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Japonai rimtai 
ruošiasi karui

Japonija mobilizuo 
ja jėgas karui su 

Chinija
3,000,000 atsargos kareivhi 

- įsakyta būti pasiruošusidhis 
pašaukimui prie ginklo. .

TOKIO, liepos 15. — Japo
nijos karo ministerija paskel
bė, kad iš priežasties rūstumo 
padėties, Japonijos kareiviai iš 
pačios Japonijos liko pasiųsti 
į šiaurinę Chinijų. z

Ministerija betgi nepaskelbė 
kiek kareivių pasiųsta iš Ja
ponijos, neskaitant tų Japoni
jos kareivių, kurie visa laikų 
buvo šiaurinėj Chinijoj, taip
jau tų kareivių, kurie buvo 
pasiųsti iš Manchu’kuo.
JaponijcG civiliai gyventojai 

evakuoja Chinijų.
Rūstumų padėties parodo ir 

įsakymas šiaurinėj Chinijoj 
gyvenantiems japonams, taip
jau Japonijos konsulams tuo- 
j<aus evakuoti šiaurinę Chini
jų. 500 japonų įsakyta aplei
sti Kalgan, o konsulatų užda
ryti.

Krizis persimeta ir pietinę 
Chinijų, kur pietinių armijų 
vadai tariasi apie veikimų prieš 
galimų japonų; užėmimą šiau
rinės Hopeh provincijos’.

Oficialis paskelbimas apie 
siuntimų Japonijos kariuome
nės į Chinijų atėjo po karo 
ministerio gen. Suyiyama 
įspėjimo nepaprastos prefektū
rų . girbernatorių tarybos, .kad 
dabartinis krizis gali bile* mo
mentų pasidaryti dar rūstes
nių. Jis todėl ragino guberna
torius stvertis visų galimų 
priemonių mobilizacijai ir bū
ti pasiruošusiems rekvizuoti 
visus reikalingus armijos ka
rui prieš Chinijų dalykus.

Veik tuo pačiu laiku įsaky
ta 3,000,000 laivyno ir armijos 
atsargos kareiviams būti pa
siruošusiems pašaukimu‘i prie 
ginklo. '

Be armijos karinių pasiruo
šimų, ruošiasi ir karo laivy
nas, kuris dabar yra koncen
truojamas prie šiaurinės Chi
nijos.

nę ginti Peiping-Tientsin apy
gardų ir atgautų Rytų Hopei 
provincijų, kurių dabar valdo 
japonų pastatytas gubernato
rius. ,

Shanghai laikraščiai gi rei
kalauja, kad Peiping valdžios 
galva vadovautų 29-tos armi
jos karui prieš japonus.

Naujas susirėmimas 
Peiping.

PEIPING, liepos 15. 
ponijos armijos vadai 
kad Chinijos kareiviai
Japonijos patrolių už 10 mylių 
nuo Peiping ir užmušė kartu 
su patrolių vykusį kur j erų.

Chiniečiai gi kaltina, kad 
japonai, užėmė vieno kaimo že
mės plotų prie Peiping ir ja
me steigia airporta, į kurį jau 
atskrido vienas lėktuvas.

prie

— Ja- 
kaltina, 
šovė į

Didesnių susirėmimų nebu
vo. Bet japonai nepaliauja 
siuntę dar daugiau kareivių iš 
Mjanchukuo ir Tientsin. Kadan
gi traukiniai tfžpildyti, tai tūk
stančiai kareivių eina pėsti di
deliuose karščiuose.

Japonijos ambasada įsakiusi 
uždaryti Taiyuan ir Kalgan 
konsulatus ir ten gyvenantiems 
500 japonų tuoj aus tų apygar
dų evakuoti. Korėjiečiai irgi 
bėga iš Peiping apielinkės. čia 
korejiėčiai ir japonai užsiėmė 
daugiausia šmugeliu.

Mikado patvirtino 
Japonijos ruoši

mąsi karui
TOKIO, liepos 16. — Impe

ratorius Hiroto šiandie užgyrė 
valdžios žingsnius, kurie visų 
šalį pastato karo stovyje. Jis 
taipjau patvirtino siuntimą 12- 
tos divizijos Japonijos armijos 
iš Kurume, pietvakarinės Ja
ponijos, į šiaurinę Chinijų.

Kurstymai prie karo 
Chinljoje.

SHANGHAI, liepos 15.—Ko
munistų partijos vadai papra
šė maršalų Chiang Kai-shek 
prisiimti vadovybę komunistų 
armijai ir pasiųsti jų į Peiping 
frontų karui prieš japonus., 
Komunistai turi kelių tūkstan
čių armijų, kuri pirmiau ka
riavo su valdžios kariuomene 
įvairiose provincijose.

800 studentų išleido mani
festų reikalaujantį, < kad vald
žia tuojaus pasiųstų kariudme-

Rusija įspėja Savo 
priešininkus

MASKVA, liepos 15. — Ko
munistų partijos organas Prav- 
da įspėjo sovietų Rusijos *‘prie^ 
štfe”, kad jų sostines lengvai 
gali pasiekti Rusijos karo lėk
tuvai. Tas įspėjimas buvo pa
darytas kalbant apie du Ru
sijos lakūnų skridimus be su
stojimo iš Maskvos 
Valstijas.

Svarbiausi Rusijos 
kai yra Vokietija ir
kurių sostinės yra arčiau 800 
mylių nuo Rusijos“ oro bazių.

“Musų industrija gali paga
minti tiek lėktuvų, kiek jų 
reikia”, sako Pravda. “Tegul 
tų laiko minty gminoj anty s 
karu užsienio prie&ai”.

į Jungt.

priešiniu- 
Japonija
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Anglija siūlo sukilę 
liūs pripažinti ka 

riaujančia šalimi
Kartu siūlo ištraukti iš Ispa

nijos svetimšalių kareivius. 
Bet manoma, kad ? jos pa
siūlymai bus atmesti.

... ..

LONDONAS, liepos 15. — 
Anglija, išgelbėjimui susmu
kusio Ispanijos neutraliteto, 
patiekė naujų planų, kuris vei
kiausia betgi valstybių b\is at
mestas. z

\ f ■

Anglija siūlo panaikinti pa
truliavimų * Ispanijos pakraš
čių, vieton to pastatant Ispa
nijos uostuose žvalgus, kurie 
prižiūrėtų atplaukiančius lai- 

, vus, kad jie negabentų karo 
kontrabandos.

Svarbiausias Anglijos pasiū
lymas yra pripažinti Ispanijos 

j sukilėliams aprybotas kariau
jančios šalies teises, bet su sų- 
lyga, kad visi svetimšaliai ka
reiviai butų iš Ispanijos iš
traukti.
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20 žuvo kasykloje
Eksplozijoj Indianos kasykloj 20 anglia 

kasių žuvo, bet 183 išsigelbėjo
SULLIVAN, Ind., liepos 15. 

— -20 angliakasių žuvo eksplo
zijoj ir jų sekusiame gaisre 
Glendora No. 28 kasykloj 
mylias atstume nuo čia.

Manoma, kad eksplozija ki
lo dėl dujų. Joj-’ devyni anglia
kasiai liko sužeisti, jų tarpe 
trys sunkiai. Kasykloj tuo lai
ku buvo 203 angliakasiai, bet 
183 angliakasiams/ įskaitant ir 
sužeistuosius, pasisekė iš ka
syklos pabėgti1.

5

Eksplozija ištiko 325 pėdų 
gilumoj, už dviejų mylių nuo 
šaftos, apie 7:20 vai. ryto — 
už kelių minučių po angliaka
sių nusileidimo į kasykla.

Nusiminusi minia moterų ir 
vaikų nė valandėlei neatsi
traukia nuo šaftos, laukdama • v- . . v . . 'išėmimo lavonų žuvusiųjų.

eksplozijos užgriautus tune
lius, visų laikų patys būdami 
dideliame pavojuje, nes kasy
kla yra pilna dujų. Jiems jau 
pasisekė išimti iš kasyklos tris 
lavonus. Jie jau mato ir su
virtusius į krūvų 17 lavonų, 
bet dar neįstengė juos pasiek
ti.

Glendora No. 28 kasykla pri
klauso Glendora Coal Co., pra
dėta dirbti 1919 m? ir dar nie
kad nebuvo joje nelaimių. Ji 
turi visus žinomus saugumo 
įtaisus ir pernai laimėjo pa
žymėjimų kaipo viena saugiau
sių Indianos kasyklų.

Pastaraisiais keliais metais 
Sullivan kauntė kasykloje iš
tiko kitos dvi didelės nelaimės. 
1925 m. eksplozijoj City Coal 
Co. kasykloj žuvo 51 anglia
kasys, o 1931 m. Little Betty

Gelbėtojai turi gi kastis per | kasykloj žuvo 29 angliakasia
Pastarasis, pasiūlymas pri

pažinti sukilėlius kariaujančia 
šalimi susilaukė labai aštraus 
pasipriešinimo ir Anglijos at
stovų bute iš darbiečių ir libe
ralų 
tokį 
cijia. 
tiko 
imti
niems svarstymams”.

Manoma, kad viskas, kų An-

NUOSTOLIS ROOSEVELTUI — Kairėje, senato
rius Joseph T. Robinson, demokratas įš Arkansas, ku
ris netikėtai mirė Washingtone širdies liga. Dešinėj jo 
žmona. Robinsonas buvo demokratų lyderis senate ir 
jo mirtis ,buvo didelis nuostolis Roosęveltui. Robinso
nas vedė administracijos kovų už aukščiausią teismo 
reformų. v ' >

Lojalištai varosi į 
priekį į vakarus

nufl^Madrido Įklijos pasi ulym a i atsieks, . tai 
-—■—— dar ilgesniam laikui sutrukdys

MADRIDAS, liepos 15. — galutinų išsprendimų Ispanijos 
Nėra sensacingų permainų neutraliteto ir Vokieti j os-Itali- 
Sierra sektore — tarp xMadri-1 jos intervencijos klausimų, 
do ir Esoorial, kur lojalištai]  
pradėjo smarkų ofensyvų lie- e • • v»‘ •
pos 6 d. Bet kaip praneša ka- Penki chicagieciai 
ro ministerija, mūšiai ten tę- 3iiiyy|4| v ai* riji vii TYIliri» 
siasi ir lojalištai veržiasi į prie-1 ; 1 U

šamą Wisconsme

Prezidentas ir toliau 
kovos už teismų Te* 

formavimą
WASHJNGTON, liepos 15.— 

Nors staigi mirtis senato de
mokratų vado senatoriaus Jo- 
seph Ta.ylor Robinson iš Ar- 
kansas ir sutrukdė senato 
svarstymų federalinių teismų 
reformavimo biliaus ir' nors kai 
kurių senatorių buvo Spėjama, 
kad to biliaus svarstymas bus 
visai nutrauktas, tečiaus prezi
dentas Rooseveltas sako, kad 
jis nenutrauks kovos už refor
mavimų augščiausiojo teismo 
ir neleis senatui nutraukti T

svarstymų to biliaus.

Bandys bombarduo
ti mėnuli

Lietuvos Naujienos
pusės. Bet manoma, kad 
pasiūlymų atmes ir Fran- 
Vokietijos naciai gi su- 
Anglijos/ pasiūlymų pri
kvipo “pamatų A tolimes-

Statys naują vienuo 
lyną

Vilniuje laukiama 
nederliaus

UKMERGĖ. — Vietoj sude
gusio medinio vieiyjolyųp 
timiausiu laiku numatoma 
tyti mūrinis, 3 aukštų../ 
statomas prie pat Kauno 
vės (senasis buvo kiek 
kiau). Frontinės patalpos 
išnuomotos 
sumanymas 
gti ir kino

Senasis 
apdraustas
kurių gavus bus pradėta sta
tyba. Daugiau tam reikalui lė
šų tikimasi gauti pašalpomis 
ir įvykdžius plačia rinkliavų.

krautuvėms. 
tAme pastate 
teatrų.
vienuolynas
16,000 ■ litų

ar- 
sta-

gat- 
ato- 
bus 
Yra 

įren-

buvo 
sumai,

— Prie “Vilniaus 
leidžiamas

Michigane streikuo
ja 50,000 draiverių

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

Galbūt giedra ^ biskį vėsiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 89°.
Saulė teka 5:28, leidžiasi 

8:24.

DETROIT, Mich., liepos 15. 
— Michigano valstijoj sustrei
kavo iki 50,000 trokų draive
rių. Streiko yra paliesti tik 
pačioje valstijoje kursuojantys 
trokai. Streikas kilo nutrukus 
deryboms su trokų savininkais. 
Unija betgi- leis gabenti tre
kais gendančias prekes, kaip 
pienų, mėsų ir kitokį maistų.

NEW YORK, liepos 15. — 
Garsus išradėjas1 Nikola Tešla, 
švęsdamas savo 81 m. gimta
dienį, pareiškė, kad jis bandys 
pagaminti 100,000,000 voltų 
elektros jėgų ir su ja bombar
duoti mėnulį. Jis taipjau ruo
šiasi signalizuoti kitoms pla
netoms, gaminti pigų radiumų, 
paskaidyti atomų, siųsti jėgų 
be vielų ir iššaukti lietų ty
ruose.

Kiti mokslininkai stebisi jo 
prižadais ir jiems netiki, bet 
nedrysta jam prieštarauti, nes 
jis jau įvykdė daugelį dalykų, 
kurie buvo skaitomi negali
mais. ..i- ' ■ •

Tik dėka jo yra galimas da
bartinis telefonų tinklas. Tik 
dėka jam yra. galima pigi elek
tra ir1 galimos yra didžiosios 
hydro-elektros stotys. Kada 
jis pirmų kartų užsiminė apie 
galimybę kintančios (alternat- 
ing eurrent) jėgos, visi moks
lininkai iš jo juokėsi. Bet da
bar jie patys naudojasi jo iš
radimais. Jis yra užpatentavęs 
700 išradimų elektros srity, 
štai kodėl / dabar mokslininkai 
bijosi prieštarauti, kada jis 
kalba apie, jų supratimu, “ne
galimus” dalykus. . t ,

Mūšiai ore irgi kiek suma-
žėjo. Sukilėlių lėktuvai buvo i CH1CAGi0. _ Penki chica. 
du sykiu .pasirodę virs Madri- )i|£0 atiddoti federali.
do, bet ąj>u sykiu juos nu-vare n-am hd ju Milwaukee. 
pnelėktuvines kahuoles. ' | Jįe užvakar Hko arešluoti B?s.

sėt, Wis., neva verdant mun- 
šainų.

Areštuoti* yra Adam Molis ir 
jo sūnūs Benėdict Molis, John 
Stankus, Eugene Schlichting 
ir Sinius Konstantos (?).

Menkai maitina 
baskų vaikus

Įvežama daug auto 
mobilių

SCARBOROUGH, Anglijoj, 
liepos 15. — 40 baskų trem
tiniai vaikai pakėlė maištų ir 
pareikalavo duoti jiems dau
giau maisto, nes jiems duoda
mas yra labai menkas mais
tas.

Vaikų užkluptas vyrėjas pa
bėgo ir pašaukė policijų, kuri 
atstęigė “tvarkų”, o vaikų va
dus i/ždafė ir juos iškels į ki
ta stovyklų.

Naciai ir sukilėliai 
padarė sutarti

5 nusinuodijo 
grybais

(jOEDOELLOE, Vengrijoj, 
liepos 15. — Penki žmonės mi
rė,- 40 sunkiai susirgo netoli
mam DogiOny kaime užvalgę 
nuodingu grybų.

NEW- YORK, liepos 15. — 
Trys Rusijos lakūnai — Vale- 
rii čekalov, Georgii Baidukov 

I ir Aleksandr Beliakov, kurie 
pirmiau , atskrido iš Maskvos 

J per. šiaurinį polių ir nusileido 
Vancouver, Wash., vakar lai- 

į... x.. - .. . .... .. ., ; . vu Normandie išplaukė atgal įkieti j a, “kuri atitinka abiejų F 
reika- ■ .

iSALAMANCA, ' Ispanijoj, Li 
15. —-Šiandie paskelbia, kad| 
sukilėlių administratyvė junta 
padarė prekybos sutartį su Vo . ... • ...... • . J

ekonomiškiems
lams”.

SSK; V®t.

6 užmušti Syrijoj
BEIRUT, Syrijoj, liepos 15. 

— šeši žmonės liko užmušti 
ir 20z sužeista puolime Syrijos 
valdžios ' raštinės Ėlireh dis- 
trikte. Puolimų padarė reika
laujantys autonomijos 
viai. Riaušes numalšino 
ei j oš . kariuomenė..

i ■"

/ >

čiabu- 
Fran-

. A. .'J -

KYBARTAI. — (VS) Atpi- 
gus muitui, pro Virbalio mui
tinę iš Vokietijos, kasdien įve
žama po keliolika automobilių. 
Daugiausia įgabenama “Fordo” 
automobilių, paskutinių metų 
modelio, ir mašinų su apati
niais rėmais, be ku^ovų, dide
liems moderniniams autobu
sams.

SAN DIEGO, Cal., liepos 15 
— Atskridę iš Maskvos Rusi
jos" lakūnai išvyko apžiūrėti 
lėktuvų dirbtuves, taipjau ir 
garbųjį Hollywodų.

12.MEXICO CITY, liepos
— 28 maištininkai, jų tarpe 
ir du jų vadai liko užmušti 
susirėmime su fedleraliniais 
kareiviais prie San^Marcos.

Šiurpi sunkvežimio 
katastrofa

Birželio 21 d.

-VILNIUS.
Rytojaus” leidžiamas ūkinin
kams priedas “Musų Artojas” 
rašo, kad šiemet ne tik Vil
niaus krašte bet ir Lenkijoje' 
laukiama didelio nederliaus. 
Jau beveik trys mėnesiai, kai 
nebuvo didesnio lietaus. Dau
gelyje vietų vos pražydę žiem
kenčiai jau pabalo, “prinoko”. 
Vasaroj as irgi labai menkas. 
Miežiai ir avižos dar prie pat 
žemės, o jau išplaukę. Dobi
lų daug žuvo žiema, o dabar 
visai baigia nykti. Neseniai 
buvusios šalnos sunaikino dar
žoves, ankstyvųsias bulves, o 
kai kur miežius ir žalius lu
binus. Nors trumpas lietus, 
kuris neseniai iškrito, trupu- ’ 
tį augalus sustiprino, bet dide
lės sausros, kurios prasidėjo 
po lietaus, vėl viskų naikina.. 
Ypatingai šiemet nukentės Vil
niaus krašto lengvųjų dirvų 
ūkininkai. Balstogės vaivadijom 
je daug ūkininkų laukia lie
taus, kad galėtų atarti pražu
vusius rugius ir vieton pasėti 
lubinus

Todėl 
kiama 
liaus.

