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Anglija Garantuosianti Liet. Nepriklausomybe
ANGLAI SUTINKA LAIDUOTI PABALTIJO 

VALSTYBIŲ NEPRIKLAUSOMYBE
Naciy judėjimas Dancigo srityje paskatino ang

lus dar prie didesnio nuolaidumo
LONDONAS, birž. 29. — 

Anglija ir Prancūzija stengia
si kaip galima greičiau baig
ti “saugumo fronto” derybas 
su Sovietų Rusija. Kadangi tos 
derybos “užsikirto”, tai anglai 
nusprendė padaryti naujus pa
siūlymus, kurie sovietams bus

tai garantoriai turėtų jas gin
ti.

Pasiūlymai liko skubiai per
duoti Anglijos ambasadoriui 
Maskvoje. Tačiau kol kas jie 
dar neįteikti sovietų valdžiai, 
kadangi prancūzai turį dar 
nuo savęs kažką pridėti.

labiau priimtini. Vienas .tų pa
siūlymų susiveda prie garanta
vimo Latvijos, Estijos ir Suo
mijos nepriklausomybių. Tą 
reikalavimą statė Sovietų Ru
sija pačioje derybų pradžio
je.

Iš savo pusės anglai ir pran
cūzai siūlo, kad butų garan
tuota nepriklausomybė Lenki
jai, Rumunijai, Turkijai, Grai
kijai ir Belgijai. Vadinasi, jei 
tos valstybės butų užpultos,

' Anglus prie nuolaidumo pa
skatino paskutinieji įvykiai 
Dancige. Iš to, kas ten deda
si, bile valandą galima tikėtis 
staigmenų. Bendrai yra mano
ma, kad Dancigas netrukus pa
skelbs deklaraciją, jog jis pri
sideda prie Vokietijos. Tokiu 
atveju lenkų kariuomenė bus 
priversta užimti Dancigą.

O toks žygis greičiausiai reik
štų pasaulinio karo pradžią.

VOKIETIJA MOBILIZUOJA MILŽINIŠKĄ 
ARMIJA

Anglija įspėja nacius, jog daugiau nebepakęs 
agresijos. — Pasižada ginti Lietuvos ir ki
tų Pabaltijo valstybių nepriklausomybę.

PARYŽIUS, birž. 28. — Di-| Lenkijos prezidento Mosciskio 
'į pareiškimas, kad lenkai jokiu 

budu neatsižadės pajūrio, at
seit, Dancigo ir Gdynios.

plomatiniuose rateliuose, kurie 
palaiko glaudžius ryšius su 
valdžia, pasklido gandai, kad

Šiandien išsiskirstys 
legislatura

Nušovė Ray Olsoną

Reikalauja, kad na 
ciai butų įspėti

Lenkai neatsižadės 
Dancigo

PARYŽIUS, birž. 29. — 
Prancūzų laikračiai lyg susi
tarę aliarmingai rašo apie pas
kutinius įvykius. Jie visi pri
pažįsta, kad dabar susidarė ne
paprastai pavojinga padėtis. 
Esą, jeigu bus delsiama, tai 
Europoje netrukus gali užsi
degti pasaulinio karo gaisras. 
Anglijos ir Parncuzijos delsi
mas tik duoda progos Hitle
riui gembleriuoti. Šantažo pa
galba jam pasisekė laimėti, to
dėl jis mano, jog ir dabar de
mokratinės valstybės pasiten
kins kalbomis ir silpnais pro
testais.

Taip neturi būti, sako tie 
laikraščiai: Anglija ir Prancū
zija tuoj turi aiškiai pasakyti, 
jog Dancigo užgrobimas reikš 
karą. O kada Hitleris pama
tys, jog čia rimtas dalykas 
jis nedrįs karo pradėti.

VARŠUVA, birž. 29. — Pre
zidentas Ignac Mosciski pasa
kė per radiją kalbą, kurioj jis 
pabrėžė vyriausybės nusistaty
mą Dancigo, Gdynios, korido 
riaus ir iš viso pajūrio atžvil
giais. Be juros, pareiškė jis, 
Lenkijos valstybė negali gy
vuoti, kaip žmogus be saulės 
i*r oro. Nepaisant jokių kliūčių 
ir jokių pavojų, Lenkija yra 
pasiryžusi turėti išeitį į jurą.

sutiko 
liepos 

posed-

birž. 29. 
dienas 
Olson, 
paga- 

Kulkų

Deportuojama ka
reivio žmona

tai

šešiolikos pėdų 
bilietas

Al-
pa-
pa-

PONTIAC, III., birž. 29. 
Penkiolikos metų Marshall 
corn, vietos daktaro sūnūs, 
siryžo pirmiausia Ameriką
matyti. Jis išsipirko autobuso 
bilietą, kuris yra šešiolikos pė
dų ilgio. Tas bilietas suteiks 
jam progos pamatyti daugybę 
vietų ir aplankyti daugybę 
Amerikos miestų. Apskaičiuo
jama, kad iš viso jis padarys 
apie 10,000 mylių kelionę.. Pats 
savaime suprantama, kad jis 
aplankys abi pasaulines paro
das.

SPRINGFIELD, UI., birž. 29.
— Legislaturos lyderiai 
nutraukti posėdžius iki 
24 d. Tada legislaturos 
žiai bus atnaujinti.

Iš pradžių buvo siūloma vi
sai išsiskirstyti vasaros atosto
gų: Tdčiatf numatoma,' jog gu
bernatorius kai kuriuos priim
tus bilius yra pasiryžęs vetuo 
ti. Jei taip įvyks, tai legisla
turos dauguma bandys vetavi- 
mą kovoti, nors tai labai sun
ku. Mat, tik dviem trečdaliais 
balsų tiek senate, tiek atstovų 
bute tegalima vetavimą panai-

Savo kalbą prezidentas Mos-Į kinti. Nuo civilio karo iki da - 
ciski pasakė ryšium su “juros bar Illinois valstijoje tik du 
diena”. kartus legislaturai pasisekė su-

--------------- - | rinkti pakankamai balsų, kad 
butų galima gubernatoriaus 
tavima atšaukti, ■i

Bolševikai nepasiti
ki anglais ir pran

cūzais Vaikų demon 
stracija

vė

HAYWARDr Wis
— Per paskutines kelias 
plačiai išgarsėjęs Ray 
plėšikas ir ’ žmogžudys, 
liau baigė savo karjerą,
suvarstytas jis krito negyvas 
prie Namakagon ežero. Wiscon- 
sino miškuose jis buvo “med
žiojamas” ištisas trylika die
nų. Kelis -kartus jis paspruko 
iš spąstų, bet, kaip sakoma, 
vienas kartas nemelavo.

Anksti rytą jis buvo paste
bėtas netoli7! Namakagon ežero. 
Liepiamas sustoti, jis nepaklau
sė ir pradėjo bėgti. Bandė pa
siekti laivelį ir plaukti per eže
rą. Bet tai buvo jo paskutinės 
pastangos išsisukti nuo džtar- 
nautos bausmės. Pasigirdo šū
viai, ir Olsonas krito negyvas.

. Birž. 17 d. Olson nušovė du 
saliunininkus, kurie ėjo šerifo 
padėjėjų pareigas. Nuo to lai
ko jis pradėjo slapstytis. Mai
stą jis gaudavo iš indijonų.

Olsonas buvo 30 metų am
žiaus.

BOSTON, birž. 29. — Hariet 
Alice Thomson, 76 metų am
žiaus senukė, kuri išgyveno 
Amerikoje 51 metus ir yra 
našlė (jos vyras buvo Ameri
kos armijos kareivis), gavo 
iš darbo departamento prane
šimą, kad ji yra,pąskirta • de
portavimui. Jai duodama trys 
mėnesiai laiko sutvarkyti savo 
reikalus ir laisvu noru apleisti 
šią šalį. Jei per paskirtą laiką 
ji iš Amerikos neišvažiuos, tai 
bus deportuota.

Senukė Thomson nežino, ko
dėl liko išleistas įsakymas ją 
deportuoti, ries ji nesijaučia, 
kad butų kuo nusikaltusi.

Thomson yra kilusi iš An
glijos.

Užmušė savo 
kaimyną

Vokietija pašaukusi 600,000 
vyrų į armiją. Spėjama, kad 
rezervų pašaukimas yra glau
džiai susijęs su Dancigo įvy
kiais. Dalykas toks, kad pas
kutinėmis dienomis naciai šmu
gelio keliu pradėjo gabenti į 
Dancigą tiek kariuomenę, tiek 
ginklus.

LONDONAS, birž. 29. — 
Užsienio reikalų ministras Ha- 
lifax pasakė gana drąsią kal
bą, kuri buvo specialiai nu
kreipta į Vokietiją. Savo kal
boje jis nedvejodamas pareiš
kė, jog Anglija yra pasiryžu
si panaudoti visą savo jėgą 
prieš agresorių, kuris bandys 
drumsti Europos ramybę.

Budingas yra tas faktas, 
kad ministras Halifax savo į- 
spėjančią kalbą pasakė tuoj po 
to, kai iš Gdynios radijo sto
ties buvo baigta transliuoti

Jei Europoje ir vėl pasireikš 
agresija, pareiškė Halifax, tai 
Anglija yra pasiryžusi panau
doti visą savo jėgą prieš agre
sorių.

Į nacių priekaištus, kad an
glai norį izoliuoti Vokietiją, 
lordas Halifax atsakė, jog pa
ti Vokietija bando visiškai' izo
liuotis. Ji izoliuojąs! nuo kitų 
šalių ekonominiai, politiniai ir 
kultūriniai. O taip darydama, 
ji neturi pagrindo kaltinti ki
tus. Taip sakant, negali versti 
savo griekus ant kitų.

Savo kalboje lordas Halifax 
prisiminė ir Vedamas derybas 
su Sovietų Rusija dėl “saugu
mo fronto” sukūrimo. Anglija 
esanti pasiryžusi Pabaltijo val
stybėms (Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai) garantuoti nepriklau
somybę. Vadinasi, ginti tas val
stybes, jei-kas pasimos jų ne
priklausomybę sunaikinti.

KAUNAS. — Humanitarinių PALANGA. — Palangos būr
in okslų fakultetas paruošė ir 
priėmė taisykles, pagal kurias 
bus tvarkomas darbas užsie
niečių lietuvių, atvykstančių į 
savo tėvynės universitetą stu-
dijuoti lituanistinių dalykų
trumpesniam laikui, negu rei-
kalinga to fakulteto kurios nors 
specialybės (kad1 ir tos pačios 
lituanistikos) kursui išeiti. Li-

ryšium su 
su anglais

yra propa-

Mass., 
Pusantro

birž.
šimto 

įmarša- 
pareika- 
majoru

Hitleris sušaukė ka 
ro tarybą

mistras Dr. Jonas Šliupas įtei
kė apskrities viršininkui pa
reiškimą, kad nuo liepos 1 d. 
jis iš burmistro- pareigų pasi
trauksiąs. Pasitraukimą šliupas 
motyvuoja savo senatve. Pa-
tirta, kad pasitraukimo prašy
mas patenkintas. Laikinai bur-
mistro pareigas eis ilgametis 
burmistras pavaduotojas Viz
baras.

MASKVA, birž. 29. — “Prav- 
da”, komunistų partijos laik
raštis, įdėjo dviejų skilčių A. 
ždanovo straipsnį 
bandymu susitarti 
ir prancūzais.

ždanovas, kuris
gandos viršininkas, įtaria pran
cūzus ir anglus nenuoširdu
mu. Girdi, jie nenori susitar
ti su sovietais dėl kolektyvės 
apsaugos, o veda derybas tik 
tam, kad -galėtų paveikti na
cius ir su jais lengviau susi
prasti.

Smalsumo pasėkos

CAMBRIDGE, 
birž. 29. 
vaikų demonstratyviai 
vo į miesto rotušę ir 
lavo pasimatymo _ su
John W. Lyons. Demonstraci
jos priežastis buvo ta, kad po
licija uždraudė maudytis kūd
roje. Jie pareikalavo, kad tas 
draudimas butų atšauktas.

Majoras išklausė vaikų argu
mentus ir sutiko draudimą at
šaukti. Policijai tuoj buvo įsa
kyta, kad vaikams nebūtų kliu
doma kūdroje maudytis.

BRIUSELIS, Belgija, birž. 
29. — Hitleris pereitą savaitę 
buvęs sušaukęs karo tarybą, 
kurioje dalyvavo įvairių sričių 
ekspertai. /

Esą, liko nutarta eiti prie 
Dancigo prijungimo.

ROCKFORD, III., birž. 29. 
— Kenneth Naglestad liko už
muštas, kai jo duonai išvežio
ti trokas susidūrė su dideliu 
sunkvežimiu, kuriuo važiavo jo 
kaimynas Bernhard Green.

Nelaimėje Green taip pat li
ko sunkiai sužeistas.

Tel Aviv srityje nu
šovė 11 arabų

tuanistiniai kursai užsienio lie
tuviams bus hum. mokslų fa
kultete prie lietuvių kalbos ir 
literatūros katedros. Juose bus 
dėstomi 6 privalomi dalykai 
(praktinis lietuvių kalbos kur
sas, plačiausiai dėstomas, be to, 
lietuvių kalbos fonetika, lietu
vių literatūra, lietuvių tauto
saka, bendrieji lietuvių kalbos 
mokslo dalykai ir lietuvių tau
tos istorija). Numatyti ir 4 re
komenduojami dalykai (Lietu
vos archeologija, Lietuvos me-

Svastika esanti 
Tibeto emblema

SAN PEDRO, CaL, birž. 29. 
— Quentin Roosevelt, Theodore 
Roosevelto sunaus sūnūs, pa
reiškė čia, *jog nacių vartoja
ma svastika per šimtmečius 
buvo žinoma vienai Tibeto tau
telei. Toji tautelė ir dabar sva
stiką naudojanti kaipo emble
mą.

Roosevelt visai neseniai grį-

Prancūzų kareiviai 
apleido Hatay

Ambasadorius 
Kennedy skris 

i Ameriką

ST. JOE, Ark., birž. 29. — 
kalbama, kad čia įvykęs štai 
toks nepaprastas nuotykis: 
Rossie Yoder bedirbdama lau
ke pastebėjusi barškuolę gyva
tę. Ji tuoj susigriebusi kasi WĄSHINGTON, D. C., birž. 
daryti, ir nukirtusi barškuolei 29. — Kadangi karo pavojus 
galvą. Kur buvęs, 'kur nebu- Europoje juo tolyn, juo daro- 
vęs, pasipainiojęs. Smalsumo si rimtesnis, tai Joseph P. Keri- 
akstinamas, jis prikišęs snukį nedy, Amerikos ambasadorius 
prie nukirstos galvos. Staiga Anglijai, gavo įsakymą skubiai 
žiotys prasivėrusios, ir galva skristi į Ameriką. Jis išskn-
įkandusi katinui. Kaip bema- siąs milžinišku lėktuvu “Yan- 
tant, katinas kritęs negyvas, kee Clipper” iš Southampton.

Kaip matote, ne be reika- Atskridęs į Ameriką jis tuoj 
lo yra sakoma, jog dėl smal- vyks pasimatyti su prezidentu 
sumo kartą kate žuvusi. O jei- Rooseveltu ir padarys platų 
gu jus netikite, kad taip ga-j pranešimą ; _ 
Įėjo įvykti, tai jūsų reikalas, tį.

DAMASCUS, birž. 29. — 
Keli tūkstančiai prancūzų ka
reivių, kurie buvo Hatay res
publikoje, pasitraukė iš ten.

Pagal sutartį, kuri buvo pa
daryta birželio 23 d., Hatay 
liko prijungta prie Turkijos.

apie Europos pade-

---------

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra* 
našauja:
>< Giedra ir šilčiau. Saulė teka 
5:17, leidžiasi 8:29. Menulis 
leidžiasi 3:47 ryto.

JERUZALĖ, birž. 29. — Tel 
Aviv apylinkėje liko nušauti 
vienuolika arabų. Be to, šeši 
sužeisti. Tiek arabų nukentėjo 
šešiuose susirėmimuose su žy
dais. Beveik visuose tuose su
sirėmimuose arabai buvo už
klupti iš pasalų.

Tų žudynių kaltininkai kol 
kas nesuimti.

T ■ . " -r 'U rn -----

Atžagareivis neturi 
progos

WASHINGTON, D. C., birž. 
29. — Senatoriui Borah suka
ko 74 metai amžiaus. Tąja pro
ga jis pasakė kalbą išdėsty
damas savo pažiūras į besiar
tinančius prezidento rinkimus.

Borah yra įsitikinęs, jog at
žagareivis kandidatas 1940 me
tais neturi progos rinkimus 
laimėti.

no istorija, Lietuvos geografių žo iš savo kelionės po Aziją, 
ja ir Lietuvos ūkis). Dar ga- kur jis aplankė ir Tibetą.
lės būti skaitoma epizodinių
kursų ir atliekamos pratybos. 
Išklausę numatytus dalykus ir 
išlaikę egzaminus, klausytojai 
gausQ liudijimus, kuriuose bus 
žymimas kursuose išbūtas lai
kas, išeitosios grupės dalykų 
pobūdis ir išlaikytų dalykų į- 
vertinimas. Tas liudijimas, aiš
ku, nesuteiks aukštojo mokslo
baigimo teisių.

KAUNAS. —- Ministrų Tary
ba svarsto ordinų įstatymo pa
keitimą, kurį numatoma priim
ti dar prieš didžiąją šaulių 
šventę, kuri prasideda kėtvir- 
tadienį Kaune, šiuo pakeitimu 
numatoma įvesti šaulių žvaigž
dės medalį, kuriuo galės būti 
apdovanojami nusipelnę šauliai- 
šaulės. Medalis bus bronzinis 
ir pirmieji apdovanojimai nu
matomi jau per busimąją šven
tę.

Kas diena . . .
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t. t. 

• • •
Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų. • 
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arba at- 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chieago, UI.



NAUJIENOS, Chicago, III. Penktai!., birželio 30, 1939

Žiburiams Užgesus
—--—'—- --------------- ■ - ~

A. K. JARUSZ

(Iš Lietuvos)
(Tęsinys)

—Sakyk, kas gi atsitiko, kad 
taip keistai kalbi?

—Suprask mane! Juk mes 
netekome vieno iš gražiausių 
pajūrio kokio kito Europoje 
nėra! Netekome savo tautos 
brolių, kurie amžiais čia gyve* 
no. Ir štai tų brolių tarpe atsi
rado tikrų išgamų, parsidavė* 
lių, kurie svetimiems padėjo tų 
kraštų užimti! Sakyk man, ar 
pirmiems jų laimėjimo džiaugs
mo jausmams dingus jie nepa* 
sijus svetimais tari) svetimų, ar 
jau jų širdys galutinai yra at
šalę? Ar jie netrokšta ir ne
troško būti nuoširdžiai glamo
nėjami? žmogus šį jausmą pra
radęs tik kitų įrankiu tampa. 
Tai jau bejausmis žmogus, 
žmogus automatas? Tokių žmo
nių tarpe daug atsiranda žiau
rių, beširdžių, kurie kitų nemo
ka suprasti. Kas tie prūsokai, 
ar tai kitų tautų ne atskalūnai?

Norėdami pigiai pirkti lUrffBerį, 
kreipkitės į

Sibley Lumber Co.
2x4 naujos 2c pėda 
2x6 naujos 33 per Bo. IT.
Čia taip viskas pigiai. 
Kreipkitės po antrašu

Sibley Lumber Co.
30 East 147 Street 

HARVEY, ILL

PrtlsO budo pagrindinis pažy
mys, tai jo dvasios inecįianišku- 
mas, O juk prūsokas nėra gry
nos tautos kraujo žmogus. Sa
kyk, ar musų tauta nedavė 

feenjąug savo minų? Ar 
buvai kuršių įlankos žvejų tar
pę, ar nejautei, kad tie žmonės 
atsiskyrėliai, neturį širdies ug
nelės? Jiems vfskas svetima!

—Buvau, magiau, jų tarpe 
gyvenau |r tlirių prisilažinti jie 
piah visuomet nesuprantamais 
atrbdėk Tautystės jausmas jiems 
svetimas, kaip ir svetima vo
kiečių kultuvą. Bet spėju mes 
jietns įžiebėin bendrumo jaus
mų ir dabar tarp vokiečių jie 
dar svetimesniais pasijus?

—Kas iš to! Jie jausis sveti
mais, bet ne musų tautos su- 
nais! Kaip ir visi mes daugumo
je jaučiamės neturį savo užvė
jos.

—Betgi klausyk, jau laikas 
namo. Štai pragiedrėjo. žiūrėk 
kokia skaisti dangaus mėlynė, 
kokia graži naktis!

-—Taip tokios naktys gimdo 
tų begalinį ilgesį, žalią ilgesį, 
kuomet trokšti kieno nors tik
rai nuoširdžiai glamonėjamas. 
Kiekvienam žmogui reikalinga 
sava Užvėja. Tai ne silpnybes 
jausmas, o tik noras lyg kokia
me šaltinyje atsigauti, atsinau
jinti, save pajusti, savo pajėgo
se sustiprėti...

Jis atsistojo. Akylai pažiurė
jo į tą namą prie kurio sėdėjo 
ir sau vienas man nesupranta
mus žodžius tarė:

— Gal miega, o gal... — nu
tilo ir taip mudu tylėdami žing- 
sniavova namo.

Ppeš atsiskiriant jis lyg sva
jodamas man tarė:

-—Žinai, rodos, bus metai al
gai iš šiaurės Amerikos buvo 
atkeliavusi vieha lietuvaitė. Ji 
man sake? nors Lietuvoje nie
kuomet nebuvau, bet kaip atvy
kai!, atrodė, kad čia bučiau gi- 
musi. čia yiskas taip sąvą, jąu- 

4cu ir smagu. Mano tėvų pasa
kojimais aš kitokią Lietuvą įsi- 
-vaiždavau, bet sapnuose, rodos, 
aš ją tokią mačiau, malonių, 
širdingą, svetingą... Žmonės sa
votiškai keisti, jie savo jausmų 
viešai nepareiškia, bet junti jų 
Šilumą, širdingumų. Tylus, ra
mus lietuvis, jis mistikas, jaus
mo žmogus, bet jo jaUsmo ne
pamatysi, jis savyje jį slepia, 
,yg abejingas ar jį suprasi, lyg 
drovisi jį parodyti, kad nebūtų

Physical Therapy 
and Midwife

Panedėly, Utarn. ir 
Seredoj

6630 S. W este rn av.
Tel. Hemlock 9252 
Ketverge, Pelny
čio j, Subatoj ir 

Nedėlioj:.
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

AKIU SPECIALISTAI

‘ Naujienų-Acme Radiophoto .
Cyril Wagner, Chicagos golfildnkas, kuris per 24 valandas bandė vienu kir

čiu įmušti rutulį į skylę. Tik kabtą' jam tatai pasisekė padaryti.
11 )hi 11 y.i ■ ’■

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR OĖNTISTAl 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Yards 5921
DR. BERTASH
756 West 35th St

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

Nedaliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107,

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometricaily Akių Specialistas
Palengvina axių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tolitegystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speclalė atyda atkreipiama 
į mbkyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: huo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

i Daugely] atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip

1 pirma.
1712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

$7.00
$7.25cąnt 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Šios ka|hos tiktai iki Liepos 1, 1939 
Sales Tok ekstra.

........... I ■■■ !■■■■!■ II I

URANIe cdalcompany
5332 So. LfOng Avenue
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTĄŠ Mine Run 
(Šcreened) Tonhš ........................
PETROLEUM CARBON COKE 
Perkąnt 5 tonus

Sales Tuk ekstra.

KITCHEN TOW£LS PĄTTERN 2226

apgautas, kad jam tokiu pat 
širdumu neatsiliepsi.; O išva
žiuodama štai ką ji man sakė. 
O vis dėlto Lietuvoje gyventi 
nenorėčiau! Nenorėčiau! Ar su
pranti? Ji Lietuvoje gyventi ne
norėtų! O dėlko, ji atsakyti ne
galėjo! O kaip išvažiavo ji man 
rašė, kad Lietuvos labai pasiib 
gusi it gailisi, kad taip trumpai 
teko gyventi, čia viešėti ir».» 
su žmonėmis pasikalbėti.Ji 
stipriai apgailestavo, kad netu
rėjo progos su manim ilgiau 
pabuvoti ir pasišnekėti. Esą jai 
Amerika dabar dar svetimesnė 
paliko, nors Lietuvoje gyventi 
nenorėtų... Aš tikras, kad Klai
pėdos krašto įvykiai dabar dar 
labiau ją Sujaudino ir dar la
biau ji Lietuvos pasiilgo, bet 
tur bllt ib dabar ji tvirtintų, kad 
Lietuvoje gyventi nenorėtų... Vi
sur mes patys sau svetimi žmo
nes. Neturime tikros savo už- 
vėjus^ kur jąustipnės tikrais jšeį- 
mininkaiš, - kur pastogėje 
surastume palys save*..

—Na, žinai;'jau perdaug tu 
šiandien jausmų bangos palies
tas...

—Taip, mes visi savo jaus
mų drovimės, mes nesame sayo 
jausmams atviri. Suprask, tįu 
Nida, tai Kuršių įlanka. Tai 
musų būdas. Mes esame tikri 
gamtos vaikai. Nidą reikia su
prasti, Nidą reikia mokėti pa
justi, jos grožį pergyventi,.. Ni
da vienuma, ji tarp jūrių nib
rių, tarp vandenų Vėjų supus
ta, auksinės smilties sukurta, 
lai gintarinė pasaka, tai nakties 
suburta svajonė! Ir štai jau ne
pasiekiama Svajonė! Mechani
zuotos dvasios vokiečių užimta! 
Lygiai kaip mergelė iš tolo ne
drąsiai mylėta ir svetimo suvi
liota, sau 'prarasta.^ Na, bet gi 
skirsimas. — ir jis taręs sudie 
atsiskyrė.

