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Japonija Siunčia 
Ghinijon1OO,OOO 

Kareiviu 
u 

-

Chinijos valdžia neleidžia japonams išlip
ti Tsingtao uoste. Chinija prašo kitų val- 

bių įsikišimo.

Viltis taikos išnyko, sako japonai
v “ »

- - ------------------- ■ ' f

SHANGHAI, liepos 16. — Galimybė Japonijos ir Chinijos 
karo padidėjo abiems pusėms skubiai siunčiant savo armijas 
į ištikusių susirėmimų apielinkę.

Japonijos karo vadovybė jau įspėjo savo šalį, kad viltis 
taikos jau visai išnyko ir kad pradžios didelių mūšių galima ti
kėtis “bile valandą”. \

SHANGHAI, liepos 16.—Pa
tirta, i kad vakar į Tsingtao, 
svarbų šiaurinės Chinijos portą 
Shantung provincijoj, atplau
kė lydimi karo laivų laivyno 
tjransporto laivai su Japonijos 
armijos divizija.

Chinijos valdžia atsisakė lei
sti japonams išlipti Chinijoje 
ir dėlei to .pasidarė labai įtem
pta padėtis. khd dė-

, lei to japonai , užgrfebst . Tsing
tao. Japonijos kard laivai te
bėra uoste, laukdami instruk
cijų iš Tokio.

Tsingtao yra svarbus uos
tas ir ge-ležinkelių centras, pir
miau priklausęs Vokietijai.

/

Ja-Į Chiniją plaukia 100,600 
ponijos kareivių.

NANKJNG, liepos 16.—Chi
nijos valdžia gavo tikrų žinių, 
kad penkios^ Japonijos divizi
jos, susidedančios iš 100,000 
kareivių, dabar yra kelyje į 
Chiniją.

Juos gabena virš 30 trans
porto ir prekių laivų. Daugu
ma tų kareivių bus išsodinti 
šiaurinėj Chinijoj, kur nuo lie
pos 7 d. eina veik nepasiliau
jantys susirėmimai tarp japo
nų chiniečių, o likusi dalis ar
mijos bus išsodinta Korėjoje 
laukti tolimesnių įvykių.,
Chinijos armija irgi phruošta.

PEIPING), liepos 16. — Ke- Y
turios rinktines Chinijos ar
mijos divizijos stovi, Hopei 
provincijoj, pasiruošusios ka
rui, kuris gali prasidės už 24 
valandų. Mūšių paliauba baig^ 
sis šeštadienio vakare,

Japonija šaukia atsarginius.
TOKIO, liepos 16

su Chinija daranties neišveng- 
tinam, Japonija pradėjo šauk
ti prie ginklo atsarginius ka
reivius. Daugelis jų dirbo

Amerikos firmoms Japonijoje. 
Trigubai sustiprinti policijos 
rezervai pastatyti saugoti amu
nicijos dirbtuves, laivynų . jar
dus ir viešuosius triobėsius. 
Karo, laivyno ir vidaus reikalų 
ministerijos dąro • paskutinius 
pasiruošimus mobilizacijai.

Prie’ užsienio ambasadų, 
ypač Chinijos, yra pastatytos 
didelės sargybos. Tąįpjau sau
gojami ir ., Tokio įgyvenantys 
10,000 chiniečių. , }

Eina Chinijos ir Japonijos 
derybos.

PEIPING, liepos 16.—Tient- 
sin eina labai svarbios dery
bos tarp Chinijos ir Japoni
jos išsprendimui šiaurinės Chi
nijos krizio,. kurios atneš Chi
ni j ai karą ar taiką.

Susirėmimai prie * Pėiping 
apsistojo, abiems pusėms atsi
traukus iš susirėmimų apielin- 
kės. Bet abi pusės koncentruo
ja kareivius toliau nuo PeL 
ping ir ruošiasi galimam ka
rui. \

Karui

”

ORĄ afe
Chicagai ir .apielinkei fede- 

ralio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, galbūt nepasto
vus; biskį vėsiau po piet.