žaliajai trąšai.
Vilniaus krašte lau- 

šiemet didelio neder-

ŠILUTĖ.
9 vai. vakaro ties Vyžiais (Ši
lutės apskr.) vienas iš šakių 
važiavęs sunkvežimis privijo 
kitų sunkvežimį Ka 53, važia
vusį savo • puse, šakių sunkve
žimiui norint Ka 53 pralenkti, 
kažkokiu budu buvo smarkiai 
sunkvdžimiui Ka 53 suduota 
į užpakalį ir tas nustumtas 
nito plento į griovį, kuriame 
dar sunkvežimis smarkiai at
sitrenkė į medį. Ka 53, šofe
ris liko sveikas, o kartu vy
kęs keleivis 53 m. amžiaus A. 
šarkatfskįs vietoje užmuštas.

V • ■

Pastebėtina, kad katastrofos 
kaltininkas, šakių sunkvežimis 
nesustojo gelbėti sužeistųjų, 
bet spruko visu greitumu Sma
lininkų link, kur vis dėlto bu
vo sulaikytas.- \

LIEPOS IR 
RUGPIUČIO 
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ 
RAŠTINE
BUS UŽDARYTA

Pradedant su LIEPOS 4 
diena ir baigiant RUGPIU- 
CIO 31 diena Naujienų 
Raštinė bus sekmadieniais 

. UŽDARYTA.

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

TELEFONAS CANAL 8500
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NAUJIENOS, Chicago, III

KAUNE ATIDARYTA NAPALEONO 
PARODA

Del daugelio 
sumetimų

1 I .......-I ■ I ■■■■ ■.!> i I

Kaip jau anksčiau esame armija Vilniaus rotušėje, to 
pranešę, Napaleono žygio per 
Lietuvą 125 metų sukaktuvių 
proga, lietuvių prancūzų 
draugija Kaune surengė Na
paleono parodą.

Gegužės mėn. 20 d. Vytau
to Didžiojo kultūros muzie
jaus patalpose toji paroda bu
vo iškilmingai atidaryta. Ati
daryme dalyvavo keli šimtai 
kviestųjų aukštųjų asmenų. 
Jų tarpe Valstybės Preziden
tas Antanas Smetona, minis- 
teris pirmininkas J. Tūbelis, 
seimo pirmininkas inž. K. Ša
kenis, kiti vyriausybės, karino 
menės vadovybės ir diploma
tinio korpuso nariai. Parodos 
tikslus ir reikšmę apibudino 
švietimo ministeris prof. Ton
kūnas.

Tas žygis Lietuvoje yra pa
likęs daug pėdsakų, yra dide
lės istorinės vertės, plačiai 
dar ir dabar beveik visoje 
Lietuvoje atmenamas, nors ir 
ne savomis akimis jau maty
tas. Pasiekęs Lietuvos žemę, 
Napaleonas oficialiai paskel
bė karą Rusijai. Būdamas 
1812 m. birželio mėn. Alekso
te, Napaleonas paskelbė bau
džiavos panaikinimą. Būda
mas Vilniuje sudarė Lietuvos 
Kunigaikštijos valdžią.

Visa (ai parodos rengėjai 
ir norėjo vaizdžiai šio-je paro
doje pavaizduoti, visiems pri
minti, dokumentais ir kita 
kuo parodyti tuos Napaleono 
žygius, pavaizduoti ir bend
resnę ano meto Prancūzijos 
ir Lietuvos padėtį, žymesniuo
sius to laiko vyrus, jų darbus ' 
ir k’t.

Po- iškilmingosios parodos 
atidarymo dalies, svečiai ap
žiurėjo pačius parodos ekspo
natus. Jie išdėstyti net dve
juose aukštuose ir užima ke
lis muziejaus kambarius. Ekš- 
ponatai surinkti iš pačios Lie
tuvos, įvairių jos įstaigų bet 
privačių asmenų, Prancūzi
jos ir kitur. Viso parodoje 
eksponatų yra keli šimtai. Ek
sponatai labai įvairus. Čia že
mėlapiai, litografijos, graviū
ros, nuotraukos, portretai, 
ginklai, čia pat knygos ir kt. 
Tai naudinga medžiaga dar 
geriau pažinti patį Napaleoną, 
jo didvyriškus žygius, tos epo
chos gyvenimą ir pan.

Visa 
keletą 
riuje 
matyti 
paleonas Rusijoje, 
nas iniperatorius, Napaleonas 
Francuzijos imperatorius ir 
Italijos karalius, Napaleonas 
ant arklio, glorijoje, Napale- 
onas studijuoja Prūsijos že
mėlapį ir t. Matyti jo marša
lai, motina, žmona, ainiai ir 
kiti. Ten pat Varšuvos kuni
gaikštijos karo ministeris, Na
paleono I armijos divizijos 
generolas, Poniatovskis, Rusi
jos imperatorius Aleksandras 
I, Tadas Kasciuška ir daug ki
tų. Viso portretų išstatyta per 
110.

II skyrius — Napaleono gy
venimo epizodai. Čia 
onas karo mokykloje, 
onas dalina Garbės 
kryžius, Napaleonas 
susitinka su Aleksandru I, 
Napaleonas vainikuojamas, 
priima paradus ir kt.

Trečias skyrius — kautynių 
vaizdai. Matyti, kaip Napaleo
nas nugali austrus, kaip žy
giuojama per dykumas, kovo
jama kitur.

Ketvirtasis skyrius — Napa
leono'žygis per Lietuvą. Vaiz
das Kalvarijoje, — italų gar
bės sargybos Marijampolėje, 
Mykoliškyje, stovyklos Piliuo- 
nyse, ant Nemuno kranto, vice 
karaliaus štabas, 4-asis armi
jos korpusas žygiuoja į Kruo
nį, imperatoriaus armija prie' 
Vilniaus, Nemuno, Dauguvos* 
perėjimai, armija žygiuoja J 
Smolenską, grįžtanti iš Rusijos J

paroda suskirstyta i 
skyrių. Portretų sky- 
vaizdžiai pirmiausia 
pats Napaleonas. Na-

Napaleo-

meto Kauno, Klaipėdos, Tilžės 
yaizdai. , .

Penktajame skyriuje įvai
rus prancūzų liaudies raiži
niai. Napaleonas Boulogne 
stovykloje. Napaleonas įžem 
gia į Klaipėdą, Napaleonas 
grįžta iš Elbos salos, Napaleo
nas Vienoje ir pan.

šeštąjį skyrių sudaro to me
to uniformos lietuvių grena- 
dierio, lietuvių ulono, raitųjų 
šaulių, kazokų, lenkų ulonų, 
septintąjį — ginklai, aštuntą
jį — medaliai.

Devintasis skyrius 
rytas iš įvairenybių—dešimta
sis iš dokumentų ir rankraš
čių, vienuoliktasis —-iš spaus
dintų skelbimų, dvyliktasis — 
žemėlapių ir tryliktasis knygų.

Parodos lankytojams, maty
ti, labai daug padės geriau 
su eksponatais susipažinti ren
gėjų išleistas grąžus katalo
gas, kuriame trumpai nušvies
tas ir pats minimasis Napale- 
ono Žygis.

Parodos globėjąis, kaip jau 
žinoma, yra valstybės Prezi
dentas Antanas Smetona ir 
Prancūzijos Respublikos Pre
zidentas Lebrunas. Paroda 
bus atidaryta apie mėnesį lai
ko.

Į parodą yra atvykę ir du 
atstovai iš pačios Prancūzijos 
—jų atstovų rūmų užsienio 
reikalų komisijos sekretorius 
Gastonas Riau ir prancūzų 
parlamento narys de Grand- 
maison, kuris yra grafo^ Lo- 
bau, imperatoriaus adjutanto 
ainis. — Tsb.

suda-

Kai asmut) paeina sprendi
mą, tai tas sprendimas papra
stai būna atsargaus svarstymo 
paseka. Kai šitoks asmuo pa
klausiama, kodėl padaryta toks 
sprendimas, jis turi labai ge
rą sumetimą. , r

IDabar, kai tenka pirkti mai
stas ir groserio reikmenės, tai 
įdomu žinota sumetimai, dėl ku
rių tiek daug tūkstančių šei
mininkių pasirenka šapinti 
Midwest Stores. Ir tie sume
timai yra labai svarbus, nes 
daugiau pinigų išleidžiama 
kiekvieną savaitę maistui ir 
groserio reikmenėm, negu ki
tokiem reikalam.

Šeimininkės pasirenka Mid- 
west Stores todėl, kad čia kai
nos yra visuomet žemos. O jos 
yra žemos todėl, kad šios krau
tuvės sudarų kooperacinę or
ganizaciją, kuri valdo ir ope
ruoja savą vėrau^ę. šis ope- 
ravimo metodas yra labai eko
nomiškas ir sutaupos pasireiš
kia žemesnėse 
nose.

smulkmenų kak

Napale- 
Napale- 
Legiono

pątyręs groserninkas, kurs ži
no kąip kostumeriam patar
naut^ greitai ir ekonomiškai.

Tai tikrai yra rimtos prie
žastys to, kad taip daug žmo-

.....................................................’ I. I.»—.

davime, ir tamstas tikrai pa
tenkins kokybė ir žemos kai
nos.

Pąnktadiems, liepos 16,1937

nių perką pas Midwest Stores. 
Ir kad padaryti šapinimą leng
vesnį, Midwest krautuvės re
guliariai garsinasi šiame dien
rašty. Tik pasidarykit šapini- 
mui sąrašą iš pardavimo skel
biamo šio dienraščio šiandie
ninėj laidoj. Maistas ir grose
rio reikmenės karštom vasa
ros dienom yru siūloma išpar- 

r 1 i *
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Be to, pas 
visuomet yra 
mas. Tatai palengvina, sutau
po laiką ir padaro šapinimą 
malonumu. Kiekviena šelmi“ 
ninkė gali būti tikra, kad vi
siem valgiam, kuriuos ji sur 
planavo, reikmenes galęs gau?- 
ti vienoj vietoj ir neteks jai 
vaikštinėt iš vienos krautuvėj 
į kitą.

Patarnavimas čia taipgi man** 
dagv/s ir greitas. Kiekvieną 
krautuvę operuoja savininkas,

Midwest Stores 
pilnas pasirinki-

BARGENAI!
I , . ■ k -

■ ( * A t

PUIKIOS KOKYBĖS MAISTUI IR GROSERIUIX ' 
6*

PUIKIOS KOKYBĖS MAISTUI IR GROSERIUI ^
‘ MIDWEST STORES”

IŠPARDAVIMAS! PETNYČIOJ IR SUBATOJ, LIEPOS'16 IR 17

DIDELI RINKTINIAI ORANŽERIJOS
AGURKAI ............ ........... vienas 5c
PUIKIOS RINKTINĖS
TOMATES .........
NAUJI NAMIE AUGINTI
KOPŪSTAI ........
NAUJI NAMIE AUGINTI
ŽALI CIBULIAI
PUIKUS CALIFORNIJOS
SALOTAI.............didelės galvos 2 už 15c.
“IH-BALL" MICHIGANO
SALERIAI......... '.. gražus ryšuliukai 2 už 7c

.. sv. 10c

sv. 2c

ryšuliukas 2c

sv, pak. 2 už 19c
Midwest” TOMATO CATSUP did. bonkos 130

“COMET’ RYŽIAI .

°Midwest” PORK and BEANS reg. kenai 3 už 20^
Justicc” TOMATO JUICE No. 2 kenai ......  3 už 200

“Nąncy Jo” SPINĄKAI dideli 2^ kenai ....1.. 2 už 25£
“SILVER SKILLET”
CORNED BEEF HASH sv. ken. 2 už 25c
“Royal” ŽELATINO DEZORTAI .............  4 pak.
“Hawtborne” FRANKFURTS .... ’..........
“Oscar Mayer’s” HAM SAUSAGE .....
ROLLED SMOKED BUTTS ................

WILSON’S” MEAT LOAF ....... ........
LOAF CHEĖSE American or Brick
“BLUE LABEL” CHEESE ...,L..'............ % sv. pak. 17<
“CAMAY’ MUILAS

■ sv. 24^
■ y. - 35£

sv. 340
sv. 270 .
sv. 280

4 už 25c 
“CLEAN QUICK SOAP CHIPS 2% sv. pak. IS1/^ 
“O"XYDOL” 2 Maži -177-= .....,...  dideli paį. 21^
“Wilbert’s” Baltas skystas batų pališas .... bonkutS

3 už 17c“PALMOLIVE’ MUILAS
“OCTAGON” MUILAS
“OCTAGON” SOAP POWDER
“OCTAGON” CLEANSER .....

. maži šmotai. 3 Dž 140
3 pak. 140

3 kenai 140
‘‘SUPER SUPS’ reg. raud. pak, 2 už 17c

100 DOLERIŲ DYKAI KAS SAVAITĘ z
TlKwTAUPYKIT MUSŲ KUPONUS!

PIRK NUO

USTŪRES

<IJ■.*V."| r1. I JI »1

Vidurvakarjų Premjeta
Amkino Prezentuoja 

“Paryžiaus Komuną” 
Žavingas spektaklis tų dienų, 

kai Paryžius pasipriešino 
dviem imperijom.

SONOTONE 
66 E. Van Buren 

AIR CONDITIONED 
vidurdieniu iki vidurnalkčio 

25c iki 2 P. / M*

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.40
(Screened) ................ . tonas
SMULKESNĖS $7.15

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

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vkl. vakaro 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos—9—16 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartj.

Nuo

J”
1'‘i....i f

Pranešimas 
Ugi Pinigų Taupytojams

SIMANO DAUKANTO FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSO-
CIATION OF CHIŲAGO direktorių susirinkime ‘
birželio 23, 1937 nubalsuota mokėti .............  f
dividendą ant»visų taupymo skyrių. Dividendas 
išmokamas LIEPOS PIRMĄ DIENA. /“

Kviečiame lietuvius taupyti pinigus šioje bendrovėje, kur indė-
Hat apdrausti iki $5,000.00
per Federal Savlngs and Lpan Insurance Corporation, Washington, 
D. C

DUODAM PASKOLAS ANT PIRMŲ MORGIČJŲ 
Chicagoje ir apiellnkėse, lengvais išmokėjimais dėl nupirkimo, pa-z

DIDŽIAUSIAS SANDĖLIS 
VARTOTO STATYBOS MATE- 

RIOLO CHICAGOJ 
2,000,000 pėdų naujo ir vartoto 
statybos materiolo. Atsilankykit 
apžiūrėti ir susipažinti. Durys— 
25c; Klevo lemtos grindims—$10 
M. Stogams padengimai, elėktri- 
kinės ir plumbingo reikmenės.

Harvey Wrecking 
Company

1701 WEST CERMĄK ROAD
Tel. SEELEY 6761

4. . .1 ................................... .. ........................ ■ fRU "4 I « ■ llpljįli BĮ

DR. I. E. MAKARAS
1075S S. Miehigan Avė 

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

įlNSijRED

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.
3406 SOUTH I 6921 SOUTH
HALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yards 3408 I Hemlock 5040

taisymų ir statymo naujų namų. 
Dėl informacijų kreipkitės į

?Y-'T '.-.-’.F/b-.

IFederalSavings
llAND LOAN AS5OCIĄTI0NAND LOAN AS5OCIATJON

B or CHICAGO

2202 WEST CERMAK ROAD
’ BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy

___! - and Midwife
•..663d So. Western

Avė., 2nd floor
Hemlock 9252

; Patarnauju prie
Pirn(ly’m0 namuo-

/ jMffi se ar li&onin6se» -SFReT duodu massage 
Kr eleetrie t r e a t -

ment ir magnę- 
tie blankets ir tt.
Moterims rner-

„V- ■■■" \B Kinoms patari- 
mai dovanai.

Telephone CANAL 8887 ADVOKATAI

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

2400 WEST MAD1SON STREET.
Vai, 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9
Ival., Nedėliomis nuo 10 iki 12

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA-.

4300 So. Fairfield Avė
Tel, Lafayette 8016

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

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

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

> SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA k
LAIDOJIMO ĮSTAIGA X

John F. Eudeikis |
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
’aMrnavimas
IENĄ IR NAKTĮ

st.

K. P. G U GIS
ADVOKATAS 

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

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

j,t Ji .'/įhį1-

K-,
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Visi Telefonai YAIU)S 1741-1742 O LA 
4605-07 So. Hermitage Avė. X

4447 South Fairfield Avenue X
Tel. LAFAYETTE 0727 Z X
1 * .koplyčios visose V

-Ls--' d X* Chicagos dalyse
Klausykite mustj Liėtuvšku radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro iš W.H,F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. Šaltiinieras.
..........  - I 7 H ............. ................  ....... '...................... ............ . .......... . ..... . ............................................................................................................. ............ .
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Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 

Chicagos, 
Cicero 

Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Diena 

ir Naktį

V TURIME
F KOPLYČIAS
/ VISOSE MIESTO 

DALYSE.

S. P. MAŽEIKA . Yards 1139
3įl9 Lituanica' Avenue Phone Yards 1138

J. LIULEVIČIUŠ
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

, P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089
----------------------- ...   -----------------J,   r-—.------------------------------------- --- -----------------------------------------— 

I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Street i Phone Boulevard 5566

S. M. SKUDAS
718 Wėst 18th‘Street Phone Monroe 3377 ę- ------ L   ................. .............. ...........................*—,—., ---------- —--------

E2JERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigąn Avė. Tel. Pullman 5703

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 hVest 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

» JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Western Ąve. Phone Virginia 0883

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
- LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

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

KL. JURGELIONIS
^ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė/ 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų
Draugijos^Nariai._____

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BEĘTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. KfenwooA 5107

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredoniis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Californią Avenue

Telefonas Republic 7868

. Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro
Sefedoj pagal“ sutarti.

_____ Kiti Lietuviai_ Daktarai

Doctor Manikas
PHYS1C1AN-SURGE0N

< 4070 Archer Avenue f
Tel. Viginia 1116 

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

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

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 
/ CHICAGO, ILL.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
' 2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valapdos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

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

DR. J. SHINGLMAN
KĄ TIK SUGRĮŽO 

____ r

Medicinos Mokslo Seimo, ĄtlanticCity .
Praktikuoją 30 metų

Reumatizmas ir širdies Ligos
jo Specialybe

Valandos: H-12 A-M., 2-4, 7-8 P. M.
Rezidendija 1638 So. 50th Avė.

Tel. Cicero , 3656

W .J'fįtiek
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Iš La&vamanių 
Etines Kultūros 
Draugijos pirmos 
kuopos veikimo

Nutarė pasiųsti į Lietuvą 
$100.00

Nors yra jau įsikūrusių ir 
keletas Laisvamanių Etines 
Kultūros Draugijos kuopų, bet 
jų veikimas, kažin kodėl, dar 
mažai tesirodo. Visai kitaip yra 
su pirmąja kuopa.