Miestas skendėjo sniege. Mie
stas miegojo. Kaž kur pragydo 
gaidys. Sulojo šuo. Dangaiis 
mėlynėje miliardai žvaigždžių 
spindėjo. Jos mirgėjo, spindėjo, 
šaltos, nepasiekiamos! širdyje 
rausės nestipru n tomas jausnias.' 
Mintys nesuvaldomai skrajoji).

Šąlo. Visur žiburiai buvo už- 
gęsę. Tyla ir ramybė žemėje 
viešpatavo.

—Ilgėsis, žalias ilgėsis, — pa
kartojau jo žodžius!

—Vistąspatš
(GALAS)

ĮVAIRIOS ŽINIOS
• MiLWĄUKEE, Wis., birž. 
28. Dr. Ebčn J* Carey, Mafl 
ąuette Vnivfeisiteto mokslinin
kas, American Assobiation for 
the Advanceinent of Science, 
suvažiavimui raportavo-, jog 
gyvybės paslaptis yta želatini- 
niam skystime^ >kuris randasi 
žmonių ir visų kilų gyvūnų 
raumenyse. Jisaktvirtinin^ pa
remia keliais tūkstančiais ban
dymų, kuriuos padarė su įvai

rių sutvėrimų raumenimis. Su
radus iš kO skystimas suside
da ir kaip jis veikia, gal pasi
sektų išaiškinti gyvybės paslap
ty

• REDDING, Cal., birž. 28. 
— Miškų gaisras siaučiantis šio 
miesto apylinkėj sunaikino mie
stelį Manton. 50 gyventojų iš 
kito miestelio Shingletowių 
kurio pusę gaisras slenka, ap^- 
leido savo namus. Gaisrą gesi
na 300 CCC berniukų.

Phone CANAL 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Sferedomis ir ntedėl. pagal sutarti. 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. vn-gmia 0036, 
Rfesidence Tel. BtVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ift CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

ilUO 2—4 ir huO 6—8 vai. vakaro 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

Valandoj—9—10 A. M.
Nedėlioj pagal sutartį.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVest 35th Street 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

KITATAUČIAI

r.r .. w iii-i

No. 2226 —* Virtuvės ubrpseliai 
' •* . * 1

I*— w —

I NAUJIENOS NEEDLEGRAFT DEPT., No. 2226 ■
.1739 So. Halsted SL, Chicago, Lt I

• ; ... I
I Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį Jio.------- -
/

Vardas lt pavardė . , .... —   —■ ■ ■ t■ i. 1 ■ ■  ....... |
Adresas ........... .... —>..«s«s irtu... nwsę»wsi Įii.m „..niMK.ifc.nH* I

I I
1 Miestas ir valstija — ......... -------------- -------------—:....... .................. ■

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liquid f or Itchlng Of 

ECZEMA
Daug yra atsitikimų, kur kiti produktai ni> 
dav? reikiamų pasėkų, bet stiprus., 6V»|hinah 
US, aųtisėptihis skiediny* Zeftio dėvS greita? 
pasėkas nuo niežėjimo, , skąuemo, raudonio 
iteiAttips. fcv^huotos, Ugnines Ečzema.

16 pirmo sykio Zęmo neša nuostabia pt- 
gelba. Pb to. Jo ypfVtihgaB gydymas (turi 18 
skirtingų įtakingų dalių) padeda Garotą 
treitėihį gydyiWi». MUmė (feningi ^artėtoji! 
rašo 16 yiėur, garbindami gautas pasekate 
HM KWp ra*rt ». F. ». 16 Jėbsefr Cit#: ‘U 
keletą. savaičių nuostabiai pasigydžiau sų Ze- 
mp Ptid Ei#ema, kplrl Ifi'ahd vaHrittd per 81 
metus.’’ . , t . /

Neregimas, peflemeta* — .Jialik Kama pėr 
dlen'a afr riekti gydant Eczema, spaugus, db-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
'■■.i'—'; I *! ’ . ’

seniausia ir Didžiausia laidojimo įstaiga 
ambulance:

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi TWonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė.
. '' 4447 South Fairfiteld Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

T-l 4 koplyčios visose
JLsLczjL 1 Chicagos dalyse

Į....X.y. ■ .................. ...

• ■■ ■

Klausykite musų LletuVių radio programų Antradienio ir Šešta
dienio vakarais 1 vai. vakari) iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

—Pranešėjas p. SALTIMIĖRAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos 

' J; -'.i • iii . i . - .n. 4ii i■,,

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 
ii* naktį.

Turime 
koplyčias 

VISOSE MIESTODalysi
i .—a i.......... ...... a ■ , ii^ r.

..į;.'įALBERT V. PETKUS
4704 S^'Western Avė. Phone Lafayette 8024

- r, „.h, ■ ..t ■■ ~       , ... m i.. ■ ■■ i ■ m *

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yafrds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834. $0. Western Avė. Phone Grpvehill 0142

.1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

j. LIULEVIČIUS
4348 S. CalifOLnia Avenue Phone Lafąyetie 3572

YARDS 1419

. U 1 . ^4’

P.J.K
3354 So. Halėted Street
•y*". »!.j,'į1 1 y.'.’’1 1 '..-.'tj,,.

L J, ZOLP Phone Yards 0781
j64tt Wesi 46th Street Yards 0782

, ■ .m -i i >ii » ii i ti i ■«—<— 11 ■■ . k" i» *.W'i > . m

S. D. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenųe Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phoiie Cftnft! 2515
SKYRIUS! 42-M East MBH* Sbtei Tel. taiuaiui U»

. . - l • • ’

Dr. F. Pulšucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. bamen. Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEĘLEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 38 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
1034 W. IŠth SL, netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superiot 9454 kr Central 7464

Office and Res. Phone Caiumet 7472 
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:39 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Streei

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.;
i

Dr. V. E. SIEDL1NSK)
DENTISTAS 

Pirm., Trečiadienį, šeštadienį
4631 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 0994.
Ahttad., Ketvirtads Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3650

2-rOS lubos ; |
$ CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro., Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2886.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVfc.

Ofiso valandos:
NUo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 13,

Rez. Telephone PLAZA 3200
m—------------------

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgą 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AV 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: Prospect 1939

8

Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo lt Iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

. šventadieniais: 11 iki 12 
Dr. V. A. Šimkus

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

DR. G Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

TeL Yards 2246
Valandos nUo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
Vakaru, trečiadieniais Ir sekmadib* 

niėis pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Riti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris 
3825 So. Halsted St 

Valandos: nuo 10 r. Iki 2 po pietą 
ir nyo 6 iki 8 vakaro. 

Švehthdieniais tik susitariu.
Phohė YARDS ife9Š 

--------- 1-------- ------------------a------- U----- t------------ ------------- —
tel Office Wentworth 6339 

Rez. ttyde Phtk 3395

Dr, Susanhs Slakis 
Moterų ir valkų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St.

Valandos—1«-4 pd pietų, 7^8 vak 
išskyrus seredomis U subatomb

ADVOKATAI
K. P* GUG1S

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL 
Rarnb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted SL 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 9818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701 < .
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230..

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

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.
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Detroito Lietuvių Žinios
VISOKIOS DETROITO ŽINIOS

18

3

kainos ir kokvhės darbas

L. A. P. Kliubas ir 
“Keistutis” Vienijasi

L. A. P. Kliubas birželio 
d., turėjo pusmetinį susirinki
mą, ir galutinai nutarė vie
nytis su Keistučio Pašalpine 
Draugiją. Vienbalsiai priėmė 
komisijos išdirbtas reformas.

Birželio 18 L, ir Keistučio 
Draugija turėjo susirinkimą, 
kuriame svarstė L. A. P. Kliu
bo prisijungimo reikalą. Keli 
nariai lyg buvo priešingi. Gai
la, kad dar atsiranda tokių 
žmonių, kurie nesupranta ką 
reiškia maži, išsiskirstę žmo
nių būreliai ir didelė, stipri 
organizacija. Galim tikėtis, 
kad greitu laiku abi grupes su
sijungs, sudarydami vieną sti
prią draugiją.

Pasisekė Išvažiavimas į 
Putin Bay

D. L. Kliubas ir Keistučio

MODERNIŠKAS!!!
Materiolas namų pagražini
mui. Plaster board 2c už ket
virtainę pėdą. Šie- C O OC 
tinės (sceen durys
Ivory coat insulation lentos 
3’Zic kvt. pėda. Mes dastato- 
me. Pirkit ant kredito.
Albert Lumber & 

Supply Co.
3800 SO. WESTERN AVĖ.

Lafayette 2101

žiavimą laivu į"Putin Bay sa
lą, birž. 25 d. Daug lietuvių 
važiavo. Diena pasitaikė gra
ži, oras šiltas. Galima sakyti, 
kad išvažiavimas buvo geras 
ir pasekmingas. Bendrai vei
kiant nuostolių nėra.

Iš A. L. K. Posėdžio
- * •

Amerikos Lietuvių Kongre
so vietinis skyrius laikė su
sirinkimą birželio 24 d. Dele
gatų dalyvavo mažai. Nutari
mų raštininkė neatėjo ir kny
gų nepridavė. ‘Per kitus prane
šė, kad ateis vėliau, bet neatė
jo. Ji dažnai apsiima dirbti, 
bet kartais neištesia. *

Pramogų komisija raporta
vo, kad nuo pikniko, gegužės 
30 d., liko pelno $130.63. Bu
vo skaityti laiškai nuo L. S. S. 
Centro biuro ir nuo Komuni
stų Centro. Kilo plačios disku
sijos. Keli komunistėliai nuta
rė šaukti kita A. L. K. posėdį 
Sšritši” tą klausimą”, nelauk
dami kol delegatai praneš a- 
pie laiškus savo organizaci- 
■oms, ir ar reikalinga 
kaukti kitą A. L. K. 
Paskui užsispyrė, kad 
$30.00 siųsti į Lietuvą.

Kai kurie delegatai pasipik
tino tokia liktatura. Galima 
tikrinti, kad organizacijose 
kils triukšmas. Kai kurios gal 
atsisakys ir delegatus siųsti į 
A. L. K. posėdžius, juos at
šauks. Komunistai griauna De
troito ALK Skyrių. Pirmiau 
skyrius buvo vieningas, bet da
bar gal ims irti. Kaip pasi
baigs—ateitis parodys.'

Dailės Choro 
Išvažiavimas

Birželio’25 <1., jvyko “Dailės 
Choro” piknikas “Capital” Par
ke. Tas daržas yra vienas gra
žiausių Detroito apylinkėj. Pu
blikos buvo daug, visokio nu
sistatymo. Visi bendrai links
minosi, šnekučiavo, po žaliais 
medžiais gražiai laiką leido. 
Vėl noriu pabrėžti, kad iš ša
lies į~ tai žiūrint. Tie, kurie 
pirmiau ugnim spjaudėsi, da
bar bendrai su kitais dalyvau
ja parengimuose, užmiršę vi
sus skirtumus.

Atrodo, kad Dailės 
liks nemažai pelno. 
Choro yra bepartyvis 
jaunuolių mėgstančių
Senesnių nedaug lesiranda na
rių tarpe.

Detroito Kalendorius
Liepos 1—Lk S. S. 116 kuopos 

susirinkimas kaip 8 
vai., I. A. S. svetai
nėj, prie 24-tos ir 
Michigan Avė.

Liepos 2—SLA 352 kuopos su
sirinkimas 9 vai. ry
to Lietuvių svet.

Liepos 2—L. Moterų Draugiš
ko Kliubo piknikas 
Poviluko ukyj.

Liepos 2—Lietuvių Demokra
tų Sąjungos pikni
kas “Birutės” Dar- 
že. • • Reporteris

, NAUJIENŲ-ACME Telenhoto
Dr. James Monroe Smith (po dešinei), Louisiana 

universiteto prezidentas, ir buvęs valstijos gubernato
rius Richard Leche. Šiomis dienomis Dr. Smith nežinia 
kur dingo. Drauge su juo dingo ir $100,000 universiteto 
pinigų.

Kessler s Priyate Blend—maišyta degtinė. 25 % straight degtinė 
“7neutr^l spirito distiliuoto iš grudų. 90 proof. Julius Kessler 
Distilling Co., Ine. Ląwrenceburg, Indiana.

MADOS

No. 4162—Graži vasarinė sukne
lė. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, 
taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 colių 
per krutinę.

'• t , r .

4162

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1738! 
So. Halsted SU Chicago, HL

Marg’umynai (”:o nukshvs

tuojau 
posėdį, 
reikia

Rozenbergas siūlo 
dams įsteigti 
rezervuarą

zy-

taakCo.structionCo.
NAUJŲ NAMŲ 
PERTAISYMAS 

MODERNINIMAS 
PAMATAI 

KARPENTERYSTĖ 
PLYTŲ DARBAI 

CEMENTO DARBAI 
PLUMBING AS-šI LD YM AS 

KRAUTUVIŲ FRONTAI 
PORČIAI 

UŽDARYMAI PORCIŲ 
'VišaŲ ELATAI 

VASARNAMIAI 
REZIDENCIJOS 

GARAŽAI — GASO STOTYS 
DYKAI APSKAIČIAVIMAS 

PINIGAIS AR IŠMOKĖJIMAIS 
MES FINANSUOJAME NUO 

1 IKI 15 METŲ 
2207 Archer Avenue 
KAMPAS ARCHER AVĖ. IR 

CERMAK RD.

fel. CALumet 2967
VICtory 9526

chorui
Dailės 

būrelis

Diplomatinio korpuso ir 
sienių spaudos atstovų garbei 
žinomas hitlerininkų ideologi
jos aiškintojas Roscnbergas 
vasario 7 dienų surengė priė
mimą, kurio proga skaitė pa
skaitų tema “Ar ideologinės 
kovos turi būtinai sukelti ne
draugiškumą tarp valstybių.”

Roscnbergas pareiškė, kad 
kiekviena tauta turi teisę sa
vaip spręsti savąsias proble
mas.

Kiekviena tauta savaip ka
lanti savo likimą, jrikiu .budu 
nesiekdama dįesrogmiū • budu 
padaryti įtakos kitų valstybių 
nusistatymams. 1918 metais 
Vokietijai buvęs primestas toks 
režimas, kuris vokiečių galvc.-į 
senai visai netinkąs. Esą šių j 
metu esanti varoma smarki 
propaganda prieš Vokietija. 
Čia remiamasi didžiais religi
niais ir dvasiniais tolerancijos 
principais. Toliau Rosenber- 
gas pažymėjo, kad nacional- 
socializmas yra linkęs -supra
sti kitų tautų tradicijas ir gal
voseną. Po to priminė, kad 
tos priemonės, kurių Vokieti
joje buvo imtasi žydijai iš 
Vokietjos gyvenimo išskirti, 
užsieniuose sukėlė didelę nea
pykantos propagandų. Rosen- 
bergo nuomone, žydų emigra
cijos klausimas spręsti turėtų 
imtis tos valstybės, kurios tu
ri pakankamai didelių plotų 
ir labai retai gyvenamų.

Kokias teritorijas reikėtų žy
dams parinkti, turėtų būti ap
svarstyta ateityje. Esą, gali
ma padaryti tokią išvadą: 1) 
kad reikia šimtus tūkstančių 
Vokietijoje gyvenančių ir mi
lijonus Vidurinėje Europoje ir 
Rytų Europoje gyvenančių žy
dų perkelti ir 2) kad negali 
būti keliamas klausimas apie 
žydų valstybės įkūrimą, o tik 
apie žydų rezervato sudarymą.

UZ-

šių gulėjo moterų griaučiai, kų- 
’ iu rankų, kaklo ir kojų kali
ai buvo papuošti labai vertin
gomis brangenybėmis. Šios 
brangenybės ant moterų rankų 
paskutinį kartų buvo uždėtos 

3,000 mėtų. Salėje buvo 
daug pristatyta įyairių 
ir kitokių indų. Jie visi 
užantspauduoti faraono

vienintelis lietuvių 
MEDŽIO SANDĖLIS

Įvairių rusių medžiaga staty
mui ir taisymui namų. Porčių ir 
garažų. Durių langų ir kitokių 
medžių, popiera stogams ir por- 
čiams. Apskaičiavimas dykai.

Zolp IVHJwork & Lumber Co.
3551 S. Halsted St. Yards 2576 
Atdara vakarais ir nedėliomis.

Duodame išmokėjimais.

prieš 
labai 
vazų 
buvo
antspaudo. Šitie indai ir vazos 
dar neatidaryti. Profesorius ma•• 
no, kad kai kuriuose iš jų bus 
sudėti papirusai, iš kurių pa
aiškės daug kas apie patį farą-

moną.
Kitose salės sienose profeso

rius rado užmūrytų durų, už 
kurių, jo manymu, turi būti 
visa eile nepaliestų sarkofagų. 
Profesorius tUojaii išvyko į Kai 
Tą prašyti apsaugos atrastajam 
faraono kapui. Tolimesnius ka
sinėjimus profesorius atidėjo 
ligi kito sezono.

STANDARD
FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS’N

OF CHICAGO
4192 S. Archer Avė.

(North East Corner Archer and
Sacramento Avenue)

Turtas—Virš $3,300,000.00, — Rezervas—virš $250,000.00
United States Government priežiūroje ir kiekvienai 

ypatai pinigai apdrausti iki $5,000.00.
Už padėtus pinigus mokame gerą dividentą kas pusę metų

Duodame Pasoklas ant 1-mų Morgicių 
SAFETY DEPOSIT DĖŽUTES GALIMA PASIRENDUOTI 

JUSTIN MACKIEWICH, President

KLAUSYKIME 
VAKARĄ Saltimiero 
LIETUVIŠKŲ RADIO llf |J B fl 
PROGRAMŲ W H I F 
NUO 7:00-tos VALANDOS VAKARO ■■ ■ ■ ■ ■ B ■ 9

KAS VAKARĄ—1480 K.

fl

UŽEIKIT PAS
PETE YOUNG

— narys — 
271 AM. LEGION POST 

CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS
Schlitz Alus 

82nd ir KEAN AVENUE 
(prieš Tautiškų kapinių vartus) 

WILT,OW SPRINGS. ILL.

Sophie
Barčus

RYTINE RADIO
VALANDA

iš Stoties

PAVASARINIŲ

: ZIUREK!

£PATTERN BOOK

Kasdien nuo 8:30 v. ryte 
iki 9:15 v-

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE”

IŠMOKĖJO 4% ir indėlius 
Ii atsiimti ant pareikalavimo.Surastas Karaliaus Sa- 

lamono Uošvio Kapas
Strasburgo universiteto pro

fesorius Monte surado įKXI di
nastijos faraono Psusereneso II 
karaliaus Salomono uošvio ka
pą. Kapas rastas buvusio Egip
to miesto Tuniso griuvėsiuose 
per 50 kilometrų nuo Kairo 
Nilo deltoje. Tyrinėdamas šio 
miesto griuvėsius, profesorius 
Monte vienoje sienoje rado į- 
ėjimą į požemį—didelę salę. Sa
lėje jis rado kažką panašų į al
torių, ant kurio stovėjo žmo 
gus su sakalo galva-figura. Fi 
gura yra mirusiųjų dievo at

BETO kiekvieno indėlis yra 
apdrausta iki $5000.00 - - - -

M I. M B L R

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naujų madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:NAUJIENOS Pattern Dept,

UTHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINOS ASS'N
NAUJIENŲ SPULKA

(Adresai)

nn Snlk liltlii Sinti, CIIUU ILL vaizdas. Prie figūros kojų sto
• ' <

AR JIESKAI 
DARBO?

------------- SKAITYK KASDIEN--------- —d 

NAUJIENAS, 
—------- IR TENYK SKILTIS—------ !

"REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

atsiųsti man pavyzdį No, 

Mferoe

(Vardas ir pavardl)
1739 So. Halsted Street Tel. CANal 8500

Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 v

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, I1L
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NAUJIENOS
įabhshed Daity Ėkeept Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co./Inc.

1739 South Halsted Street 
Tetephone CANal 8500. .

, ■ ■ ,w„, , ■■■..........s

Šubscription Ra tęs:
$5.00 per year in Canada
15.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Wfe-1
Meta
Puse;
Trims Dptėuesiams ----- —
•Dviem mėnesiams ------
Vienam mėnesiui ------ -

Čhicagoj per išnešiotojus;
Viena kopija -------------
Sayaįtei —--—-
Menesiui -------------------

netų .
|8.00
4.00
2.00
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Ėntered ąs Secpnd .CIass M? 
March 7th 1914 at the Post Of 
of Chicago, j 111. under the act 
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Suvienytose Valstijose, ne Chica^oX> 
i * paštu: 
(Atpiginta)

Metams ------- --------------
Pusei
Trim?
Vienam menesiui

■■■■M.

boję. įspėjo Vokietijos “fiurerį” nedaryti klaidos, kuri ga
li reikšti pragaištį visAi Europai ir jam pačiam. O Angli
jos valdžia pasiuntė Hitleriui dar vieną pasiūlymą, kad 
jisai sako pretenzijas dėl Vokietijos “gyvenimo erdvės”, 
pavestų išspręsti taikiai konferencijai, bet nė ginklo jė- 

’jgil...... , .;.. . e, į
. fea&pnia, kad didžiausias santykių įtempimas Ėuro-- 

pūjė būsiąs per ateinančius tris mėnesius — liepos, rūg- 
piūčip ,, ;

taigi rudoji Vokietijos diktatūra, matyt, ruošiasi 
kokiam tai “žygiui”, ir kitų šalių valdžios tai numano, 
įooinū; ką jos daryš? Ar dar kartą kapituliuos? i 

r... —■ > . , >

Naujienos eina kasdien, 
riant sekmadienius. Leidžia . Npu- 
jiepų Dendrovėį 1739.S. Halsted < £t, 
Chicago, 111. Telefonas Canal 8500.

Metams —-

£ėštp Money

* .r. ■■■iii.

Kviečių deriiiis mažesnis
Agrikultūros departamebi^ą W&shiū^bfie num&td, 

kad šiemet pasaulio kviečių dėriiūs bus m’ažėshls beveik 
600,000,000 bušelių, palydinti su 19Š8 mėtais. iPerūai ,bū- 
vo suvalyta 3,955,000,000 bušelių, lį ąpskaięiūojąmą, kad 
liepos 1 d. kviečių atsargi siėfes ė^r būŠ’ėlią.

Dėl sėjos ploto susiaurinimo Jungtinėse Valstijose ir 
nepalankių orų kai kuriose dalyse Amerikos ir kitų kraš
tų, manoma, kad šiaurinėje žemės rutulių pusėje šiemet 
ūžaiigs 500,000,000 bušelių kviečių mąžiau, negu pernai, 0 pietinėje pusėje — 75,000,000 bušelių mažiau. Į šitas 
skaitlines neįeina Kinijos ir Rusijos derliaus apskaičia
vimai, nes tose šalyse statistikos žiniomis negalimą pasi
tikėti.

Mažesnis kviečių derlius reikš aukštesnes kviečių 
kainas. Tai bus naudingą tčms šalims, kurios užaugina 
kviečių perviršį, bet bus hudstolis toms, kurios yra pri
verstos kviečius importųOti — kaip, pav. Italija ir Vo
kietija. Tai gali bent dalinai atšaldyti karinę pastarųjų 
šalių nuotaiką. • .
r. '

Protiiigaš Liepos Ketvirtosios šventimas

melynąū Arti Prisiminus

Jungtinių Valstijų nepriklausomybės sukaktuvių 
šventė dar neatėjo, o jau kai kur jaunimas pradėjo “ce
lebraciją” revolverių pyškinimu ir sprogstančiųjų me
džiagų mėtymu. Iki liepos 4 dienos vaikai ir paūgėję jau
nuoliai įsismagins taip, kad šaudymas ir feierverkų tra
tėjimas daugumoje miestų bus tą dieną panašus į triukš
mą karo fronte.

Šitoks būdas savo krašto nepriklausomybę švęsti A^' 
merikoje. seniai įėjo į madą, nežiūrint to, kad tokiose 
“celebracijose” kasmet daug žmonių būna sužalojama ir 
net užmušama. Kai kur su tuo papročiu bando kovoti 
miestų valdžios, uždrausdamos feierverkų pardavinėji
mą. Bet įstatymai nieko negali padaryti, jeigu nekoopė- 
ruoja gyventojai. Ne tiktai valdžia, bet ir jaunimo tėvai 
turėtų rūpintis, kad Liepos Ketvirtoji butų švenčiama 
protingai.

