‘ you 

heiped re-elect Mr. Roosevelt 
lašt fall because he favored
' /S i

collective bargaining, minimum 
wages and maximum hours for 
adult workers, getting rid of 
child labor, and putting a lar- 
ger share of taxes on the 
broad shoulders of those most 
able' to bear the burden. To
day the President is showing 
that he means what he said 
about liberalism, about taking 
the middle road between the 
roeks of fascism on- orie hand 
and the shoals of communism 
on the other.

Vitally important in eurbing 
the power of those economic 
royalists, those ridi Tories, is 
making them obey the šame 
laws that the rest.of us mušt 
obey. A government able to 
exact such obedience from the 
economic royalists can be ob- 
tained only by injecting the 
sUpreme eurt with the new 
blood of younger men, as pro- 
Vided for by the President’s 
plan. For only The passage of 
the court bill, even in compro- 
mise form, will make steady 
liberal progress possible in A- 
merica. And only by such liberal 
progress can this nation avoid 
either a fascist or commuliist 
revolution with the ensuing 
dictatorship of a Hitler or a 
Stalin.

So, if you are a liberal, if

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO 

“KELEIVIS?”

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

Krautuves Daugely Didžiųjų Miestų

....... .. .

nia, glves a revealing 
into military ęducation.

“Cijjture/* according 
Upham, “ is that finai 
ter-eoating spread over 
ality that renders contact with 
the individual more pleasing.” 
Iri ROTC “culture is developed” 
by “emphasis on the necessity 
for clean bodies, hands, finger- 
nails, ete,” The colonel speaks 
of Robęrt E. Lee as a man 
who owes his’all to West Point. 
Būt Lee himself declared: 
“The greatest mistake of my 
life was taking a military edu- 
cation.”

Nor does the fable-loving 
colonel forget to explain away 
the' opposition of certain indi- 
vidiials to military training as 
“soriię person grievąnce, some 
disagreeable experience in the 
World war.” The. good colonel, 
self-blinded to realism in war, 
conveniently. forgets to men- 
tion “the 375,000 privates in 
the AEF who were court-mar- 
tialed, sentenced to ; prison 
camps in charge of sadistic ęf- 
ficers, subjected to the third 
degtee, or even sent to the 
most dangerous front-line tren- 
ches for minor infractions of 
the rules.” Over-sight and 
onjission of disagreeable truths, 
my dear colonel, is the ear- 
mark of every ballyhoo artist.

Waxing even more roman- 
tic, the colonel narnės military 
men the “true pacifists” be
cause they go in for the pre- 
paredness that has usually led 
to war. Then the colonel con- 
tinues, l“our most dangerous 
threat i s from UnlaAvful riot- 
ers,” persons whom it is the 
business of the police to han- 
dle. For the benefit of religion- 
ists, Colonel Upham finds that 
objection to military service 
is a violation of the Golden 
Rule because by so, objecting 
you may force somebody else 
to “take your war-time obliga- 
tions, even to the exten of gi- 
ving his life in your place.”

Perhaps the romantic colo
nel would likę to know that 
“there was no justification for 
most of the wars fought by 
this country; that wars and 
military ęxpenditures consume. 
most national revenue; that 
wars are crime-breeders filling 
the prisons with ex-soldiers,‘ 
women, and juveniles; that 
wars take an appalling toli in 
venereal disease, typhus, tuJ 
berculosis, mental disease, and 
other ills; that wars produce 
htfge numbers of orphans—

Ar žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet' visi mėgsta 
jį skaitytį?

Net kunigai pasislėpę jį 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jį j rankas 
paimt. .. r

“Keleivį” žmones riiėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

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

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

... ' Adresas toks:

Už praeitų metų i 
MUSŲ NARIAI GAVO................... M" 76

f Dėl informacijų 1
ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ

’ .. arba pašaukite
CANAL 8500

v i

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND 
SAVINGS AŠSOCIATION

(MEMBER FEDERAL HOME LOAN SYSTEM) »
1739 So. Halsted Street

Praleiskite Vakacijas Indianoj!
PRIE GRAŽIOS CEDAR LAKE, IND.

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

Atvažiuokite ir patirkite patys. Rainos nebrangios.

CEDAR BEACH HOTEL
fJOHN STAŠAITIS, CEDAR LAKE, IND., Route 41 to Cook, Ind.

J Dykai “Picnic Grounds” piknikams ir išvažiavimams.

Chicago’s Cossacks >
Chicago has her Cossacks. 

Instead of riding down, peace- 
ful petitioners, as did the ha- 
ted horsemėn of tjie Russian 
Czar, Chicago’s Cossacks beat 
and shoot to death striking 
workers whose offense < is to 
jeer and throw an occasional 
brick. Showing their brutal 
cowardice štili more, these

4 r S' • ; y

Chicago Cossacks shoot the 
fleeing workers in the back. 
Already ten of them have died 
from police-inflicted injuries.