Per pirmuosius savo gyvavi
mo metus ji išgavo čarterj, su
rengė keletą paskaitų, prakal
bų ir šaunių vakarėlių su pro- 
gramais. Paskui, nežiūrint, kad 
tai pareikalavo darbo ir lėšų, 
vienok dar išgalėta ir į Lietu
vą Laisvamanių Etinės Kultū
ros draugijai $71.00 pasiųsti.

Piknikas davė pelno
Ateina ir antrieji gyvavimo 

metai. Per tuos metus suorga- 
zuota dar keturios kuopos. 
Toms kuopoms parūpinta čar- 
teriai. Surengta jau pora pas
kaitų, prakalbų ir vienas pikni
kas Beverly Hills miškuose. 
Piknikas buvo pasekmingas ir 
davė gražaus pelno. Tą kalba 
ir rengimo komisijos raportas, 
kurį išdavė p. St. Dombraus- 
kas liepos 13 d. kuopos susi
rinkime. Jis to pikniko pasise
kimui daugiausiai pasidarbavo.

Pasiųs “Laisvąjai Minčiai” 
100 dolerių

Susirinkimas, išklausęs pra
nešimą ir patyręs, kad liko ga
na pelno, nutarė paskirti 100 
dolerių Lietuvos Laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugijai, jos 
bėgantiems reikalams. Paskui, 
veik visi kuopos nariai nutarė 
užsiprenumeruoti Laisvąją Min
tį. Be to, kas mėnesį išplatina 
po 30 ekzempliorių. Iš to aišku, 
kad kas mėnesį yra pasiunčia
ma po keletą dolerių Laisvos 
Minties administracijai.

Turi visuomenės pritarimo
Per ši susirinkimą’ įstojo dar 

penki nariai. Reiškia, kuopa au
ga ir turi visuomenės gerą pri
tarimą. Paskui, kuopa yra at
spausdinusi tam tikras blankas 
aukoms rinkti, kurių tikslas y- 
ra Lietuvoj laisvų kapinių 
steigimas. Blknkos kartu su 
laiškais bus siuntinėjamos pa
žangiosioms draugijoms. Mano
ma, kad nuo šių pareigų pažan
gios draugijos neatsisakys ir 
paaukos nors po kiek laisvų 
kapinių reikalams. Ir, galų ga
le, aukų rinkimo Vajui pasibai
gus, nutarta surengti gerą pik
niką, o pelną pasiųsti į Lietu
vą.

Tokia, tad, pirmosios kuo
pos darbuotė.

—Senas Antanas.

mafe ir jo laikymas laikinos 
bedarbės eilėje. Kad tam ne
normalumui užbėgti už akių, 
biuras yra išleidęs tam tikras 
formas, kurias išduos kiekvie
nam paprašius. Tai atstovės 
tikrąją kortelę tol, kol bus iš
duota tikroji. r

Ją galima gauti kiekvienam 
socialės apsaugos biure.

.

Nepasekmingas 
šoferio apiplėšimas 
uždarė pinigų 
dirbtuvę

Paliepęs 
rado tik 
matote, 
Bet jam

Vogti padėdavo dvi moterys; 
paleista $10,000 netikrų 

pinigų apyvarton
Trečiadienį vieno šoferio api

plėšimas uždarė netikrų pinigų 
dirbtuvę, štai, kaip atsitiko.

Vienas paroliuotas kalinys 
Joseph Nastasi, 27 metų am
žiaus, gal savo gamybos maši
noms pinigų pritrukęs, sumanė 
apiplėšti šoferi George Engal, 
prie 3750 School g. 
rankas pakelti, kišenėj 
$7.50. .Uždarbis, kaip 
“fabrikantui” nekoks,
vos tik atlikus tą transakciją, 
kur bus buvęs skvadas tik capt 
už kalnieriaus ir į nuovadą.

Nuovadoj tardant prisipažino 
be pinigų dirbimo biznio papil
dęs net kelias vagystes per per
eita savaitę. Apiplėšęs du ko
telius ir Columbia Muzikos mo
kyklą prie 6038 Sheridan rd. Iš 
jos pavogęs paveikslą. Kotelius 
apvogti padėjusios dvi moterys, 
o netikrų pinigų paleidęs į apy
vartą $10,000. Tą pinigų dirb
tuvė rasta jo apartmente prie 
917 Lawrence 'aVenue.

Pagelbininkės suimtos 
f •,

Suimtos ir jo pagelbininkės. 
Prie kaltės jos taipgi prisipaži
no. Jos yra Mrs; įneš Gerasta, 
25 metų amžiaus ir sesuo Miss 
Margaret Graig, 27 metų am
žiaus. Suimtos prie 1621 War- 
ren avenue.

Darbininkams 
žinotina

Kai kurie darbdaviai prisi
laikydami formalumų, nepri
ima darbininkų į darbą, jei jie 
neturi išsiėmę savo socialės 
apsaugos sąskaitos numerio 
kortelės. Tą patį daro ir su 
tais, kurie jas yra pametę.

Aišku, kad tai yra tik be
reikalingas darbininko trukdy-

ATSILANKYKIT Į
DIDŽIAUSIA VARTOTŲ KARŲ 

LOTĄ CHICAGOJ

GERŲ VARTOTŲ KARŲ 

Išpardavimas 
ŠEŠIŲ MĖNESIŲ 

PATARNAVIMAS 
GARANTUOTAS

OUR CARS ARE PEDEGREED
Chrysler Airflow “37” 
6 Pasažierių ............. -........
Chrysler Custom Imperial 
“37” 9 Pasažierių ..............
Ford Coupe ............,...........
Pontiac Sedan ...... .............
Nash 2-Dr. Sedan .... .......
Willys Knight Coach .....
Chrysler Sedan .................
Reo Sedan ..........................
Nash Sedan ........................
Reo Sedan ...........................
Pontiac Sedan ..................
Buick Sedan ......................
Dodge Sedan ....................
Nash Sedan ........ ...........
Buick Coupe .... .........’.......
Dodge Roadster ................
Chrysler Sedan ................

ĮMOKĖJIMAS TAIP ŽEMAS, 
KAIP $5.00.

STONY ISLAND 
MOTOR COMPANY 
7131 Stony Island Avė 

Vadovaują 
CHRYSLER-PLYMOUTH 

Dyleriai.

Spe. 
kaina 
Spec. 
kaina 
$4'5.00 
$50.00 
$65.00 
$75.00 
$85.00 
$85.00 
$95.00 
$95.00 

$125.00 
$145.00 
$145.00 
$145.00 
$165.00 
$165.00 
$175.00

APSIDRAUSK!
Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 

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

rytojų.
APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 

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

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

Informacijas suteikia veltinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis į
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA

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

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

NAUJIENOS, Chicago, III.
"■v-/■ t'“ .............

( Tarpe lošėjų bus ir šie as- su jo kovomis ir kasdieninę 
būkle. ? ’

įBudrick, Joie Kluchinskas, Vic1* Filmą rodoma kasdien nuo 
Yanzinaitis, Tony Laurites> pietų iki vidurnakčio. Įžanga 
Pete Barskis, Pete Petrulaitis, ;25c asmeniui iki 2 vai. popiet, 
Connie • Savickas ir Charles 0 vėliau 35c.
Shedwill.

MM

menys: Ed Krause, Benriy

Klausykitės Barskio T«
radio valandos

rausę, kurs

Praėjusio . sekmadienio va
kare Barskio Rakandų Krau
tuvės radio valandoj pasirodė 
kaip svečias Phil
šiomis dienomis po sėkmingo 
sportų sezono sugrįžo iš Lie
tuvos. Kartu su juo dalyvavo 
Ed Krause ir Pete Petrulaitis 
iš 1935 metų Amerikos spor
to jaukto.

Radio publika gali tikėtis 
tikro malonumo klausydamasi 
programos iš stoties WHFC 

‘kiekvieno sekmadienio vakarą 
9 valandą. Barskio Rakandų 
krautuvės programą taipjau 
galima girdėti ir Povilo šalti- 
miero valandoj penktadienio 
vakare 7 valandą.

Be to, šį vakarą, t.y. liepos 
16, Barskio Rakandų Krautu
vės vardu loš basketbolą tas 
pats jauktas, kurs lošė du me
tai atgal Lietuvoj. Jis loš su 
sportininkais atvykusiais iš 
Lietuvos. Lošimas įvyks Cice
ro stadione, prie 19 ^gatvės ir 
52 avenue.

“Paryžiaus Komu
na” Sonotone 
teatre

t,..,

i

‘Paryžiaus Komtf-
yra kart kartomis girdė-

žodžius
na
ję ir lietuviai, ypač tie, kurie 
domisi darbininkų judėjimo 
istorija. Dabartiniu laiku Ghi- 
cagoj, Sonotone teatre adresu 
66 East Van Buren street, ro
doma filmą pavadinta “Paris 
Commune”. Atvaizduojama 
anų laikų Paryžiaus gyvenimas

GRAN OPENING 
PARĖ 
NAUJOS

MILDA TAVERN
3238 S. Halsted St.
MARY * STUKAS, Savininkė 

šeštadienį ir i sekmadienį, 
LEPOS 17 IR 18. 1937

Gera muzika, pasilinksminimas ir 
valgiai. Atsilankykit paklausyt 
elektrikinę Havvaiian gitarą gro
jant. Muziką parūpina Al. Krone 
ir jo ■ Royal Nomads. Tikrai atsi
lankykit—‘Nepraleiskit šios did
žiulės parės.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

KIEKVIENOS , 0 E YRA
RŪŠIES A JIL PAVOJINGA
Tiktai moksliškas pAraištis tinkamai jums I mus paraiščiui pritalkmtl su pilnu pa- 
pritaikintais pagal skirtingų kylos rūšį stikBjtmu!
jums tikrai padės. Vengkite nemalonu- Elastikinės pančiakos, diržai, braces, 
mų. Atsiduokite į patyrusio Experto pa- pažeistiems, čeverykąi tiems, kurių sų- 
raiščio pritaikintojo rankas. Ateikite pas Į nariai nesveiki.

| VYRAS IR MOTERIS
Į PUlŽIURftTOJAI

Ateikite pas .

Specialistai Dirbtiną
Kojų, Rankų, Diržų 

Visiem Sudarkymam

KAINOS 
PRIEINAMOS

Į Chicago Orthonedic Co
ARTI PRIE WEIX

183 W. Lake St
EI.LS STREET

l

piešia Didele, Tvirta, ABC Heavy-Duty

Tel. Yards 50691748-50 W. 471h Street.

Su , . .
vykle Modelio 137 jus galit turėt švaresnius, 
BALTESNIŲS drabužius didesnėmis sutaupomis.

Paprašykit pademonstruot dykai Didelės Verty
bės, ABC Plovyklės Modeli 137 jūsų namuose 
ant jūsų pačių skalbinių. Jus taipgi pasakysite; 
“Ak! Kaip švarus BALTI drabužiai išplaujama 
ABC Pagelba.”

' > . 1 ■■ ! ■ ' . ■ > . , ■ ■ 
■- ' :" '' *?,' < • ♦ L ... ,

ABC Plovyklių ir Prosų Pažymių, Bars-

PATIKRINKIT ŠIUOS 
YPATINGUS 
POŽYMIUS

• Extra Large Capacity Tub
• ABC French Type Agltator
• ABC Tub Cover Suspension
• ABCModern Adjustable Wrlnger
• ABC Clothes Fęeder
<1 ABC Touch Release /
• ABC One-plece Steel Chassls
S ABC Precision Built Gear Case
S ABC Dependability

Išskiriamas ABC Prancūzų Tipo Agitator plo
vimui principas ir ekstra didelės^ įtalpos porcele- 
no tūba, su įbudavotais drabužiam flekor’iais, 
išplauja drabužius kaip sniegą BALTUS j kele
tą minučių. ABCZ plovykloj ųeeikvojama joks 
judėsis, nes drabužiai yra • plaujami taip tūbos 
viršuj, kaip ir apačioj, o tai reiškia švaresnius 
drabužius į trumpesnį laiką.

Ir, kaip tinkamą priedą prie šių ypatingų . ..
kis teikia lygiai pasižymėjusį liberali vasarai kreditą. Atsilankykite šiandien ir 
pamatykit, kaip lengva yra turėti ir .laiką ir pinigus trupinančią A. B. C. plovyklę.

Pasinaudokite Barskio teikiama nuolaida mainant seną plovyklę ant naujos! 
Pavartokit senąją plovyklę kaip įmokėjimą už naują A. B. C. plovyklę.

■' ■ ‘ .... • . ■ • •

BARSKIS
. • ■ ’ ■ f 1

Furniture House, Ine.
“The Home 6f Fine Furniture”

“ ABC

■k .

wav
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Heavy Duty

WASHER
Model 137

1
.f

Monnii

MAINYKIT SAVO ČEKIUS EKSTRA ŽEMOM RATOMIS
The

T. and N. CURRENCY EXCHANGE, Ine.
819 West 35th Street

Tuoj į vakarus nuo Halsted Street
Mes taipgi išleidžiam Money Orderius, Kolektuojam Gazo, 

Elektros ir* Vandens Bilas.
9:00 A. M. iki 6:00 P. M.

t ■ * >

VALYTI JŪSŲ SIENAS IJl VUDVORKĄ—SU

PILSEN
KWIK KLEAN

PINIGŲ GRĄŽINIMO GARANTIJA. 
PAS JŪSŲ MALEVOS AR 

GELEŽIES DYLERĮ.

CLEANER

.y .y

jus taip pat džiaugsitės 
BŪDAMI MUSŲ SPULKOS NARIAIS 

Už praeitų metų indelius 
MUSŲ NARIAI GAVO..... ........

Dėl informacijų 
ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ 

arba pašaukite

CANAL 8500
LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND 

SAVINGS ASSOCIATION 
(MEMBER FEDERAL HOME LOAN SYSTEM) 

\ 1739 So. Halstęd Street

Reikalaukite DEGTINES

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINĄ.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

NAUDOKITE g| ■£ ■■■ m
VAISTUS, kuriuos |j| O |w| I fl

PARŪPINO B

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIES.®!
ANTANAS G, KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318. 

Chicago, Illinois.

4'

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

r
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Apžvalga
1__________________ >

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neva 

Published Daily Except Sunday by 
Oi Litbųanian New« PuK Co^ In,c.

1789 South Halsted Street

Subacription Ratee:
$8.00 per year in danada
$5.00 pe? ypąy oųtside pf Chicago.
$8.0Q per year ip ęhicagp . 
8c per copy.

Entered as Second Clasa Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

.."'n.' i ,l

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžią Naujienų Ben
drovė 1789 S. Halstęd $t., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

• /

•Įsakyme kalnai
Chicagoją-r-paštu:

Metams --------------------------- $8.00
Pusei metų ---------------- ™ 4.00
Trims trūnėsiams___________ 2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui ___    .76

Chicagoie per išnešiotojus:
. Viena7 kopija________________ 8c

Savaitei ________________ 18c
Mėnesiui ................................... 75ę 

Suvienytose Valstijose, ne Chicago j, 
paštu:

Mętąms --------------------------- $5.00
Pusei metų ____   2.75
Trims TP5Pesiams ...............  1.50
Dviems mėnesiams _________ 1.00
Viepąm mėnesiui .........................75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

(Atpiginta)
Metam? -----, $8.00
Pusei metų <—___ _______ 4«Q0
Trims pūnęsfoms .........;..... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mopęy 

Orderiu kąrtu ąų užsakymu.

Sovietų Parlamento Rinkimai.
Anglijos telegramų agentūra "Reuter” praneša, kad 

šio mėnesio 7 d. sovietų vykdomajam komitetui patvir
tinti buvo patiektos rinkimų taisyklės? pagal naująją 
SSRS konstituciją. Vyriausieji patvarkymai esą tokie:

1 Balsuot galės kiekvienas asmuo, sulaukęs 18 me
tų amžiaus, kurio teismai nėra pripažinęs bepročiu ar
ba kuriam specialiu sprendimu nėra atėmęs balsavimo 
teisės, Visų tikybų kunigai, buv. bajorai, kapitalistai ir 
kiti, kurie iki šiol neturėję teisių, dabar vėl turės teisę 
balsuoti, ' į > p //M

Čia kyla klausimas, ar sovietų teismai neatims bal
so šimtams tūkstančių Stalino oponentų po priedanga 
“trockismo,” kuris dabar Rusijoje yrą laikoma "krimi- 
naiišku nueidėjimun?

2. Atstovai bus renkami geografiniuose distriktuo- 
se (o ne nuo ekonominių grupių, kaip kad buvo origina
lioje sovietų konstitucijoje). Kiekvienas distriktas su 
300,000 gyventojų rinks vieną atstovą į Sąjungos Tary
bą, kuri bus atstovų butas, ir vieną atstovą į Tautų Ta
rybą, kurios žinioje bus santykiai tarpe įvairių SSRS, 
tautų ir tautinių respublikų.

Tokiu budu "sovietai,” kaipo skirtinga nuo "buržu
azinių” parlamentų atstovybės forma, yra panaikinama- 
Dabar balsuos kartu visi to paties distrikto gyventojai 
— darbininkai, profesionalai, valdininkai ir t.t.

3. Kiekvienas balsuotojas turės atsinešti savo .pasą 
arba kitokį asmens paliudymą į balsavimo vietą. Jo var
das bus patįkrintas sulig balsuotojų sąrašu ir jam bus 
įteiktas balotas, kurį jisai išpildys slaptai ir įdės į bal
savimo urną.

Ar balsuotojams bus tikrai užtikrintas balsavimo 
slaptumas, negalima pasakyti, nežinant iki smulkmenų 
visų taisyklių.

4. Balsavimų rezultatai bus daromi ne pagal pro? 
porcingą sistemą, bet pagal daugumos sistemą, Jeigu nė 
vienas kandidatas nebus gavęs absoliučios daugumos, tai 
įvyks perbalsavimas tarpe dviejų kandidatų, gavusių 
daugiausia balsų. (Tokią sistemą vartoja Frąncųzija).

Balsavimai įvyks ne darbo dieną (sekmadieniai Ru
sijoje panaikinti), nuo 6 vai. ryto iki vidurnakčio.

5. Kandidatus statyti negalės jokia kita politinė par
tija, kaip tik komunistų partija. Bet galės taip pat šių? 
lyti savo kandidatus teisėtosios nepolitinės orgąnizaci- 
jos — profesinės sąjungos, kooperatyvai, jaunimo, spor-. 
to, mokslo ir kitokios sąjungos. Tačiau, pagal "Stalino 
konstituęiją,” visoms šitoms organizacijoms "vądovąu- 
ja” (t. y, jas kontroliuoja) komunistų partija.