“Mes nesvyruodami teikė- I me jums atvirai' visokią paramą nuo pirmos dienos iki galutinos pergalės.”Kiek tos pagalbos Italijos fašistai suteikė Ispanijos sukilėliams, nušviečia Italijos spauda. Žurnalas “Force Arina te” (Ginkluotoji Jėga) rašo, kad 149 italų karo laivai dalyvavo Ispanijos kare, lydėdami Ispanijon kariuomenės ir ginklų transportus. Per keturis mėnesius — nuo gruodžio 1936 m. iki birželio 1937 m. — italai nugabeno į Ispaniją 100,000 kareivių, 40,000 tonų karo medžiagų ir 750 kanuoles. Tai buvo tiktai dalis pagalbos, kurią vadinamas “tautiškas” vadas, gen. Franco, gavo iš užsienio kovai prieš valdžią, kurią Ispanijos tauta buvo išsirinkusi!Italijos fašistai dabar prisi- I pažįsta, kad Ispanijos kare vei- j submarinos, kurios skandino prekybinius laivus judroje, dažnai neduodama jiems I įspėjimo ir neleisdama išsigelbėti juriiųnkams . ir pasažie-

Agitacija prieš ateivius
J. V. kongrese nuolatos pasigirsta balsai prieš atei

vius. Tai reikalaujama atipiti jiems nedarbo pašalpas, tai 
siūloma juos deportuoti atgal į tuos kraštus, “iš kur jie 
atėjo”, tai smerkiama “svetimos Amerikai” ateivių idė
jos. . , ' . . . • . .. ,(i ’

Bet tie ateivių iiiekintojai kažin1 kodėl nėįnato tio,; 
kas yT'ą po jų nosia. Pačihme Washingtonė, prieš proži- 
delitb irtlihus, kitoje pusėje gatvės, yra parkas, kū'ris tū\ 
ri ateivio vardą — Lafayette. iŠ penkių skulptūros kū- 
rinitį, kurie tą -parką puošia, ketūri yra ateitį st'atūlds': 
Lafayette, Rachafiibeau, Ęosciušžko ir Voh ŠtėuKėn. Ke
turi ateiviai stovi aplink Jacksono statulą!

Tie atvykę iš šveUmiį Šaliųt padėjo
Amerikai iškovoti savo neprikraūsėmybę. Jie dalyvavo 
Aiūėi’ikds Abpriklatisomybes kovose dėlto, kad jie tūrėjd, 
tani .tikraš idėjas, kulias.jie buvo svetimose šalyse įgi
ję*. jie būVo l&voiftfcibiiieriai. , \ ■

Iki šiol dar visgi tarp ateivių niekintojų neatsirado 
iiė kiatfs būtą įsiūlęs “šūambrikbninti” Lafayet- 
ter0 parko vąbdą ir jšmesti iš Jo ateiną Štatūlas. Bet ką 
gąli žinoti? biit, kada noFs bus iškeltas kongrese ir 
toks šutoahjdftas?

V» Į I . — Į l ..........................

AHiiiaši nadja krizė?
Tur būtį Europoje (br^ta kaūja ^rizė”, nes iMin.- 

cužijos ir Anglijos atsakomiūgi Valdžios žmcmės ir par
lamento riariai pradėjo didešmū, ' " kada nors šuširu- 
pinimu, kalbėti apie gręsiantį įjA rjų taikai. O tuo pačiu 
laiku telegramos praneša 'Apie gihklbotą fiaėią jūdijiihą 
Dancige. t . •.

Francuzijos premjeras Dalądier, paleisdamas parla
mentą atostogoms, jspė jo jį, kad kraštas stovi akivaizdo
je rimčiausios tarptautinės krfejės, kokią jisai yH matęs 
per paskutinius 20 metų. Anglijos parlamento narys ii* 
buvęs laivyno ministeHs, Winstoh Churchill, viešoje kal-

... i

Pirmosios RodseVėlto,. admi- his'tfačijos nietu visi kalbėjo a-| piė Mėlynąjį Afeą — NlRA (National fpduštrial Recovdry Ad- 4 ' > • I I • ’• • * •» • • • • ■ ■ • • • • < jministration) simbolį, šiandien tas paukštis yra pamirštas, o betgi Amerikos gyvenime jisai paliko gilų pėdsaką, nežiūrint to, kad Vyriausias teismas pripažino įstatymą, kuriuo NIRA (NRA) buvo įsteigta “nekonsti- tuciniu”. Vienas buvusių NRA administratorių, Donald Rich- bėrg, tuos laikus prisiminė, nagrinėdamas Naujosios Dalybos socialines tendencijas savo; straipsnyje, kuris tilpo “New York Times” sekmadienio laidos priede.Donald Richberg nurodo, kad i Jungtinės Valstijos jau, yra į-i žengusios į kolektyvizacijos gadynę, Visviėna ar tai kam pa- K - tinka, ar ne. Ekonominis indi ' vidualizmas, sako jisai, savo L -v . , . - , S .. . I X VJamžių atgyveno ir kooperacija Į,-^ - pasiilarė neišvengiama, vGana įdomu skaityti šitokius |riems. Prieš,.’Jokius piratų* me- parėišklmus stambiausiame ka- todus didžiosios valstybės buvo pitalistiniame Amerikos laikraš- priverstos užprotestuoti ir Nyo- tyjė. no konferencijoje jos nutarėMėlynasis Aras — NRA — ši- .pavartoti. j'|gą . prieš “misteriš- tą naują kotektyvizacijos ga<3y- ka?” submarinas. Buvo nular- nę įvedė. • ta> kad didžiųjų valstybių karoBet būv. NBA administi.hto-PaivW Pa!r^iu?sVi<Iuržemioii«- iiii ros vandenis ir saugos preky- riaus padėjėjas nurodo, kad ko-L . ... n .. . v J . „f, .1 , .. . ... . . . bos laivus ųuo piratų. Į tą sar-1 lėktyvizacila gali būti dviejų rų- ...Šių: demokratiška arba auto- v. .i Lr*i •• • • -• a • O dabar ji viešai prisipažįsta, kratiska, ir jisai įspėja Amen- , _ .. , . / ,.vnx lv ’. i ! • • •• • • kad ji pati" tuos piratiškus zyką, kad jeigu ji sąmoningai ne- .. • , v- , •. .• . ;pasirinks demokratiško kelio, v,ylfde! sPatlda giria- .... ., , . . ..V1 si,\kad jos submarinos koman-kole^Ž^Ą. valdžios prie. duotoj<j uzdavmys buVęs, labai vartos, feglmentacijos, diktatūros. . “bet, nežiūrint didelių keblu-Ifkra tiesa. mų, daugelis prekybos laivųė < !* L? i i r> buvo paskandinta...”Ricnbęrgas mano, kad Roose- 1volto Naujoji Dalyba veda kra- Tarp tų paskandintų laivų jštą į laisvos kooperacijos sis- daugiau, kaip 50 priklausė ang- temį dėmčkratijos Iželiu. Bet lams. Tačiau Anglijds valdžia tai yrą teisinga tiktai dalinai, apsimetė nieko nežinanti, kas Roėsėvėitd Naujoji Dalyba da- yra tie pirą tai, ir Ghamberlai- •’to tam tiktas fcčhcesįjaš 'įriūo-' iiąs pasiūlė Mussoliniųi draugis- laidaą) kdle'ktyvizėęijai, be ku-J kuino sutartį!rilį ėkėriobiifiis krėŠlo gyvėbi- /Gailį galę, dabar Italija imsimas jau nė'bėgėĮi Spšiėiti. teėl:rmaskavo, prisipažindąma, Naujoji DMyba stengiasi apšaii-j ji Visį laikų apgaudinėjo pagoti k'iek galint Ūaiigiaū iŠ se- sėlilį. Numaskūddami save, Ita- nošiės “individūaližinb” (’kafįi-Jlijbs fašistbJį mtoiaskuoja kartu taližmo) sistemos. Naiijojį Da-Jir Ah^ijosl konseiwątorių va b lyba nėra apgalvotas, sąmonin-J džią, kūTi Viešai kalbėjo apie gas siekimas įvesti kėlektyviža-! “nėsifeiŠimų“, o slaptai darė ką ei jų. Dalys jos autoriai žiuri į tik galėdama, kad nebūtų truk- NalljOsiOs Dalybos priemones domi Italijos fašistai, kurie vi- tiktal kaip į bedus (emefrg’en- somis jėgomis rėmė gen. Francy) priemones. Viena tokių ką.priemonių jiems buvo ir NRA. —r-------------Viena, tačiau, reikia pripažin-| N. Y. DARBO P
Veiks nepre

somai
t

*

Kova dėl lino Lietuvoi(Musų specialaus korespondento Lietuvoje) Jau rašiau, kad Lietuvoje go ir smuko. 1925 metais viso 
į Lietuvos lino į užsienius išvež- ą už Lt48,298,000 ir sėmenų už Ltl 7,429,000. 1926 meteais lino parduota už Lt56,928,000, sėmenų už Ltl8,497,000. 1927 me- ais — Lt66,551,000, sėmenų —- Ltl8,038,000. Jau nuo tų metų linp prekyba pradėjo smukti ir 1931 metais buvo parduota tik už Lt9,064,000, sėmenų už Lt 5,357,000. Toksai smukimas ėjo net . keletas metų. Ūkininkai gaudami už liną mažas kainas pradėjo jų mažiau auginti, tuo metu užsieniuose lino pareikalavimas metai į metus stipriai augo. Tai ta preke susirūpino kooperatyvai ir tuoj patyrė, kad linas kaipo prekė užsieniuose labai menkai vertinamas, nes Lietuvos linas nebuvo tinkamai tvarkomas. Kooperatyvai įsivėlę į šią lino prekybą tuoj užsieniuose jo vardą atstatė ir lino kaina kaipo Lietuvos prekė žymiai pakilo. Ūkininkai gaudami žymiai geresnę kainą tuoj linu susirūpino ir daugiau pradėjo jo auginti, štai 1936 metais jau linų buvo parduota už Lt25,123,000 ir sėmenų — Lt 6,803,000, pereitais metais jau jo buvo parduota net už Lt26,- 825,000 ir sėmenų už Ltl 1,976,- 000.Tai prekybai stambi pinigų suma. Prasidėjo Lietuvos rinkoje stipri konkurencija. Privatus pirkliai pradėjo reikalauti, kad kooperatyvai liautųsi linu prekiavę, nes esą jiems nelieka jokio darbo, juos kooperatyvai išstumia iš rinkos. Lietuvių tarpe atsirado daug tokių, kurie pradėjo privačius pirklius užtarti. Ir tuose ginčuose paaiškėjo, kad stambios žydų pirklių firmos pryšakyje savo bendrovių pastatė labai įtakingus asmenis, jiems į mėnesį mokėdami net po pora tūkstančių litų!O štai kas tie ‘įtakingieji asmens, kurie perėjo pas žydus ir gynė lino privačią prekybą, lai buvęs vidails reikalų ministras, seimo prezidiumo narys atsargos generolas, aktingas tautininkų sąjungos šulas Čaplikas. Jis pakviestas vienos Šiaulių žydų stambios linais prekybos bendrovės direktorium, kuriam fno- kama į mėnesį du tūkstančiai litų, jo veikimas tik tuom ry- bojasi, kad jisai gina privačios lino prekybos reikalus. Kita Kauno žydų stambi linais prekybos bendrovė juriskonsultu pasikvietė buvusį finansų ministrą, seimo narį, tautininką Indrišiuną! Jam į mėnesį moka po tūkstantį litų, kuris faktinai ir tik tuo rūpinasi, kad lino prekyba neatsidurtų kooperatyvų rankose. O be to, dabartinis susisiekimo ministras taurininkas Germanas taip pat dalyvauja vienoje prekybos bendrovėje, kuri taip pat verčiasi linų prekyba. Dabartinis finansų ministras atsargos generolas Sutkus turi su savo broliais sudaręs prekybos bendrovę Vesta vadinamą, kuri taip pat linais verčiasi! Finansų ministras ats. generolas Sutkus dar 1919 metais bendradarbiavo socialdemo- , kratų spaudoje, iš Kauno anuomet tašydavo į Vilniuje ėjusiame sodialdemokratų laikraštyje , Darbo Balsas korespondencijas. Jisai perėjęs į karo tarnybą nustojo rašęs ir štai mėtai atgal išėjęs į atsargą įstojo į lautinin- . kų sąjungą.Tai yra kas stipriai paremia : privačių lino prekybą, yra kas juos užtaria. Kooperatyvai Čia susiduria su tokiais įtakingais asmenimis, kad jų paveikti veik negali. Kadangi žydai ginti savo tireikhlus lino prekyboje pasisamdė įtakmgiis taūtininkus, tai suprantama, kad tųji kova įgijo 'grynai jau politinį pobūdį.Lino prekybos reikalai jau buvo svarstomi ministrų taryboje, bet tenai aiškiai susidūrė

prasidėjo ąrŠi kova dėl lihų ] prekybos sutvarkymo. Privatus pirkliai nieku būdu prekyba su linais nertoji iš savo rankų paleisti. Lietuvos sąmoningoji u- kinirikijos dalis spiriasi, kad 1L, rtų prekybą paimtų tvarkyti kooperatyvai. Ūkininkai kooperatininkai įrodinėja, kad tų ūkio šakų, kurios prekyba pradėjo verstis koopeeratyvai gamyba pakilo ir atsiekta čia labai gražių rezultątą. Ūkininkai gauna žymiai geręsnes kainas ir be to, kooperatyvai padeda ūkininkams tas ūkio šakas ^tvarkyti, kaip antai pieno gamybą, mėsos prekybą, sodo vaisių, daržovių ir thip toliau.Apie visa tai visai netektų jums rašyti, nes tai yra smulkus Lietuvos kasdieniniai reikalai, bet rašau tik todėl, kad čia įsivėlė politika ir tų ginčų sūkuryje daug pikantiškų reikalų, reikalėlių paaiškėjo.Linų prekyba iki šiol daugiausia vertėsi žydai. Iki šiol iš visos tos prekybos žydai savė rankose turėjo 68%, apie tris procentus teko tik lietuviams pirkliams, o likusioji dalis, būtent apie 31% teko kooperatyvams, bet ir tai tik paskutiniais metais, seniau linų prekyba visai nesiįdomavo kooperatyvai.Linas, dabar viena iš tokių prekių dėl kurios visai netenka sukti galvą kur ją padėti, kur jai rinką surasti, nes liną visur ir visi perka, tik spėk tiek jo priauginti, bet palyginamai Lietuvos lino kaina užsieniuose buvo labai žema, nes kaipo Lietuvos prekė buvo labai žemai vertinama. Ją vertino žemai tik todėl, kad Lietuvos linas svetur atsidurdavo prastai apdirbtas, blogai išrūšiuotas. Kooperatyvai pradėjo linų prekybą, susirūpino ir tos prekės ryšimi, kitaip tarus, (kppperaty- vai pradėjo mokyti ukiftinkus, kaip linas reikia geriau apdirb-rųšiuoti ir lino prekyba smarkiai pradėjo kilti, tuo budu u- kininkai pajutę iš lino didesnę naudą ir supratę, kad tai visa atsiekta tik dėka kooperatyvą, pradėjo reikalai! tė reikalauti, kad visą prekybą turi pasiimti į savo rankas išimtinai kooperatyvai. Ir prasidėjo čia kova.O štai kaip lino prekyba au-
/ < * ‘ J ’ 1Ar šitokia taktika bus sėkminga, parodys ateitis.

KENĖSMINGA VADO
VYBĖ

kad

TIJAti Roosevelto administracijai,' tai —- kad ji stengiasi griežtai laikytis demokratijos principų' ir nesikėsina suvaržyti žmonių New Yorko valstijos An\ėri- laisvę. kos Darbo Partijos vykdomasis------------------ komitetas nutarė ate^ančiuOse.NVšiMAškAVč rinkimuose nedaryti Jokių su-? pirčių nei su dėmokra^aH, neiSekdami Vokietijos nacių pa- su Topublikonais, bet veikti ne- vyžJdžiu, Halijds fašistai taip, priklausomai fr š'fci'fgtis įiaiau- pht klViTėi ėmė girtis, kėd jie'dėti rinkimų kąmpanij| saV6‘ padėjo Ispanijos generolui“ organizacijai sustiprifiti. Bet at-; Fraiikui IMmėti ka^ų. Piripialiį skirtose atsitikiindd^e, jeigu dė-1 MušsOlim teisindavosi, kad ji- mokratų arba rcpublikonų susai pradėjo itemli sūfofe’fttiš Mšu ėKų ffkrai V&žangus kah-. tai feb to, kM į, Ispėiiijos pilie- didatas, įrodęs saVo Ūarbaiš; tiriį karą įsikišo Francūziįa ir kad jisai remia darlio žmonių Rusija. Dabar' Sftddh'fiįe sifkdČ-pėjkalus, E)arbo Fartlja neatsi- liiį 'pagerbimo bankiete Romo- sakys tokį kandidatą iiidorsuo- je fašistų šulas Suner pareiškė: I ti.

vyzdžiu, Italijos fašistai

B

■

Atstovų butas AVashingtone, skirdamas pusantro biliono dolerių \VPA darbams, pridėjo kėlias svarbias pataisas. Jisai išbraukė teatro projektą, panaikino patvarkymą apie “priprastas vietos algas” išlavintiems darbininkams ir, vietoje vieno \V. P.A. direktoriaus, įsteigė trijų narių administraciją. Dar viena pataisa nustato, kad kiekvienas WPA darbininkas, išdirbęs 18 mėnėsių, turi būti bent dviem menesiams atleistas. ■ • < < •* ' I • ,Yra ne paslaptis, kad kongresas padare šituos aštrius pa- tVarkymus tikslu parodyti savo nepasitenkinimą vadinama W. ’j^.A. unija, “Workers’ Allian- ęe”, kurioje vadovybę pasigrobė į savo rankas komunistai.Kėmūništ&i Afriėrikoje yra thip ^liškrėdituėfi, kad .kiėkVie- Ūa oFgrtnižrtri'ja^ į kurią jie įsiskverbia, b ypatingai kurioje jie vadd^miją, nukenčia. Nes ■prieš komiiūislų kontroliuOja- itths tyrganizrtęijas yra mišisla- Čiūs'ios ne fik valdžios įstaigos, bei ir daugelis organizuotų darbininku.Aukščiau paminėtieji atstovų Ėu'to įj^dėčkai prie pinigų pa- škyrinib WPA reikalams reiškia skaudų smūgį daugeliui be- •gt'l 4a i V l t darbnį.
;r

įuįfeė&j

dvi tendencijos, tai privačios ir visuomeninės prekybos reikalai. Kooperatyvus ministrų taryboje gina veik išimtinai tik liaudininkai, nes krikščionių demokratų šulai, kaip štai Karvelis taip pat verčiasi lino prekyba, jisai atstovauja “Prekybos” bendrovę, kurios dalininkai be Karvelio yra dar buvęs diplomatas Sidzikauskas, tautininkas Palavinsimas, Račiūnas ir kiti.Paaiškėjus, kad žydų pirklių interesus gina, kai kurie įtakingi tautininkai, daug kas visai nuoširdžiai pasipiktino. Ir kaip čia nesipiktinti! Nepaslaptis, kad priešžydiška propaganda ė- jo iš tautininkų tarpo, pasirodo, kad jų šulai tarnauja pas žydų pirklius!Net buvęs jaunalietuvių vadas advokatas Grebliunas ir jo žmona, taip pat dirba pas žy- i dus. Nebūtų sudaryta tokio blogo įspūdžio, jei tie tautininkai . su žydais prekyboj bendradarbiautų kaipo lygus su lygiais ir <artu prekiautų, o dabar jie yra tik žydų samdiniai, pasamdyti grynai jų prekybos interesus ginti ir tas visa eina, kad palaikyti lietuvius pirklius, o iš tikrųjų jie tarnauja tik žydų interesams ir išnaudoja neva lietuvių verslininkų judėjimą, kurio tariamas siekimas, atlietuvinti miestus, o tai galima atsiekti tik tuomet kuomet susidarys stiprus lietuvių pirklių luomas. Dabar gi pasirodo, kad neva tie vyrai kurie vadovauja lietuvių pirklių judėjimu faktinai žydams tarnauja!Piktinamasi dar ir todėl, kad tie tautininkai visur kur reikia ir nereikia šaukte šaukė, kad Lietuva lietuviams, o pasirodo, kad jie tik tuo obalsiu prisiden-
Tai kiti daro išvadą, kad jie parsidavę, o jei taip, tai daromos išvados, kad tie vyrai neseniai buvę vyriausybėje galėjo ir kitiems taip pat lygiai parsiduoti! šiais išaiškinimais tauti- Fninkains sukirstas labai skaudus smūgis, štai iŠ vieno stambiausių kooperatyvų sąjungos “Lietūkio” suvažiavime provincijos atstovai visai atvirai kalbėjo ir smerkto smerkė tų buvusių vyriausybės narių žygius ir nesigailėjo, kaip kurių atsargos generolų adresu paleisti pil- nuš kartybės žodžius. Į Lietūkio valdomus organus jau nepateko nei vienas iš tautininkų.Liaudininkai čia kaip ir politikos gyvenime susiblokavo su krikščionimis demokratais ir pirmą kartą į tuos valdomus organus pravedė kooperatininkus krikščionis demokratus ir ją tarpe išrinko buvusį preziden tą Stulginskį. Iki šiol kooperatiniame gyvenime liaudininkai nėjo išvien su krikščionimis demokratais ir krikščionys demokratai kooperatiniame Lietuvos judėjime Veik akftngai nedalyvavo.Kaip tik Lietuva atstatė savo valstybę, tai krikščionys denio- kratai buvo sukurę katalikų kooperatyvus, bet tie kooperatyvai stipriai buvo įsivėlę į politiką, todėl jų prekybiniai interesai skaudžiai nukentėjo ir tie visi katalikiški kooperatyvai visai subankrutijo, po tokio smūgio jau krikščionys demokratai nemėgino atskirai kurti savo kooperatyvus, o dalyvavo bend rai kooperatiniame gyvenime, bet iki šiol niekaip negalėjo pra- Siimušti į viršūnes. Dabar liaudininkai padėjo krikščionims demokratams išlysti į stambiausio prekybos kooperatyvų sąjungos “Lietūkio” valdomuosius organus.provincijos -kooperatininkai tokia liaudininkų taktika buvo ne labai patenkinti, nes jie įtaria krikščionis demokratus nenuoširdume ir spėlioja, kad ateityje krikščionys demokratai pavartos bažnyčios įtaką ir liaudininkus visai išstums iš vadovaujamos rolės kooperatyvuose.(Bus daugiau)
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PIKNIKAI PIKNIKAIPIKNIKAI,

šventę; rengia pik-
Kubilių prie Kean

bus nepaprastas.

Sekmadienį
“SUvAlkiečių Šventė”

Liepos 2 dieną . suvalkiečiai 
turės savo 
niką pas 
avenue.

Piknikas
Įžangos bilietai veltui. Bus ir 
dovanų. Įvyks virvės trauki
mas, ir kurie nutrauks, tąį su 
tais nusiris pusbačkis alaus. 
Taigi, kurie norite, pąbaliavot 
veltui, atsilankykit traukti Vir
vę.

Suvalkiečiai, kurie dar Ne
esate draugijoj, atsilankykit 
piknike ir prisirašykit, mokes
tis tik 50c į metus.

Jūsų Korsep. J. Misev&ia.
1 -.....  1 .. ........ "F-11

Geriausia Vieta 
Praleisti Atostogas 

Viena iš geriausių vietų dėl atos
togų. tai yra Wolf Lake, Michi- 
gan. Geriausia dėl maudymos ir 
žvejoti, daug miško su daugybe 
čiulbančių paukštelių. Del infor
macijų kreipkitės pas PAUL 
AMBROSE, 1843 S. Halsted St., 
Chicago, Tel. Monroe 5533 arba 

MRS. CARRIĘ AMBROSE A 
Peacock, Michigan 

box is . „

AT AS 
LIEPOS 7^2, 1939 

keaw. inn , 
83rd & Kean Avė.

Muzika, vajgiąi, pasilinksminimas 
Anna Andrijauskas, Sav.. . .

PRANEŠIMAS . .
JULIA IR POVILAS 

gaIlIUs 
praneša,, kad šį vakarą jie 

persikelia į naują vietą 
3204 S. Halsted St.

Seniau' buvo 3159 S. Halsted St. 
Kviečia visus draugus ir pažįs
tamus atsilankyti į “Moving 
Party” šį vakarą. Turėsime sma
gų laiką.

ite SU 
iaiš

šokėjų. Vis; Oaks Darže galės 
linksniai laikų praleisti, i

Mikas.

Jau kas taikos, bet žagarie
čių kliubas ne tam sutvertas, 
kad galvą , užsiklojus miegoti j 
ir nieko neveikti. Jis vasaros 
metu ne tik rengia savo pik
nikus ir gegužines, bet suma
nė turėti ir draugišką išvažia-, 
vimą, sukviesti savo narius ii 
taip ,pat gerus prietelius ir 
draugus Joniškiečius, Pašviti- 
niečius, Grūždiečius, šiauliš
kius, feruopiiį, ii* Šakynos “ob- 
lasties” Žmonės ir daug kitų.

Atsiminkite,-kad šį šeštadie
nį po įii&įį apie 3-Čią valandą, 
svečiai traėks į Spaičio., ąžuo
lyną jr. teh, linksminsis iki vi- 
durnakties. (51,. kaip gražu kai 
užviešpatauja tamsi-rami nak
tužė, nustoju lapai šlamėti. Ta
da tik girdėti įvairus balsai 
susilieję su kalbomis, juokais 
ir trepsėjimu suktiniu, kai po
ros sukasi muzikai griežiant.

kad

Didžiule “Lietuvių 
Diena” Rugp. 27 d

Visiems primekArhe,
Rugp. (Aug.) 2^ d. {vyks “Lie-

į tuvių Diena” didžiuliame Oaks 
: Darže, prie 119 tos ir Archer 
! Aveh'Ue.