Since peaceful picketing is 
entirely legal in»Illinois, the 
Chicago. police, sworn ųphofd- 
ers of the ląw, should have 
maintained order at the plant 
of the Republic steel compriny 
in South Chicago. Būt the po
lice had no business to inter- 
fere with the strikers so long 
as they did not distuTb the 
peace.

The bungling of the strike 
at the Republic steel plant in 
South Chicago contrasts vivid- 
ly with the able handling of the 
bigger automobile strike in 
Michigan and also with the 
steel strike at Johnstown, ^a. 
The wise policy of the mayor 
of Detroit and of the governor 
of Michigąn and of Pennsyl- 
vania prevented bloodshed in 
much more acute and danger
ous situations.

When Chicago’s police turn 
Cossacks, they.. are likę the 
German nazis and the Italian 
fascists—roaring liorįs xvhile 
beating and shooting ųnarmed 
citizens. ;i

Su Garsiaisiais
SKAITYMUI, SIUVIMUI

- P a v a r g u s i o m

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

Because he means what he 
said, the enemies of • liberalism 
hate him more than ever. They 
have gąnged up to stop his 
liberal program by discredit- 
ih£ him. Hard at work, the 
enemies of progress believe 
that they have beaten his plan 
to modernize the supreme 
court. They hope to shelve in- 
definitely his wages-and-hours 
bill; and they are striving hard 
to hamstring the investigation 
of tax evasion. For, likę the 
aristoerats of Old France, A- 
merica’s ecoilOihifj royalists 
“never learn, and they never 
forget.” They are willing to do 
anything for thė common.peo
ple, “except to get»off thėir 
back.” ?

AUROLEK Stiklaisv

ARBA TOLUMUI
A k i m

Užbaigti su Ultra-Mokslišku Išekzaminavimu... pas Winner’s Tiktai! 
Padirbti musų pačių Laboratorijoj-r—Parduodami musų pačių 

Krautuvėse—Jus Sutaupot Skirtumą /
APDRAUDOS CERTIFIKATAS DYKAI

Išduodama su kiekviena Winner akinių parduota pora, 
užtikrinant jūsų pilniausią pasitenkinimą

Pasitarkit su musų Valstijoj Registruotais Regėjimo Specialistais, 
išėjusiais Pripažintas Kolegijas... Joks keisas nėra Persunkus.... Mes 
specįalizuojamės Sunkįai-Pritaikomuose keisuose. Prisidėkit prie eil?ą 

Tūkstančių dėkingų klijentų Visoj šaly '
LIBERALĖS KREDITO SĄLYGOS

Vadovybė D-ro Albert Earl Winner, O.D., D. O. S._____

Geriausia proga pasiskirti ployyklę už šias 
negirdėtai mažas kainas 7 

$89.50 Naujos WestinghoUse ployyklės po ...... .

$89.50 Naujos Thor plovyklos po
$89.50 Naujos Apex plov^klės po

Norėdami Geriausios ANGLIES
Visuomet Kreipkitės į

WESTERN COAL & SUPPLY CO
4916 SO. WESTERN AVENUE

TELEFONAS PROSPECT 3400
J. MOŠCIPAN, Prezidentas. PATARIMAI DYKAI

ųine million in the lašt cori- you want your country to es 
fliet; that military 'ęducation is cape thė death and destruc 
on so low a level that the Ame- tion of merciless 
rican Association of Universi
ty Professors has placed the 
Navai Academy at Annapolis 
on thez blacklist and will not 
let any of its njembers teach 
i;here; finally that war profits 
nobody būt the- >var profiteers 
and the munition makers.”

Yes, Colonel Upham, be-

Minimi lIOUORGIJMMIiY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUT0RIU9

Jei Neveikia Jūsų Viduriai,

Nida Hern
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

lapų, žolių, šaknų, sėklų ir gėlių.
TURI GERĄ SKONI—KVAPĄ IR YRA ŠVIEŽUS.

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininkų arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIES.
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318.

Chicago, Illinois.

‘ . • CROSS; STITCH KITTENTOWĘLSj 
PATTERN1.1O98

No. 1098—Tai ypatingi virtuvei'-abrusai kiekvienai dienai. 
Jie išsiuvinėti kryžiukais, margais siūlais. Jūsų dukrelei jie 
patiks.

NAUDOKITE a || |y| S*® H
VAISTUS, kuriuos If O Ori I 1'

- PARŪPINO '' :

THE WORLD AT 
A GLANCE

by Dr. B. G. Peters

Išpardavimas
DRABUŽIAM PLOVYKLŲ

Progress Krautuvėje
KAINOS NEGIRDĖTAI SUMAŽINTOS

WINNER OPTICAL CO

<. į . .•
/ 1
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