Smulkesnių žinių apie rinkimų taisykles kolkas nė
ra. Iš to, ką praneša "Reuter” korespondentas Maskvo
je, aišku yra viena, kad laisvų parlamento rinkimų 
SSRS gyventojai neturės. Jie galės visi slaptai balsuoti 

*(jeigu teismai ir žvalgyba nedarys jokių pinklių), bet už 
ką balsuoti — jie negalės laisvai pasirinkti.

Kandidatus balsuotojams parinks valdančioji mono
polinė partija.

Tokią rinkimų sistemą turį hitleriškoji Vokietija ir 
smetoniškoji Lietuvą; žmones tenai gali balsuoti, bet tik
tai už tuos kandidatus, kuriuos jiems pakiša "tautos va
das” arba jo pakalikai!

Stalinas pasigyrė, kad jo konstitucija "milioną kar
tų demokratiškesnė už viso pasaulio konstitucijas,” bet 
jos rinkimų tvarka yra visai nedemokratiška.

O prie to dar reikia atsiminti, kad Rusijoje nėra 
nei žodžio, nei spaudos, nei susirinkimų laisvės. Tokiu 
budu laisvos rinkimų kampanijos tenai negalės būti.

Labai nuostabu, kad Stalinai nežiūrint šitų visų pi
liečių laisvės suvaržymų, dar vistięk bijo skelbti rinki
mus, iį'-i nebus išnaikinti jo oponentai. Konstitucija bu
vo priimta pereitų metų gruodžio mėn. pradžioje, bet dar 
tik dabar daroma rinkimų taisyklės. O tuo tarpu eina 
baisi medžioklė ant visų, kuriuos diktatorius įtaria, kad 
jie jam neištikimi. Kai prięšai bus išžudyti ir į kalėjmus 
sugrusti, tai Stalinas, žinoma, rinkimus ("laimės”!

....... .

20,000,000 DARBININKŲ 
unijų INTERNACIONALE'

Tarptautinė Darbininkų jSą; 
jungų Federacija šio mėnesio 
pradžioje priėmė, kaip sąvo na
rį, Amerikos Darbo Federaciją. 
Generalinėje unijų Internaęio- 
nalo taryboje Sir Waltęr Citri- 
ne (generalinią sekretorius) pa
reiškė, kad, priėmus Amerikos 
darbininką ųniją's, Internaęior 
nalas turės daugiau, kaip dvi
dešimt malonų narių,

Darbininkų unijų Internacio
nalas pastaruoju metu stiprėja 
— viena', dėl to, kad praeina 
depresija ir mažėja bedarbių 
skaičius; antra, dėl to, kad 
darbininkų tarpe yra mažiau 
nesutikimų^ Po pasaulių kąro 
darbininkų unijas ardė ir skal
dė bolševikai. Ęet komunistų 
“raudųnasis” Prof-Internas jau 
faktinai yrą miręs.

ŠVEDIJOS SOCIALDEMOKRA
TAI IR DARBININKŲ 

VIENYBĖ.

“Laisvė” dar vis kaltina Šve
dijos soicaldemokratųs, kad jie 
ardą daybipinką vienybę, prie
šindamiesi ‘‘bendram frontui” 
su komunistais, Sako:

“Paleiskim, tegu Švedijos 
Komunistą Partija bus ma
žiukė, tegu, ji bus mažesnė, 
negu ^Naujienos* mauo« 
tik dėlto, kad ji mažą, 
cial-demoHratai neturėtą 
ja tartjs ir bendrai tam 
rais klausimais veikti?

dar neturi 
parlamente. Social- 
Š v ėdi joj e yra suda- 

su pažangiaisiais

Ar 
so- 
SU 

tik* 
Juo

didesne vienybę, tuo stiprės^ 
nis butų pažangių ją Švedijos 
žmonių frontas prje§ reakci
ją. Juo greičiau tos partijos 
sudarytų bendrą frontą, juo 
stipresnė butų pati Švedijos 
social-dęręiokratinė valdžia.” 
Tikslumo dęliąl tenka paste

bėti, kad Švedijos valdžia nėra 
grynai social-demokratinė, nes 
socialdemokrątąi 
daugumos 
demokrątąį 
rę koaliciją 
valstiečiai^,

Tokiu budu socialdemokratai 
kaip tik ir vykina tai, ko ^Lai* 
svė” iš jų reikalauja: jie suda* 
re.“pažangiąją žmonių frontą 
prieš reakciją.”

Į šį frontą komumstai neįei
na ir, dąbarimėse aplinkybėse, 
jie įeiti negali, Nes jeigu soeįaL 
demokrątai priimtų į koaliciją 
komunistus, tąi jie atstumtų 
nuo savęs valstiečius. Pasitrau
kus valstiečta'ms, ‘‘pažangiąją 
žmonių rinmtąs” nebeturętų
daugumoj įr valdžia patektą' j 
rankas dcšmįęmriems.

štai, visų -t pirma* dėl ko šve* 
dijos socialdemokratai yra1 prie
šingi “bendram frontui” su ko
munistais, 

z

Antroji priežastis yrą tą, kad 
komunistai yra, palyginti su 
socialdemokratais, mažiukė par
tija. Ką jie reprezentuoją? 
Darbininkus reprezentuoja so
cialdemokratai ir, matyt, re
prezentuoją gerai, jeigu .po sę? 
cialdemokratų partijos vėliava 
spiečiasi vis didesnes ir dides
nės darbininkų masės.

Komunistų partija Švedijoje 
yra ne darbininkų kląsės atsto
ve, o tik tam tikra sektai Jos 
akys yra atkreiptos j bolševi
kišką Rusiją, o ne j Švedijos 
dirbančiųjų masių reikalus. '

Tą partiją įsteigė po pasaulio 
karo entuziastai, kurie buvo į- 
sivaizdavę, kad Rusijoje jąu 
yra steigiamas proletariato ro
jus. Kaip visas komunistų par
tijas, taip ir švedų, gausingai 
rėmė ir finansavo Maskva, ku
ri tikėjosi, kad' socialdemokra
tiją1 Vakarų Europoje bus “nu
šluota” ir kad/ pasaulį ųžkąriaus’ 
bolševizmas. Taigi Maskva ir
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jos pritarėjai Švedijoje atskėlę 
dalį diarbininkų nuo socialdemo
kratą ir iš tos atskalos sulipdė 
komunistų partiją.

Komunistų sekta.
Bet komunistų viltys neišsi

pildė. Jię ne tik neužkariavo 
Švedijos darbininkų masių, ne 
tik nesunaikino socialdemokra
tą partijos, bet jie pątys savo 
tarpe suskilo ir šiandien x prie
šingos viena kitai komunistą 
frakcijos Švedijoje kovoja pik
čiau tarp savęs, negu kad se-r 
niaus komunistai kovodavo 
prieš socialdemokratus. Su ku
ria iš tų komunistų frakciją 
dabar socialdemokratai turėtų 
tartis?

“Laisve” sako, kad darbinin
kams reikia1 vienybės. žinpma» 
kad reikia! Bet vienybes reika
lą “Laisvė” turėtų aiškinti ne 
socialistams, o komunistams, 
kurie tą vienybę suardė. Ge
riausias kelias į vienybę tai — 
kad komunistai savo pąrtijųkę, 
kuri Švedijos darbininkų klasei 
yrą visai nereikalinga, uždaTy^ 
tų ir stotų i socialdemokratų 
partiją.

Komunistai tą savo atsjsąįą 
palaiko tik dėl to, kad jiems 
daugiau'rupi savoji sektą, pegu 
darbininkų klasės interesai.

Seniaus pas komunistus dar 
buvo šioks - toks neva* pateisi
nimas organizuotis atskirai. Jie 
tikėjo į “pasaulio revoliuciją”; 
jie manė, kad darbininkai ne
privalo. giųti savo, “tęvynčs” ir 
negą'H kooperuoti su buržuązi- 
nėmis .‘pąrtįjomią; jie buvo 
griežtai nusistatę prieš “buržu- 
ązinę demokratiją.” Jie turėjo 
savo “revoliucinę teoriją,” vi
sai nesmtaikomą su demokrąti- 
pio socializmo/mokslų.

Bet šiąniįįen komunistai j'aU- 
numano, kad visa ta Lenino su
galvotą. (tikrumoje iš anarchis
tų pasiskolintą) teorija1 yra 
“bunk.” Jie stoja už “tėvynių” 
(pet f asistuojančių, kąip Lietu
vą) gynimą, už “liaudies fron
tus” su buržuazinėmis partijo
mis ir dedasi karščiausiais de
mokratijos gynėjais. O įtuos se
noviškus bolševikus, kurie dar 
Vis nori “pasaulio revoliucijos,” 
Stąlinas šąųdo — ir yiąo pasau
lio “tikrieji” komunistai jam 
karštai ploja!

Tąi kuo gi dabar dar galima 
pateisinti komunistų “pąrtijos” 
gyvavimą Švedijoje aTba kitose 
Šalyse? ' ' '

' 4

Nieku kitu, kaip tiktai tuo, 
kad jie nestengia atsižadėti sa
vų sektos.— panašiai, kaip dąu-
gelis įmonių kad nestengia nu-, 
trąųkti, ryšių su bažnyčią,, nors 
jie seniai jau liovėsi tikėję tais 
Biblijos “eudais,” kuriais jię 
buvo žavėjami, kai buvo maži 
vaikai. /
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Grižę iš Vokietijos į Lietuvą 
akylesni gyvenimo stebėtojai 
pasakoja', kad vokiečiai tikrai 
sunkų laiką gyvena. Kai ku
riems maisto produktams jau 
įvestos maisto kortelės. Vienok 
ir šiomis kortelėmis nevisuo- 
met reikiamų produktų galima 
gauti. Geriausiame Berlyno res
torane gerų pietų iš kelių pa
tiekalų negalima gauti. Visos 
tos gyvenimo apystovos, sako, 
pirmena karo išvakares. Juo la
biau šitokia nuotaika didėja1, 
nes tariamųjų savanorių gabe
nimas į Ispaniją atliekamas veik 
Viešai. Suverbuoti vykti į gene
rolo Fhanko kariuomenę karei
viai jau čia, Vokietijoje gauną 
taip vadinamus karo lauko laiš
kus, kuriuos gali nemokamai 
siųsti sąvo tėvams ab artimie
siems.

Yra jau nemaža seimų, ku
rios gaVo pranešimus apie jų 
artimųjų generolo Franko veda- 
mama. kare žuvimą, šiokios 
šeimos iš šito jokių paslapty
bių nedaro ir visiems savo ne
laimes atvirai pasakoja ir kaT- 
tu pabrėžia, kad jų sūnūs ar 
giminaitis buvo prieš jo norą 
Tšgąbentas j Ispanijos frontą.

šitie atsitikimai tą karo nuo
taiką dąr labiau padidina ir gy
ventojus slegiamai veikia.

Vękieęių Savimyla Yrą 
Skaudžiai Pažeista

' Skaudžiai yrą. pakeista karių 
savimeile ir kitais fronto įvy
kiais, Mąt» daug, kas iš vokie
čių išdidžiai muųe ir tikėjo, 
kad tik reiksią vieną kitą tūk
stantį vokiečių regulraros armi
jos pasiųsti | generolo Franko 
frontą ir šitie vokiškos disci
plinos, vokiško kraujo kariai 
čia pą^ąrys tvarką ir savo lai
mėjimais Madrįde iškels savo 
vokįškos 'armijos garbei šaunius 
pietus, o dėlto šito vokiško ste
buklo nesulaikia iki šiai dienai. 
Vokiški kariai nervuojasi ir ši
tą! neigiamai veikia taip pat ci
vilius gyventojus.

Bet skaudžiausias vokiečiams 
iš Ispanijos smūgis teko patir
ti, kai jie įsitikino, kad ją ga
mybos aeroplanai žymiai men
kesni už italų ir daug prastesni 
už rusų konstrukcijos aeropla
nus. Juk veik vįfcu šimtu kilo
metru vokiški aeroplanai turi 
ątgilikti nuo rusiškų įr prąnęų- 
riškų konstrukcijos aeroplanų,

Todėl vokiečių aeroplanai Is
panijos fronte neperdėdamai 
vengią’ susitikti su vyriausybi
ninkų aęro,planais. Spėjama, kad 
nukautu ^vokiškos kontrukcijos 
aeroplanų skaičius žymiai pra-

sakas apie ėjų krašto neišpa- 
sakytus turtus pasakojo save 
vaikams, o italams, žinoma, to
kių pasakų nepasakos.

(Bus daugiau)

kitų valstybių aeroplanų.
žinoma, šitaip toksai vokie

čių lakūnas aprašydamas Ispa
nijos fronte savo nuotikius ne
rašo, kad vokiški aeroplanai 
menki yra, bet rašo, kad su
kilėliai neturi gerų aeroplanų, 
išskyrus tik itališkus. Kiekvie
nas vokietis skaitytojas gerai 
susivokia apie kokius čia kitus 
sukilėlių aeroplanus kalba, jei 
ne vokiškus. Turint galvoje ne- 
papjasta1 vokiečių miltarinj .iš
didumą, bus lengva suprasti, 
kaip šiuo atsitikimu skaudžiai 
yra pažeista jų savimeilė.

Bet, sako, šitie atsitikimai 
truputuką atšąldė vokiečių gal
vas įr dabar net jų generali
niame štabe šahdau galvojama.

Italai ir Vokiečiai
Aaišku, dabar vokiečių inživ 

nięria'i dės visas pastangas, kad 
vokiški karo pabūklai praneštų 
kjtų valstybių karo ginklus, o 
ypač aeroplanus, Dėlto kaip 
kam yra aišku, dčlko vokiečiai 
taip staigia pradėjo meilintis 
jtąlams ir nuolankumo ieškoti 
pas anglus.

Bet Italai nėra patikimas 
draugas. Italai turi daug savo 
bėdų. Dideli kąsnį pavidale E- 
tiopijos apžiojo, bet ar ji pa
vyks praryti, o prarijus sugru- 
muliųoti, tai čia kyla didelis 
klausimas, kuris sukelia daug 
Visokių abejonių, štai Etiopija 
jau prie Italijos prijungta, bet 
iš tenais ne tik kad negali at
šaukti savo armijos, bet reikė
jo ją visu šimtu tūkstančių dar 
padidinti. Etiopai nukariauti, 
bet jie dar galutinai nėra pasi
davę ir visų savo vilčių prara-

peša visų kitų firmų aeropla
nus. Kaip kas iš vokiečių lakū
nų net atvirai vokiškuose laik
raščiuose rašo, kad jų aeropla
nai savo spartumu ir ištver
mingumu žymiai atsilieka nuo

LIEJYKLAI ATSIDARIUS —■ Vaizdas prie.You'ngs- • Ų 
town liejyklos vartų East Chicagoje, kai atsidūrė po 
streiko, kuris buvo likviduotas paliaubomis.

[korespondencijos

Lietuvos Skautai pat 
Pittsburgho - 
lietuvius

Tokią skaitlingą 'armiją mai- 
tyti reikalingos lėšos, šitų lėšų 
okupuotas kraštas šiuo atsitiki-, 
mu negali duoti. Etiopai iš vi
sų vargingai gyveno, tai jau 
nėra kas iš jų imti, Be to, ne 
draugingai krašte nusiteikusia
me iš viso maistas net už pini
gus unku surasti.

Etiopai, ką turi, moka paslėp
ti, kalnuotas kraštas ir svetim
šaliams labai mažai žinomas, jo 
geografiją tiksliąu žinoma tik 
patiems etiopams, bet nę euro
piečiams, o ypač italams.

Taigi, čia italai turi daug 
vargo. 4*ę to, karas, kad ir ofi
cialiai yrą pasibaigęs, bet italų 
kariuomenės sargybos turi la
bai budėti, nes jas nežinomi 'as
mens, arba karo terminologija 
tariant banditai be pasigailėji
mo išnaikina. Taip išnaikina, 
kad net pėdsakos nebelieka.

Sekmadienį, liepos 18 <J„ pitk 
burghięčiąi rengia sutiktuve:

PITTSBURGH, f*a. Liepc 
14 d. į Pittsburghą atvyko Li< 
tu vos skautai, o nedėlioj, Jie 
pos 18 d., jiems yrą ruošiame 
iškilmingos sutiktuvės Lietuvi 
Mokslo Draugystės svetainėj 
142 Orr St. Soho Pittsburgh 
Pa. Tvarka bus sekama: 4 vž 
po pietų bus muzįkalis progr. 
mas, kuriame dalyvaus vietini 
meninės jėgos. Taipgi bus p 
marginimai tam tikromis pr 
kalbėlėmis ir krutamais pavei 
slais iš Lietuvos skautų gyv 
nimo.

Apie 6 valandą muzikalia 
programui pasibaigus, jvy 
šauni vakarienė, kurioje dal; 
vaus netik svečiai iš Lietuvi 
bet ir Pittsburgho Major 
Cornelįus D. Scully, keletas t 
sėjų ir taip žymių svečių arr 
rikiečių, tarpe jų Amerik 
skautų atstovai.

Po vakarienės bus šokiai, h 
duos progos publikai ir s1 
čiams pasilinksminti įr arči 
tarpusavy susipažinti.

Lietuvos skautų sutiktuvėr 
rūpinasi Pjttsburghe tam t 
ras komitetas, po 
Povilo Dargio ir Pr, 
trušaitienės. Skautų 
komitete aktyviškai 
daug čia gimusių

vadovy

n

sutiktu1 
darbuoj 
jaunuol 

kaip tai: Jonas Milleris, S'
3-čio apskričio prezidentas; i 
nelė Bronė Sabaliauskaitė, S' 
3-čio apskričio sekretorė 
nierius Edwardas Baltrušai
mokytoja p-lė Bartkaitė, i 
Jurkoniutė, kuri eina' komit 
sekretoriaus pareigas, ir dau 
lis kitų jaunuolių, netik čio 
gimusių, bet ir keletas neser 
atvykusių iš Lietuvos.

Todėl, nėra mažiausios abe 
nes, kad skautų sutiktuvės I 
tikrai šaunios ir sėkmingos.

Patartina Pittsburgho ir a 
linkės lietuviams nepraleisti š 
nepaprastos progos ir dalyv 
ti skautų sutiktuvėse, m 
linksmai laiką praleisti, bet 
čiau susipažinti su Lietu 
svečiais.