šįmel P. šaltimieras ir jo 
štabas paėrriė didesnį daržą, 
pe0u turėjo pernai, kad visiems 

; bųtų pakankamai vietos.
' Oaks Daržas yra garsinamas 
kaipo vienas įš didžiausių ir 
gražiausių daržui ne tik Chi^ 
cagoj, bet ir visame Cook ap
skrityje. Daržas apfrna 22 ak- 

?rus žemės.
Visur įtaisyta elektros švie

sos, tad “Lietuvių Dienos” sve
čiai galės pasilikti iki vėlumos. 
Darže yra didelė šokių salė, 
kurioje lengvai gali šokti 1,000

VIENŲ METŲ BIZNIO

įvyks <
JULY-LIEPOS 1-2 d., SEŠT. IR SEKM., 1939 

Bus Muzika—šokiai—Užkandžiai. Kviečiam Visus Draugus 
Pažįstamus Atsilankyti

BRŲNO’S TVERN 
732 W. 31st Street 
MARY & BRUNO GAIDYMAVIČIAI

ir

DALYVAUTI

. ROSELAND—Suvienytas L'e- 
tuvių Amerikos Piliečių Politiš- 
kas klubas 9 Wardoj turės sAvo’ 
šaunų metinį piknikų liepos 2į 
d., Rossįs Grove, prie 130 St. ir* 
Stony Įsland.,

Pikniko rengimo komisija už- 
kviečia visus roselandieČius da
lyvauti piknike. Dalyviams ža
dama duoti daug dovanų.

Kvieslys
< .1 ' i

Žagariečių Draugiškas 
Išvažiavimas

Žagariečių draugiškas išva
žiavimas įvyks šį šeštadienį, 
liepos 1 dieną, Spaičio darže, 
Willow Springs giriose. Pra
džia 3 valandą po' pietų. Links
mybes, Šokiai, putojantis alu
tis, s*kanio$ smožytos žuvys su 
kanapių alyva, kopūstais in 
kitokiais prieskoniais paga
mintos, bus vaišinami atsilan- ; . . . . rkę svečiai. Dainuosime, ulia- 
vosime iki giliausios Wakt,ies. 
Įžanga liuosa. Taj’gį nepatin
gėkite ir nepamirškite šio Ža
gariečių Kliubo naujoviško, 
pilno įvairumo išvažiavimo.

(Ap’g.) Užprašo Komisija.

kutis, pp. Zubavičiai, p nia Po- 
niuška, Lena Adams, Vincas 
Adams, Ona Dovgin, Jonas 
Sutkus. Al borin, Ray Vistar- 
jįas, Genovaitė Sakalauskas, 
Kerei kerasukas, Alex ir Ka
zimiera Milleriai, Alex Ruzgus, 
jddzas ir Julė Jurčiai, Justina 
Urbikienė ir p-nia Margrickas.

Svečiai Iš Kitur
MArcelė Krisčiukas ir Juozas, 

Sandarga iš Cicero, Iii., Juozas 
Petkus ir Ąlex Pocius su šei
mynomis ir su grupėmis iš 
Aurot^, III., Juozas Sakalaii- 
skas su šeiiilyna iš DeKalb, BĮ., 
etc.. .

lie Joniniu minėjiniui ir pik
nikui ne tik aukavo {Vairius 
reikmenis, bet dar ir patys at*-, 
vyko su šeimomis ir svečių 
grupėmis ir visi, švęsdami Jo
nines, tenkinosi skaniu maistu, 
gardžiais gėrimais ir saldžiais 
piieskoniais. Visi gyrė Joninių 
ruošėjų gerą tvarką ir pokilio 
aptarnautojus. Fotografas Stan
kūnas atvykęs į daržą ir su-! 
grupavęs jonislus, juos nufoto
grafavo. Atvaizdų negatyvus 
teko matyt, jie išėjo labai ge
rai. Tad, norinti įsigyti savo 
ir visos Jonis tų grupės atvaiz
dus, kreipkitės pas Oną Dov- 
gin, 6108 S. State St. Arba: 
pašaukit tel. Englewood 6530.:

— Žemaičių Duktė.

Pasisekė Rošelando

Minėjimas Wmh 
Priėhiiėstyj
Sutraukė

Šiai
Daug žmonių;
Rėmė Aukomis

Gau*-

KIT

Piknikas

DIDIS SUTAUPYMAS
DEL 4-TOS LIEPOS šVfeNtES

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS VISUOSE

IPENKT.“V1ešTADo BIRŽELIO30ir UEPOS~1
-  y.y— i   ■ <„   .ii     . ■ „T.,,.,.  .i',

Puikus Granulated

čtaus •■= 10 sv. 45c
Puikiausia kava Amerikoj

h i'u DriP arba sumalta
• 1 sv. kenas

LALE” švieži“Į _

Žirhidi ii* Morkai No. 2 kenai 3 už 25* 
jj c j A j r*   ** * - ■ —1 ■  --------- ------- - ---------------------—-------------- - —

“M1DWEST” Puikiausios rūšies
VIENAS garuodintas did. ken. 4 ken 22*
BANANOS Didelės Prinokusios
California Valencia
GRANDŽIAI 288 dydžio
VfelMUIOBUOLIAI Nauji 
m&HTGAN' SALERIAl aiigšti stiebai

f-

S
pilną apdraudą už darbus- Leng- 
^II^PO^R^Kg • AND 

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St

> ■ i ■ ■ ■ ■■ i

ngyst®7
35 metai bizny, turi

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI-

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių 
y t i ‘ ;Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur

svaras sy20

tuzinas 150
4 svarai 170

2 už 90
“BROADCAST”
Corned Beef llash 1 sv. ken
“KELLOGG’Š CORN FLAKES ' didelis pakelis 9^c 
“KĖLLOGG’S” Rice Krispies 2 pakeliai 23c
“SPA^i” Geri dėl sandvičių 12 uhč. Sten. 2S* 
“Rfcb ChOSS” Spaghctli Pietai Pakelis 14ę
Gardus (Šokoladinis Gėrimas

“COCOMALT”

17*

ti. Nelaukite. Musų Įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Čhicagoje, kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį .--..f! . ....
GALITE IŠSIMOKĖTI PER

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien' iki 
10 vai, vakaro ir visą dieną 
sekmadienį. ...........
^Nesvarbu kur gyvenate, ne

praleiskite šios progos- Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

Pirkite (iabat sau nau
jų \Vestrngbouse elektri- I 
kinį, refrfgeratpnų-ledab- j 
nę, kuris geniausia apsau
gos ir maistų, kaip mėsų 
ir daržoves nuo sugedimo

Tįip.u.'j

Westinghouse 
REFRIGERATOR

Musų krautuvė yra elektros inžfinlbrių lieiuvii; 
krautuvė. Mes kaipo elektros ekspertai patartam pirk
ti Wcstinghouse pas mus dėl geresnio pątarnavimo. 
Atvažiuokit, pamatykit, pirkit. Mokestis $500 į mėnesį 
— kaip renda. Kainos teisingos ir žemos/ Patarnavi
mas geriausias ir sąžiningas.

3856 Archer Avenii'ė, Cliidago, iii;
Telephone Lafayette 6195
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Užpirkom daug 'ęlektrikinių rfefrigeratonų 
ir nupiginom kainas

Tamstos pirkdama iš musų krautuvės naują refri- 
geratorių dabar sutampysite nuo $25.00 iki $50.00. At
važiuokit ir pamatykjt — pirkit.

GENERAL RADIO STORE
Lietuvių Krautuvė Per 12 Metų

• 3856 Archer Avė., Chilcago

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis

V-2. sv. ken. 23*
“FREN'cift’Š” Mųštardas

“I'LA-VOR-AID” Del gėrimų
džaras 9c

3) pakeliai 100
“CRACKER jACK” 3 pakeliai į00
‘ ‘ C A MPF'I RE’ ’ M arsimi alio wsJ_ _ 1 s v. įpakelis 170
įviiLLER & HART 

fcOILED HAM ¥2 sv. 25*
----------- V a • M » . ..

“SHU-MILK.” Baltų Čeverykų Valytojas mažas būt. 9c
“SILVER DUST”
Dykai indų šluostytuvas

Didelis pakelis 210

“Oxydol” 2 maži pak. 17c Did. pak. 20*
Už Didelį šmotą IVORY MUILO. 1(10

Perkant antrą didelį šmotą 1 Uv
$100 UŽDYKA Kiekvieną Savaitę. Taupykite Skusų Kuponus

PIRK NUO

MIDWEST

Victor Bagdonas
LOCAL A LONG DISTANCF 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ii 
visokius rankandus bei štokus 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema, kaina. Musų Darbas ga
rante otas. Taipgi pristatom an- 
glis^j.visas miesto dalis.

3106 So. Halsted St
šaukit Tel. VAROS 3408

Rošelando Liet. Kultūros 
Draugijos metinis piknikas pa
vyko gana gerai. Oras buvo 
'gražus, tai roselandiečiai skait
lingai susirinkę pabaliavojo, 
užvedė naujas pažintis, ir tuo 
pačiu kartu parėmė savo drau
giją. ‘Rengėjai tikisi ir pelno 
nemažai turėti.

Dienelei baigiantis suskambo 
lietuviškos dainelės, vėliau bu
vo laimėjimas. Rengėjai viską 
išleido laimėjimui ką tik buvo 
žadėję. /. Stepukas.

Įdomus ir tikrai lietuviškas *• 1 „ • • t? ■ ; 1 ;.
Joninių šventės minėjimas įvy
ko birželio 25, Krauss Darže, 
6600 W. lllth Sf., Worth, B.

Apie Joninių praeitį, dabar
tį ir jų prasmę žinovai mums 
įdomius dalykus nusako, tai 
ir šis Joninių pokUis maĮi ir 
visiems dalyviams būVo labai 
prasmingas ir malonus, l'aip 
pat ir daržas, kuriame Joninės 
minėjom, ne’vien buvo skonin
gai paruoštas, bet ir gamtiš
kai natūralūs ir patraukiantis. 
Joninių programą paįvairino A. 
Andrejevo baleto mokyklos 
■jauriuolių grupė ir lietuvių or
kestrą-. Ark. Steponas A. Ge
niomis . įdomiai ir gyvai apibu
dino Joninių prasmę ir kalbė- 
damas Visus ragino būti ze- 
maikįškai sąmoningiems . apie 

įpį'aųs asmeninę ir sudėtinę
. Jis kalbėjo rimtai, 

Sfti'kS^iknčiįĮ Ir., jo kalbos bruo
žai publikai labai patiko.

Aufco^ojai ir Rėmėjai

Bųoštį Jonines skelbimais 
dovanomis širdingai gelbėjo biz
nio įstaigos ir pavieni asme
nys, tat aš čia sužymėsiu ir 
jų Vardus: “Naujienos”, Pro
gresu Jf'i&rniture Co., savo ra- 
did Vaiamą, kiti radio progra- 
mal, /J. Įtarasek, rusų radio, 
BudAo Tadio, J. Petrauskas, 
Bridgepotl Clothing . Co., A. S. 
p-rąmdnt, Crystal Tąvern, P. 
Cftiąlmer’s feivern, , Dr. T. H. 
W'itodvski, M.D., W. J. Stan- 
k&:as,, Paul M- Smith Garden, 
4177 Archer Avė.; Gust Stan- 
kkusk’as Tavern, Kazys Valan- 
įirta'yi^us, Lonfe Cabin Tavern, 
Št. Chensky Club,. Green Mill

Judzaš Ramanauskas 
ir Jiiozas Kiauda Ta-

Įdomus

I

ir

z

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Vienerių Metų 
Biznio Sukaktuvės

BRIDGEPORT. — šį šešta
dienį ir sekmadienį gerai žino
mi taverno biznieriai pp. Gai- 
dymavičiai minės savo viene- 
rių metų biznio sukaktį. Ta 
proga bus geri muzikantai ir 
skanus užkandžiai visiems 
draugams ir pažįstamiems, ku 
rie atsilankys į parę.

Gaidymavičiai yra labai drau
giško budo žmonės ir labai pa
vyzdingai veda tąverno biznį. 
Skelbimas telpa “Naujienose”

—VBA

! 
h

brėad, 
Tavėrn 
vern.

Mike
Marė Juška, kazys Radvilas, 
Walter ir Kotrina Bočkai, Juo
zas Josikas, Stepas Bražinskas, 
Stella Grybas,. p-nai Dransuta- 
vičiai, Harry Alekseychuk, Ta- 
lat-Kelpšas, Stfella Pollak, Ane
lė Pocius, Povilas šaulėtis, pp. 
Rašinskai, Mhrė Petrauskas, 
Izabelė Klumbis, Della Dubik, 
Vincas Stulpinas, Jonas En- 
dziulis, Al Endziulis ir Marė 
Endžiulis. ( <

1 Jonas Gudaitis, Juozas Star-

ir Južefa Petrauskai,

Lietuvis Plumlteris
—• Laisnuotas —

t . M > I * «

GAŠ MTTlNGS and SEWLRAGE
also BEER COILS in TAV1ERNS 

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES 
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

STORES
5

KONTRAKTORIUS 
RĘAL ESTATĖ 

InsuHiftB and Loans
Statau visokios irides naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą, be jokio cash Įmokė- 
jimo ant lengvų ^mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriąusį atlyginimą iš Fire In- 
sui-aųęo Compąnijųj, dėl taisymo apdegu
sių namų), Darau Skolas ant liauju ir 
senų namų ;įtnt lopfevų mėnesinių išmo
kėjimų ųiio 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

Taisykite Savo 
Namus Pakol

1618 W.

man

tog-uma.
Adresas 
Vn’-rH

JOHN PAKj£L
6816 S, VVesterit Avė. Phone Grovehill 0306

$4,000 turtu, Da-

itoino Fetlentl SavingH & Loan Ahh n 
, 18th St., Chicago, III.

Bu obrgacijų prašau prisiųsti 
savo

aplo Homo
rvSitaueioB litei'aturot I 

Federal apsaugų ir pa,

Jeigu neturi pinigą, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolų ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

LIGONINES
HOSPITALŠ

AR GAUNATE
Už SAVO ŠAULIAI 

.PADĖTUS. 
INDĖLIUS?

įMešitį^ih atsitikime, jus galite gauti 3%% 
ir santaupos bus visiškai apsaugotos, pasidė
jus FEDĖRAL įstaigoje. Apsvarsty
kite musų rekėrdą.

Įsąigtą |886 metais su $1,0.00 turtu. Da
bar, klek (jaugiau kaip po pusšinjtmečio, 
turtas pasiekė $5,000,000.00. Musų durys 
njekąd. nerti buvusioj.toždaryto^ nuo biz
nio per vipą musų istorijos laikotarpį—- 
niekad nemokėjome mažiau 3%%. Visų 
sąskaitos iki $5,000.00 yra Jungtinių Val
stijų valdžios agentūros apdraustos.

Sykį išgirdę pilnas žinias apie musų taupo
mąjį planą, jus irgi prisidėsite prie to džiaug
smo, kokį pabarė nuo paskutinio sausio mė
nesio apie 2,000 žmonių, pasidėdhmi savo san
taupas pas mus.

EDERAL SAVINGS
ASSOCIATION OF CHICAGO 

NO TEL. MONROE 8100

TONSILAI IŠIMAMI už $^.50 
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $*| g.00
REUMATIZMAS ... $9.00
Greitai Palengvinama.... ■“
VISAS LIGAS GYDOMA $|.00 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

TeL Lawndale 5727.

FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS 

studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. La r b a s 
garantuotas.

4Ž0 W. 63rd.fiU« 
Tek ENG. 5883-5840
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KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI
09

3 223 3

P. GALSK1S

2640 N. St. Louis

J. A. SINKUS

S. Princeton
St.

Turi 47011 balsų Turi 25997 balsų65867 balsų

865 5

Mrs. V. FAIZA
EDWARD JUSASK. MANKUSMRS.

S. Maplewood4027
1739 S. Halsted St Chicago, III.Avė.,

Chicago, III.
A. RAŽAITISMAČIULIS

2131 W. 24th st. 
Chicago, III.

S. NARKIS 
4353 S. Talman Av.

Chicago, III.
Tel. Laf. 3974

1250 N. Spaulding
Avė., Chicago,I1L 
Tel. Spauld. 9207

JOE VVOSKT 
1633 W. Jackson 
Blvd-, Chicago, III. 

tel. Haym. 5890 
Turi 14125 balsų

AL.
A.VIBROZEVIČIUS

Avė., Chicago, III

10029
Avė., Chicago, III.
Tel. Comm. 2073
Turi Turi 13661

LAIPSNIS KETVIRTAS
REIKIA 40,000 BALSŲ—DOVANA $100.00

LAIPSNIS ANTRAS I
(ANTRO LAIPSNIO TĘSINYS)_________ |

906 Prescott St-, 
Waukegan, III.

Turi 11200 balsų
M

Turi 10136 balsų

LAIPSNIS TRECIAS
REIKIA 21,000 BALSŲ—$50.00 DOVANA

LAIPSNIS ANTRAS
REIKIA 10,000 BALSŲ—$22.00 DOVANA

A. NARBUTAS

E,

ONA DAVGIN
6108 S. State St., 

Chicago, III. ’
Tel. Englewood 6530
Turi 38267 balsų

J ŽUKAS
1739 S. Halsted 

Chicago, III.
Turi 32073 balsų

NORGAILIENE
2914 W. 45th St.

> Chicago. III.
Tel. Lafayette 5647

C. K. BRAZE
7437—14 Avė., 
Kenosha, Wis.

Turi 9632 balsų

2122 W. 24 St.

j cnicago, III.
Turi 9608 balsų

JOS
1833

Avė.,

' TuriTuri 10250 balsųTuri 12018 balsų

10

615 Cortland St

Hart, Mich.

F. BULAW
ALBER1 

UŽDRAVAITIS

M. DUNDULIENE

12 13

ALBIN SMALELIS

1943
A T * Avė.,

N- Kostner 

' Gttitfegd.lfi

M,

1108

14

KULESUS

Elizabeth Av.

Grand Rapids, 
Mich.

806 W. 31st St. 
Chicago, III.

A. FRENZELIS
86 Bellwood Avė. 
Toronto, Canada.

Turi 6500 balsųTuri 6572 balsų

2230 Alpine St., 
Grand Rapids, Mich

ONA VILIENE
1646 N. Bell Avė. 

Chicago, III.
turi 4908 balsų

NOVU- 
GRODSKAS

386 Manitoba Av., 
Winnipeg, Man-, 

(Sanada.
Turi 4680 balsų

14

įg

fe' -•

f,

A. F. SVVEETRA 
135 Newberry St 
Lawrence, Mass. 
Turi 1500 balsų

25

J. MARTINAI

Route

Free Soil

Turi 500

N. TRUMPICKAS

4031 S. Talman 
Avė., Chicago, ILL

Turi 6070 balsų Turi 6050 balsų Turi 5750 balsų Turi 5275 balsų

3

F.. NAUDŽIUS ST. MOCKUS

1224 Harrick Avė.
Racine, Wis.

7

B.
9424

BARNIŠKIS
Burnside Av.

Chicago, I1L 
Turi 3920 balsų

ii

Turi 4275 balsų Turi 4000 balsų

15

773 Bisson Avė., 
Akron, Ohio 4405 Valley View

Av., Baltimore.Md.

J. ALIKONIS
324 S. Sacramento
Blvd., Chicago, III.

Turi .1400 balsų
»

16 17

Z. GAPŠIS

SUGDINIS 
212 E. Clark 

W. Frankfort, 
Turi 1000 balsų

Turi 19203 balsų

1033 W. 103 St.
Chicago, III.

L. SKIRMONT AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė.

Rockford, I1L

FRANCES 
DAUGINT

359 Jefferson St- 
Aurora, III.

Turi 6875 balsų

A.
15723 LaThropAv.

Harvey, III.

alsų

ART. STANIONIS
3950 W. Gladys 

Avė.. Chicago, III. 
Turii 16180 balsų

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5,000 BALSŲ—$10.00 DOVANA

ASCILLA
Evergreen

Chicago, III.

9310 balsų

V. BUDVIDIS 
4094—9th St. 
Ecorse, Mich.

Tel. Vinewood 
1—0789

Turi 8890 balsų

Turi 8500 balsų

Turi 8450 balsų

15

Turi 5140 balsų

g&.,.

Turi 7050 balsų

16

Čhicago, III.

PETRONĖLE 

ŽUKAS

JOS. AUGAITIS
1608 S. 50 Avė.

Cicero, III.
Tel. Cicero 2633
Turi 5075 balsų

GRADUS

17 18 19 4 20

1
■1'

10

J. MAKSVITIS

Calumet City, III. 24
TIŠKEVIČIUS 

27 Norwood avė. 
Brooklyn. N. Y. 
Turi 3000 balsų

PAKARKLIS
St. John Avė. 

Norwood. Mass- 
Turi 1775 balsų

3727 
Indiana Harborjnd.

6

M. ŠEŠTOKAS

1323 N. 35th Avė., 
Melrose Park, III,

Turi 3500 balsų

.7

»

T. MATU LIAUS -

KIENE

1519 W. Lombard 
St., Baltimore, Md.

Turi 3145 balsų
1

8

J. BULOTH,

527 S. 4th St., East |
St. Louis, III. *

Turi 3000 balsų

18 į

t

M. ROVAITIENE

700 ’ S. 9th St.

Herrin, III.

Turi 775 balsų 
1

19

♦ K » . - • • ■„

J. ŽIČKUS

3432 g. Morgan St 
Chicago, III.

Turi 650 balsų

20

ST. ŽUKAUSKAS
42 Keith St., 

Lee Park,
Wilkes Barre, Pa.

•

Turi 650 balsų
■■ ./•

30

, ' * -

31

i : » " 1 ' ' - ■

1 • .
y , 1’■ . ’■

" «i

1'• ‘t •. «* ■ - •
•' v. .. t /

32

•

■
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Turi 2978 balsų

SHOLTEMAN
3237 W. Le Moyne 
St-, Chicago, III.

Turi 2200 balsų

21 22

J/ JURKŠAITIS

308 E. Market St.

Wilkes Barre, Pa.

LIDŽIUS 
Deodor St.

23 24

J. KRUKONIS f. RUŠINSKAS

185 Silver St.
S. Boston, Mass. Rodney. Oont.

CANADA

Turi 500 balsų
Turi 500 balsųTuri 1000 balsų Turi 550 balsųTuri 575 balsųTuri 1500 balsų

28 36332726

SEKYS

Mich.

balsų

904 Broad St 
Hartford, Conn.

St.
III

353429

Turi 500 balsų
Turi 300 balsų

ŠEŠKAUSKAS
GEO.

Box 318
E. Millinorket 

’ Maine



Penkta3., Birželio 30, 1030 NAUJIENOS, Chlcagg, III.

Naujienų Kontesto Eiga
KONTESTO 

EIGA
Labai malonu šią savaitę 

pažymėti, kad draugai kontes- 
tantai darbuojasi, nežiūrint ir 
vasaros karščių.

Nors didelių permainų kon- 
testantų kopėčiose neįvyko, b£fe
apie pusė jų prisiuntė po pluo
štą prenumeratų su prisižade- 
jimu trumpoje ateityje prisių
sti daugiaus.

šią savaitę augščiausiai pa
šoko balsais p. Ona Dovgin iš
Chicagos ir drg. Tiškevičius iš 
Brooklyno.

Tikiu, kad ir kiti kontestan- 
tai savo užduotį nepamirš ir 
netrukus prisius po didesnį 
pluoštą prenumeratų.

T. RYPKEVICIA, 
Kontesto Vedėjas.

John J. Lidžius
Žada “Stebuklus”

Gal jums, Kontesto vedėjau, 
atrodo, kad aš aptingau. Bet 
taip nėra. Netrukus aš busiu 
tais kontesto “trepais” užlipęs 
gana aukštai. Pamatysit ste
buklą. Turėsiu apie pustuzinį 
naujų skaitytojų.

Linksma muzika, tautiniai šokiai, 
meilės istorija, tas viskas deda
si stepose Centralinės Azijos

“AMENGELDY”
Pirmas muzikalis perstatymas 
Kazakhstan Teatro. Dar rodomas 
priedas “18-tas Partijos Kongre
sas”.
SONOTONE, 66 E. Van Burei) 

Tarpe Michigan ir Wabash 
Šaltas oras

A. t A. 
STELLA DZIMIDAS 

po tavais Andrijauskaite 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 28 d. 8:10 valandą ry
to 1939 m., sulaukus 32 me
tus amžiaus; pimus Chicagoj. 
Paliko dideliame nubudime 
vyrą Mykolą, 4 dukteris: Do- 
rothy, Eugenia, Jeanette ir 
Joan, motiną Antaniną, 2 
brolius Julius ir Vilimas, jo mo
terį Oną, seserį Bernice Nel- 
son ir jos šeimą, uošvienę So- 
phie, protėvuką, dėdes, dėdie
nes, švogerius, švogerkas, 
pusbrolius, pusseseres ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi koplyčioje 4704 South 
Western Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, liepos 3 d. 8 vai. ryto iš 
koplyčios į Nekalto Prasidėji
mo Penelės šv. parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stellos Dzimidas 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, Dukterys, Motina, 

Broliai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius Antanas 
Petkus. Tel. Cilero 2109.

11 H n * MylintiemsMK 11 Vestuvėms, Ban-UI1DH Metams. Jtaido-

GELININKAS —
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5808 •

LOVEIKISSS
KVIETKIN1NKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street 
Tel. YARDS 7368

Mano Pradžia
Frank Rudis, 3419 Fir St., 

Indiana Harbor, atsinaujino 
“Naujienų” prenumeratą vįe-
niems metams. Jisai užlaiko 
gražią alinę, “Hoosier Lunch” 
prie 3527 Main St. Tai senas 
naujienietis. Biznyj jis turi la
bai gerą pasisekimą. Vieta gra- 
tbį išpuošta ir turi specialius 
stalus moterims.

Drg. Rudis neatsilieka ir nuo 
lietuviško. Veikimo.

John J. Lidžius,
3727 Deodor St., 

Indiana Harbor, Ind.