2 vai/ po piet tempe- 
Miicagoje buvo 90°.

Saulė teka 5:28, leidžiasi

Vai

Iii

PASTORIUS NUŽUDĘS MOTERIŠKĘ — Viršuj, ba
ptistų pastorius C. Ę. Newton iš Pittsfielid, III., kuris pri
sipažino nužudęs savo, gražią parapijdnę-meilužę Mrs.. 
Dennis Kelly iš Paris, Missotiri. Newton yra vedęs ir 
turi du vaiku. Išsivežęs moteriškę automobiliu, pasto
rius ją užmušė ku j u ir įmetė į upę.

Acme Photo

v.

Kunigas prisipažino Smarkus mušis ore
nužudęs moterį

16.
Dr. 

prie 
Kuli

Chinija prašo signatorų 
įsikišimo.

WASHINGTON,' liepos 
— Chinijos ambasadorius 
Wang šiandie atsikreipė 
valstybės sekretoriaus
prašydamas Jungt. Valstijų ir 
kitų signatorų devynių valsty
bių sutarties įsikišimo į dabar
tinį Chinijos-Japonijos Ęrizį.

To paties buvo pareikalauta 
ir iš kitų 14 valstybių, kurios 
yra pasirašiusios, ar tik lai
kosi bendros Chinijos sutar
ties, kuri užtikrina Chini j ai 
neliečiamybę. (Tą sutartį yra 
pasirašiusi ir Japonija).

Pasak chipiečių japonai yra 
sukoncentravę Peipjng apies- 
linkėj 20,000 kareivių ir 100 
lėktuvų.

. Nors ir Chinija ruošiasi ka
rui ginti savo kraštą, bet . ji 
kartu deda visas pastangas ka
ro išvengti ir taikiu budu iš
spręsti kilusius su Japonija 
kivirčius. Todėl ji ir kreipiasi 
į tas valstybes, kurios laidavo 
Chinijos neliečiamybę, nors 
Japonija, nebodama tos sutar
ties, jau senai grobiasi Chi
nijos žemes ir nors Chini j ii 
ikišiol dar 
pagelbos ir 
liečiamybę

PITTSFIELD, III., liepos 16. 
— Baptistų kunigas C. E. 
Newton, 51 m., po ilgo kaman
tinėjimo prisipažino nužudęs 
savo drau’gę ir parapijonę 
Mrs. Dennis Kelly, 45 m. iš 
Paris, Mo. Jos lavonas su su
daužyta-. galva pereitą antra7 
dienį buvo išgriebtas iš Mis- 
sissippi upės ir tuojaus nuo
žiūra puolė ant kunigo, su ku
riuo ji palaikė intymius ry
šius ir smarkiai jį gynė, kada 
jo parapijoj kilo nesusiprati
mai. Kunigas vistiek pralaimė
jo ir buvo priverstas išsikelti 
į čia. ' '

Suimtas kunigas ilgai gynė
si, bet įrodymams prieš jį vis 
didėjant ir ypač radus kuni
go įduotus podukrei nužudyto
sios moteries pinigus, kunigas 
prie žmogžudystės prisipažino.

Jo pasakojimu, ji į)asiruošė 
pabėgti nuo savo vyro ir pa
prašė jį ją išvežti. Išpardavu
si savo turtą ir susirinkusi 
$1,950, ji su juo išvažiavusi. 
Bet pavažiavus jis sutikęš ją. 
nuvežti tik iki kito miesto. Ji 
gi reikalavusi, kad ir. jis su 
ja bėgtų. Tarp jų iškilęs bar
nis, kurio .pasėkoj jis ją už
mušė kuju ir jos' lavoną įme
tė į upę.-Po to jis pašiėmė jos 
pinigus ir sugryžo namo, iš
skalbė savo kruvinus drabu
žius ir ‘ sudegino jos .daiktus, 
kuriuos jis turėjo aųtomobi- 
lyv