—S. Bąkar

Etiopų Paprotys
Tarp etiopų'žemesnių žmonių 

slyogsnių yra italams toks la
bai nemalonus paprotys. Jei 
geras karys etiopas nori gauti 
šaunią mergelę sau' už žmoną, 
jei nori jis jos akyse didvyriu 
tąpti, tai turi karo priešo kairio 
jai lyties organus atnešti. Tai 
toksai paprotys, kuris ir nar
sius karius kartais šiurpu nu
teikia,

Etiopų vyrai dabar turi geras 
progas savo. vyriškumą savoms 
mergelėms įrodyti. Netenka a- 
bejeti, kad etiopų tarpe yra da
bar dar tokių didikų kurie pa
triotinio jausmo nėra praradę ir 
italams kiekvienu atsitikmu 
stengias keršauti. Tai reikia 
manyti, kad šitie, kad ir ne vis
ai šaunus pąbročiai, dabar da
bartiniai palaikomi.

Taigi, italai turi daug savų 
rūpesčių. Tiesa, italai daug de
da vilčių į ateitį,—jie tikisi čia 
žemėje rasią daug paslėpto tur
to pavidale žjbalą, brangių ak- 
męnį'. įr kitko. Bet apie tuos 
turtus kol kąs <tįk plačiai bu
vo kalbama, jų niekas nėra ma
tęs ir radęs. Q dabar ir tos pa
sakos dings, nes etiopai tas pa-

LIETUVOS ŽINIO:
Baigia mokslą aj: 

100 mokytojų
KLAIPĖDA. — Klaipė 

pedagoginiame institute ž 
metu vyksta išleidžiamieji 
zaminai. šiemet išleidžii 
pirmoji šio instituto laida. 
matoma, kad mokslą baigs 
gaus mokytojo vardą arti 
asmenų.

NERYJE BESIMAUDYDj 
MAS NUSKENDO

VAIKAS.

KAUNAS. — Birž. 24 
apie f6 vai, Neryje, prie 
jampolės tilto, besimaųdj 
mas įėjo į gelmę, uždrausi 
mai.‘dytis vietoje, ir nuske 
žumbakas, apie X6 ( met. 
Žiaus, gyvenęs Vaisiu ,g; 8 
Skenduolį pavyko^ greit sui 
tį ir iš vandens< ištraukti^ 
trauktas atrodę., stį. gyvy 
žymėmis/--buvo- daromas d 
tinis A kvėpavimas, /' bijt ąt 
vinti vis tiek nepasisekė.
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No.

No,

No.

F

1 No.k
PLYVYOODi P L A S T E R BOARD, « 
ROOFING, DOORS & PLUMBING j

vietos

87—PRIEŠ VRJĄ NEPĄ- 
PUSI, 3 veiksmų kome
dija. Lošia 8 vy- 2K0 
rai ir 5 moterys ....***
78— GADYNĖS ŽAIZDOS,
4 veiksmų drama. Lošia 7 
vyrai ir ? nw- 2 R <6 
terys ......................*8*
79— GERIAUS VĖLIAUS,
NEGU NIEKĄD, vieųo 
akto komedija. Lošia 4 
vyrai ir 3 men 250 
terys ................................... •

84—MEDICINOS DAKTA
RAS, vieąo vęiksmo ko
medija. Lošia 6 250
vyrai ir 8 motcrys^V^

— ■——-r—•

mai^ ir linkimai prąteisfi laiką, 
Tad bukim visi/

i - —rMayiutė.
Naktinis piknikas

1

Detroito Lietuviu Žinios
Iš Detroito lietuvių veiklos

» * .

Pasekmingas Kongreso 
skyriaus piknikas

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Detroito skyriaus piknikas, lie
pos 5 d., gerai pavyko. Diena 
buvo šilta ir graži. Tą dieną 
buvo dąug piknikų kituose dar
žuose,, ir daugumas buvo išva
žiavę atostogoms i tolimesnius 
miestus, bet ir musų piknike 
dalyvavo apie 500 žmonių. Prie 
geros muzikos visi gražiai lin
ksminosi. Svečiai viską ištušti
no, — visą alų ir užkandžius, 
ir savo parama prisidėjo prie 
kovos už demokratiją musų tė
vynėje Lietuvoje.

Po Detroitą platinant lapelius 
“Sportas ir Politika,” sutinki ir 
fašistinės pusės suklaidintų lie
tuvių. Jie tuoj puola pažangiuo
sius ir sako, vyrai ką jus 
te. Jie atvažiuoja ir jų 
stabdysite savo lapeliais, 
dar daugiau išgarsinsite,
jus norite, tai neikite pas juos, 
ir viskas, kam dar savo pini
gus eikvojat tiems lapeliams, 
ir t.t.

Nakties laiku linksminsis A- 
merikos Piliečių Kliubas iš 
Hamtramck, Michigan. Tai. bus 
šeštadieni, liepos 17 d., “Biru
tės” darže, prie John Toad, ar
ti 11 Mile Road. Piknikas pra
sidės 4:30 popiet.

Hamtramck Piliečių Pašalpi- 
nis kliubas visuomet surengia 
šaunius parengimus, tad reikia 
manyti, kad ir šitas jų pikni
kas bus linksmas.

Nauji nariai, nuo 18 iki 
metų amžiaus, bus priimami 
už $1.00 įstojimo, mokestį.

—Mariutę

PGTVINIS DETROITE — Vaizdas Detroito biznio 
distrikte, po audros, kuri užklupo miestą šios sakaites 
pradžioje. Audra patvinde*gątves ir nulaužė daug med
žių ir telefono stiebų.

. a.- - --- -------- i . ■ į, pa
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ATTENTION!

Mes twim is-
sikeit iš šios

' į

WNĖRSI

-u 2,000.000 FEET
OF FINEST LUMBER

TEATRO 
MĖGĖJAI 
ARTISTAI

Kai vasarą prasilavina 
šit—rųdepyįp galėsite 
lošti. Štai keletas įdo
mių veikalų. Jei gerai 
susilošit—publiką pra- 
juokmsit 
dinsit.

daro- 
nesu- 
o tik 
Jeigu

Vitoldo Dirmaičio 
išleistuvės

Tjk įsivaizduok, lietuvi, de
mokratiškoje šalyje* gyvenda
mas, kokį pasityčiojimą daro iš 
musų brolių lietuvių fašistų ą- 
gentai su Smetona priešakyje. 
Jie sako pasauliui, kad jų sei
mas yra' Lietuvos žmonių * iš
rinktas ir į Ameriką net atsiun
čia savo atstovus Kviklį ir Gil- 
vydį. Musų lapeliai “Sportas ar 
Politika” jų atvažiavimą į‘Ame
riką nestabdo, o tik nuoširdžiai 
pasaulio lietuviams aiškina, kad 
tie atstovai ne atstovauja Lie
tuvos liaudį, o tik vieną tauti
nę, siaurą karininkų partiją. 
Mes demokratinės šalies lietu
viai sakome, šalin fašistai, lai 
gyvuoja Demokratija Lietuvo
je.

Visados Už Demokratiją.

Kas bus liepos 25
....Detroito Dailės choras rinks 
Miss Lithuania of Detroit. Tai 
bus sekmadienį, liepos 25 d., 
Beechnut Darže. Vadinas, De
troitas jau turi gražuolį vyrą 
(p. Giraitis}, o dabar Dailės 
choro piknike išrinksim ir gra
žiausią panelę. Tada viskas bus 
“komplyt.”

Gražuolei skiriama dovana, 
$25.00 pinigais. Prie įžangos bi
lietų bus duodamos dar trys do
vanos.

Dailės choro parengimai vi
suomet būna skaitlingiausi ir 
smagiausi, čia galėsim susitik
ti su savo draugais ir pažįsta-

kad namie, motina pažadindavo, 
bet išvaži'avds svetur, reikės 
pačiam luo rūpintis.

P-ia Dilienė ragino visus lan* 
kyti choro pamokas ir dirbti sų-* 
tartinai.' J. Justinas, kuris sų 
V. Dirmaičiu kartu gyveno ir 
(JaUg dirbo, pasakė tik kelis, 
bet labai reikšmingus žodžius, 
M. Kemešienė pasakojo, kad 
būdama už kelių šimtų mylių 
jau žinojo apie Vitojdo darbus 
meno srityje, Ę. Valatka sakė, 
kad priimdamas choro kvietimą 
mokytojauti, kartu priima įr 
Vitoldo nusistatymą būti bepar- 
tyviu. “Jq patarimai bus man 
labai labai naudingi.”

Bendra kalbų mintis buvo ta, 
“Vytautai, jeigu tau nepatiks 
Buffalo, N. Y., sugrįžk atgal, 
mes tavęs lauksim su pasiilgi
mu.”

Man labai patiko paties V. 
Dirmaičio kalba, kurioje išsita
rė, kad vienas žmogus nieko ne
reiškia chore. Nieko nereiškia 
ir mokytojas. Bet daug reiškia 
susigyvenimas nariuose, simpa
tija ir pasitikę j imAs' visuome
nėje. Jis palinkėjo naujam mo
kytojui ir chorui gero pasise
kimo dirbti meno darbą ir leis
ti oro bangomis, lietuvių kalba, 
radio valandą. “Nors aš busiu 
toli nuo Detroito, bet mano šir
dis visuomet bus su choru”.

" Svarbiausią ir labiausiai jau
dinančią kalbą pasaką S. Dir- 
maitienė, Vitoldo motina. Sų 
ašaromis apgailestavo sūnaus, 
bęt pareiškė, kad nors jis ir 
skiriasi su choru, vienok ji bus 
su choru ir rems jį visais gali
mais budais..

Svečiai skirstėsi apie 4 valan- 
dį ryto.

IŠ LIETUVOS
Šiurpi meilės tragediją

Praeito penktadienio vakarą, 
liepos 9 d., pp. S. Dirmaičiu na
muose susirinko “Dailės” choras 
atsisveikinti su savo vedėju 
ir radio valandos ruošėju, Vi- 
toldu Dirmaičiu.

Apie pusę po devynių, ęhoro 
narių ir artimų draugų susįrip* 
ko apie 50. Tarp svečių buvo 
keli profesionalai, būtent A. 
Conrod, Dr. Andriuliunas'; šei
mynos, Kučinskai, Strazdai, Di
liai, Budvidžiai. Buvo ir daugy
bė pavienių, J. ĮCapitskas, p-lė 
Audri uliunaitė, dainininkė A. 
Vasiliauskas, M. Kemešienė, p. 
Masalskytė, J. Pilka ir daugy
be kitų. Buvo ir E. Valatka, 
kuris užims Vitoldo Dirmaičio 
vietą, kaipo “Dailės” choro mo
kytojas. Tai jaunas energingas 
'ir geras dainininkas. ■

Svečiai buvo pavaišinti ska
niais užkandžiais, kuriuos pa
ruošė p. Dilienė. Per visą-va
karą skambėjo tai lietuviškos, 
tai amerikoniškos dainos. Joms 
vadovavo patsai Vitoldas. Pui
kiai padainavo R. Valatka ir A. 
Vasiliauskas., Jiedu yra geri so
listai.

Po pusnakčio, apie 2-rą vai. 
ryto, choro pirmininkas Šiu
lens (jaunuolis) pakvietė visu^j^t pareiškė, kad nors jis ir 
svečius pasakyti po keletą žo
džių. Patsai Shileris nuo choro 
linkėjo V. Dįrmaičiui geriausio 
pasisekimo ir pareiškė, kad cho
ras visuomet jo lauks grįžtant, 
ir kad jis paliks gerbiamas kaip 
ikišiol. Kartu p. Shileris įteikė 
nuo choro dovaną, puikią vali-- 
ze, o pp. Kučinskai — laikrodį, 
kuris kasrytą pažadins Vitoldą.
P-ia Kučinskienė pasakė atitin
kamą prakalbėlę, pareikšdama,

Marijampole— Birželio g d, 
naktį Marijampolės fyps,. ko-, 
menčtemturos tarnautoj ąs, naib 
jokų ėmimo komisijos sekre
torius mirtinai nušovė vieną 
“Nektar” baro padavėją ir pats 
revolverio šūvių sunkiai susin 
žeidė sau galvą. Jo gyvybe pa
vojuje. Šio įvykio priežasits, 
kaip kalbama, yra meilė. Įvy
kis smarkiai sujaudino mari-, 
j am.ppliečiųs,

KIEK PAGAUTA PER 3 
MĖN, ŽUVŲ.

KAUNAS. — Centrinio Stą- 
fiatikoa Ęwq duamepimisi, per 
pirmuosius tHs šių metų mė
nesius vidaus vandenyse pa
gauta: D. Lietuvoje 129,95,0 
kg. įvairių žuvų už $1,380 lt„ 
Klaipėdos krašte — 88,900 kg- 
už 25,510 lt \

<; > i J iPer pirmuosius keturius me
nesius Baltijos juroje ir Kur
šių įlankoje’' pagauta 345,120 
kg. įvairių 1 žuvų už 110,630 
lt. ( ' ' u

JUOKAI

Rreipkit dėmėsi į šį MILŽINIŠKĄ STĄKĄ ir IŠPĄRDAVIMA gerinu, 
sios kokybės Statybai Matęriolo, koki galima gauti. Net jei nevar
tosi! ši materiolą šiejuet, visvięn apsimoka jis PIRKTI DABAR. Pa
lyginkit musų kainas pažiūrėkit į reguliares kainas apačioj — po 
to pastebėki! musų siūlomas sutaupąs! PIRKIT DABARUJ

ŽIŪRĖKIT Į MUSŲ KAINAS!
.   ,■■1^     1)11 II l,l|Ut H l.Wl ,11,         Į       n I I,,, M"

2% NUOLAIDOS, JRI ATSIVEŠIT ŠI SKELBIMĄ
7 Į Kiemą.
'Wl.wfr rw m

Užsisakydami prisiųskite mo- 
ney order.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

CHICAGO,. ĮLL.

Puikiausias, viąai naujos
S

No. 2 rųšy ir geresnėj, švarus, tie
sus stakas visų ilgių. Geltonoji 
pųšiš. Puikus pirkinys!

2% lin. pėda 
REGULIARĖ

$49.00 
VERTĖ

Už 1,000 Lentų Pėdų
1 1 jy.'^TS-.TT!IT.vl'L L r t

1,000 DURŲ
5xX panel pglės
(piiys— Geriausios.

kp^ias pinigai per
ka. — Pirkit daug 
daba?.—rRvikia u- 
Hikraustyti ifi vie
ta?. Tikras Parge
nąs.

Reguliarė
$4{50 vertė

Te

L

j < ' A' > '

Tongued and Grovcd 
1x6 LENTOS .

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

100 Pėdų $2.70
Reguliarė
$42,00 Vertė

Už 1,000 Lentų Pėdų

2,000 Rolių Pirmos Rųšies

Absoliučiai Pirmos
90-sv. rolė. Reguliarė

vertė $2.35
Musų kaina 
75-sv. rolė.

tė $2.15.
Musų kainą 
35-sv. rolė.

vertė $T-15
Musų kaina- tik 80c 
Bąrrett’s 14 ir 15 sv.
Roofjng Felt. $2.35 vertės $1.50*

tik $1.60 
Ręg. ver-

tįk $1.50
Keg.

TLYW00D — Visų Mierų Ąrkušos 
*4 Colio, Three Ply Eįr Ranels—.Geriausios Galimos Gauti 
4x6 Pėdų Mįerą Niekuomet Nesiūlyta Šia

m*/ Kaina Pirmiau ’ **
4x8 Pėdų Mįerą ■ - * ’ •______

Pref erred by millions 
to mayonnaise..

< Choice ingredi- 
ęnts whipped to 
amazing creami- 
ness in the 
Kraft Mir- 
acle Whip 
machine.

Kokybės

K vari.
Pėda

Lakštutė

1*

4

H 
H

■•/.ŽĮJį/

*

fe

kad pačios Naujienos 
yra naudinRoa 
Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto

'i.

v!-

W M

KVIEČIA CHICAGO Į MUSKEGONĄ. —Grupė Muskegon* Mjchigan, gražuolių, 
hętirios atvyko Chicagon, garsinga mos Mus egono. šiinto metų sūkiaktuvių “Lum- 
įįiegid^ekių” iškilnios nuo liepos 17 iki liė >os 31 d, Iš kaires de^inčn, ' priešakyje: 
fc^Totiiy Pauhon, karalaite; BeverJy Yeąjer; Melvhia Quelette, Jrene; Tąkatsf ^Ma- 
ykyi S.ęegąr, Mildred Hodes. Užpakalyje, Auna Gatės, llelen Rodgęrs, Eleąųor Ąn- 
ders’on, Sally Olson, Virginia Sahrp, Joanna Kasprzyczak, ir Spike Horn Mtfyers, 
didžiausias” Muskegano melagis.

Puikiausias pergyvenimas
Viekas skotąs grįžo iš Pa

ryžiaus ir pasakoja:
—. žinot, vaikai, gražiausia, 

ką aš Paryžiuje išgyvenau, bu
vo vieno amerikiečio kalba per 
atsisveikinimo vakarienę,

— Ir ką jis pasakė?
— Pone kelneri, prašau su 

sąskaitomis kitų nevarginti: 
aš viską vienas apmokesu.

Per proto egzaminus;
—Kiek sveria dvylius svarų 

žuvis?
—Nežinau, Tamsta.
—Na, tai pasakyk, kokiu lai

ku išeina dešimtos valandos 
traukinys?

—Dešimtą valandą. ,
—Tad, kiek sveria dvylikos 

svarų žuvinį?
—Dešimt svarų, Tamsta.

Grįžta dvigubai.
Kąlbasi filosofas su pesimis

tu: /t;-
—Tikėk, knista, — sako fi

losofas šypsodamosi’, .— kad u£ 
kiekvieną išduotą tamstai, grįš- 
du į vietą.

—Taip, tamsta,—sutinka pe- 
sirųista?., — toks ir mano paty-. 
rimas. Kai vasari? mėnesį aš 
išleidau savo (lukteri, tai rug
pjūčio menesį jie abu pas mane 
sugrįžo;

Kitam Barzda Nusku
to Per Klaidą

PETRAS—-Juozai, kodėl šian
dien barzdos neskirtai?

JUOZAS-Vaje! Greičiausiai 
/ tai’ bus klaidą Mat, mes sku- 

tomės visa dvylika prie vieno 
veidrodžio, tai ir busiu kam ki
tam per klaidą nuskutęs.

5

ASBESTOS BACK WALL TILE.
Keąsėby ir Muttison išidrbystės gražiausių spalvų ir finišių.
Reguliarė kainą 6£ę kvadratinei pėdai. (Taipgi cap IĮ* Kvad.
ir base stripsa.i pusdykio kainomis!) Virt, ir maud. Pėda

8”Shiplap
Nq. 2 ir geresnės rųšies. Niekuo
met pirmiau nesiūlyta tokia žema 
kaina! Nepraleiskite šio pirkinio!

REGULIARĖ
$50 M? Leųtų
Vertė __

CRATING LUMBER
Rrand New No. 2 GrAde 

Reguliariai $38,00 vertės $21 
Už 1000 Pėdų ......   C D

- ■i.^fgil.".l|,„.i .ii y ■ ■ ■ .T.  v , ,, .-

TVOROS IR VARTAI
Geriausias nau
jas Amerikos 
Plieno ir D ra

itų Aptvėrimas, 
ki 6c vertės .