Stepono Narkio Pa
reiškimas Naujienų 
Kontesto Reikalu

Prabėgo jau pusė metų kaip 
eina “N-nų” Kontestaš. Kon
testo pasekmės yra džiuginan
čios, bot man atrodo, kad jos 
turėtų būti dar sekmingesnios. 
Drg. J. A. Sinkus ir aš palai
kome pirmenybę, tai ir viskas. 
Jei kalbėti apie laimėjimą 
Buick’ot musų balsų kiekybė 
turėtų būti dar sėkmingesnės. 
Buick yra 8-me laipsnyje, o 
mudu su drg. Sinku dar neuž
baigėme 4-to laipsnio.

Wcll, kas liečia mane, dir
bu kiek galiu. Turiu žymėti, 
kad talkininkų neturiu. Dir
bu vienas pats. Mano rėmėjai 
yra mano ypatiški draugai-ės, 
su kuriais darau biznį. Apart 
to nevisus savo ypatiškus 
draugus man pasisekė gauti. 
Mat, kontestantų yra daug ir 
nekurie mano draugai pagavo 
simpatiją pas kitus.

Savo pasiryžime aš nenusto
jau vilties. Nusitariau paska
tinti savo veiklą su didesniu
energijos tempu. Dabar savo 
vajaus meškerę mėšiu į narius 
Žemaičių Kultūros Kliubo, ku
rį aš suorganizavau. Daug pa
ramos manau gauti iš Am. Leg. 
Dariaus-Girėno Posto 271 na

Diena Iš Dienos |
.......................   '• i ■ ..Tnel*

Mokslo Pabaigtuves
Mes imame šitą privilegiją 

padėkoti ir tarti Širdingą ačiū 
visiems musų draugams, kurfe 
prisidėjo prie praleidimo sma4- 
gaus vakaro minint musų duk
relės Elytės gimnazijas u^bai 
girną birželio 25 d., VengeliaU - 
sko salėje.

Labai mums malonu, kad tu
rite tiek daug gerų, atjau
čiančių draugų ir kad galėjo
me su visais susitikti, pasišne 
kuČiUoti ir pasilinksminti.

Nors ir stengėmės visus kUo- 
gražiausiai priimti, bet gal per 
daugumą negalėjome kaip kup
riuos tinkamai priimti, tadgi 
meldžiame mums atleisti ir 
dar kartą ištarti visiems šir
dingą ačiū.

rių, su kuriais aš draugiškai 
sugyvenu. Jie bus mano talki
ninkai.

Na, o kur Teisybės Mylėtoji. 
Dr-tės nartiai, kuriems aš per 
10 metų tarnavau valdyboje? 
Nemažai paramos tikiuosi ir 
iš Keistučio Kliubo narių, ku
pinos taip gerai pažįstu.

Prie progos ačiuoju visiems 
savo rėmėjams sti kulių pagal
ba man teko pasiekti 4-tą laip
snį.
"Naujienų” Vajaus Kontestan* 

tas Steponas N ar kis 
4353 So. Talman Avė.

Stepono Narkio Rėmėjai
Ben Wilbert, 2018 So. Union 

Avė., per ilgą laiką negalavo. 
Jo žmona ir sūnūs taipjau bu
vo susirgę, bet be “Naujienų” 
negali apseiti. Jas atsinaujino.

« » »
Stanley ir Mary Armon, 1931 

So. Peoria, seni naujieniečiai. 
Mary yra buvusioji Strukienė, 
kurios duktė Hęlen neseniai iš
tekėjo už Hawaiian Gitarų In
struktoriaus, Al. Krone.

«
Kazimieras ir Alena Kazlau

skai, 4528, So. Spaulding Avė., 
kurių sūnūs Jonas nelaimingai 
žuvo nelaimėj darbe 1937 me
tais. Kazimieras Kazlauskas 
dirbo “N-se” nuo 1914 iki 1925 
metų.

» fc »
Ona Bruzgulienė užlaiko ak

linę 2645 W. 43rd St. Suviršutn

BARSKIS FURNITURE KOKSE, Ine. 
r THE HOME OP FINE FtJBNiTUMF SINCk 19M 
) 1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

_, ■■ ■■ .............. ........................................................ ,

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS ISMOMJIMAIS

Pp. šlyteriai.

traktorius jy įgyvena adresu 
54 1161b S t.

Penktadienio vakavę netikė
tai #avb pakvietimą atsilanky
ti pas pp. P. ir j. Sąduįus, kur 
jo vardadienio baliukas buvo 
surengtas. Dalyvavo apie 10 
šeimynų, pp. J. Varekojų ar
timų draugų*

Pereitą savaitę pp. J. Vare- 
kojatns buvo labai maloni sa
vaitė Iv ji pasiliks tokia ilgam 
laikui jiems atmintyje, nes jų 
vienatinė duktė Milda užbaigė 
vidurinę mokyklą su gerais 
pąštžyinsjimals ir dabar ren
giasi stoti į kolegiją tolimes
ni am mo|<šlui. Tokie įvykiai 
ieiiitdje pasilieka atmintin il
gam laikui* —Draugas

" f ■ • '.tai- z

Leidimus

Tariu Ačiū!
Urnai mane užpuolė liga. 

Pamačiau arti stovinčią gilti
nę su dalgiu, kuri tykojo ma
no gyvybę. Mieli tėveliai išsi
gando ir baimės apimti stro
piai griebėsi ieškoti man pa- 
gelbos. Greitai gydytojo rūpes
čiu atsidūriau ligoninėj ant 
operacijos stalo ir laimingai 
perėjęs per chirurgo peilį, lyg 
iš miego atbudęs matau stovi 
arti artimieji. Mamytė paklau
sė kaip aš jaučiuos. Atsakiau 
gerai ir tuojau nieko nelaukęs 
drožiau giltinei į sprandą. Ji 
sušnypštė it* isteriškai nusi- 
kvotojuš nuėjo kitur *sau au
kų ieškoti.

Vėliau nuoširdus žmonės pa
sirodė su užuojauta. Atnešė 
daug puikiausių gėlių ir lin
kėjo man greitai sUgyti.

Po dešimts dienų parvykau 
į namus. Maho sveikata stip
rėja, prarastus svarus jau po 
truputį atgaunu įr turiu viltį, 
kad greitai Vi jai’bųąiu svei
kas. Dar sykį deftojii ir jau
niems ir seniems ypač geriem- 
sipms mano tėvams.

—Alex Niprikas

Dviguba Šventė
Pas pp. Varekojus

ROSELAND — Jolnj Vardą- 
dieny, birželio 24 dietią, ir jo 
išvakarėse, birželio 23 dieną,

PARTNERS VVANTEDHELP VVaNIED—FEMALE 
,3_ į Darbininkių Reikia

Moteris pajieško vyra pu
sininką į tAvern biznį—biznis ge
rai išdirbtas. Moteriai vienai per 
sunku. 2642 W. 63rd St.

H i t ii. ■■ į ■■

FURNISHED ROOMS — TO RENT 
Gy v ______

RĖNDON furnišiotas kambarys, 
Šildomas, didelis ir šviesus.' 7136 S. 
Rockwell.

REIKIA patyrusių moterų į j 
aundrę. Nuolat darbas. Gera mo- 
mstis. Progress LaUndry, 4677 
Elston Avė.

HELP VVANTED—MALĖ ' 
Darbininkų Reikia

REIKIA šelesmfenų, dirbti dalį 
arba pilną laiką. Darbas prie se
niai išdirbto anglies biznio. Pagei
daujama patyrusių vyrų, kurie tu
ri daug pažinčių. Gera proga tin
kantiems vyrams. Naujienos, Box DĖL RENDOS 2 kambarių fla

tas, su rakandais, šiltu vandeniu 
šildomas. Jei turite savo rakandus, 
tai galite vartoti. 1016 N. Francisco 
Avė. Brunswick 5097.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nanaųd-Žemė Pardavimui

INVESTORIŲ DĖMESIUI!
$5000 pihigais nupirks 13 apart

mentų, garo šilumą, elektrinį šal
dytuvą. Rendoš $7422 metams. Tik
tai $23,500. Veik greitai.

$3,300 pinigais nupirksi 6 apart- 
mentus, garo šilumą, elektrinį Šal
dytuvą, 6 karų garažą plytinį. Ren
dos $3,516 metams. Negalima suby- 
tinti, tik $13,300.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4754 W. Fullerton Avenue 
Spaulding 1500

REIKALINGA patyrusių proso 
operuoto jų prie marškinių ir kitų 
drabužių. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis. 2816 Acįdison St.
.—  ---- r L     

(Čhieaįbj) ! >
Atihht Rbde, 29, sti Rose M.

YtMhg, 24
John Ulanowski, 32, su An

geline Radomski, 26

Anna 
nūs

Geno
Blirzin

Julia
Milaknis

REIK ALINGA vyro tarpe 40—50 
amžiaus, mokantis “draivinti” tto- 
ką. Valgis, guolis ir $30.00 į mėne
sį pinigais. Atsišaukite greitai.

Mr. Paul Pocius, 
1823 Š. Union, antros lubos 

l ~ lįi.iĮ.itr. t n if ..................... .. i. ■ i

FOR RENT—1N GENERAL 
Rehddal—-Behdrai

RENDON storas su taverno fįk- 
Čeriais. Pigi renda. Lafayette 3525.

Ai

SUSIRINKIMAI
Baitas nuo Hatry Ba-

Blirzin nuo Evelyh

Milaknis nuo’ Nathan

Gavo
Perskirtus

Peter Bonta nuo Morta Boti-

Ir Klovainfečiąi Pik
’ <

nikuos Gražaus
Sumanymo Naudai
Pelitas Eina Klovainių Pamink 

lo Naudai

FURNITURE-F1XTURE-WANTED 
Rakandų ir

PARSIDUODA 5 kambarių ra
kandai. Visi ar dalimis (po vieną). 
Priežastis: moteris viena negali už
laikyti. 3138 So. Wallace St.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

TAVERNAS rendon, pilnai įreng
tas, gera vieta lietuviui, nebrangi t 
O'Brien, 3810 Ogden Avė.

MarguetU Park SLA 260 kuopos W? 16™ Ma”r
pusmetinis susirinkimas įvyks lie- -- - -> - - •- - J
pos 2 d., sekmadienį, kaip 2 vai. po 
pietų Mrs. Gricius svetainėj, 2449 
W. 69th St. Visi nariai prašomi at
vykti į susirinkimą užsimokėti savo! 
ddokles, aptarti kuopos reikalus ir 
prisirengti dėl kopos busiančio pik
niko, kuris įvyks liepos 9 d, Geo. 
Bell darže, 83 ir Kean Avė.

K. Liutkus, sekr.
Lietuvių Keistučio Kliubo pusme

tinis susirinkimas įvyks liepos 2 d., 
Hollywood svetainėj, 2417 W. 43td 
St., 12 vai. ’ dieną,.

Malonėkite atsilankyti, nes yra 
daug svarbių tarimų.

Helen Chapas, rast.

PARENGIMAI
Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 

Draugijos., piknikas., bus nedėlioję 
liepos 2 d., Jurgio Kubiliaus dar
že.. (ties Tautiškomis kapinėmis). 
Gera orkestrą šokiams, daUg dova
nų dėl laimėjimo. Pradžia iš ryto...

PASITIKRINKITE!
12 apartmentų, kampinis namas 

6x4, 6x5, metinė renda $5820. Grei
tam pardavimui $20,000. Reikia 
$5,000. 6 apartmentai garo šildy
mas, 3x5, 3x4 kambarių, rendos 
metams $1860, greitąm pardavitaui 
$7800. $2000 reikalaujama.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 

3943 Irving Park Blvd.
Keystone 8700.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI kepykla su namu 
ar be namo. Biznis įsteigtas 25 me
tai. Pardavimo priežastį patirsite 
vietoje. J. Cherbauskis, 918 Oliver 
avenue, Aurora, III. |

PARSIDUODA tavernas greitu 
laiku ir 4 kambarių fornišiai. Pigi 
kaina, nes važiuoju į Lietuvą.

3111 S. Halsted St.

PARDAVIMUI ar mainymui ta
verna su namu, daranti gerą biz
nį. Storas ir 3 flatąi muro namas, 
tinkamas ir ofisąms, Marųuette 
Park kolonijoj, apie 10 mėtų sėhu- 
mo, apšildomas. Pigiai už cash ar
ba maino ant mažo namo, farmos 
netoli Chicagos arba gerų lotų ar 
ką kitą. Kas norite laimėti gerą 
bargeną, atsišaukite pirm liepos 1 
dienos,

JOŠEPH VILIMAS, 
6800 S. Maplewood avė.

Tel. Hemlock 2323

PARDAVIMUI tavernas Mar- 
ąuette Parke. Dan’s Tavern, 2449 
W. 69 St.

PARSIDUODA tavern geroj vie
toj, išdirbtas biznis. Pigiai dėl prie
žasties ligos. 5339 S. Halsted* St.

PARDAVIMUI >2 flatų namas, 
po 4 kambarius, /su) groserne. Vis
kas naujausios mjądos įrengta. Par
duosiu nebrangiai.

1325 So. 50th Ct., 
CICERO, ILL.

baliukų, kurie buvo rengiami 
įvairiais budais.

Vieni Jonams visai nežinant, 
rengė “suprise parties”, kiti 
rengė patys, bet parengimų 
tikslas buvo vienodas—Joninių 
“Selebraišinimas”.

Jonui Varekojui draugai 
baliuką buvo surengę birželio 
23 d. Jonas Varekojis yra pla
čiai žinomas tarpe toselandie- 
čių kaipo namų statymo kon-

ųi.etai atgal jos mylimas vy
ras Bruno nelaimingai žuvo 
nupuolęs kopėčiomis. Paliko 
ją vieną vargstančią su mažu 
sunum Bruno. Porą savaičių 
atgal ib ji pati buvo nuvežta 
į ligoninę, kur padarė aklosios 
žarnos operaciją. Dabar Ona 
jau pasveiko.

Kastantas Budris, 2710 W. 
59th St., užlaiko Paradise Tą- 
Vern ir Wholesale Sandėlį įvai
rių gėrimų. K. Budris yra ga
bus lošėjas scenoje ir gabus 
draugijų ir kliubų veikėjas. Jis 
yra Keistučio ir Žemaičių Kul
tūros Kliubų narys. 

» » »
Joe Gilis, 6415 W. 64th PI., 

gyvena stf žmona Josephine it 
grąžięmis dukrelėmis Genovai
tė ir Elena. Turi gerą darbą it 
yira geras šeimynos tėvas.

a « $
Antanas Tupikaitis, 7251 S. 

Ashland Avė., Užlaiko modet- 
nišką (avetnų. Turėjo vardu
vių parę birželio 13-tą d. Jis 
yrą gero budo naujienietis.

—Steponas Narkis

pagalialis komitetas paskelbė, 
kad rengia išvažiavimą 3 dieną 
liepos mčhąsjjo Antano Daine- 
lio “KaralijojKean Avė. ir 
87th St. Ne prie pat kahipo 87, 
bet apie 3 blokus į vakarus.

< i

’P. Dainelį visi žino. Mažiems 
išvažiavimams gera, graži vie
ta. Įžangos jokios nėra, o ma
garyčioms bus. keletas dalykų 
įaimėjimui, Ęomiteto 3 vyrai su 
savo “dušių”''iį)ritarimu, išvažia
vimui sugalvojo visokiausių pa
įvairinimų. Tad patys klubo na
riai ir nenariai atvažiuokite vi
si. Važiavimo keliai iš visų pu
sių atdari. Kean Avė. iki 87, o 
87 į vakarus iki vietai. Tėmy- 
kite ženklus, Nėra pasiteisinimo 
kad “negalėjom surasti.” Jeigu 
oras bus palankus, suvažiuokite 
Visi ir visos. Išvažiavimas ttiti 
duoti pelno, ir gausaus pelno, o 
viskas bus pasiųsta senon gim
tinėn, Klovainiuose statomo pa
minklo fondui.
Bus pastatytas Rugsėjo Mėnesį

Paminklas tikrai bus pastaty
tas rugsėjo mėnesį. Trumpu lai
ku visi išvysite paminklo atvaiz
dą. Tai vėliausias pranešimas 
nuo reikalu, vedėjo p. Igno Gaš- 
čiuno. Paminklas jau seniai bu
tų bestovįs, jeigu ne tokie šiur
pus sukrėthpai visos Lietuvos. 
Juk visi pamenam lenkų Ulti
matumą ir Klaipėdos pagrobi
mą. Tais įvykiais mes, nęrs to
li gyvendami, nerimavom. O ką 
bekalbėti apie pačihs tėvynai
nius, vietos gyventojus. Jog jite 
kariavo, kraują liejo Už Lietu
vos laisvę — heprlklaUsoihybę. 
Prie Lietuvos gynimo ir hiejs 
prisidedam. (Nors ir ne visi). 
Jų ir musų geri norai, pasiryži
mas laisvę nepriklausomybę iš
laikys.

Klovainiuose stovės per am
žius laisves statula. Vaizduos 
Lietuvos neptiklaiisumybę, gar
bę Vietos šauliams ir . jų vadui 
Ignui BaščįUnui. Tai jo inicia
tyva Šauliai žethės sklypą dova
nąja miesteliui paminklo statys 
mui. K. P. DėVfeikia,

Klubo įiirmĮniiikaS

Šaukia Speciali 
Susirinkimą .i 
Konstituciją Taisyti
Pranešimas Liet. Pik Darbinin
kų Pašalpos Kliubo Nariams

šįvakar, kaip 7:3i0, įvyks ne
paprastas susirinkimas Lietu
vių Piliečių Darbininkų Pašal
pos Kliubo, W. Neffo svetai
nėj, 2435 So. Leavitt St. Susi
rinkimas šaukiamas konstitu
cijos pataisymui.

Gerbiami kliubo nariai, bū
tinai turite visi dalyvauti ir 
priė pataisymo konstitucijos 
prisidėti savo mintimis.

Žinot gerai, kad kokius įsta
tus mes pasidarysim, tokius 
ateityje turėsim pildyti.

Kas n^lalyvausit, vistiek tu
rėsit pilnai sutikti su tuo, kas 
bus priimta tame susirinkime.

Aš kviečiu visus dalyvauti, 
kad paskiaus nepyklumėt' ir 
kaltę nemestumėt ant tų, ku
rie įstatus padarys.

šiame susirinkime nebus nie
ko kito svarstoma kaip lik kon
stitucijos taisymo paragrafai.

Kliubo korespondentas,
S.

Liūdnas Vaizdas 
Chicagos Miškų

Nukentėjo ąžuolai

B.

Teko Važiuoti pro Chicagos 
girias (Forešt Preserve). Net 
liūdna dardši. Tiek daug med
žių ląpų pageltonavusių; o to
kie buvo puikus dar tik kelios 
dienos atgal !

Mat, šiemet girias apniko 
netikėti dideli vabalai. Ir tie. 
vabalai išlindo iš žemės. Jie 
žemėj išbUvo 17 metų, tik kas 
17 mėtų jie išlenda iš žemės 
ir labįaUsidi ėda ąžuolus.

Reikia manyti, kąd kitais me*- 
tais daugelis tų nuėstų ąžuolų 
vargiai beat^yš, O jei neatgys, 
tai bus didelė skriauda Chica* 
gps miškams. A. Z.

DELlCATESSEN ir pieno krau
tuvė, seniai įsteigta, 4 kambarių 
flatas, apšildoma, shower, 2 karų 
garažas, rendos $35.00, kaina $1700.

Portsmouth 6411

PARDAVIMUI tavernas airiifilr 
vokiečių apylinkėj, biznis išdirbtas. 
Pigiai. 2853 W. 63 St.

PARDAVIMUI tavernas lietuviš
koj kolonijoj. Kampinis namas, 4 
kambariai pagyvenimui, gerai biz
nis išdirbtas, arti šapų. Pardavimo 
priežastis — esu našlė, negaliu at
laikyti. 2301 S. Leavitt St.

PARSIDUODA taverno barai, 
nebrangiai. Kas norite, galite atsi
šaukti. 3416 S. Wallace St.

NAMAI PARDAVIMUI
Bargenąs, turį būt pArdUoti už 

cash dėl likvidavimo trust
1.

Dviejų akŠtų su skiepu muro ir 
medžio narnąs, 1834 S. Racine 
Avenue, Chicagb. Apačioj krautuvė 
ir 4 kambarių flatas, antrame aukš
te 7 kambarių flatas, pečium šildo- 
knaš, 2 karų cementinių bloksų ga
ražas. Kaina $1400, visi taksai ap
mokėti.

2.
1 x/z aukšto muro ir medžio 

cottage, su skiepu, 1851 W. CuUerton 
St., Chicago. 2 flatąi po 4 kamba
rius, furnace šildomi, kaina $2200. 
Visi taksai apmokėti.
.... ' 3.

attkštų sU skiepti mūrinis 
namukas, 1942 Š. Harding AVe., 
Chicago. Apačioj 6 kambarių fla
tas, karštu vandeniu šildomas, 2 
aukšte 6 kambarių flatas pečiumi 
šildomas. 2 karų garažas. Kaina 
$5000. Visi taksai apmokėti.

4.
Vieno aukšto su skiepu mūrinė 

cottage, 3512 W. Lake St., ęhieago. 
5 kambarių pečiumi šildomi, kaina 
$1000. Abelnos taksos nemokėtos.

JOHN G. ZfcLEZHY & CO., 
3856 West 26th St, Chipago

Phone Crawlord 5300
———R—i

PARSIDUODA tavern, 4631 So.
Ashland avė. Tel. Yards 1098.

Pardavimui tavern su visais 
įrengimais. Pigi renda. Biznis iš
dirbtas per daug metų, 1337 S. 49 
Avė., Cicero.

APLAMA statyba* taisymai, pein- 
tavimas ir dekoravimas. Dykai ap
skaičiavimas. Waiter Watkins, 5751 
S. Ashland Avė. Hemlock 7361 ar 
Republic 1180.

PARSIDUODA Lunch Room Ta
vernas, pilnai įrengtas, prie pėt 
dirbtuvių. Biznis gerai išdirbtas. 
Parduosiu labai pigiai. Atsišaukite 
2301 So. Western Avė. Leo Ranka.

RENDON ar pardavimui Union 
Tavern su fixtutes ar be. Norim 
pasilsėti. Savininkas ant vietos. M. 
Zacker, 3437 So. Union Avė.

RESTAURANTAS pardavimui, 
gėr.oj apielinkėj, geras biznis. Prie
žastis pardavimo — nesveikata.

Boulevard 6965
' o J •

GASOLINO stotis,* lunch room, 
prie U. S. kelio No. 6, 5 mylios ; 
pietus nuo Joliet, — $1,700. Gaso- 
lino stotis, .lunch room, modemiš
ki kambariai gyvenimui, prie U. Š. 
kelio No. 6, 4 mylios į pietus nuo 
Joliet — $5,500. Mr. POrter, 1122 
Bryan Avenue, Joliet, Iii,

JOE’S Tavern pardavimui, 3901 
S/ Wentworth AVė.

, ------- -------- ---------- ■■r-...- .. ■ ■ A

GROŠERNė ir namas pardavi
mui. Skersai kelio nuo liętuViU 
bažnyčios it mokyklos. 4412 South 
California avė. 
fa, , ' l ' ------------------------- ‘- i-

PARSIDUODA tavernas Su b 
kąmb. gyvenimui arba priimsiu pu
sininką. Taipgi parsiduoda kitafc 
tavern, 2113 S. Halsted St. arba 
mainysiu į vasarnamį, farmą arba 
kita ką. Atsišaukite 3538 South 
Halsted St.

Ai

PARSIDUODA kampinis tayen- 
nąs. Labai pigiai. Rehda pigi. Karm- 
barfcų gyvenimui užpakalyj. 959 N. 
Montięello.
I—--—4.................      —

TAVER14 pardavįmui, prie gat- 
vekarių linijos. Geras kampas. 

1724-W. 47 St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardaviniili

FARMA ant pardavinlo. 1 mylia 
hUo miesto ir mokyklų, 93 aketių 
žemės, 20 akerių gerų greipsų, 10 
akerių miško, daugiaus geras lau
kas. Visi nauji budinkai, gražus di
delis staldas, 12 rūmų namas, yra 
gesas, elektra, maudynė, vanduo 
natnie, namas ant cemento funda
mento, geras beisinentaš, dviejų 
karų garažas, vįštininkas ir daug 
mažų budinkų. Arti dviejų ežerų 
— gerai maudytis ir žuvauti. Kai
na $4,900 su Visų krapu, be gtfeip- 
sų krapo $4,400.00.

Nereikia agentų, nė visų pinigų, 
savininkas turi gerą biznį mieste 
ir duoda savo paskolą pusei sumos 
arba ir daugiau dėl pirkėjo.

Atsišaukti laišku arba atvažiuokit 
pažiūrėti

andRew WASKO, 
PaxV Paw, Mich.

mile East of Paw Paw City

80 AKERIŲ fatma parsiduoda su 
gyvuliais, mašinohi, jaVhis, getą 
žemė, viskas auga, geros trobos, 
elektra įvesto, ant cementinio ke
lio, mailė nuo miesto.

KITA farhia 70 akerių, geros 
trobos, gerą žemė, viskas auga, 

mallėš nUo miesto, parsiduoda 
pigiai. Platesnių žinių klauskit 
laiškų

PETER WDSTON,
R. Nb. 8, BdX 35, 

SGOTTVILLE, MICH.
................ » ^..1 •• M » —Į

PARDAVIMUI 2 farmos: viena 5 
akrų, yra gasblino stotis, didelis 
Vietininkas, galima Taikyti 1ŪD0 viš
tų, . 2 karų garažas, barnė, 2 akrai 
aviečių. O antra rąrttia 20 akrų. 
Katrą norėsit, tą galėsit pirkti. 
Parduosime pigiai.