Re to jo garaže rasta iškas- 
I . ' I
ta. duobė. Iš to spėjama, kad 
jis ruošėsi nužudyti taipjau ir 
savo žmoną ją garažiuje 
laidoti. .

rirš'.- Miadrido
MADRIDAS; ; liepos 16 

Vakar ; virš Madrido 
smarkus ^ mušis ore tarp suki
lėlių ir^ldjąlistų lėktuvų, ku
riame iš ubiejųt pusių dalyvax 
yo apie 100 lėktuvų. Mušis Iš
tiko r lojalistų lėktuvams nu
skridus bombarduoti sukilėlių 
pozicijas ir tęsėsi tik keliolika 
minučių. MuŠy 6 sukilėlių ir 
vienas lojalistų lėktuvai liko 
nušauti. Visi sukilėlių lėktuvai 
buvo italų gamybos. K •;

ištiko

16.' MONROE, Mich., liepos
— 50 žmonių išliko nesužeisti 
Majestic teatre, vėtrai su lie
tumi ir perkūnija nuplėšus tea
tro stogą ir jį nubloškus ant 
gnosernes skersai gatvę. Dide
lių nuostolių pridaryta elek
tros kompanijai ir mieštas pa
skendo tamsoj. Turėjo užsida
ryti ir naktį dirbusios dirbtu
vės. ' ‘

pa-

negavo mažiausios 
užtarimo jos ne

laidavusių . valsty-

Degina laukus
MASKVA, liepos 16. — Bol

ševikų laikraščiai rašo, kad 
“kolektyvių ūkių priešai” de
gina laukus Ukrainoj ir Kry
me ir kad “Trockio šaika” su
gadino šimtus tonų geležinke
lių darbininkams skirto mai
sto.

UŽMUŠTO JI—Mrs. Den- . 
nis Kelly, 45 metų, Paris, 
'Missouri gyventoja,, kurią 
nužudė baptistų pastorius 
C. E. Newton. Jis dabar 
yra įkalintas Pitsfielde, III.

Darbiečiai smarkia 
Anglijos politiką 

Ispanijoje
LONDONAS, liepos 16. — 

Užsienio reikalų ministeris 
įspėjo atstovų butą, kad Eu
ropa įsivels į karą, jei su
smuks nesikišimo į Ispaniją 
politiką. . .

Gindamas savo kompromisi
nį nesikišimo planą, kurio dar 
nėra priėmusi nė viena valsty
bė, Eden tvirtino, kad Euro
pa žinanti, jog -karo pavojus 
žymiai padidės, jei Ispanijos 
neutralitetas žlugs.

Bet nežiūrant šių ministerio 
bauginimų, darbiečiai aštriai 
smerkė jo planą, ypač sutiki
mą pripažinti sukilėliams “ap- 
rybotas” kariaujančios šalies 
teises. Darbiečių vadas Cle- 
ment, R. Atlee atvirai kaltino 
Edeną už pasidavimą fašistams 
ir patiekimą neteisingo ir pa
vojinga plano, kurio tikslas 
yra Vokietijai ir Italijai padė
ti nugalėti Ispanijos valdžią. 
O kaslink paties neutraliteto, 
tai fašistinės valstybės niekad 
jo ir nesilaikė ir atvirai tą 

‘“neutralitetą” laužė.
Bet Anglijos konservatoriai 

vis dar žaidžia “neutralitetu” 
ir džiaugiasi nors tuo, kad nė 
viena valstybė jų patiekto pla
no nėra griežtai atmetusi.

Franci ja priėmė planą 
“svarstymui”.

Paryžius’ liepos 16. - 
Franaij a su didęlijtt iiendru pri 
ėmė naująjį Anglijos planą iš
laikymui Ispanijos neutraliteto. 
Be't priėmė jį tik “principe”, 
kaipo “pagrindą tolimesnėms 
deryboms”.

VĖL PERSKRIDO 
ATLANTIKĄ

FOYNES, Airijoj, liepos 16. 
— Didelis Anglijos hydropla- 
nas Caledonia atskrido per At- 
lantiką iš Newfoundland salos.