Lin-
4ni ' Reda

Pėdų • Vertė

2x4, 2x6, 2x8
Dimensidn Lumber—Puikios 
šies Hemlock. Naujas, švarus 
kas. Visų ilgių. Visas sveikas 
dis.
Reguliarė Cfr*'

$37.50 ®

PLIENO SASH
Geriausi Visai Nauji

$6 Vertės $ .75
Kiekvienas .....  - * ”

ru
sta
me

50 Už L<K)0
Leųtų 
Pėdų

GERIAUSIOS NAUJOS 
SCREEN DGORS

VISŲ MIERŲ vienos

Geriausios Nauju Kombinacijų 
DURYS JViso didžio «4.35 
$7.00 vertes uz vienas

Naujos W. ..L BOARDS
Visų mierų arkų- 
šuose iki 4x12 pėd 
Auk ščiausios ko
kybės, 4c vertės, 
dabar nuostabiai že
ma kaina 
1i/2 Kvad.,

V . pėda

VONIOS
Vertęs iki CIK KIEKVIENA
Mm...

Geriausias “Stogo ( Wing 5Qc ver
tės pu 37e, galionui u gak

nauji evivkub
ŲKLsvajų

. N anji t ėdu r st ulpai

Vidaus ir wo pusės maleva --- 
■ visų spalvų — vertę*

. Nauhk ir VartuUs Pliebo Aptvė- 
riinas ir Deekinfft Pirkit savu 

.......... ....n ... _________  

Naujos Cem< nt-FilIėd Steel Co- 
lumns. Ik? 10 pėdų $3.25 vien

Stop 
Itčhing 
Skin

Ar kenčiat nuo niežų, degimo, 
suerzintos odos ? Nėra tam rei
kalo. Per 30 metų Žemo suteik 
kė pagelbų milionams kentėto
jų. Dėka ypatingos sudėties*, Že
mo paprastai atšaldo, surami
na ir palengvina Ekzemų, Pa-, 
prastą Išbėrimą, Spuogus, De
dervines ir panašius odos erzi
nimus greitai. Nusipirkit Žemo 
šiandien—visose aptiekose, 35c, 
60c, $1. LJunžemo
FOR SKIN IRRITATIONS

Full-flavored

o
—perfect 

for cookingl

INSVUAVIMO LENTA 
Jūsų \ ątiKųi, gąrožųi »T užpąkąli- 

J .niąm goųkųi, 
» RegtihąiėH 4c ’ Vertės

N^prąleisicit , <

Qeriąų»i N#Mį» Hąsh ir Remtu 
į Mierų mąž,aų -hąip v?

Kalnus
| QQV ryšulių —Ląth .

Uumbor TraJIr^ Geriausiam
Y V

. t1".1-r—j'.- M 'u ir'.'.r ".""Tj-u

VkU
Uin.

y ftrtyU Kąsk ~ vkaa» Į5c

\Vash Basins vienas $1.00

Didelis Piųklas Miškui ląauFtvti sy Waukeshą Motoru. Piinąj |ren 
gins; $1,000 vertes tiR ųž $200. Daug Kitų Bargen’li

★ Bldg. Moteriai
\ ’ ■■■"' ■ ■    ■! . 11u111,1!ui U I • „K!—, 4 —HI H iąin, -,*"■■■■■, 1^,; ta-. ni wroiwhiiiniĮ į>mMBiMfaiįiiB'' M M

SOUTH-EAST CORN
22nd ST. and ASHtAh

m trrm nr-n® ».»IW ii ir 11 iiiiw^nri■iiimiiihfiHiMBfcmhiMiM*i_

OPEN ĄLL DAY SUNDAY
........ .     • • . • * * V , iv» • ■ ■’ ‘

>„ vv

. ..

MMtMlii

• Kraft American hąs ą raellovv, 
full-flavored richneea that makos 
it perfect for »andwiches. And for 
cooked duhea you cau depend on 
this American Chccse |o meh 
perfealy,

Bvy gloves whh whot 
it savas

-VMM •*»* *
muiiav

ana* aar«Wh»O<JW fc* 
. <•!< r «•»

<• Me V. «*Ule
t 1 lrv>r-'V*v»

jtw«* r m

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Garsinkitės “N-nose’
I y
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iena Iš Dienos

Jonas Druktenis 
ligoninėje

Jonas Druktenis, nuo 6931 
South Maplewood avenue, gu
li Westside ligoninėje, (Harri- 
son ir Lincoln), kur jam bu
vo padaryta sunki rankos ope
racija.* Ligonis bus priverstas 
išbūti lovoje apie savaitę ar 
daugiau laiko. Jo kambario nu-, 
meris yra No. 301, kur drau
gai gali p. Druktenį aplanky
ti. (Sp) ’

vi-

F. A. Bukauskui 
padaryta operacija

Neperseniai ūmai susirgo 
siems gerai žinomas Roselan-
dietis, F. A. Bukauskas, 10831 
So. Michigan Avė.

Drg. Bukauskas buvo pagul
dytas šv. Kryžiais ligoninėj, 
kur Dr. M. T. Strikolis pada
re skubią operaciją, kuri ge
rai nusisekė ir dabar drg. Bu
kauskas baigia jau pasveikti.

Jis randasi pas savo gimi
nes, po num. 1807 W. 46th St., 
2-ras aukštas.

— Steponas.

Gavo Perskyras
lone Gregg nuo Charles

Gregg
Tillie Girdvain nuo John

Girdvain

Reikalauja
Perskyrų

♦

Betty Jurist nuo Davis 
rišt

Mildred Duba nuo Leet
bos

Ju-

Du-

Išsiėmė Leidimą
Vedyboms

Rudolph Preuss, 27, su
rion Miške, 27

Ma-

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

liepos 
rengiamas 

Ta-

Rengia Grand
Opening Party

9

Subatoj ir Nedėlioj, 
17-tą ir 18-tą, yra
“Grand Openingas”, Milda 
vern, 3238 So‘. Ilalsted St.

Mary Stukas, savininke 
taverno, žada visus svečius 
loniai 
graži 
kurią 
tejas
Krone and his Royal Nomads.

— Steponas.

šio 
ma- 
Buspriimti ir pavaišinti.

Hawaiian Gitarų muzika, 
parūpins muzikos moky- 

ir radio aktorius Al

Scena iš naujos Sovietų Rusijos filmos “Paryžiaus 
Komuna”, kuri dabartiniu laiku yra rodoma Sonotone teat
re, GG East Van Bųren Street, Chicago.

Didelė metinė šven
tė Western Electric 
darbininkams
Darbininkai, išdirbę 15 įmetu 
gaus trijų savaičių atostogas.

CICERO. — Užeina didelė 
metinė švente. Western Elec
tric dirbtuvių darbininkai, iš
dirbę po 15 metų, gaus trijų 
savaičių pilnai apmokamas ato
stogas. .

Taigi, bendrai dalykai susi
dės taip, kad Cicero per 
kią porą savaičių bus kaip 
mirusi, 
įvairias 
lankyti 
leisti.

Diduma išsivažinės 
valstijas giminių 

ir šiaip kur laikui ;

ko- 
ap- 

i po
ap- 

pra-

lankysiuos aš, parašy-Kur 
siu Naujienose.

N. Rašėjas.

Tautiškų Kapų 
iškilmės liepos 25 d.
Dės naujų administracijos 

mų kertinį akmenį.
ru-

Šiandien telpa “Naujienose” 
skelbimas Lietuvių Tautiškų 
Kapinių apie busimas iškilmes 
kertinio akmens padėjimui, 
liepos 25 d. Tai bus paskuti
nis sekmadienis šio mėnesio. 
Bus labai įdomus programas 
ir po programo įvyks didelis 
piknikas Kapų naudai Liepos 
Darže.

na-
Lie-
bet

Naujas administracijos 
mas ne tik žymiai papuoš 
tuvių Tautiškas Kapines, 
suteiks ir didesnio patogumo
visiems, kurie lankosi kapinė
se mirusių 
Nepamirškite 
iškilmėse*.

kapus aplankyti.
dalyvauti tose

— VBA

Chicagietis Frank . 
Milius Berlyne

Aludininkai gavo 
in junetion” prieš 
Sales taksus

1,200 Chiųagos aludįninkų 
apskričio teisme gavo draudi
mą (injunetion), ku4ris drau
džia valstijos departamentui 
kolektuoti iš alinių 3% sales 
taksus. ' \

Draudimą išdavė teisėjas 
LaBuy. Advokatas Ilarvey Le- 
vinson, kuris atstovavo aludi- 
ninkų organizaciją, Illinois Be- 
verage Dealers Defense League 
argumentavo, kad aludihirikai 
moka specialius mokesčius už 
gėrimus, pagal 1934 metų Gė
rimų kontrolės Aktą, ir dėl to 
sales taksų mokėti nereikia.

Patenkintas kelione; dabar 
vyksta Lietuvon

Chicagietis Frank Milius, ku- 
ris neseniai išvažiavo Lietuvon 
per “Naujienų” laivakorčių 
agentūrą, šiomis dienomis pri
siuntė sekamo turinio laišką T. 
Rypkevičiui, f agentūros vedė
jui: i

“Pranešu jums, kad aš jau 
atvažiavau iki Berlyno. Kelio
nė buvo labai smagi, niekur 
nebuvo jokių ‘triubelių’. Jeigu4 
ir grįžtant taip bus, tai aš • lin
kiu visiems važiuoti į Lietu 
vą per Cunard 
Line. Kompanija 
prižiūri keleivius.

“Pąbfrvęs kiek 
aš Važiuosiu į Lietuvą, o kai 
sugrįžtu tai plačiau paaiškin
siu apie,savo kelionę į Lietuvą.

“Pasilieku,
“Su4 pagarba,. \

“Frank Milius”.

White Star 
labai gerai

čia Berlyne

Šoferiai pajuskite
Nuo vakar policija pradėjo 

stropiai sekti automobiliui: Tie, 
kurie neturės 1937 metams 
stikerių, kad jų automobiliai 
tvarkoje, bus areštuojami.

Mirė Bandydama
Svori Sumažinti

Perkūnas trenkė į 
bažnyčios bokštą

Trečiadienį trenkė į šv. 
Petro evangelikų bažnyčią, ku
ri yra prie 2250 Cortez avė 
Palietė ir stogą. Kiek padary 
ta nuostolių, nepatirta.

bandoApskričio koroneris 
ištirti mirtį 250 svarų sverian
čios dainininkės Vivian Baba, 
32, nuo 1 W. Superior avenue, 
kuri netikėtai mirė Užvakar 
naktį. Daktarai spėja, kad šo
kėja nusinuodijo beimdama 
vaistus savo svorio sumažini
mui. . .. . -,1/1

Užmirštas prieglau 
dos inamis

— Prieš kiek 
tilpo žinutė, 

Jocius lankė- 
Jis aplankęs 
senelius, jų 

prakalbininką

OAK FOREST. 
laiko ’ Naujienose 
kad p. Antanas 
si prieglaudoje, 
šios prieglaudos 
tarpe lietuvių
M. X. Mockų, Petrų Stankų ir 
A. Lekavičių.

Vienok, aš ligonis, džiovinin
kas dar niekad neturėjau pro- 
gbs jo matyti, nors prieglau
doje gyvenu jau per dvyliką 
metų. Be p. A. Jociaus lankė
si A. Kairys, T. J. Kučinskas, 
kunigas S. Linkus; nemačiau 
nei jų. Jo«e Budris.

PHONE CALL
TODAY 

save y pu 
F NEXT^

' i ■ . '

rWINTER/

....................... ... • • ... , ....

JUS galit padaryti saugų invest- 
, ftientą... su užtikrintu pelnu ant 
savo pinigų... užsisakydami žie- ' ' . ..v- % ■ • ’ .! ■
mos anglį kaip tik dabar, kai dar 
vdsaros kainos tebėra. Netenka 
abejoti, kad kainos visų reikme
nių, kartu ir anglies, pakils žymiai 
prieš rudenį ir žiemą.

Telefono orderis Consumers Ga-
I

rantuotai Angliai ar Koksui šian
dien reikš žymią sutaupą ant atei
nančios žiemos kainų. Kodėl , nepa
šaukti mus DABAR?

{Snsumers (ompany
COAL-COKE- ICE 
BUILDING MATERIAL

)■ ____  ’L • ■

UNIVERSAL
_____U____ :__ 1 ■ - - ' - - -- - - - -■« - - -------- - -----------------------;——————-—-———

■■ ■ . u
U*'-/

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

IŠPARDAVIMAS
Penktadienį ir šeštadienį - Liepos 16 ir 17

UNIVERSAL PURE CREAMERY

CVirCTftC1 svaro Pabandyk dVIEitl I Avroliai yy jį šiandien!

CAMPBELL’S
TOMATO SOUP 3 NkV 21c
FIRST ROW
E. J. ŽIRNIAI 3 Noken2 27c

UNIVERSAL VACUUM PAKUOTA

KAVA 1 svaro blekinė 27*
ATMIEŽTA PATENKINIMUI

y
Penktadienis, liepos 16,1937 

f APORAUDA 
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
'PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

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

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

...................... ......................

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

ŠIS PAVEIKSLAS IMTAS 25 M ETŲ SUKAKTUVIŲ PROGA

I

RENGIMO KOMISIJA
t

1

Lietuvių Tautiškų Kapų Kertinio Akmens Iškilmes įvyks
LIEPOS 25 dieną 1937

Iškilmių < programa prasidės 11 valandą ryto. Kalbės “Naujienų” ir “Vilnies” Redakto
riai. Dainuos Pirmyn ir Kanklių chorai. Po iškilmių bus didelis Piknikas Kapų nau- 
di.d Liepos Darže, Justice Park Gi^ove, prie Kean ir Archer Avė.

šios iškilmės yra labai svarbios Lietuvių Tautiškų Kapų Istorijoje, nes bus deda
mas Kertinis Akmuo Naujam Administracijos Mūriniam Budinkui. Kiekvienas lietuvis 
turi im^Fsau už pareigą dalyvauti tose svarbiose iškilmėse.

Kviečiame visus!

ALL-RITE CUT
GREEN BEANS 3 ken. 27c

UNIVERSAL TYRAS

COCOA 2 1 Si° 25c
NEWCOMER
CUT BEETS 3 Nokėn2 27c

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

PRESSING’S WHOLE KERNEL
C. G. KORNAI 2 ken. 25c
COMĖT RYŽIAI 2 kr 19C

2 ,lž 23cWHEATIES
UNIVERSAL
PRUNES .. 1 sv. pak. 11c

UNIVERSAL

FRUIT COCKTAIL’"’>
ARBA 

(No. 1)UNIVERSAL

PY®
Tirštam Syrup*c 2 kenąi 27*

(riekes ar puses)

ORANŽIAI
DIDELI ........... Tuz. 39č

AGURKAI
3 už I3«t

PRINOKUSIOS
TOMATĖS ■ 2 sv- 19#
VINERIPE 1

CANTALOUPES
2 už 19^

. UNIVERSAL 2 14 unc. bonkos 25č 
bfti oUl 2 8 unc. bonkos 17^

SIPIT (FRUIT) Q
(DRINK) w Už IUV

UNIVERSAL
DRUSKA 2 2 n:vk *15C
LIPTON’S (Juoda) ARBATA

2:pak.17c* 1 LXi-s23c

ŽALIAIS ŠLUOTKOČIAIS
ŠLUOTOS S 37c
AO-RUB
SHOE WHITE
25 CENTŲ
DYDŽIO '........................

■ ■.. i "

_ ioc
DYDŽIO

19c

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

Pristatom bile kur Chicagoje.
Kainos perkant 4 tonus .ar. daugiau: 
Pocahontas Mine Run, Virginia

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

65% cars ................................. $7.65
Illinois Nut .....      $5.60
Rex Egg ...........................  $7.50
Black Band Lump ............   $8.75
Millers Creek Lump .............. $9.00
Chestnut Hard Coal ......  $13.35

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avenue 

TeL YARDS 0965.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

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

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ..................

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

EKZAMINAVIMAS
OFISE .................................

$12
550
$20

$1
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avenue 
Tel. Lawndale 5727.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd ST 
Td. ENG 5883-5840

SUPER
RAUDONOJ 

, MILŽINIŠKI
P A KRUT A T

SUDS
DĖŽUTĖIE '

17c

2 reguliariai "17 a 
nnkgli^i I, I V

OCT. POWDER 2 už

VEIDO MUILAS 3 už 13<t

SKALB. MUILAS 5 už. 23£

■■■■■nBUBBailMaaa
PLA-SAFE

DEGTUKAI
6 pak. 20c

MAGIC WASHER
25 CENTŲ x
DYDŽIO ...................... C.OG

MO CENTY
Dydžio  -  ...... v v
k

PAVYZDŽIŲ pak. dykai

• RĘSTA URANT AI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West Slat Street
A. A. NORKUS, Savininkas 

________ Tel. Vlctory 9670_________  

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

». •

Vargas Lietuvos sulinkusiose 
. bakūžėlėse

R. šniirkas gavo iš žagąrie- 
tės, Lietuvoje viešiančios, jau 
antrą laišką. Ji rašo:

“...Nieko gero nerandu Lie
tuvoje. Kaip palikau, taip ir 
radau. Toą pačios sulinkusios 
bakūžės, tik dar labiau sulin
kusios — Į kitą baugu ir įei
ti. Nemažai juose ir šeimynos: 
po šešis ir septynis. Du-trys 
— tai tik parlnktinai. O mu
sių!... jos jau man ir įkyrėjo. 
Atrodo, kad jos ir už Ameri
kos didesnės ir piktesnės. Vien 
skurdas, nieko gero nematau.

Kapas gražiai gėlėmis 
apsodintas

“Buvau kelias dienas ir Kau
ne. Aplankiau karo muzėjų, 
Dariaus ir Girėno skiepą. Ap
lankiau ir Jono Knaso kapą. 
Kapas gražiai gėlėmis apsodin
tas ir paminklas* pastatytas. 
Gražiau jau negali būti. Da
bar, manau, į Palangą važiuo
ti. Iš ten, tur būt, pasuksiu į 
Suvalkus. Daugiau? apie tai, kai 
pagrįšiu. Visiems viso labo, B. 
Paulauskienė”.

Paleis 5,000 darbi
ninkų nuo WPA 
darbų

Administratorius Charles E. 
Miner trečiadienį pranešė, kad 
yra nutarta paleisti 5,000 dar
bininkų nuo WPA darbų. Tai 
daroma federalei valdžiai rei
kalaujant sumažinti darbinin
kų skaičių iki kvotos lygmens. 
Kvota? yra 115,000.