MARTIN ŽAROMSKY, 
R. 1, Bbk 208 z

KENOSHA, WIS. ‘ /
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ŠIANDIEN ATIDARO TILTA AUTOMOBI
LIAMS PRIE OGDEN IR CICERO
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Žymiai Pagerins Susisiekimą Automobiliais

Automobilistai 
Bukite Atsargus 
Su Dviratininkais

— KITOS ŽINIO
R. Rožės K). Ruošiasi Jubiliejui

CICERO — Naujas automo
bilius Plymouth Deluxe! Perei
tų šeštadienį R. R. Klubo Ko
misija su valdyba parvežė tų 
automobilių iš Cicero Motor 
Sales, 5420 W. Cermak Road. 
Ten dirba Klubo'narys Mr. Tho- 
mas.

Kaip jau visi žino, šiemet R. 
R. klubas švenčia savo Sidabri
nį Jubiliejų. Ta proga rengia 
piknikų 9 d. liepos Liberty dar
že ir tenai tų dienų bus tiduo-

S Iš CICERO —
mų. Nariai visi laukite raštiško 
pranešimo, o nenariai žinokite, 
kad Kareivių piknikas įvyks šeš
tadienį, liepos 15 d. Prasidės po 
pietų ir tęsis iki ryto prie geros 
muzikos tėvo ir sūnaus Barčių. 
Jaunasis Barčas šauniai valdo 
naujų gražų akordeonų, kurį į- 
sigijo iš Budrike krautuvės, su
prantamai, su tėvo pagalba. P- 
ai Barčiai muzikais šeima. P-ia 
Barčienė Dainos Mylėtojų cho
ro pirmutinė dainininke “lyder- 
ka”.

Šįmet Jų Bus Labai Daug
Pasitikint, kad dviraČių\ ga

myba šių vasarų pasieks rekor
dinės augštumos, automobilistai 
bus priversti būti atsarges
niais, kad nesužeisti šimtų tūk
stančių dviratininkų nuo 8 iki 
30 metų, kurie naudojasi gat 
zėmis ir keliais, sako Chicago 
Motor Club.

Kadangi dviratininkas yra 
pėstininkas ir motoristas, pro 
blema darosi komplikuota, sa 
ko kliubas. žmogus važiuojan
tis yra lygus pėstininkui dėl

tas naujutėlis Plymouth Delu- 
xe už t(lCxKas bus tas laimina 
gas asmuo/? O vienas bus. Vi ;i 
pirkit tiklctus iš anksto ir da* 
lyvaukite piknike. Jau šimtai 
žmonių apie tai žino, patys ma
te automobilį, įkas pereitų šeš
tadienį naujasis automobilius 
buvo paruduotas šv. Antano 
Draugijos piknike. To pikniko 
Rengimo Komiteto vardu A. J. 
Kandrotas rožiečius gražiai pri
ėmė ir per savo garsiakalbį pa
skelbė. Už tat visi pirko po ke- 
liolikų tikietų su vilčia laimėti.

Vietos Draugija Šv. Antano, 
kaipo parapijos yra viena iš 
veikliausių ir suruošia gerus pa
rengimus. Ir šis piknikas buvo 
nepaprastas. Įvairumui buvo 
“sūrių laimėjimas” ir Dainos 
Mylėtojų choras šauniai daina 
vo. Matomai, yra išsilavinęs, nes 
ir be vadovavimo taip traukia, 
kad net visa apylinkė skamba. 
Bravo,-moterys, kad nepasiduo
da t vyrams.

Liepos 9 d. netoliausia. Auto
mobilių, skiriamų laimėjimui 
Rengimo Komitetas yra nusita
ręs pademonstruoti po svetimus 
parengimus — piknikus. Jau 
atlikti 3 ir su geromis pasekmė
mis.

Sekmadienį “Pirmyn” ir “Vy
rų” chorų išvažiavimas. Oras 
pasitaikė malonus, ten mumis 
gražiai priėmė ir visi pasipir- 
ko tikietų net ir teisėjas Zuris 
neatsiliko. Sako, “Turiu apie 
šimtų, bet rašyk dar vienų.” Pa- 
vakaryj pasiekėm Birutės daržų 
kur vyko Keistučio klubo pikni
kas. Keistučio klubas skaitlin
gas nariais, tad piknikas buvo 
gana gyvas.

Dar vienas šeštadienis ir sek
madienis ir tas parodavimas už
sibaigs liepos 9 d. Liberty Gro- 
ve\ buvusioj Dambrausko far- 
moj. Vieta švari, maloni.

‘Ooninės”
Joninės “Grand Opening” 

praėjo gana gerai. Al Brazis ir 
tėvas turėjo daug svečių, bet ti
kėjosi daugiau. Pakenkė karš
tas oras.

Eks-ciceriečiai J. M. Kavalau- 
skai taipgi turėjo “Grand Open
ing” savo naujo biznio White 
Bungaloui 1610 W. North Avė. 
t. y. M ei re»se Parke. Jie turėjo 
tikrų surprįzų. Kaip iš senų, 
taip ir naujų klientų atsilankė 
gana daug ir visi teikė geriau
sių linkėjimų. Pp. Kavaliauskai 
ilgamečiai Cicero gyventojai. 
Turi plačių pažintį tarp jų yra 
draugų ir nedraugų. Bet čia su
važiavę buvo visi draugai ir su 
džiaugsmu šaukė, “Heilo, ho\v 
are you Greek?” Tai pramany
tas Joe Kavalausko vardas, nes 
jisai ir atrodo kaip “Greek”.

Susijungė Draugijos
' y

Draugystė Lietuvos Kareivių 
susijungė su Uniformos Skyrių. 
Turės piknikų liepos 15 d. Li
berty darže. Kaip jau visiems 
žinia, draugijos piknikas įvyko 
birželio 11 d., bet ta diena pa
silaikė labai šalta ir šlapia*, vis
ką sutrukdė. Tad rengimo Ko
mitetas, jausdamas kaltas, ieš
kojo priemonių atsiteisti na
riams ir pašaliniams ir ta kebli 
padėtis pasisekė išspręsti. 'Su 
Uniformos skyriaus komisija 
susitarta turėti bendrų parengi-

Tilto Atidarymas
Svarbi iškilminga diena b:r- 

>.elio 30. šiandien atidarymas 
naujo tilto Cicero ir Ogden 
Jau visų savaitę gatvės išpuoš
tos vėliavomis. Biznieriai tikisi 
daug svečių. Paroda prasidės į 
vakarų. Paraduotoji^ ir žiopso- 
tojų tikimasi keleto desėtkų 
tūkstančių. Paradui vadovauja 
patys miesto viršilos, legionie
riai, vyrai ir moterys ir šiaip 
organizacijos su vėliavomis.

Lietuviai Nedalyvauja
Iš lietuviškų organizacijos^ne

bus nė vienas. Kareiviai galėtų 
dalyvauti, bet tai jų biznis. Nau
jas tiltas daug palengvins va
žiuotojams ir pėstiems. Tai vis 
modernizmas, teknika, bet už
mušimų, sužeidimų kaip buvo, 
taip ir yra. O viskas daroma, 
kalbama “dėl saugumo”.

Klovainiečių Išvažiavimas
Šį sekmadienį Klovainiečių 

klubo išvažiavimas pas p. An
tanų Dainelį, Kean Avė. ir 87th 
St. Ramus kampukas pakalnėj, 
smagiai galima laikų praleisti. 
Kas to viso nori — atvažiuoki
te. D.

“Karštas” Šposas 
Kainavo $200

Aštuoni Vaikai Skaudžiai 
Apsidegino

Henry Barta, yra 36 metų 
chicagietis, gyvena dresu 6417 
Kenwood avenue ir yra didelis 
šposininkas.

Pereitų šeštadienį Roselande, 
adresu 425 West 116 Street, j* 
vyko vestuvės, kuriose ir Bar
tai teko dalyvauti. Tarp airių 
yra paprotys, dabar beveik vi
sur praktikuojamas, mėtyti val
iams “karštus” centus. Papras
tai tie centai, žinoma, nėra 
“karšti”, bet Barta sumanė pa
irutį išpildyti “kaip reikiant”.

Supylęs saujų centų į petelnę. 
.uos gerai įkaitino, ir išmetė 
iieman, kur buvo susirinkęs 
įurys vaikų.

Aštuoni vaikai labai skau
džiai nusidegino pirštus, ir tei- 
ėjas O’Connell miesto teismo 

skyriuj South Chicagoj už ne
vykusį šposų nubaudė Bartų su
mokėti $200 piniginę pabaudų.

Apiplėšė Lietuvio 
Gąsdino Stotį

“Duok 50 Centų!”

Frank S traukas užlaiko gaso- 
^lino stotį prie 23rd Place ir 
Western avenue.

Prieš kiek laiko atėjo apie 19 
metų jaunuolis, apsiginklavęs su 
revolveriu ir atėmė nuo jo $15.

Užvakar vėl pasirodė tas pats 
jaunuolis ir šį kartų pagrųsino 
šauti, jeigu Straukas jam ne
duos 50 centų. Piktadaris pa
aiškino, kad yra labai alkanas, 
ir jam tiek užteks pavalgyti.

Valandai nepraėjus policija 
užtiko ir suėmė piktadarį arti
moj valgykloj. Pasirodė, kad ji
sai yra Michael Martin, nuo 
1440 Fillmore avenue.

silpnumo savo padėties, paly
ginus su plieniniais automobi
liais.

Miestuose dviratininkai pri 
valo važinėti tik gatvėse, kur 
jie yra didesniame pavojuje.

Kliubas pasiūlo dvi saugumo 
priemones motoristams ’ susidū
rus su dviratininkais.

1. Duokite jiems platų ke- 
•ia. Neprasiliaužkite pro juos, 
tarsi jie butų karas.

2. Praneškite apie savo at
važiavimą ne garsiu paspaudi 
mu rago, kuris gali juos išgąs
dinti, bet tik lengvu spauste- 
lėjimu rago, tikslu duoti jiems 
progą tvirčiau įsitverti* vairo.

z •

Taisyklės Dviratininkams
I .♦

štai penkios taisyklės dvira
tininkams :

1. Laikykitės visų taisyklių, 
ženklų ir signalų... ypač, visą 
laiką laikykitės dešinėn, niekad 
nedarant zig-zagų ir vingių.

2. Niekad nevažiuokite dvie
se eilėj ir laikykitės kiek ga
lima arčiau gatvės krašto.

3. Turėkite baltą šviesą prie
ky, matomų už 500 pėdų ir 
raudoną reflektorių ar šviesą 
užpakaly. Diržai su prisegtais 
reflektoriais yra gera apsauga 
naktį.

Turėkite sireną ar skambu
tį įspėjimui. B.

Chicago j Ieško ? 
Louisiana Univ. 
Prezidento
Sako, Išeikvojęs Apie Pusę Mi- 

liono Universiteto Pinigų
Visuose Chicagos viešbučiuo

se, gelžkelio ir autobusų stoty
se vakar budėjo detektyvai.

Jie ieško Dr. James Monroe 
Smith’o, Louisiana State Uni
versiteto prezidento, kuris pa
bėgo iš universiteto Baton Rou^ 
ge mieste, išeikvojęs, kaip sako 
valstijos viršininkai, apie pusę 
miliono dolerių.

Louisiana valstijos policija 
pranešė Chicagos policijai, kad 
Dr. Smith ir jo žmona, pabėgę 
iš Baton Rouge, pirmiausia pa
sirodė Memphis mieste, Tena., 
valstijoj, o iš ten paėmė trau
kinį į Chicago.

Dvigubos 
Sukaktuvės

“Sidabrinės” Sukaktuvės
šiandien, lygiai dvidešimts 

penki metai atgal, Dr. Adomas 
L. Yuška ir p. Yuškienė, apsi
mainė prižadais ir paliko vy
ras ir žmona.

Šiandien, lygiai dvidešimts 
penki metai atgal, Adv. A. A. 
šlakis ir Dr. S. šlakienė, taipgi 
pradėjo kartu eiti gyvenimo ke
liu. ' • _

Taigi toms šeimynoms šian
dien sueina dvidešimts penktos 
vedybinio gyvenimo sukaktuvės.

Įdomu čia pastebėti, kad Dr. 
YuŠka ir Dr. šlakienė vienų ir 
tų pačių dienų ir tame pačiame 
universitete baigė medicinos 
mokslus.

šių dvigubų sukaktuvių die-
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. . . Nuujieuų-Acnie Telephoto
NEW YORK. — Trečiame raunde Tony Galento nu

kirto nuo kojų čempionų Joe Louis’ų Bet vėliau Louis 
jį skaudžiai‘sumušė

... JNąUJIE^Ų-ACME Telupnoio
NEW YORK. Ąrthur Donovan sustabdo rungty

nes ir paskelbia Joe Loyis laimėtoju. Tony Galento, 
skaudžiai ' sumuštas, laikosi į virves įsikibęs.

LIETUVIAI BAIGĘ CHICAGOS IR APYLIN 
KIŲ VIDURINES MOKYKLAS

Žemiau paduodam sųraŠų 
lietuvių moksleivių, kuirie šių 
savaitę baigė mokslus viduri
nėse mokyklose (high schools) 
Chicagos priemiesčiuose ir 
Chicagoj e. (Chicagoj “high 
schools” baigė 16,000 suvirš 
moksleivių, o. priemiesčiuose 
apie 2,000).

(Tęsinys) .

B0WEN HIGH SCHOOL 
Ann Adamovich 
Eleanor Balcer 
Genevieve Bartnick 
Frances J. Jtirewicz 
Michael Matkovich 
Beatriče Napiens^y 
Eurshal H. Retkus 
Mildred 'A. Stanish 
Bernice Wallis
HIRSCH HIGH SCHOOL 
Marion Mick
Cecilia Dorothy Spogis 
Warren L. Warchus 
Irene Yablon^ 
Eleanor Yu^lža
WILS0N Jftf COLLEGE 

Bridget Butda ‘ 
John Demeikįs 
Julia Giertugą 
Pauline Perchas 
Madelinė Pętritis 

..—....... . . .  -

John Sinkus Jr.
George Šnekutis 
Joseph Stalioraitis
Daniel Talan

STEINMETZ HIGH SCHOOL
Mary Buzas
Anne Kapsis
Eleanor L. Kukta
Geraįdine I. Matulaitis 
Genevieve. B. Mažeika
Helen A. Poška 
Daniel J. Platis 
Marie L. Yankasky

(Bus daugiau)

AUTOMOBILIU 
NELAIMES

------------ -------- ;---- . --------------------- T.

nų siunčiame Dr. ir p. Yuškams 
taipgi Adv. ir Dr. šlakiams nuo
širdžiausius lįhkjejimus, kad jų 
gyvenimas ir toliau i) u tų toks 
skaistus ir gražus koks buvo 
ikišiol. Nora

Jono Burago 
Paminklo Fondo 
Atskaita

VAKAR 
CHICAGOJ

Au-Paminklas Jau Pastatytas; 
kų Rinkėjai Ir Aukautojai. 
Jonas Buragas nuo pat sa

vo jaunatvės aktyviai dalyvau
damas scenos darbe, užsitarna
vo plačios visuomenės pagar
bos. Jam mirus, jo bendradar
biai jautėsi, kad Jono asmeny
je neteko nuoširdaus ir pasto
vaus menininko. Jie kartu su
prato, kad plati lietuvių visuo
menė pilnai supranta viso Jo
no gyvenimo atsidavimą meno 
darbui. Kilo mintis pastatyti 
paminklų ant velionio kapo.

Buvo suorganizuotas veikian
tis komitetas ir pradėtas dar
bas. Apart surengto parengi
mo, buvo rinkta aukos ant blan
kų. čia žymėsime rinkėjų ir 
aukautojų vardus.
J. Stulgaitis surinko sekamas 

aukas:
Laisves Kanklių Mišrus 

Choras ..........   $5.00
J. Malinauskas (Blue 

Goose) .....................
S. Danilevičia ......
Stella Yuška ......
Joe Blauzdis .......... 
M. Chesna ...... ....
Senas Vincas ......
Savas ....................
M. Klebonas ........
A. Mitrauskas .....
B. Graičiunas .....
Jos. Rachunas .....
J. Gelžainis .........
A. Garšinskas ....
Steponas Narkis . 
Jos. Eagučianskas 
A. Kairis ...........
C. Kuches ..........
A. Povilonis .......
Adelė Budris .......
Wm., Kubaitis ....

Gegužis ..........
. Zolpe ..............

Griškėnas .......
Viso surinko $25.25

Alex Ambrose surinko:
K.

Įvažiavo į Tiltų; Penki Sunkiai 
Suleisti

Penki žmonės buvo sunkiai 
sužeisti, kai automobilis atsi
mušė į tilto stulpų prie 27th ir 
Western avenue, susvyravo ir 
susidūrė su kitu automobiliu, 
važiuojančiu priešingon pusėn. 
Antrojo automobilio vairo bu
vo Francis Abraham, nuo 6458 
S. Ar tęsiau avenue.

Sužeisti yra Abraham, Wil- 
liam Hidiel, 2042. Š. May St., 
pirmo automo vairuotojas, 
Lillian Wafer, 23į nuo 549 Rid- 
geway avenue, 
m. a
ir jo sesuo, 24 metų Mrs. Jean 

Nora fealė.

ęn Kush, 16 
nuo 419 West 65th St

S.

5.00
1.75
1.00

. 1.00
1.00
1.00
1.00

. 1.00

. 1.00

. 1.00

. 1.00

. 1.00 
.. .50 
.. .50

• Apskričio teismas vakar nu
teisė kalėti visam amžiui 20 me
tų jaunuolį Harry Tenney, nuo 
5327 Normai avenue. Jaunuo
lis turi septynių metų krimina- 
iį rekordų. Pradėjo vagiliauti 
būdamas 13 metų amžiaus. Jis 
yra vedęs ir turi 6 mėnesių kū
dikį.
• Neseniai Chicagos Mercy li
goninėj mirė chirurgas, Dr. 
Charles H. Mayo, garsios Mayo 
daktarų šeimynos narys. Jį gy
dė Dr. Walter McGuire. Užva
kar Dr. McGuire sunkiai susir
go. Jam operacijų padarė Dr. 
Charles W. Mayo, mirusio Dr. 
Mayo sūnūs.
• Vakar iš spaudos išėjo nau
jas Chicagos miesto įstatymų 
(“ordinances”) knyga. Ji turi , 
52 puslapius, ir paduoda visus 
veikiančius miesto patvarky
mus.

.50 

.50 

.50 

.50 

.50 

.50 

.50

$1.00 
. 1.00 
. 1.00 

1.00 
. 1.00 

.50 

.50 

.50 

.50 

.50 

.50 

.50 

.50 

.50 

.50 

.25 
dar 
tad

• Kriminalio teismo teisėjas 
Dunne vakar nuteisė 23 metų 
jaunuolį Raymond C. Madaus 
kalėti nuo 1 iki 14 metų už va
žiavimų automobilių, kuomet 
buvo pasigėręs. Madaus sužeidė 
du žmones, vienų užmušė ir a p-, 
daužė kelis automobilius. Už
muštasis buvo 27 metų Charles 
Kalėta, nuo 3104 Walnut Street.
• Gaisras, kilęs dėl nežinomų 
priežasčių vakar rytų sunaikino 
Hurwitz Paper Box Company 
dirbtuvę, adresu 613 W. Roose- 
velt Road. Nuostoliai siekia 
$10.000.
• 24 metų jaunuolis Waltcr
Kruhert bandė nusižudyti susi
nervavęs dėl to, kad prieš porų 
dienų laike ginčo sudavė j vei
dų savo mylimų jai. Jisai su pei
liu perkirto kraujo takus ko
jose. Kruhert gyvena adresu 
4220 S. Harlem avenue, Stick- 
ney. i
• Prie 24-tos ir Ashland ave
nue keturi maskuoti piktadariai 
sustabdė automobilį, kuriame 
važiavo daktaras ir jo pacien
tė, atėmė nuo jų apie $1,600 če
kiais ir pinigus, ir daktarų skau
džiai sumužė. Sumuštasis buvo 
Dr. Dante Cortesi, nuo 756 Og
den avenue. Jo pacientė, kurių 
daktaras vežė namo, buvo Miss 
Alvina Bokowski, nuo 3159 Ar
cher aveneu.

[sportas
* >IVWI l l «

Pirmas Nacionalis 
Golfo Turnamen- 
tas Chicagoj

St.
.25
.25
.25
.25
.25
.20

P. Gugis .......
Zymont ......

Augustas .....
Dambrose ... 
Miller .........

Woski ........ ....
Alex Ambrose .
W. V. Mankus .
X. Shaiko ........
J. Virbickas ....
John Gedris ....
J. Mankus ........
P. švelnis ........
Vincas Ascilla . 
J. Tumėnas .....
J. Matulis ....—-
Aukų surinkta $10.25 ir

gražinta 1 bilietas, 35c, 
viso sudaro $10.60. rrm—i

J. Yuknis surinko:
John Yuknis ....:.......... $1.00
A. Deikienė .......................50
J. Klastauskas .................. 50
L. Pruseika .......................45
A. Matukas .......................25

Viso surinko $2.70
J. Skeberdytė surinko:

J. Valatka ....<< 
Butkus .

F. Kirkus .......
V. Raudzevičius 
Geo. Sanders .... 

O. Vasienė .......
Viso surinkta $1.45

Viską sudėjus, aukų susida
rė $40.00. Visiems aukų rinkė
jams ir aukautojams tariame, 
varde komiteto, širdingų dėkų.

Dar yra blankų pas aukų 
rinkėjus, tačiaus jos nebuvo 
priduotos komitetui ir dėl to 
negalime visos sumos surink
tų aukų paskelbti. Prašome vi
sų, kurie paėmėte blankas tuo- 
jaus gražinti, nes visas darbas 
užbaigtas, paminklas pastaty
tas, komitetas neri kuogrei- 
čiausia paskelbti visas įplau
kas ir išlaidas plačiai visuome
nei.

Pradėjome darbų sutartingai 
ir baikime vieningai.

Komiteto Sekretorius:—
J. Stulgaitis.

Amerikos Lietuvių Atletikos 
Sąjungos pirmas čampionų gol
fo turnamentas bus surengtas 
gerai žinomo “Chicagos Lietu
vių Golfininkų Klubo”, rugpįu- 
čio 6tą d., Glen Eagles Golf 
Lauke. Turnamento komisijų^/ 
sudaro Dr. S. Biežis, Dr. V. 
Zopelis ir S. Trainis.

Žaidimas yra visiems gerai 
pritaikintas, nes bus “Open” 
nustatymui čampiono ir “Han- 
dicap” dėl kitų praizų. Progra
mas užtruks visą dieną. Katrie 
nežais golfą, galės lošti korto
mis arba bunco. Vakare bus 
vakarienė ir šokiai.

Daug Svečių Dalyvaus
Numatoma, kad lietuviai gol- 

fininkai iš daugelio miestų da
lyvaus. Lig Šiol Detroit, Cleve- 
land, Grand Rapids, jDayton, 
Racine, Rockford ir Gary ža • 
dėjo dalyvauti.

Visi Amerikos lietuviai kvie
čiami stoti 
Dėl “Entry 
“Lithuanian 
Committee”, 
Rd., Chicago.

į šį turnamentą.
Blank” rašykit 

Golf Tournament 
2201 W. , Cermak
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Naujienų Kontesto Eiga
KONTESTO 

EIGA
savaitęLabai malonu šią 

pažymėti, kad draugai kontes- 
tantai darbuojasi, nežiūrint ir 
vasaros karščių.

Nors didelių permainų koh- 
testantų kopėčiose neįvyko, bet 
apie pusė jų prisiuntė po pluo
štą prenumeratų su prisižadė- 
jimu trumpoje ateityje prisių
sti daugiaus.

Šią savaitę augščiausiai pa
šoko balsais p. Ona Dovgin iš 
Chicagos ir drg. Tiškevičius iš 
Brooklyno.

Tikiu, kad ir kiti kontestap- 
tai savo užduotį nepamirš ir 
netrukus prisius po didesnį 
pluoštą prenumeratų.
- •< T. RYFKEVIČIA, 

Kontesto Vedėjas.

Mano Pradžia
Frank Rudis, 3419 Fir St., 

Indiana Harbor, atsinaujino 
“Naujienų” prenumeratą vie
niems metams. Jisai užlaiko 
gražią alinę, “Hoosier LUnch” 
prie 3527 Main St. Tai senas 
naujienietis. Bizny j jis turi la
bai gerą pasisekimą. Vieta gra
žiai išpuošta ir turi specialius 
stalus moterims.

Drg. Rudis neatsilieka ir nuo 
lietuviško, Veikimo.

John J. Didžius, 
3727 Dfeodor St., 

Indiana Harbor, Ind.

Stepono Narkio Pa 
reiškimas Naujienų 
Kontesto Reikalu

John J. Lidžius 
žada “Stebuklus”

Gal jiims, Kontesto vedėjau, 
atrodo, kad aš aptingau. Bet 
taip nėra. Netrukus aš busiu 
tais kontesto “trepais” užlipęs 
gana aukštai. Pamatysit ste
buklą. Turėsiu apie pustuzinį 
naujų skaitytojų.