Tuo pačiu laiku ' Amerikos 
hydroplanas Clipper III per
skrido Atlantiką iš Airijos į 
Newfoundland salą.

. Tai buvo antras abiejų hy- 
droplaųų skridimas per Atlan- 
tikąA^

Dėl apdrąudos ban 
dė sudeginti savo 

vaikui
PIIH.ADELPHIA, Pa., liepos 

16. — Albert R. Knight iš 
Lansdowne, buvęs turtingas 
aliejaus kompanijos viršinin
kas, liko areštuotas už bandy
mą sudeginti savo) tris dukte
ris, tikslu iškolektuoti $120,000 
apdraudę ant jų gyvasties. 
Namas apdegė, bet vaikai iš
liko gyvi. \

Senatoriaus Robin
son kūnas pašarvo

tas senate 
• . • / L

Vokietija atgavo da
li Silezijos

BERLYNAS, liepos 16. — 
Vakar Vokietija formaliai at
gavo priklausančią jai dalį Si
lezijos, kurią ikišiol valdė tau
tų sąjungos komisija. Kita da
lis Silezijos teko pilnon Len
kijos nuosavybėn. »

Manoma, kad pirmiausia tą 
pajaus Vokietijos Silezijos žy
dai, kurie praras savo teises, 
kokias .turėjo tautų sąjungos 
komisijai valdant ir pasiliks 
tokiais pat beteisiais ir perse
kiojimais, ' kokiais yra visos 
Vokietijos žydai.v

Paliuosuos dirbusius 
prie kanalo kalinius

MASKVA, liepos 16. — Sta
linas išleido dekretą, kuriuo 
busią paliuosuoti tie 55,000 ka
liniai, kurie atliko patį sun
kiausi darbą prie pravedimo 
Maskvos-Volgos kanalo, j Uni
joms įsakyta parūpinti jiems 
darbą, o 'policija turės duoti 
geležinkelių bilietus ir išmokė
ti po 500 rublių.

Pasmerkė mirčiai 
Scottšboro negrą

‘ ... 1 L

'DECATUR, Ala., . liepos 16.
— Negras jaunuolis Clarence 
Norris trečią -kartą liko pa
smerktas mirčiai neva už iš- 
gedinimą dviejų baltų margai
čių traukiny ties Scottšboro.

Bus vėl paduota apeliacija j 
augšČiausįjį šalies teismą, ku
ris , jau tris sykius atmainė 
nuosprendį Scottšboro negrų 
bylose.

WASHINGTON, liepos 16. 
— Senatoriaus John Taylor 
Robinson, demokratų vado se
nate, kūnas šiandie liko pa
šarvotas senate, kut įvyko 
tradicinės senato apeigos mi- 
ruąiems senatoriams.

Rytoj ’ kurias’ ’bus išvežtas^ -pa* 
laidojimui į Little Rock* Ark.

Prezidentas Rooseveltas laiš
ke vienam senatoriui aštriai 
išbarė tuos kongresmajius, ku
rie nepaliauja viešai svarstyti 
įstatymdavystės reikalus kada 
dėl senatoriaus Robinson mir
ties yra nutraukti kongreso 
posėdžiai. Jis taipjau griežtai 
pareikalavo kongresą pravesti 
augščiausiojo teismo reforma
vimo bilių dar šiame kongre
so posėdyje.

150 sužeista gasoli 
no gaisre

lie- 
150 

ištikus

ATLANTIC CITY, N. J., 
pos 16. — Daugiau kaip 
žmonių liko sužeista 
visai eilei eksplozijų Pure Oil
Co. sandelyje. Eksplozijos pa
leido daugiau kaip 50,000 ga
lionų degančio gasolino, kuris 
išsiliejo gatvėmis per visą 
lią. Dauguma sužeistųjų 
ugniagesiai.

my-
yra

Gryšta sužeistieji
GAĘTA, Italijoj, liepos 16.

— Ligoninės laivas Gradisca 
sugryžo iš Ispanijos sU 800 
sužeistų Italijos kareivių. Jie 
liko sužeisti* kariaujant suki
lėlių eilėse šiaurinėj Ispanijoj
— Bilbao fronte.