) 
čių laiku tos misterijoj kalti
ninkas buvo policijos “areštuo
tas”, kitaip tariant, paleistas 
iš “kalėjimo”. Taigi,
kaip ten bebuvo, laimėj b čem
pionatą antram i raunde.

Tai atsitiko trečiadienį prie 
4801 VVinthrop avenue.

kiekvienam , mokiniui, pieno ir 
tai viskas už dykai. Priima
ma berniukai ir mergaitės,. 6

Jerry

Atsidarė vasarinė 
mokykla Marųuette 
parkuose

Naujas “Naujienų” 
išnešiotojas 
Roselande

d.
su

Ieškos Laimės 
Filmų Sostinėje

✓

19 metų roselandietė Lillian 
Michuda, nuo 10742 South La 
Šalie street, vakar išvažiavo į 
New Yorką, kur bandys įsigau
ti j Metro-Goldwin-Meyer filmų 
bendrovę kaipo artistė - daini
ninkė. Ji yra dramatiškas — 
ranas.

Užlaiko Gazolino 
Stotį Wheelinge

sop-

MARQUETTE PARK.—Nuo 
pirmadienio pradėjo veikti pir
moji C.Y.O. vasarinė mokyk
la. Pamokos eina kasdien. Mar- 
ąuettė parkų namu*ose. Dėsto
mieji dalykai:’ gimnastika, 
rankdarbiai, golfas, tenisas ir 
kiti dalykai.

Pamokos tęsiasi tris yalan- 
das. Po pamokų duodama «

Vokiečiai ų* švedai 
rengia bendrą 
pikniką 

t ' , . . . ■

\ Sekmadienį, ^ liepos 18 
Amerikos vokiečiai kartu
švedais rengia didžiulį pikni
ką. Tikisi ’ net 20,000 svečių 
bei viešnių susilaukti. Pikni
kas įvyks Riverview parkuo
se*. / # .. S.

ties,Prie Milwaukee Avenue, 
Wheeling, Illinois, yra Sinclair 
firmos gazolino stotis, kurią 
užlaiko lietuvis Antanas Kuz
ma. Jis 
lietuvis 
liaujant 
kitę pas

Gazolinu* aprūpins 
ną.

yra bene vienintelis 
tame miestelyje. Ke- 
pro Wheeling, susto- 
Kuzmą.

kiekvie-

Kviečia Streikierius
Grįžti Atgal
[ Darbą

■ ....... ............

Vaiko šposas
nemeg

David Rockola, prezidentas 
Rock-ola Manufacturing Com- 
pany, išsiuntinėjo laiškus 900 
streikuojančių darbinijikų, 
kviesdamas juos atgal į darbą. 
Keli darbininkai sutiko streik- 
laužiauti, bet didžiuma atsisa
kė prezidento kvietimą priim
ti.

Streikas tęsiasi dirbtuvėje 
apie menes) ‘ laiko. .* Jį paskelbi 
AFL unija, Carpenters and 
Joiners Union, " lokalas No, 
1608. Darbininkai reikalauja 
algų pakėlimo.

Rock-ola dirbtuvė randasi 
ties 900 N, Kedzie avenue, ir 
gamina “slot machines”, žais
lus ir baldus.

Vaikai, tur būt, visi 
sta praustis. Ypač nemėgsta 
jie muilo. Nemėgo veido van
deniu -Trinti ir Jerry, 7 metų 
berniukas.’

Bet, motina Olivia Nichols 
šiito syk pasirodė nenuolaidi. 
Ji paėmė mažiuką Jerry ir 
tuoj pradėjo prausti, nepaisy
dama jo, protestų, Niekais ėjo 
ir jo visi ultimatumai. Taigi, 
praustis reikia. Tačiau dar tai 
neviskas. Kada motina pasiša
lino valandėlei iš jo akių, jo 
galvoje dingtelėjo skymas — 
jis šoko pro duris ir pasislė
pė kiemeleje vienoj senoj dė
žėje ir užmigo. Miegojo visąl 
naktį.

Bėga motina šen, bėga ten 
ir taip per visą naktį. Tikra 
misterija. Rytą, pačių pusry-

JUOZAS KAMINSKAS'
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 12 dieną, 4:80 vai. po 
piet, 1937 m., sulaukęs 61 me
tų amžiaus, gimęs Vilkaviškio 
apskr., Pajevoniu parap. ir 
kaime.

Amerikoj išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nubudime 

1 dukteris Oną, Margaretą, 
Edith ir Katriną, 3 sūnūs, An
taną, Juozą ir Edwardą ir gi
mines. ■ '

Kūnas pašarvotas randasi 
Masalskio koplyčioj, 3307 Lit- 
uanica Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, liepos 17 d.. 1:30 
vai. po piet. Iš koplyčios bus 
nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Juozo Kaminsko 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat , nuošL^lžibi kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir šutei? 
kti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Dukterys, Sunai ir Giminės.

’ *
Patarnauja laid.dir. A. Masals
kis, Tel. Boulevard 4139.

MYKOLAS RIMKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 14 dieną, 12:03 > v. po 
piet, .1937 m., sulaukęs 53 m. 
amžiaus, gimęs Kumpikų kai
me, Salantų valsčiuje.

z Amerikoj ’ išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Magdaleną, po tėvais į Kontrimaites dukterį Elėnorą 
12 metų/ brolio vaikus Oną, 
Emiliją, Adolfiną, Josephiną ir 
Juozapą, o Lietuvoje seserį 
Moniką šuĮtz, ,du brolius Joną 
ir Kazimierą ir giiųinęsj

Kūnas pašarvotas 14434 Chi
cago Stf, Dolton, III. Laidotų- 

I vės įvyks pirmadienį, liepos 
19 d. 8:00 vai. ryto iš namų į 
Šv. Petro ir Povilo parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į Šv.

I Kazimiero kapines. ! <
Visi A. A. MykoĮo Rimkaus 

gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę/ lieka: moteris, duk
tė, brolio vaikai ir giminės.

Patarnauja laid. dir. Juozapas 
Eudeil$is ir Tėvas, Tel. Virgį- 

' nia 0883. į'1/

< 'i
Pranas Ęaęėvičius, kuris iki 

šiol išnęšiodavo “Naujienas,” 
nuo pirmos liepos savo darbą 
pervedė Gediminui Diliui, nuo^ 
10752 Prairie avenue.

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

—S. Dilis.
10752 Prairie A ve.

CLASSIFIEDADS
Miscellaneous

{vairus

PRANCIŠKUS VIRŠILAS

SUSIRINKIMAI
—IHIUIIĮIII IIIIIIIIIH ...

šj penktądien) Darbininką svetainėje, 10413 Michigan Avenue, 
Įvyks Kliubų ir Draugijų Susivienijimo pusmetinis susirin
kimas. Visų narių pareiga atsilankyt, Prądža susirinkimo 7 
vai. vakaro. -—J. Tamašauskas, rašt.

/ Draugystės Lietuvos Kareivių pusmetinis susirinkimas įvyks 
sekmadieni, liepos 1 d. 1 vai. po pietų. Atvykite visi. Susi
rinkimas bus trumpas. Bus atskaita iš pikniko, Apsimokč- 
site duokles, o po visko galėsite dai; ir į L. L. Namo Bend
rovės pikniką nuvažiuoti. Draugija yra visiems nUpirkusi 
po tikietą. - ' z—D.

Cicero Lietuvių Kultūros Draugijos mėnesinis susirinkimas bus 
šį penktadienį vakare, kaip 8 valanda, Li uosy bes svetainė
je. Nariai prašomi skaitlingai susirinkti.

—J, Cinikas* sekretorius. 
Draugijos “Lietuvos Ūkininko’1 pusmetinis susirihkimas įvyks 

sekmadienį, liepos 18 d. paprastoj vietoj, 1 vai. po. pietų.
- Visi nariai ir narės prašoma atsilankyti, nes bus daug svar

bių reikalų svarstymui, J, žurkauskas, pirmin.
Ieva Lukošiui, fin. sekr. 

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiško ir Pašalpinio kliubo 12 
Wardog mėnesinis susirinkimas perkeltas iš liepos 18 į lie
pos 25 d, Susirinkimas toj pačioj svetainėj ir tuo patim 
laiku. Kiti susirinkimai bus laikomi reguliariškai, kaip ir 
pirmiau. ' -—-Paul J. Petmtis, rašt.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos men. 18 d., 1936 m., su
laukęs 58 metų amžiaus, gimęs 
Tarvidų kaime, Žarėnų parap.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Agnės, po tėvais Kon- . 
tautaitę, 3 sUnus Pranciškų, 
Zenoną ir Edvardą ir daug 
giminių. , ,
Liūdnai atminčiai musų bran

gaus vyro ir tėvelio, bus. lai
komos šv. Mišios Visų Šventų 
parap. bažnyčioje 17 dH liepos, 
1037 m., 8 vai. ryto. Kviečia
me visus gimines, draugus ir 
pažįstamus atsilankyti į par- 
maildas.

Mes Tave Musų brangusis 
vyre ir tėveli niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus jau 
nebesų^rjši, bet mes anksčiaus 
ar vėliaus pas . Tave ateisime. 
Lauk mus

Nubudę
x Moteris, 

Agnės Viršilien-ė ir Sunai.
*■■■■!■■■■—L

• i •

ateinant!
lieka,
Sunai ir Giminės.

’’ ’ ' .y i' M T a. ■' •. ' ■ d

; LOUIS AN DR1.IA1TIS
Persisįy/a&įu šiuo pasauliu. | 

liepos 15 dieną, 1:30 valandą i 
ryto J937 im, sulaukęs pusės

■ amž., gimęL’l Jonlaukių kaime,į ' 
Papilės panyp.,, Šiaulių apskr, ■

Amerikoje išgyveno 28 metus 
^Paliko ‘^dideliame nubudime 

sesuo Mairįjona Bajarunienė, 
jos 2 sunai Alfonsas ir Al
bertas iiyjps 2 dukterys Stefa-' 
nija ir freiinįe Grabinskienė ir 
jos šeimyna, kitos sesers duk
tė ValertjafieLhikurjenė, viena 
brolio duktė Bessie Putrienė, 
viena pusseserė Stella Kondro- 
tienė ir jų šeimynos ir daug 
kitų giminių, o Lietuvoje sesuo 
ir kiti giminės. s

Velionis 'pirmiau gyveno

Kūnas bus pašarvotas suba- 
toj sesers Bąjarunienčs 
muose, 12001 So. Halsted St.,-

. Tel. Pullmąn 0577.
- Laidotuvės „ ivyks liepos 19 - 

dieną, 10:00 vai. ryto iš namų 
į Šv. Petro ir Povilo parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A.-Louis Andrijąitis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutiiįf patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo Bajarunienė ir 

Giminės.
Patarnauja laid. dir, J, F.

>■ daug metų/’Ėašt' Chicagofl, Jnd.

KAROLIS MAROZAS

kiti

Eu

PARENGIMAI
-I'-.*.,--' \ A * A.

f \ ' v - , A *
. 1.k" .. .■/ 7 - < _____ ■

Liet. Liuosybės Namo Bendrovė rengia metinį pikniką sekma
dienį, liepos 18 d„ Dambrausko farmoj, Willow Springs, III. 
Bus išduota 10 cash dovanų. Bus visi nuvežti dykai į pik
niką. Važiuojanti turi būti prie Liuosybės Svetainės' tarpe 
11 ir 1 vai. po pietų. Gera orkestrą grieš lietuvių ir. ameri

kiečių šokius. Kviečia Renginio Komitetas.

tatai

I CLASSIFIED ADS.
    !■ nmi .. ......  — 
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Help Wanted—Female

AUKLĖ! jauna; patyrusi; malo
ni; puikus namds; $6; kiti dąrbinin- 
kai samdomi; 6752 Oglesby Avenue, 
2nd apartment; Fairfax 6155,

Business Chances
Pardavimui Bizniai z

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
catessen, kampinė. Biznis išdirbtas. 
Turime išeiti į Įtavern biznį.

3465 Lituanica.

REIKALINGA BEAUTY operator. 
Geros valandos, gera alga.
6051 Ridge Avė. Tel. Hollycourt 8500

PATYRUSĮ MERGINA; namų 
darbas; virimas; savas kambarys; 
mylinti vaikus; rekomendacijos; $10; 
Cędąrcrest 0884.

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

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

? BRIDGEPORT ROOFING CO.
„ 3216 So. Halsted Street

Furnished Rooms

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

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

4., ,,. .   i   ■„ , i, X i„. ■ i    i ii ,i ■ — ........................ —

KAS TURITE TAVERNĄ, lotą 
morgičių arba kitokią nuosavybę 
mainyti ant mažai vartoto automobi- . 
lio. Reikalui . esant galima pridėti 
pinigų. Kreipkitės. y

2502 W. 69th St.
Tel. Grovehill 0306.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

YRA DARBŲ; vyram ir mote
rim; hoteliuose, restoranuose, insti
tucijose; cooks, pantry, hoiiseman, 
cleaners^ ir kiti. Modem Hotel Bu- 
reaų, 879 North State St. .

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

Tel, BOULEVARD 2800 
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
___ j namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų - 
'namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei- 
pkites • . •

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

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

DYKAI apšildomas flatas už pri- Į piname 
žiūrėjimą namo.

Atsišaukit 4108 Archer avė.
Klauskit F. G. LUKO

Arba tefonuokit: Laf. 5107.

PASIRENDUOJA frontinis kam
barys, šviesus, apšildomas dėl vie
no ar dviejų vaikinų.
4016 So. Maplevvood Avė., 2 aukštas.

For Rent
ANT RENDOS 4 kambarių fla- 

tas. Naujai dekoruotas, šviesus, ne
brangi renda, su maudynėm.

827 West 34th Place.

JUSTICE PARK GARDENS 
Archer and Kean Avenues, 

Tel. Willow Springs 10.
Turi Piknikam Daržą pąrenduoti per 
3 sekmadienius Augusto mėnesy; 

j taipgi per Ląbor Day ir daugelį šeš- 
I taęlįenių arba naktų dėl Moonlight 
piknikų.

Mr. Jos. Lieppa.

6 KAMBARIŲ FLATAS, štymu 
apšildomas, karštas vanduo, pigi 
renda.

2331 West 22nd Place.

FLATĄS Už DYKĄ dėl prižiūrėji
mo pečiaus. 7136 So, Mozart St. 

• Savininkas 6538 'So. Western.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbo * prie namų tik 
ateiti dienomis — skalbti ir išvalyti 
namus. Turiu gerą patyrimą. Atsi-

Naujienos, 1739 Sq. Halsted St. 
Box 658.

’ • t

COAL
Anglys

Partnere Wanted

PAIEšKAU PUSININKO su 
$2000.00' Geriausia vieta. Esu našlys, 
noriu padidint biznį. Vyras ar mo
teris turi būt nevedę. Plačiau paaiš
kinsiu ant vietos. 1458 West 15th St. 
Telefonas Canal 9719. ’

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

yyiLMLNGTON COAL
nuo

*4.75 IIU»6 TONUI
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES
NĖS KITĄ MĖNESĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PR1EMIESĖIUOSE 

Tel, ARDMORE 6975
■■ T""*1".. ............ ■....... ...........

Urba Flower Shoppe|
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— i

Bankietuins—Laidotuvėms— ' [
Papuošimams, |

4180 Archer Avenue I
Phone LAFAYETTE 5800

Automobiles
1934 FORD COACH; nupigintas 

nuo $295 iki $225; Newberry’s, 1025 
North’ Clark.

PARSIDUODA AUTOMOBILIS 
Cadillac. Atrodo ir eina kaip nau
jas. Parduosiu pigiai.

M. MAS1LUNAS,
4828 W. 15th St., Cicero, III. 

Phone Cicero 95,

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

Z. S.
6816

išmokėjimais. Taipgi kitų

MICKEVICE 
So. Western 
Hemlock 0800.

and CO. 
Avenue

PABUDAVOSIME 5 kambarių 
bungalow ant jūsų loto, $3850,00.

Taisome senus, dedame naujus 
fundamentus, stogus ir sidingus vi
sokių rųšių. J. LILEIĮČA,

4743 So. Maplevvood Avė. 
Virginia 2911.

4543 So.TURIU PARDUOTI 
Union Avenue, arti 46th. Geras 2 
flatų medinis. 5 ir 6 kambarių fla
tai. Arched doorways, vonios, etc. g 
Garažas. H. MILLER. savininkas.

5107 So. Halsted Street, * 
Phone YARDS 0547.IŠPARDUODAME BARŲ F1KČE- 

RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksąis ir sįnkonv Taipgi Storų I PARDAVIMUI arba mainymui 
fikčerius dėl bile kurio biznio lakai- netoli «šv. Kazimiero kapinių 5 ake- 
tant svarstykles, registerįua ir ice riai žemės—trobos, gyvuliai ir pau-’ 
baksius. Cash arba^ ant išmokėjimo, kščiai. Parsiduoda labai pigiai, arba 
Pamatykite mus pirm negu pirksi- mainys ant namų, lotų arba morgi-
te kitur.

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

CJALumet 5269.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Pirmos klasės Ba- 
kery Shop, įrengta su vėliausiais 
įrengimais. Parduosiu sų paaukavi- 
mu. Pasitraukiu iš biznio.

‘ Lafa^ette 6284.
Klauskit Walterio.

TAVERNAS SU FIKČERIAIS par
davimui už pirmą teisingą pasiūly
mą, nes turiu du biznius.

1701 So. Canal St.

LABAI RETA PROGA įsigyti 
bučernę ir grosernę tiktai už 800 
dolerių, Vieta išdirbta, renda pigį. 
Pamatykite savininką. 4438 South 
Hermitage Avenue.

PARDAVIMUI PIGIAI LUNČRUI- 
MIS. Galima ir taverną uždėti. Prie- 
ž stis pardavimo — važiuoju ant 
farmų.

UNION LUNCHROOM 
3856 So. Union Avenue.

__

TAVERNA; gaivus kampas; geras 
biznis; pardavimui tuojau; turiu ki
tą biznį; matykit po 7 vai. vakaro.

8901 Archer Avenue.

REIKALINGA TAVERNA mai
nams ant rooming house su 11 kam
barių; geri rakandai ir vieta. .

Telefonas Monroe 1026.

1čių. t
Turim visokių kitokių bargenų, 

namų ir farmų pardavimui arba 
ifialnymui." j /

C. P. SUROMSKIŠ and CO. 
2502 W. 69th St. Grovehill 0306

PRIVĄTIS savininkas paaukaus 
pilnai Įrengtą moderni vasarnamį. 
Pistakee Lake, penkios dešimtys my
lių į šiaur-vakarius. Visi paranka
mai; bėgantis vanduo,, gazas, elek
tra; išmokėjimai. Rašykit—1739 So. 
Halsted St., Chicago, Box 659. , J

DU PO ŠEŠIS
4528 South Fairfield Aenue; 2 

aukštų muro trobėsis; apartmentai 
naujai išdekoruoti; uždaryti porčiai; 
2 karų garažas; A. 1 padėty; bar- 
geno kaina $6,950. Išmokėjimai.1 . **

Stanley Realty Company, 
179 West Washington St.