A

Linksma muzika, tautiniai šokiai, 
meilės istorija, tas viskas deda
si stepose Centralinės Azijos

“AMENGELDY”
Pirmas muzikalis perstatymas 
Kazakhstan Teatro, Dar rodomas 
priedas “18-tas Partijos Kongre
sas”.
SONOTONE, 66 E. Van Buren 

Tarpe Michigan ir Wabash 
šaltas oras

A. t A. 
STELLA DZIMIDAS 

po tėvais Andrijauskaitė 
Persiskyrė su šiuo pasbuliu 

birželio 28 d. 8:10 valandą ry
to 1939 m., sulaukus 32 me
tus amžiaus; pimus Chicagoj. 
Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Mykolą, 4 dukteris: Do- 
rothy, Eugėnia, Jeanette ir 
Joan, motiną Antaniną, 2 
brolius Julius ir Vilimas, jo mo
terį Oną, seserį Bernice Nel- 
son ir jos šeimą, uošvienę So- 
phie, protėvuką, dėdes, dėdie
nes. švogerius, švogerkas, 
pusbrolius, pusseseres ir gi- 

. minės. Runas pašarvotas ran
dasi koplyčioje 4704 South 
Westem Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, liepos 3 d. 8 vai. ryto iš 
koplyčios į Nekalto Prasidėji
mo Penelės šv. parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stellos Dzimidas 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, Dukterys, Motina, 

Broliai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius Antanas 
Petkus. Tel. Cilero 2109. *

A Gėlės Mylintiems IMMfl Vestuvėms, Ban- w11kietams, Laidb- vnarii tuvėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams- 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 580* • 
__________________ , TL-, . X « . . < -r . A - ' J - 4^ .

k

I hVEIIf K’Stt&TLUVtlKlO V^teaullo
KVIETKIN1NKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir PągUaham.g.

3316 So. Halsted Street
Tel.YARPS73S8

Prabėgo jau pusė metų kaip 
eina “N-inį” KontestaS. Kon
testo pasekmės yra džiuginan
čios, bet man atrodo, kad jos 
turėtų būti dar sekmingesnios. 
Drg. J. A. Sinkus ir aš palai
kome pirmenybę, tai ir viskas. 
Jei kalbėti apie laimėjimą 
Buick’ot musų balsų kiekybė 
turėtų būti dar sėkmingesnės. 
Buick yra 8-me laipsnyje, o 
mudu su drg. Sinku dar neuž
baigėme 4-to laipsnio.

Well, kas liečia mane, dir
bu kiek galiu. Turiu žymėti, 
kad talkininkų neturiu. Dir
bu vienas pats. Mano rėmėjai 
yra mano ypatiški draugai-ės, 
su kuriais darau biznį. Apart 
to nevisus savo ypatiškus 
draugus man pasisekė gauti. 
Mat, kontestantų yfa daug ir 
nekurie mano draugai pagavo 
simpatiją pas kitus.

Savo pasiryžime aš nenusto
jau vilties. Nusitariau paska
tinti savo veiklą su didesniu 
energijos tempu. Dabar savo 
vajaus meškerę mėšiu į narius 
Žemaičių Kultūros Kliubo, ku
rį aš suorganizavau. Daug pa
ramos manau gauti iš Am. Leg. 
Dariaus-Girėno Posto 271 na
rių, su kuriais aš draugiškai 
sugyvenu. Jie b lis mano talki
ninkai.

Na, o kur Teisybės Mylėtojų 
Dr-tės naiiiai, kuriems aš per 
10 metų tarnavau valdyboje? 
Nemažai paramos tikiuosi ir 
iš Keistučio Kliubo narių, ku
riuos taip gerai pažįstu.

Prie progos ačiuoju visiems 
savo rėmėjams šit kurių pagal
ba man teko pasiekti 4-tą laip
snį.
"Naujienų” Vajaus Kontestan-* 

tas Steponas Ndrkis 
4353 So. Talman Avė.

Stepono Narkio Rėmėjai
Ben Wilbert, 2018 So. Union 

Avė., per ilgą laiką negalavo. 
Jo žmona ir sūnus taipjau bu
vo susirgę, bet be “Naujienų” 
negali apseiti. Jas atsinaujino.

«■ 8 » '
Stanley ir Mary Armon, 1931 

So. Peoria, seni naujieniečiai. 
Mary yra buvusioji Strukienė, 
kurios duktė Hęlen nfesfeniai iš
tekėjo už Hawaiian Gitarų In
struktoriaus, Al. Krone.

» » »
Kazimieras ir Alena Kažlau- 

skaų 4528, So. Spaulding Avė., 
kurių suims Jonas nelaimingai 
žuvo nelaimėj darbe 1937 me
tais. Kazimieras Kazlauskas 
dirbo “N-se‘’ niro 1914 iki 1925 
metų.

Mokslo Pabaigtuvės
imame šitą privilegiją 

padėkoti ir tarti Širdingą ačiū 
visiems musų draugams, kurie 
prisidėjo prie praleidimo sma
gaus vakaro minint musų dnk- 
relčs Elytės gimnazijos Užbai 
girną birželio 25 d., Vengelįau • 
sko salėje.

Labai mums malonu, kad tu
rime tiek daug gerų, atjau
čiančių draugų ir kad galėjo
me su Visais susitikti, pasišne
kučiuoti ir pasilinksminti.

Nors ir stengėmės visus kito- 
gražiausiai priimti, bei gnl per 
daugumą negalejbme kaip ku
riuos tinkamai priimti, tadgi 
meldžiame mums atleisti ir 
dar kartą ištarti visiems šir
dingą ačiū.

Dp. Šlyteriąi.

———------- ...... .................——---------

frąkturms Jt. -gy vpna adresu 
54^110 ^. :

Pehktądiienįb vakarė netikė
tai gąvb pąkvietiipų atsilanky
ti pas pp. B. Įr j. ŠąduĮuą, kur 
jo vardadienio baliukas buvo 
surengiąs. Dalyvavo apie 10 
šeimynų, pp. J. Varekojų ar
timų draugų. ■ i

Pereitą savaitę pp. J. Vare- 
kojams buvo labai maioni sa
vaitė Įv ji pasiliks tbkią ilgam 
laikui jįems atmintyje, nes jų 
vienatinė duktė Milda užbaigė 
vidurinę mokyklą su gerais 
pašiŽyipėjimais ir dabar ren
giasi stoti į kolegiją lolimes-

Tariu Ačiū!
Urnai mane užpuolė liga. 

Pamačiau arti stovinčią gilti
nę su dalgių, kuri tykojo ma
no gyvybę. Mieli tėveliai išsi
gando ir baimes apimti stro
piai griebėsi ieškdti man pa
galbos. Greitai gydytojo rūpes
čiu atsidūriau ligoninėj ant 
operacijos stalo ir laimingai 
perėjęs per chirurgo peilį, lyg 
iš miego atbudęs matau stovi 
arti artimieji. Mamytė paklau
sė kaip aš jaučiuos. Atsakiau 
gerai ir tuojau nieko nelaukęs 
drožiau giltinei į sprandų. Ji 
sušnypštė ir isteriškai nusi
kvatojus nuėjo kitur sau au
kų ieškoti.

Vėliau nuoširdus žmones pa
sirodė šu užuojauta. Atnešė 
daug puikiausių gėlių ir lin
kėjo man greitai sUgyti.

Po dešimtš dienų parvykau 
į namtiš. Maho sveikata stip
rėja, prarastus svarus jau po 
truputį atgaunu į| turiu viltį> 
kad greitai Vi^i’bųąiu šyėi- 
kas. Dar Sykį ir jati-
nioms ir seniems ypač geriotii- 
sięins mano tėvams.

—Alex Niprikas

kolegiją lolimes- 
niadi iimkšlui. Tokie įvykiai 
ŠeiiUbje pasilieka atmintin 11- 
gąm įaĮkuiį —Druugas

Ifšičmč Leidimus 
Vėdmins,

(Chicagoj) ; , ,

Rtode, 29, sil Rose M. 
24 ,

John Ulan,owski, 3.2, su 
gelinę Įtatknųski, 26 

'leikalaii ja 
'Pabiru ” 

nūs
Gene

Julia 
Milaknis

Gavo 
Perskiras:

Peter Bonta nuo Morta Bon

Kanas nuo Hai’ry

Ah-

Ba-

BUrzin nuo Evelyri

Milakhis nW Nathan

Ir Klovaintėčiai Pik 
nikuos- Gražaus 
Sumanymo Naudai

REAL ESTATE FOR

*

i.b.

BUSINESS—TO RENT 
______Bizniai Rendai

TAVERNAS rendori, pilnai įreng
tas, gera Vięta lietuviui, nebrangi
0‘Brien, 3810 Ogden Avė.

PARSIDUODA tavernas greitu 
laiku ir 4 kambarių fornišiai. Pigi 
kaina, nes važiuoju į Lietuvą.

3111 S. Halsted St.

PARDAVIMUI tavernas Mar- 
ąuette Parke. Dan’s Tavern, 2449 
W. 69 St.

Įvertė tek ŠLA .260 kuopos 
pūsmetipis susirinkimas įvyks lie-p--1- •- - J
poš 2 d., sekmadienį, kaip 2 vai. po 
pietų Mrs. Gricius svetainėj, 2449 
W. 69th St. Visi nariai prašokti at
vykti į susirinkimą užsimokėti savo I 
dUokles, aptarti kuopos reikalus ir 
prisirengti dėl kopos busiančio pik
niko, kuris įvyks liepos 9 d. Geo. 
Bell darže, 83 ir Kean Avė.

K. Liutkus, sekr.
Lietuvių Keistučio Kliubo pusme

tinis susirinkimas įvyks liepos 2 d., 
Hollywood svetainėj, 2417 W. 43td 
St., 12 val,’dien^.

Malonėkite atsilankyti, nes yta 
daug svarbių tarimų.

Hęlen Chapas, rast.

" ■■ ? » v - ••

SUSIRINKIMAI

REIKĄLINGA patyrusių proso 
operuoto jų prie marškinių ir kitų 
drabužių. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis. 2816 Addison St. 
---------------- —............... ............. .......... -------

REIKALINGA vyro tarpe 40—50 
amžiaus, mokantis “draivinti” tro- 
ką. Valgis, guolis ir $30.00 į mėne
sį pinigais. Atsišaukite greitai. 

Mr. Paul Pocius, 
1823 Š. Union, antros lubos

.   ri■i.iii■ i.1 „• ir ’-4 į i ....

FURNISHED ROOMS —TO RENT

RĖNDON furnišiotas kambarys, 
Šildomas, didelis ir šviesus.' 7136 S. 
Rockwell.

riELP WANtED—FEMALE Į , PARTNERS WANTED
Darbininkių Reikia Reikia Pąrtnferių___

REIKIA patyrusių moterų į MOTERIS PAJIEŠKO VYRĄ pu- 
laundrę. Nūpląt darbas. Gerą mo- sininką į tavern biznį—biznis ge- 
kcstis. Progresą Lalmdry, 461771 rai išdirbtas. Moteriai vienai per 
Elston Avė. | sunku. 2642 W. 63rd St.
-L "'.i .. ... m ' įU , | • > o ...............

HELfc MtAntEd—Majle 
Darbininku Reikia

REIKIA selesmėnų, dirbti dalį 
arba pilną laiką. Darbas prie se
niai išdirbto anglies biznio. Pagei- 
daujama patyrusių vyrų, kurie tu
ri daug pažinčių. Gera proga tin
kantiems vyrams. Naujienos, Bbx

FURNITDRE-FIXTURE-WANTED

PARSIDUODA 5 kambarių ra
kandai. Visi ar dalimis (po vieną). 
Priežastis: moteris viena negali už
laikyti. 3138 So. Wallače St.

DĖL RENDOS 2 kambarių fla
tas, su rakandais, šiltu vandeniu 
šildomas. Jei turite savo rakandus, 
tai galite vartoti. 1016 N. Francisco 
Ave. Brunswick 5097.

FUR RENT—IN GENERAL

RENDON storas su taverno fįk- 
čeriais. Pigi renda. Lafayette 3525.

BUSINESS CHANCES 
_________ląiznio Progos________

PARDAVIMUI kepykla su namu 
ar be namo. Biznis įsteigtas 25 me
tai. Pardavimo priežastį patirsite 
vietoje. J. Cherbauskis, 918 Oliver 
avenue, Aurora, III.

PARSIDUODA tavern geroj vie-

INVESTORIŲ DĖMESIUI!
$5b00 pinigais nupirks 13 apart- 

mentų, garo šilumą, elektrinį šal
dytuvą. Rehdoš $7422 metams. Tik
tai $23,500. Veik greitai..

$3,300 pinigais nupirksi 6 apart- 
mentus, garo šilumą, elektrinį Šal
dytuvą, 6 karų garažą plytinį. Ren- 
dos $3,516 metams. Negalima šuby- 
tinti, tik $13,3o0.
FIRST STATE MORTGAQE CO.

4754 Fullerton Avehue 
Spaulding 1500

.. ..................... I ..... Į Į ..........I I I I '.... ..

PASITIKRINKITE!
12 apattmentų, kampinis namas 

6x4, 6x5, metine renda $5820. Grei
tam pardavimui $20,000. Reikia 
$5,000. 6 apartmental garą šildy
mas, 3x5, 3x4 kambarių, rfendos 
metams $1860, gręitąm pardavitaui 
$7800. $2000 reikalaujama.
MIDDLE ŠTATE MORTGAGE CO. 

3943 Irving Park Blvd.
Keystone 8700.

PARDAVIMUI ar mainymui ta- 
verha su namu, daranti gerą biz
nį. Storas ir 3 flatąi muro namas, 
tinkamas ir ofisąms, Marųuette 
Park kolonijoj, apie 10 mėtų sėhu- 
rhd, apšildomas. Pigiai už cash ar
ba Įnaino ant mažo namo, fanuos 
netoli Chicagos arba gerų lotų ar 
ką kitą. Kas norite laimėti gėrą 
bargeną, atsišaukite pirm liepos 1 
dienos.

JOSEPH VILIMAS, 
6800 S. Maplewood avė. 

TeL Hemlock 2323

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 
po 4 kambarius, su grosėrhe. Vis
kas naujausios mados įrengta. Par
duosiu nebrangiai.

1325 So. 50th Ct., 
CICERO, iLL.

OnU Bruzgulienė užlaiko ak
linę 2645 W. 43rd St. Suviršum

- ------------------- .  ....................... - - - ■  -

Dviguba šventė 
Pas pp. Varekojus

ROSELAND — Jonų Vardą- 
dieny, birželio 24 diedą, ir ja 
išvakarėse, birželio 23 dieną, 
Jonų pasveikinimui įvyko daug 
paliukų, kurie buvo rengiami 
įvairiais budais.

Vieni Jonams visai nežinant, 
rengė “suprise parties”, kiti 
rengė patys, bet parengimų 
tikslas buvo vienodas—-Joninių 
“Selebraišinimas”.

Jonui Varekojui draugai 
baliuką buvo surengę birželio 
23 d. Jonas Varėkojis yra pla
čiai žinomas tarpe rošelandie- 
čių kaipo namų statymo kon-
—.......-- .................. - 7- .

pietai atgal jos mylimas vy
ras Bruno neląimįngai žuvo 
nupuolęs kopėčiomis. Paliko 
ją vieną vargstančią su mažti 
sunum Bruno. Porą savaičių 
atgal ii? ji pati buvo nuvežta 
į ligoninę, kur padare aklosios 
žarnos operaciją. Dabar Ona 
jau pasveiko.

Kastantas Budris, 2710 W. 
59th S t., užlaiko Parądise Tą- 
vern ir Wholesale Sandelį įvai
rių gėrimų. K. Budris yra ga
bus lošėjas scenoje ir gabus 
draugijų ir kliubų veikėjas. Jis 
yra Keistučio ir žemaičių Kul
tūros Kliubų narys.

NAMAI PARDAVIMUI
Bargenąš, turį bųt parduoti už 

cash dėl likvidavimo trust
1.

Dviejų akŠtų su skiepu muro ir 
medžio narnąs, 1834, , S. Rącine 
Avenue, Chicago. Apačioj kralitUvė 
ir 4 kambarių flatas, antrame aukš

toj, išdirbtas biznis. Pigiai dėl prie-1 te 7 kambarių flatas, pečium šildo- 
coon o tt.ui.j maš, Ž karų cementinių bloksų ga

ražas. Kaina $1400, visi takshi ap-
2. 

aukšto mūro ir medžio
cottage, Su skiepu, 1851 W- Culferton 
St., Chicago. 2 flatąi po 4 kamba
rius, furnače šildomi, kairia $2200. 
Visi taksai apmokėti.

' 3.
(WJętęj U'bokštų sll skiepti mūrinis 
namukas, 1942 S. Harding AVe., 
Chicago. Apačioj 6 kambarių fla
tas, karšiu vandeniu šildomas, 2 
aukšte 6 kambarių fialas pečiumi 
šildomas. 2 karų garažas. Kaina 
$50'00. Visi taksai apmokėti.

4.
Vieno aukšto sū skiepu mūrinė 

ęottage, 3512 W. Lake St, Chicago. 
5 kambarių pečiumi Šildomi, kaina 
$1000. Abelnos taksos nemokėtos.

JOHN G. ZfcLEZNV & GO., 
3856 West 26th §t, Chicago 

Phone Crawlord bšOO

į PARENGIMAI [
Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 

DrąUgijos.. piknikas., bus nedelioj, 
liepos ? d., Jurgio Kubiliaus dar
že.. (ties Tautiškomis kapinėmis). 
Gera orkestrą šokiams, daūg dova
nų dėl laimėjimo. Pradžia iš ryto...

žasties ligos. 5339 Š. Halsted* St.
Pelnas Eina Klovainių Pamink

lo Naudai ,
ilgų d^ybų ir galvosūkių 

pagaliaUs komitetas paskelbė, 
kad rengia išvažiavimą 3 dieną 
liepos mėhųsįo Antano Dainb- 
įio “KaralijojKean Avė. įr 
87th St. Ne prie pat kampo 87, 
bet apie 3 blokus į vakarus.

’P. Dainelį visi žino. Mažiems 
išvažiavimams gera, graži vie
ta. Įžangos jokios nėra, o ma
garyčioms bus, keletas dalykų 
Įaimėjimuų Komiteto 3 vyrai su 
savo “dušių’^pritarimu, išvažia
vimui sugalvojo visokiausių pa
įvairinimų. Tad patys klubo na
riai ir nenariai atvažiuokite vi
si. Važiavimo keliai iš visų pu
sių atdari. Keąn Aye. iki 87, o 
87 į vakarus iki vietai. Temo
kite ženklus. Nėra pasiteisinimo 
kad “negalėjom surasti.” Jeigu 
oras bus palankus, suvažiuokite 
Visi ir visos. Išvažiavimas turi 
duoti pelno, ir gausaus pelho, o 
Viskas bus pasiųsta senon gim
tinėn, Klovainiuose statomo pa
minklo fohdui.
Bus pastatytas Rugsėjo Mehešį

Paminklas tikrai bus pastaty
tas rugsėjo mėnesį. Trumpu lai
ku visi išvysite paiųinklo atvaiz
dą. Tai vėliausias pranešimas 
nuo reikalų vedėjo p. Ignų Gaš- 
čiuno. Paminklas jau seniai bu
tų bestovįs, jeigu rie tokie šiur
pus sukrėtiipai visos ĘJętUvoš. 
Juk visi pąmęnąm lenkų Ulti
matumą ir Klaipėdos pągrobį- 
mą. Tais įvykiais mes> nprs to
li gyvendami, nerimavom. O kų 
bekalbėti apie pačįhs tėvynai
nius, vietos gyventojus, dbg jib 
kariavo, kraują liejo Už Lietu
vos laisvę — heptiklaUsųihybę. 
Prie Lietuvos gynimo ir ineS 
prisidedam. (Nors ir ilh Visi) . 
Jų ir mm geri norai, pasiryži
mas laisvę nepriklausomybę iš
laikys.

Klovainiuose stovės per am
žius laisvės statula. Vaizduos 
Lietuvos nepriklausomybę, gar
bę Vietos šauliams ir jų vadui 
Ignui BaščiUnui. Tai jo inicia- 
tyVa Šauliai žėthėš sklypą dbya- 
hpjb miesteliui paminklo staty
mui ”

DELICATESSEN ir pieno krau-1 mokėti, 
tuvė, seniai įsteigta, 4 kambarių 
flątas, apšildoma, shower, 2 karų 

(garažas, tendos $35.00, kaina $1700. 
j Portsmouth 6411

šaukia Speciali
bUSirinkirn^ > • ’ I PARDAVIMUI tavernas airiiffc®

Konstituciją Taisyti Sbrs išdirbtas-
Pranešimas Liet. Pil. Darbinin- . tavernas lietuviš;1 * T» tzk .L XT • koj kolonųoj. Kampinis namas, 4kų Pasrilpos Kliubo Nariams kambariai pagyvenimui, gerai biz-

 _ nis išdirbtas, arti šapų. Pardavimo 
x. ? i r. mr. - t priežastis — esu našlė, negaliu at-šlvakar, kaip ,7 :ąo, įvyks ne- laikyti. 230i S. Leavitt st.

paprastas susirinkimas Lietu----------------------------------------
viu Piliečių Darbininkų Pašai- PARSIDUODA taverno barai, 
pos Kliubo, W. Neffo svetai- šaukti.e3416 s. Waiiacė ist.
nėj, 2435 Šo. Leavitt St. Susi------------------------ ------------- -
rinkimas šaukiamas konstitu- --------- —
cijos pataisymui. ’ PARSIDUODA tavern, 4631 Sp.

Gerbiami klidbd nariai, bu- Ashland ave. ^e1, 1098>
tinai turite visi dalyvauti ir PARDAVIMUI tavern su visais 
prie pataisymo konstitucijos įrengimais. Pigi renda. Biznis iŠ- 
prisidėti savo mintimis. fetasc£TrodaUg metU’ 1337 S* 49

žinot gerai, kad kokius įsta- ___ ------------ ---------------------x_
tus mes pasidarysim, tokius PARSIDUODA Lunch Robm Ta- 
ntoitvio turėsim nildvti vernas, pilnai įrengtas, prie pitatenyje turėsim piiayu. dirbtuvių. Biznis gerai išdirbtas.

Kas nedalyvausit, vistiek tu- Parduosiu labai pigiai. Atsišaukite 
rėsit pilnai sutikti su tuo, kas 2301 So- Western Ave. Leo Rankh. 
bus priimta tame susirinkime r£ndon ar parda^mui Union

Ąs kviėciu VISUS dalyvauti, Tavern su fixtures ar be. Norim 
kad paškiaus nepyktumėf ir pasilsėti. Savininkas ant vietos. M. 
kaltę nemestumet aht tų, kU- __________ . _______ _
rie įstatus padarys. RESTAURANTAS pardavimui,

Šiame susirinkime nebus nie-1 geroj apielinkėj, geras biznis. Prie- 
ko kito svarstoma kaip tik kon-jžastis 
stitucij os taisymo paragrafai

Kliubo korespondentas,
S. B.

Liūdnas Vaizdas 
Chicagos Miškų

Nukentėjo ąžuolai

APLAMA statybai taisymai, pein- 
tavipias ir dekorAvūnąs. Dykai ap
skaičiavimas. Waltęr Watkins, 5751 
S. Ashland Avė. fiemlock 7361 ar 
Republic 118Q.

| GAŠOLlNO stotis,‘ Įunch room, 
Iprie U. S. kelio No. 6, 5 mylios 
] pietus nuo Joliet, — $1,700. Gaso- 
lino stotis, Įunch room, modemiš
ki kambariai gyvenimui, prie U. S. 
kelio No. 6, 4 mylios į pietus nub

I Joliet — $5,500. Mr. POrter, 1122 
Bryan AvehUe, Joliet, 111.

FARMA ant pardavimo, i mylia 
riūo miesto ir mokyklų, 93 akefių 
žemės, 20 akerių gerų greipsų, 10 
akerių miško, daugiaus geras ląu- 
kas. Visi nauji budinkai, gražus di
delis staldas, 12 rūmų namas, yra 
gesas, elektra, maudynė, vanduo 
namie, narnąs ant lemento fuhda- 
mento, geras beismentaš, dviejų 
karų garažas, vįštininkas ir dątkg 
mažų budinkų. Arti dviejų ežerų 
— gerai maūdytis ir žuvauti. Kai
na $4,900 su Visų krapui be gteip- 
sų krapo $4,4'00.0*0.

Nereikia agentų, nė visų pinigų, 
savininkas turi gerą biznį mieste 
ir duoda savo paskolą pusei sumos 
arba ir daugiau dėl pirkėjo.

Atsišaukti laišku hrbh atVhžiuokit 
pažiūrėti . ;, ,

ĄNDREW WASKO, 
PavV Paw, Mi’ėh.

mile East of Paw Pąw City
■■■I .......... ............. . .................... ......... I... .........       *.....

I 1 m b.... i—i mwi>— _ . .............................. ... ..... ..m. ■ « ■!!■■■■ -i . ... .... .  ■■■................... ■■■■■■it........... .limfa

JOE’S Tavern pardavimui, 3901 
S/ Wentworth AVe.

r- i. ■ .................... .... ' ----------------- - . ,» ■

GROŠERNĖ ir namas pardavi
mui. Skersai kelio nuo liętuViti 
bažnyčios ii? mokyklos. 4412 South 
California ave.
t——:   ----------------------------- —■— Į1

PARSIDUOPA tavernas ,$u b 
kąmb. gyvenimui arba priimsiu pu- 
slninką. Taipgi parsiduoda kitais 

2113 S. Halsted St arba 
į vasarnamį, farmą arba

80 AKERlŲ f alma pąrsidu'odasu 
gyvuliais, mašinoih, jaVUis, getą 
žemė, viskąs augą, geros, trobos, 
elektra įvesta, ant cementinio ke
lio, mailė nuo miesto.

KITA iarhia 70 akerių, geros 
trobos, k gera žemė, viskas ahga, 
1^ mailės nuo miesto, parsiduoda 
pigiai. Platesnių žinių klatėkit 
laiškų. pE(rER w£StdN

R. Nb. 6, BOK 35, ’ . 
SCOTTVILLE, MIČH.

—— i."

Tekb VažiUbtį pro Ohicagofc 
girias (Forešt Preserve). Net 
liūdna dardši. Tiek daug med
žių lapų pageĮtohavusių; o to
kie buvo puikus dar tik kelios 
dienos atgal!

Mat, šiemet girias s apniko 
netikėti dideli vabalai. Ir tie 
vabalai išlindo iš žemės. Jię 
žemėj išbuvo 17 metų, tik kas 
17 mėtų jie išlenda iš žemės 
ir labįaUsUi ėda ąžuolus.

Reikia manyti, kad kitais me
tais daugelis tų nuėstų ąžuolų 
vargiai beątgyš, O jei neatgys, 
tai Šils didėle 
gos miškams.

Joe Gilis, 6415 W. 64th PI., 
gyvena sU žmona Josephine ir 
grąžięmis dukrelėmis Genovai
tė ir Elena. Turi gerą darbą ir 
yra geras šeimynos tėvas.

» » » ' 1
Antanas Tųpikaitis, 7251 S. 

Ashland Avė., užlaiko moder
nišką tavernų. Turėjo vardu
vių parę

*

skriauda Chiča*

M

e

R. 1, Bok 206 
KENOSHA, WIS.

K. P.
Klubo birmĮnipkaš

birželio 13-tą d. Jis 
budo natljieiliętis. 
—Steponas Narkis

tavern, 1 
mainysiu į . _ „ —
kita 'ką. Atsišaukite 3538 South 
Halsted St.

.......  I, , I- 1 .-..Hl I I —Į i "IRIMUI U

PARŠIDUODĄ kampinis taver
nas. Labai pigiai, Renda pigi. Kam>- 
baplaj gyvenimui užpakalyj. 959 N. 
Montięello.
l.  .......... . ............................................ ....................... ..............——...

..I\ I H I
■te'-

PARDAVIMUI 2 farmos: viena 5 
akrų, yra gasblino stotis, didėlis 
Vištininkas, galima Taikyti 1000 viš
tų, .2 karų gąražas, barnė, 2 akrai 
avięčių. O Antra rąthia 20 Akrų. 
Katiną norėsit, U gAlėšit plikti.

NAUJAUSI m GERIAUSI

. RAKANDAI t
’ PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA 3

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS f

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
į MTHE HOME OF FINE RtJENltūMT 8INCE 19M 
11748-50 West 47th St Phone Yards 5069 TAVERN pardaVįmui, prie gai- 

vekarių linijos. Getas kampas.
1724 W. 47 St.



ŠIANDIEN ATIDARO TILTA AUTOMOBI
LIAMS PRIE OGDEN IR CICERO 

žymiai Pagerins Susisiekimą Automobiliais

Automobilistai 
Bukite Atsargus 
Su Dviratininkais

— KITOS ŽINIOS Iš CICERO —
R. Rožės Kl. Ruošiasi Jubiliejui mų. Nariai visi laukite raštiško 

pranešimo, o nenariai žinokite, 
kad Kareivių piknikas įvyks šeš
tadienį, liepos 15 d. Prasidės po 
pietų ir tęsis iki ryto prie geros 
muzikos tėvo ir sunaus Barčių. 
Jaunasis Barčas šauniai valdo 
naujų gražų akordeonų, kurį į* 
sigijo iš Budrike krautuvės, su
prantamai, su tėvo pagalba. P- 
ai Barčiai muzikalė šeima. P-ia 
Barčienė Dainos Mylėtojų cho
ro pirmutinė dainininkė “lyder- 
ka“.

šįmet Jų Bus Labai Daug

CICERO — Naujas automo
bilius Plymouth Deluxe! Perei
tų šeštadienį R. R. Klubo Ko
misija su valdyba parvežė tų 
automobilių iš Cicero Motor 
Sales, 5420 W. Cermak Road. 
Ten dirba Klubo narys Mr. Tho- 
mas.

Kaip jau visi žino, šiemet R. 
R. klubas švenčia savo Sidabri
nį Jubiliejų. Ta proga rengia 
piknikų 9 d. liepos Liberty dar
že ir tenai tų dienų bus tiduo- 
tas naujutėlis Plymouth Delu- 
xe už 10c. Kas bus tas laimin
gas asmuo? O vienas bus. Visi 
pirkit tikietus iš anksto ir da
lyvaukite piknike. Jau šimtai 
žmonių apie tai žino, patys ma
tė automobilį, nes pereitų šeš
tadienį naujasis automobilius 
buvo5 paruduotas Šv. Antanto 
Draugijos piknike. To pikniko 
Rengimo Komiteto vardu A. J. 
Kundrotas rožiečius gražiai pri
ėmė ir per savo garsiakalbį pa
skelbė. Už tat visi pirko po ke- 
liolikų tikietų su vilčia laimėti.

Vietos Draugija Šv. Antano, 
kaipo parapijos yra viena iš 
veikliausių ir suruošia gerus pa
rengimus. Ir šis piknikas buvo 
nepaprastas. Įvai 
“sūrių laimėjimas
Mylėtojų choras šauniai daina 
vo. Matomai, yra išsilavinęs, nes 
ir be vadovavimo taip traukia, 
kad net visa apylinkė skamba. 
Bravo,-moterys, kad nepasiduo- 
dat vyrams.

mi buvo 
ir Dainos

piknikus. Jau

Tilto Atidarymas
Svarbi iškilminga diena b:r- 

'.elio 30. šiandien atidarymas 
naujo tilto Cicero ir Ogden 
Jau visų savaitę gatvės išpuoš
tos vėliavomis. Biznieriai tikisi 
daug svečių. Paroda prasidės į 
vakarų. Paraduoto jų ir žiopso- 
tojų tikimasi keleto desėtkų 
tūkstančių. Paradui vadovauja 
patys miesto viršilos, legionie
riai, vyrai ir moterys ir šiaip 
organizacijos su vėliavomis.

Lietuviai Nedalyvauja
Iš lietuviškų organizacijos ne

bus nė vienas. Kareiviai galėti^ 
dalyvauti, bet tai jų biznis. Nau
jas tiltas daug palengvins va
žiuotojams ir pėstiems. Tai vis 
modernizmas, teknika, bet už
mušimų, sužeidimų kaip buvo, 
taip ir yra. O viskas daroma, 
kalbama “dėl saugumo’’.

Klovainiečių Išvažiavimas
Šį sekmadienį Klovainiečių 

klubo išvažiavimas pas p. An
tanų Dainelį, Kean Avė. ir 87th 
St. Ramus kampukas pakalnėj, 
smagiai galima laikų praleisti. 
Kas to viso nori — atvažiuoki
te. ' D.

Pasitikint, kad dviraČių\ ga
myba šių vasarų pasieks rekor
dinės augštumos, automobilistai 
bus priversti būti atsarges
niais, kad nesužeisti šimtų tūk
stančių dviratininkų nuo 8 iki 
80 metų, kurie naudojasi gat 
zėmis ir keliais, sako Chicago 
Motor Club.

Kadangi dviratininkas yra 
pėstininkas ir motoristas, pro 
blema darosi komplikuota, sa 
ko kliubas. žmogus važiuojan
tis yra lygus pėstininkui dėl 
silpnumo savo padėties, paly
ginus su plieniniais automobi
liais.

Miestuose dviratininkai pri 
valo važinėti tik gatvėse,' kur 
jie yra didesniame pavojuje.

Kliubas pasiūlo dvi saugumo 
priemones motoristams ‘ susidū
rus su dviratininkais.

NAUJIENOS, Chicago, III

, ftaujienų-Acnie Telephoto
NEW YORK. — Trečiame raunde Tony Galento nu

kirto nuo kojų čempioną Joe Louis’ų Bet vėliau Louis 
jį skaudžiai‘sumušė, 

i* ♦

Penktad., birželio 30, 1939

Jono Burago 
Paminklo Fondo 
Atskaita

VAKAR
CHICAGOJ

Au-

1. Duokite jiems platų ke- 
lią. Neprasiliaužkite pro juos, 
tarsi jie butų kąrąs.

2. Praneškite apie savo at
važiavimą ne garsiu paspaudi 
mu rago, kuris gali juos išgąs
dinti, bet tik lengvu spauste- 
lėjimu rago, tikslu duoti jiems 
progą tvirčiau įsitverti“ vairo.

Taisyklės Dviratininkams
I '

štai penkios taisyklės dvira
tininkams:

1. Laikykitės visų taisyklių, 
ženklų ir signalų... ypač, visą 
laiką laikykitės dešinėn, niekad 
nedarant zig-zagų ir vingių.

mobilių, skiriamų laimėjimui 
Rengimo Komitetas yra nusita
ręs pademonstruoti po svetimus 
parengimus
atlikti 3 ir su geromis pasekmė
mis.

Sekmadienį “Pirmyn“ ir “Vy
rų“ chorų išvažiavimas. Oras 
pasitaikė malonus, ten mumis 
gražiai priėmė ir visi pasipir- 
ko tikietų net ir teisėjas Zuris 
neatsiliko. Sako, “Turiu apie 
šimtų, bet rašyk dar vienų.“ Pa
valo ryj pasiekėm Birutės daržų 
kur vyko Keistučio klubo pik n i- ( 
kas. Keistučio klubas skaitlin
gas nariais, tad piknikas buvo . 
gana gyvas.

Dar vienas šeštadienis ir sek
madienis ir tas parodavimas už
sibaigs liepos 9 d. Liberty Gro- 
ve, buvusioj Dambrausko far- 
moj. Vieta švari, maloni.

“Joninės”
Joninės “Grand Opening“ 

praėjo gana gerai. Al Brazis ir 
levas turėjo daug svečių, bet ti
kėjosi daugiau. Pakenkė karš
tas oras.

Eks-ciceriečiai J. M. Kavalau- 
skai taipgi turėjo “Grand Open
ing’’ savo naujo biznio White 
Bungalow, 1610 W. North Avė. 
t. y. Melrose Parke. Jie turėjo 
tikrų surprizų. Kaip iš senų, 
taip ir naujų klientų atsilankė 
gana daug ir visi teikė geriau
sių linkėjimų. Pp. Kavaliauskai 
ilgamečiai Cicero gyventojai. 
Turi plačių pažintį tarp jų yra 
draugų ir nedraugų. Bet čia su
važiavę buvo visi draugai ir su 
džiaugsmu šaukė, “Heilo, how 
are you Greek?” Tai pramany
tas Joe Kavalausko vardas, nes 
jisai ir atrodo kaip “Greek“.

Susijungė Draugijos
Draugystė Lietuvos Kareivių 

susijungė su Uniformos Skyrių. 
Turės piknikų liepos 15 d. Li
berty darže. Kęip jau visiems 
žinia, draugijoj piknikas įvyko 
birželio 11 d., bet ta diena pa
silaikė labai šalta ir šlapia, vis- 
kų sutrukdė. Tad rengimo Ko
mitetas, jausdamas kaltas, ieš
kojo priemonių atsiteisti na
riams ir pašaliniams ir ta kebli 
padėtis pasisekė išspręsti. ’Su 
Uniformos skyriaus komisija 
susitarta turėti bendrų parengi- 1440 Fillmdre avenue.

“Karštas” Šposas 
Kainavo $200

2. Niekad nevažiuokite dvie
se eilėj ir laikykitės kiek ga
lima arčiau gatvės krašto.

3. Turėkite baltą šviesą prie
ky, matomą už 500 pėdų ir 
raudoną reflektorių ar šviesą 
užpakaly. Diržai su prisegtais 
reflektoriais yra gera 
naktį.

Turėkite sireną ar 
tį įspėjimui.

Paminklas Jau Pastatytas; 
kų Rinkėjai Ir Aukautojai. 
Jonas Buragas nuo pat sa

vo jaunatvės aktyviai dalyvau
damas scenos darbe, užsitarna
vo plačios visuomenės pagar
bos. Jam mirus, jo bendradar 
biai jautėsi, kad Jono asmeny
je neteko nuoširdaus ir pasto
vaus menininko. Jie kartu su
prato, kad plati liętuvių visuo
menė pilnai supranta viso Jo
no gyvenimo atsidavimą meno 
darbui. Kilo mintis pastatyti 
paminklų ant velionio kapo.

Buvo suorganizuotas veikian
tis komitetas ir pradėtas dar
bas. Apart surengto parengi- 
mo, buvo rinkta aukos ant blan
kų. čia žymėsime rinkėjų ir 
aukautojų vardus.
J. Stulgaitis surinko sekamas 

aukas:
Laisvės Kanklių Mišrus 

Choras ...........*...........  $5.00
J. Malinauskas (Blue 

Goose) .....................
S. Danilevičia .....
Stella Yuška ......
Joe Blauzdis .........
M. Chesna ...... ....
Senas Vincas ......
Savas ....................
M. Klebonas ........
A. Mitrauskas .....
B. Graičiunas .....
Jos. Rachunas .....
J. Gelžainis .........
A. Garšinskas e.... 
Steponas Narkis . 
Jos. Bagučianskas 
A. Kairis ...........
C. Kuches ..........
A. Povilonis .......
Adelė Budris .......
Wm., Kubaitis ....
J. Gegužis ..........
S. Zolpe .... ..........
J. Griškėnas .......

• Apskričio teismas vakar nu
teisė kalėti visam amžiui 20 me
tų jaunuolį Harry Tenney, nuo 
5327 Normai avenue. Jaunuo
lis turi septynių metų krimina- 
lį rekordų. Pradėjo vagiliauti 
būdamas 13 metų amžiaus. Jis 
yra vedęs ir turi 6 mėnesių kū
dikį.
• Neseniai Chicagos Mercy li
goninėj mirė chirurgas, Dr. 
Charles H. Mayo, garsios Mayo 
daktarų šeimynos narys. Jį gy
dė Dr. Walter McGuire. Užva
kar Dr. McGuire sunkiai susir
go. Jam operacijų padarė Dr. 
Charles W. Mayo, mirusio Dr. 
Mayo sūnūs.
• Vakar iš spaudos išėjo nau
jas Chicagos miesto įstatymų 
(“ordinances”) knyga. Ji turi 
52 puslapius, ir paduoda visus 
veikiančius miesto patvarky
mus.

apsauga

skambu-

5.00 
1.75 
1.00 

. 1.00 
1.00 
1.00 

J 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
.. .50 
.. .50 
.. .50 
.. .50 
... .50 
... .50 
... .50 
.. .50 
... .50 
... .50 
... t.50

Viso surinko $25.25 
Alex Ambrose surinko:

K.

Aštuoni Vaikai Skaudžiai 
Apsidegino

Henry Barta, yra 36 melų 
chicagietis, gyvena dresu 6417 
Kenwood avenue ir yra didelis 
šposininkas.

Pereitų šeštadienį Roselande, 
adresu 425 West 116 Street, į- 
vyko vestuvės, kuriose ir Bar
tai teko dalyvauti. Tarp airių 
yra paprotys, dabar beveik vi
sur praktikuojamas, mėtyti val
iams “karštus’’ centus. Papras
tai tie centai, žinoma, nėra 
“karšti’’, bet Barta sumanė pa
iro tį išpildyti “kaip reikiant’’.

Supylęs saujų centų į petelnę, 
uos gerai įkaitino, ir išmetė 
iieman, kur buvo susirinkęs 
įurys vaikų.

Aštuoni vaikai labai skau
džiai nusidegino pirštus, ir tol
ėjas O’Connell miesto teismo 

skyriuj South Chicagoj už ne
vykusį šposų nubaudė Bartų su
mokėti $200 piniginę pabaudų.

Apiplėšė Lietuvio 
Gasolino Stotį

“Duok 50 Centų!”

Chicagoj Ieško
Louisiana Univ.
Prezidento
Sako, Išeikvojęs Apie Pusę Mi- 

liono Universiteto Pinigų
Visuose Chicagos viešbučiuo

se, gelžkelio ir autobusų stoty
se vakar budėjo detektyvai.

Jie ieško Dr. James Monroe 
Smith’o, Louisiana State Uni
versiteto prezidento, kuris pa
bėgo iš universiteto Baton Rou- 
ge mieste, išeikvojęs, kaip sako 
valstijos viršininkai, apie pusę 
miliono dolerių.

Louisiana valstijos policija 
pranešė Chicagos policijai, kad 
Dr. Smith ir jo žmona, pabėgę 
iš Baton Rouge, pirmiausia pa
sirodė Memphis mieste, Tenn., 
valstijoj, o iš ten paėmė trau
kinį į Chicago.

Frank S traukas užlaiko gaso
lino stotį prie 23rd Place ir 
Western avenue.

Prieš kiek laiko atėjo apie 19 
metų jaunuolis, apsiginklavęs su 
revolveriu ir atėmė nuo jo $15.

Užvakar vėl pasirodė tas pats 
jaunuolis ir šį kartų pagrąsino 
šauti, jeigu Straukas jam ne
duos 50 centų. Piktadaris pa
aiškino, kad yra labai alkanas, 
ir jam tiek užteks pavalgyti.

Valandai nepraėjus policija 
užtiko ir suėmė piktadarį arti
moj valgykloj. Pasirodė, kad ji
sai yra Michael Martin, nuo

... JNĄUJIEMŲ-ACMB Telepnolo
NEW YORK. Arthur Donovan sustabdo rungty

nes ir paskelbia Joe Louis laimėtoju. Tony Galento, 
skaudžiai sumuštas, laikosi į virves įsikibęs.

LIETUVIAI BAIGg CHICAGOS IR APYLIN 
KIŲ VIDURINES MOKYKLAS

Dvigubos 
Sukaktuvės

“Sidabrinės“ Sukaktuvės
Šiandien, lygiai dvidešimts 

penki metai atgal, Dr. Adomas 
L. Yuška ir p. Yuškienė, apsi
mainė prižadais ir paliko vy
ras ir žmona.

Šiandien, lygiai dvidešimts 
penki metai atgal, Adv. A. A. 
Šlakis ir Dr. S. šlakienė, taipgi 
pradėjo kartu eiti gyvenįmo ke- 
įiu-

Taigi toms šeimynoms šian
dien sueina dvidešimts penktos 
vedybinio gyvenimo sukaktuvės.

Įdomu čia pastebėti, kad Dr. 
Yuška ir Dr. šlakienė vienų ir 
tų pačių dienų ir tame pačiame 
universitete baigė medicinos 
mokslus.

šių dvigubų sukaktuvių die-

Žemiau paduodam sąrašų 
lietuvių moksleivių, kuirie šių 
savaitę baigė mokslus viduri
nėse mokyklose (high schools) 
Chicagos priemiesčiuose ir 
Chicagoj e. (Chicagoj “liigh 
schools“ baigė 16,000 suvirš 
moksleivių, o. priemiesčiuose 
apie 2,000).

(Tęsinys) .

B0WEN HIGH SCHOOL
Ann Adamovich 
Eleanor Baker 
Genevieve Bartnick 
Frances J. JUrewicz 
Michael Matkovich 
Beatriče Naųiensky 
Eurshal H. Petkus 
Mildred A. Stanish 
Bernice Wallis
HIRSCH HIGH SCHOOL
Marion Mick
Cecilia Dorcthy Spogis 
Warren L. garelius 
Irene Yablon 
Eleanor Yu^įža

Jbhn Sinkus Jr.
George šnekutis
Joseph Stalioraitis
Daniel Talan

STEINMETZ HIGH SCHOOL
Mary Buzas
Anne Kapsis
Eleanor L. Kukta 
Geraldine I. Matulaitis 
Genevieve. B. Mažeika 
Helen A. Poška 
Daniel J. Platis 
Marie L. Yankasky 

(Bus daugiau)

AUTOMOBILIU
NELAIMES
Įvažiavo j Tiltų; Penki Sunkiai 

Sužeisti

WILSON Jii. COLLEGE
Bridget Burda
John /Demeikis?;
Juiia Giertugųi
Pauline Perchas
Madelinė Petritis

.... !>'---------
.' ■ -L r ■

Penki žmonės buvo sunkiai 
sužeisti, kai automobilis atsi
mušė į tilto stulpų prie 27th ir 
Western avenue,. susvyravo ir 
susidūrė su kitu automobiliu, 
važiuojančiu priešingon pusėn. 
Antrojo automobilio vairo bu
vo Francis Abraham, nuo 6458 
S. Artesian avenue.

Sužeisti yra Abraham, Wil- 
liam Hidiel, 2042. Š. May Si., 
pirmo automobilio vairuotojas, 
Lillian Wafer, 23, nuo 549 Rid- 
geway avenue, Helen Kush, 16

-rrr-r--
nų siunčiame Dr. ir p. Yuškams 
taipgi Adv. ir Dr. šlakiams nuo
širdžiausius linkiejimus, kad jų 
gyvenimas ir tįilįau butų tokį to* nuo. West 65th St

Nora kale.
skaistus 
ikišiol.

ir gražus koks buvo
• V- ■ • < ■ ' • v yi *

įr jo sesuo, 24 metų Mrs. Jean

M M:

$1.00 
. 1.00 
.. 1.00 

1.00 
. 1.00 

.50 

.50 

.50 

.50 

.50 

.50 

.50 

.50 

.50 

.50 

.25 
dar 
tad

P. Gugis .......
Zymont ......

Augustas .......
Dambrose ....
Miller ..........

J. Woski ........ ....
Alex Ambrose ..
W. V. Mankus .
X. Shaiko ........
J. Virbickas ....
John Gedris .....
J. Mankus ........
P. Švelnis ........
Vincas Ascilla ..
J. Tumėnas .....
J. Matulis ........
Aukų surinkta $10.25 ir 

gražinta 1 bilietas, 35c, 
viso sudaro $10.60. rm—ti

J. Yuknis surinko:
John Yuknis ......... $1.00
A. Deikienė .................. .50
J. Klastauskas .................. 50
L. Pruseika ...................... 45
A. Matukas ...................... 25

Viso surinko $2.70
J. Skeberdytė surinko:

J. Valatka ...^
St. Butkus .......
F. Kirkus .......
V. Raudzevičius
Geo. Sanders ....
O. Vasienė .......

• Kriminalio teismo teisėjas 
Dunne vakar nuteisė 23 metų 
jaunuolį Raymond C. Madaus 
kalėti nuo 1 iki 14 metų už va
žiavimų automobilių, kuomet 
buvo pasigėręs. Madaus sužeidė 
du žmones, vienų užmušė ir ap-, 
daužė kelis automobilius. Už
muštasis buvo 27 metų Charles 
Kalėta, nuo 3104 Walnut strect.
• Gaisras, kilęs dėl nežinomų 
priežasčių vakar rytų sunaikino 
Hurwitz Paper Box Company 
dirbtuvę, adresu 613 W. Roose- 
velt Road. Nuostoliai siekia 
$10.000.
• 24 metų jaunuolis AValtcr
Krubert bandė nusižudyti susi
nervavęs dėl to, kad prieš porų 
dienų laike ginčo sudavė į vei
dų savo mylimųjai. Jisai su pei
liu perkirto kraujo takus ko
jose. Krubert gyvena adresu 
4220 S. Harlein avenue, Stick- 
ney. , ■ '■> r
• Prie 24-tos ir Ashland ave
nue keturi maskuoti piktadariai 
sustabdė automobilį, kuriame 
važiavo daktaras ir jo pacien
tė, atėmė nuo jų apie $1,600 če
kiais ir pinigus, ir daktarų skau
džiai sumužė. Sumuštasis buvo 
Dr. Dante Cortesi, nuo 756 Og
den avenue. Jo pacientė, kurių 
daktaras vežė namo, buvo Miss 
Alvina Bokowski, nuo 3159 Ar
cher aveneu.

StiiiiiHHiiiiiiitiiaiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiitiiiiiitiiiiaHę

iSPORTAS |

Pirmas Nacionalis 
Golfo Turnamen- 
tas Chicagoj

.25 

.25 

.25 

.25 

.25 

.20
Viso surinkta $1.45 . / ■

Viską sudėjus, aukų susida
rė $40.00. Visiems aukų rinkė
jams ir aukautojams tariame, 
varde komiteto, širdingų dėkų.

Dar yra blankų pas aukų 
rinkėjus, taČiauis jos nebuvo 
priduotos komitetui ir dėl to 
negalime visos sumos surink
tų aukų paskelbti. Prašome vi
sų, kurie paėmėte blankas tuo- 
jaus gražinti, nes visas darbas 
užbaigtas, paminklas pastaty
tas, komitetas neri kuogrei* 
čiausia paskelbti visas įplau
kas ir išlaidas plačiai visuome
nei.

Pradėjome darbų sutartingai 
ir baikime vieningai.

Komiteto Sekretorius:—
J. Stulgaitis.

Amerikos Lietuvių Atletikos 
Sąjungos pirmas čampionų gol
fo turnamentas bus surengtas 
gerai žinomo “Chicagos Lietu
vių Golfininkų Klubo“, rugpjū
čio 6 tą d., Glen Eagles Golf 
Lauke. Turnamento komisijų 
sudaro Dr. S. Biežis, Dr. V. 
Zopelis ir S. Trainis.

žaidimas yra visiems gerai 
pritaikintas, nes bus “Open“ 
nustatymui čampiono ir “Han- 
dicap“ dėl kitų praizų. Progra
mas užtruks visą dieną. Katrie 
nežais golfą, galės lošti korto
mis arba bunco. Vakare bus 
vakarienė ir šokiai. >

Daug Svečių Dalyvaus
Numatoma, kad lietuviai gol- 

fininkai iš daugelio miestų da
lyvaus. Lig šiol Detroit, Cleve- 
land, Grand Rapids, įDayton, 
Racine, Rockford ir Gary ža
dėjo dalyvauti.

Visi Amerikos lietuviai kvie
čiami stoti J šį turnamentų. 
Dėl “Entry Blank’ 
“Lithuanian Golf 
Committee”, 
Rd.» Chicago.

2201

rašykit 
Tournament 
W., Cermak