Randolph 7055.

PARDAVIMUI arba mainymui ke
letas auzų South Sidėje. Atsišaukite 

4501 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 0307.

2 AUKŠTŲ , bevęik naujas muro 
NAMAS — po 6 kambarius, karštu 
vandeniu šildomas. Ant 52 ir Peoria 
$0 pėdų lotas. Namas 26 pėdų. Par
duosiu nebrangiai.

5228 South Peoria.

5 KAMBARIŲ įniro bungalow — 
$3500; $500 įmokėti, balansas $35.00 
per mėnesį. Tile veninės, moderniš
kos. Tuoj paimsit. Atdaras apžiūrė
jimui. Ofisas;

4314 So, St. Louis Ave„ 
VirginĮa 2024.

Persiskyrė sū šiuo pasauliu liepos 15 dieną, 11:20 valandą ry-t 
to, 1937 metais,* ■ sulaukęs 52 metus amžiaus, gimęs Panevėžio 
apskrity. Ramygalos parapijoj, Raukštonių kąime.

Amerikoj išgyveno Š5 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Theodorą, sūnų Stepioną, du

kterį Oną, brolį Joną ir brolienę Elzbietą, seserį Marijoną Janu- 
lienę ir švogerį, brolienę Antaniną Mąrojjįenę ir gimines, O Lietu
voje — 2 brolius, Petrą ir Povilą ir jų Šeimyn'ąs/ 2 ?’

(Velionis gyveno 2343. So. Leavitt St.)
Kūnas pašarvotas randasi Lachavičiaus koplyčioje, 2314, West 

23rti Place.
Laidotuvės įvyks Pirmadienį, liepos 19 dieną, 8:30 vai. ryto 

IŠ koplyčios į Aušros Vartų parapijas bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pabaldos už velionio sielą ,o iŠ Įęp. bus nulydėtas į 
Šv, Kazimiero kapines,.

Visi A, A. Karolio Mąrozo gimines, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami ^dalyvauti laidotuvėse ir suteigti jąm pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, ■ ' ' * j
.Moteris,1 Supus, Duktė ir Kiti Gimines.

Laidotuvėse patarnauja Laidotuvių Direktorįus Lachąvvicz'ir Su-, 
nųs, Tel. CANAL 2515. ‘

I miFII/IA Gunčiam Gėles I III/MK IV Telegramų į LUVlUiIu Visas pasaulio
\ Dalis,

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bąnkietams

' ir Tagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

Seelpy 9329 
Dr. K. Nurkaitiis

yra su
, Dr, W. Pas 

1747 W. Chicago Avė,, 8519 Com- 
mėrciąl Avė. So. Chicago, III. Pri
taiko naujus akinius ir pataiso sb- 
nųsf) Valandos; 9 iki 9 vakaro,

garsinasi

GERAI ĮRENGTA groserio krau
tuvė, gerai mokantis kampas, biznis 
pilnas stako, randasi West Engle- 
woode, kartu ir namas. 2 aukštų 
mūras, krautuvė ir 3 apartmentai, 
štymas, 2 aukštų trobėsis, 2 apart
mentai', krautuvė. Dailus kampas 
125x125. Brokeriai visai nepageidau
jami.

Rašykit į Naujienas, 
1789 So. Halsted St., Box 660.

MŪRINIS KAMPINIS NAMAS, 
4 fletai ir tavern, arba mainysiu į 
privatišką namą,

5959 So, Carpenter.

PARDAVIMUI TAVERNA su pra- 
perte ir ekstra lotas šalia. Šokių 
svetainė, valgomas kambarys ir vir
tuvė dėl veselijų ir kitokių paren
gimų. Kaina labai prieinama. Yra 
išdirbtas biznis per 20 metų. Par
duosiu dėl senatvės. Atsišaukite lai
šku. ♦

1739 So, Halsted St.,. Box 656.

PARSIDUODA pigiai mūrinis na
mas; 3x5; 6x4; 1x3, pečiais šildo
mas, — lengvai pasidarai pragyve
nimą ir dirbtuvėn neinant, Matulis, 
2118 Evergreen,

Parduosiu 6 flatų namą. Su refre- 
geratoriais, ” štymu apšildomi, neša 
gerą rendą* Parduosiu pigiai iš prie
žasties mirties, su mažai cash. Nerei
kia R. E. agentų.

840 ĮVest 66th street 1
po 6 vai. vakare, J lubos,

■"i...... I" ■ ||■ '!■ |>Iii,»iiriww.ii>i, ,■

For Rent x

PARSDUODA bučernė ir groser- 
nė greitai ir pigiai iš priežasties li
gos.
1739 So; Halsted Si., Rox 657.

RENDON 40 akerių FARMĄ. Ren-' 
da 820 į mėnesį, 25 mylios nuoCfii- 
cagos. Laukai apsėti. Javus ir gy
vulius reikia pirkti.

Naujienos, 1.739 So. Halsted St. 
Box 661.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

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

6818 So. Ashland Avė.

MAX KOHN—Turim rusišką, tur
kišką tabaką. Pypkes, cigaretus, ci
garus. Kviečiame i musu krautuvę. 
1728 So. Halsted St, Tftl. Chnal 9345

.. IM
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Penktadienis, liepos 16,1937

Crawford avenue. Tai buvo pir
mas pasekmingas chicagiškės 
sporto komisijos surengtas pa
rengimas. Po kelių nepasiseki
mų, didžiulė minia, kuri susi
rinko piknike, buvo malonus 
vaizdas ir svečių ir rengėjų a- 
kims. Judėjimas buvo didelis 
prie baro, valgykloj, ir visuose 
kituose pikniko “departamen
tuose.”

Svečiai turėjo ir kalbėti, ir 
maršuoti, ir dainuoti, ir vaka
rienę valgyti ir atsakinėti šim
tus klausimų, kuriais juos bėrė 
pikniko publika. Vieni klausė, 
ar yra Lietuvoje toks miestas, 
vadinamas Ryga?; kiti, ar pa
žįsti mano broli, kuris gyvena’ 
ant Trakų gatvės, Kaune?, etc.

Piknike dalyvavo ir abudu 
seimo atstovai, A. Gilvydis ir 
Mečys Kviklys, kurių atvykimas 
Amerikon su sportininkais su
kėlė nepasitenkinimą pažangioj 
visuomenėj ir kai kuriose kata
likiškose organizacijose. Daly
vavo V. Alantas ir V. Augus- 
tauskas, ekskursijos vadas, su 
žmona.

Publikai taipgi pasirodė sklan 
dytojai, Jonas Pyragius ir Įeit. 
B. Ožkinis, kurie užvakar at
vyko iš konkurso, Elmira, N.Y.’

Pikniko programas susidėjo 
iš kumštynių, tarp trijų porų 
amerikiečių boksininkų, ir kal
bų. Po trumpą kalbą pasakė ek
skursijos vadas, V. Augusitaus- 
kas ir A. Gilvydis. Pirmasis 
sveikino Amerikos jaunimą ir 
dėkojo už prielankumą sporti
ninkams. Antrasis kalbėtojas 
perdavė “linkėjimus Amerikos

“Amerika ‘0. K.’, bet 
yra perdaug 
“Horyjap” 

rfi-

Sportininkai skundžiasi, kad 
negauna progos nei 

pasilsėti
Skundėsi vienas! iš Lietuvos 

sportininkų, kurie dabar vieši 
Chicagoje:

—Viskas Amerikoje ant dide
lės skalės, viskas “O. K.”, bet 
man nepatinka vienas dalykas: 
Amerikoje perdaug “horyjap.”

—Anksti rytą reikia “hory
jap” keltis iš lovos; eini praus
tis — ir vėl “horyjap”; sėdi 
prie stalo pusryčiams — turi 
“horyjap” valgyti, kad neatsi
likti nuo kitų; eini prie telefo
no — turi “horyjap” kalbėtis, 
kad kitas neužkalbintų; išva
žiuoji automobiliu -L “horyjap” 
kad nepasivėlintum pietums ar 
vakarienei; bandai kalbėtis su 
amerikiečiu, — tas “horyja'pi- 
na,” kad viską pasakyti vienu 
kvapu; eini gulti — ir vėl “ho
ryjap,” kad rytą galėtum “ho
ryjap” atsikelti. Viskas “hory
jap, “horyjap” ir “horyjap”...

—Kodėl amerikiečiai taip 
“horyjapina” aš nežinau. Mes 
Lietuvoje “nehoryjapiname,” 
vienok viską, kas reikia, pada
rome.

Sportininkams ir kitiems ek
skursijos nariams “horyjapinti” 
prisėjo ir sporto piknike, kuris 
Įvyko trečiadienį, vakare, Vy
tauto Darže, prie lllth ir

“Pirmyn” kviečia 
Naujieniečius 
piknikan

Chicagos lietuyių choras “Pir
myn” kviečia naujieniečius į sa
vo pikniką, kuris įvyks šį sek
madieni, J.efferson Miškuose.

Pirmą choro pikniką toje vie
toje dangus smarkiai sulijo, tad 
choras bando antrą kartą, tikė
damas, kad dabar gal turės dau
giau laimės, negu pirmiau.

Pikniko programas susidės iš 
baseball rungtynių tarp trijų 
chorų, konkursų ir dainų. Visi 
naujieniečiai, kurie pirmiau da
lyvavo choro piknikuose, Jef- 
fersone, gerai žino, kokie jie y- 
ra linksmi ir įdomus.

Lošimai prasidės apie 1 vai. 
po pietų. Pikniką galima ge
riausiai pasiekti važiuojant 
Central avenue gatve iki “Cald- 
well Reserve,” kur randasi miš
kelis vadinamas Jefferson miš
ku. Prie kelio bus pakabinti 
ženklai, kurie parodys, kur rei
kia suktis.

šįvakar choro repeticija
Šįvakar, 7:45 P. M. Walter 

Neffo salėje, 2435 South Lea-1 
vitt Street, įvyks reguliarč “Pir 
myn” choro repeticija. Choro 
nariai prašomi būtinai atsilan
kyti, nes valdyba turi padaryti

Įcelis svarbius pranešimus. Cho- 

lietuviams nuo giminių Lietu
voje ir Lietuvos vyriausybės.” '

ran kviečiami ir visi studentai, 
Jprie dabar atostogauja ir tu
ri/ daugiau liuoso laiko, negu 
mokslo metu.

Pirmynietis.

Alui neužtenka 
geltonps spalvos 
ir putų

-- - - ----
Reikia ir tam tikrp “malonaus 

kartumo”. / 
v !y-. ' 

. J • ' •; ~~---- T“-"*
Federalis teisėjas John P. 

Barnes \ vakar paskelbė įdomų 
nuosprendį, kuris netiesioginiai 
paliečia ir visus alaus gėrikus. 
Nuosprendis taikomas dviems 
bankams, kurie įėjo į alaus 
biznį, nieko apie jį neišmany
dami.. -

Buvo . taip, ’ kad prieš kiek 
laiko Harris .p?ust and Sav- 
ings Bank ; ir I First National 
Bank of Chicago paskolino 
$400,000 Prima įręyving Com- 
pany bravorui', Northsidei.

Kadangi bravoras susidūrė 
su finansinėmis bėdomis, ir ne
galėjo skolos atmokėti, tai 
bankai perėmė biznį, o bravo- 
rininku paskyrė vieną Garnett 
Skinner, rekliamiriės agentū
ros vedėją.

Pasiryžęs kuo greičiausiai 
iškolektuoti bankų skolą, Skin
ner pradėjo, “ekonomiją”. .Gur
bai! numetęs bravoro naudoja
mas alaus formulas, Skinner 
sugalvojo savotišką būdą alaus 

gaminimui. Nudažęs vandenį 
geltonai ir pripylęs į jį milte
lių, kad skutimas putotų, Skin
ner tą mišinį pavadino alumi 
ir ėmė jį pardavinėti klien
tams. Bet ir neekspertai pa
stebėjo, kad mišinys neturi to 
“malonaus” kartumo, reikalin
go aluti, ir rezultatas buvo tas, 
kad bravoras prarado visus sa
vo pirkėjus. Skinner netik he- 
iškolektavo skolos, bet bravo
rui padarė apie pusę miliono 
dolerių nuostolių.

Teisėjas Barnes išnešė nuo
sprendį, kad bankai privalo 
bravorui nuostolius atlyginti.

Apkaltino Moteriš
kę išeikvojimu 
$15,000 banko pinigų

Federalis teismas Chicagoje 
apkaltino Mrs. Althea Ferne 
Dennis, 40 metų amž., išeik
vojimui $15,000 Lake Shore 
Triitst and Savings banko pi
nigų.

Prokuroras Thomas B. Hart 
liudijo grand džiurei, kad ap
kaltintoji pradėjo savintis ban
ko pinigus ir klastuoti kny
gas . apie šešis metus laiko at
gal.

Mrs. Dennis, kuri gyvena 
ties 921 Eastvvood avenue, bu
vo uždaryta Bridewell kalėji
me. Ji prisipažįsta kalta, bet 
atsisako pasakyti ką padarė 
su pinigais.

Lietuvos skautai 
atvyks Chicagon 
liepos 20-21
Viešės čia kelias dienas, dabar 

randasi Pittsburghe

Penki Lietuvos skautai, ku
rie pereito mėnesio pabaigoje 
atvyko Amerikon, dalyvauti 
,tarptautiniame skautų suva
žiavime (jamboree), Washing- 
ton, D. C., atvyks Chicagon 
apie vidurį ateinančios savai
tės.

Sportininkų ekskursijos na
rys, p. Mečys Kviklys gavo 
laišką nuo skautų vado, jau
nuolio Lauciaus, kuriame jis 
praneša, kad atvyks veikiau
siai apie liepos 20-21 d., ir vie
šės Chicagoje kelias dienas. K

Dabartiniu laiku jaunuoliai 
randasi Pittsburgh, Pa., kur 
vietos lietuviai šį sekmadienį 
rengia jiems sutiktuves.

R.

TĖVAS IR SŪNŪS 
ABU EINA NAUJIENŲ

PIKNIKAN!
RUGPIUČIO 8 D.,' 1937

SUNSET DARŽE
135-TH IR ARCHER AVENUE

Cicero Liuosybes 
Namo Apyvarta 
Padidėjo $500

CICERO. — Lietuvių Liuo- 
sybės Namo Bendrovė atlaikė 
pusmetinį direktorių susirinki
mą liepos 14 d.

Tarp kitko, buvo skaitytas 
pusmetinės apyvartos rapor
tas, kurį pagamino auditorius 
J. P. Varkala. Jis visus nu
džiugino pranešimu, kad šie 
pusmečio apyvarta padidėjo 
suvirs penkiais šimtais dole
rių. Tas parodo, kad musų 
įstaiga auga. Kreditas už tai 
priklauso direkcijai ir visiems 
rėmėjams.

Direkcija visiVs prašo paro
dyti daug energijos, gero ūpo 
ir dalyvauti piknike, kuris 
įvyks Dambrausko darže, Šį 
sekmadienį. Nėra abejonės, 
kad piknikas duos gražaus 
pelno. — D.

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

H

KURIA KROSNĮ — Darbininkai grįžo darban į 
Youngstown plieno liejyklą linksmi, kad streikas pasi
baigė. štai du plieno gamintojai kuria krosnį, kuri iš
buvo užgęsusi per keturiasidešinits septynias dienas.

VARŽYTINĖS CHICAGOS JAVŲ BIRŽOJE — Chi
cagos javų birža, skaitoma pasauliniu javų rinkos cen- ' 
tru, šią savaitę atnaujino užmirštą, 1890 metų paprotį. 
Pirmoms avižoms pasirodžius rinkoje, birža surengė 
varžytines ir pirmą vagoną grudų nupirko Frank A. 
Jost (No. 2) nuo DanieL Rice and Company spekuliantų 
firmos. VaržytJinėfms vadpvavo Kepin įth S. Templeton, 
(No. 1) biržos viršininkas. Avižos parsidavė po 49 cen
tus už bušelį. ’ Acme Photo

ŠIAURINĮ AŠIGA
LĮ —i Mihail Gromov, žy
mus sovietų lakūnas, ku
ris vakar baigė kelionę iš 
Maskvos į Ameriką per 
šiaurinį ašigalį.

UŽ NEBŪTUS SUŽEIDIMUS — Iš kairės dešinėn: 
advokatas Bcn Short, gynėjas, ir adv. Murphy O. Tale, 
Dr. A. B. Rotche ir George N. Wesh, Chicagos krimina
liame teisme, kur jie yra teisiami už bandymą iškolek
tuoti nuostolius iš apdraudos bendrovės už sužeidimus, 
kurie visai neįvyko. Bylos svarstymas eina prieš teisėją 
Schwaba.

NEILGAI TRUKO — Kai filmų artiste June Lang ir 
Hollywoodo aktorių agentas Victor Orsati susituokė, 
tai jie labai mylėjosi ir karštai pasibučiavo, pasiryžę 
laimingai gyventi iki grabo lentos.” Tai buvo gegužės 
29 d. Bet atėjo liepos 15, ir laimingoji pora persiskyrė ir 
nuėjo į teismą perskyrų reikalauti. Acme Photo

ALIMONIJA ARKLIAIS — Viršuj, Mary Patricia 
Marš Furst, apskričio teisėjo Oscar Nelson teismo kam
baryje, kur vyko jos vyro Willianv Henry Furst divor- 
so bylos svarstymas. Teisėjas vyrui suteikė perskyras, 
o žmona priteisė pasidalinti su vyru turtu alįmonijai. Ji 
tą padarė, dovanodama vyrui penkis lenktynių arklius.

Moteriškė yra “Marš” Saldainių fabrikanto duktė.

MIRĖ —George Gersh- 
win žymus Amerikos kom
pozitorius ir pianistas, ku
ris šios‘savaitės pradžioje 
pasimirė Hollywoode, Ca- 
lifornijoje. Pernai jis kon
certavo Chicagoje. Velio
nis . daugiausiai pagarsėjo 
modernistine * kompozicija 
“Rliapsody in Blue.”

KERŠTAS — Chicagos policijos seržantas James 
Fanning parodo kaip Henry Hundreiser bandė nušauti 
už grotų įkalintą jaunuolį John Ardelean, kuris išgėdino 
ir subadė jo devynių metų dukterį. Kairėj, jaunuolis 
parodo kaip jis puolė paloviu, kad ištrukti nuo Hund- 
reiserio revolverio kulkų. Acme Photo