■_________No. 167

MARŠALAS BLUE- 
CHER ĄREŠTUO-

‘ " TAS?
Bolševikai areštavo ir turtin

gą, sovietų rašytoją.

RYGA, liepos 16. — Gauto
mis čia žiniomis, Maskvoje li
ko areštuotas turtingas sovie
tų rašytojas Boris Pilniak, per 
kelis metus buvęs Hollywoode. 
Jis yra kaltinamas už plagia- 
rizmą. Pilniak yra autorius 
knygos “O.K.”, kurioj yra pą- 
šiepiama Amerika. Tą knygą 
sovietų presą pasmerkė.

Diplomatai taipjau yra susi
rūpinę likimu maršalo Vasiii 
Bluecher, vyriausio komanduo
tojo Rusijos armijos Siberijo
je. Jis prapuolęs gryždamas į 
tolimuosius rytus iš Maskvos, 
kur jis dalyvavo pasmerkusia
me mirčiai maršdlą Tuchačev- 
skį ir septynis generolus karo 
teisme.

Manoma, kad maršalas Blue
cher liko areštuotas slaptosios 
policijos GPU, kuri dabar valo 
tolimuosius rytus nuo visų 
Stalinui neištikimų elementų 
ir kuri, kaip oficialiai paskelb
ta, sušaudė ten jau toli virš 
200 žmonių.

Gal šiandie baigs 
ieškojimą Amte

lia Earhart
~ ■ ---------- Į_____ M

■ 'HONOLULU, liepos 16. — 
42. lėktuvai nuaJektuv.ų l.aivo 
Lexington jau trečią dieną 
stropiai ieško prapuolusios Pa- 
cifiko vandenyne lakūnės Ame- 
lia Earhart ir jos navigato
riaus kapt. Fred Noonan. Bet 
jokio pėdsako neužtikta, nors 
buvo aplankytos veik visos sa
los toj apielinkėj, kurioj ma
noma ji galėjo prapulti.

Kadangi, viltis ją rasti gy
vą visai išnyko, nes vandenyj 
ji negalėjo tiek ilgai laikytis, 
o ir salose jos nesurandama,. 
tai ieškojimas rytoj veikiausia 
bus visai nutrauktas ir prie 
ieškojimo prisidėję laivai gryš 
j savo bazes.

Madride trūkstą 
maisto

LONDONAS, liepos 16. — 
Esamomis žiniomis, Madridui 
trūksta maisto, nors jo yra- 
užtektinai Valencijoj ir rytinėj 
Ispanijoj. Vargas yra tame, 
kad nėra kaip pristatyti tą 
maistą Į Madridą. Traukiniai 
nevaigšto, o trokai yra užim
ti gabenimu kareivių. Be to 
ir gazolino trūksta.

.LIEPOS'IR
RUGPJŪČIO
SEKMADIENIAIS

Žuvo 5 lakūnai
NAUJIENŲ..
RAŠTINE
BUS UŽDARYTA¥

RYMAS, liepos 16. — Penki 
armijos lakūnai liko užmušti 
naktiniuose manevruose dide
liame bombonešiui lėkįuvui su
dužus nusileidžiant.

GHERBOURG, Francijoj, L 
16. — Prezidento sūnūs Frank- 
lin Delano Roosevelt Jr. laivu 
Empress of Britain atplaukė 
į čia kartu su savo žmona, 
buvusia Ethel Du* Pont, pra
leisti Europoj “medaus mėne1- 
sį”.

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

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

TELEFONAS CANAL 8500

NAUJIENŲ
ADMINISTRACIJA.
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LIETUVOS ŽINIOS JUOKAI
Skaudi nelaimė 

Pagėgiuose
TRUMPOS PASTABOS

Išsisuko iš nelaimes

Vienam jponui čigonė \prisi- 
piršo “tikrą teisybę atsalti” 
Ji paėmė jo raiiką ir ėmė drož
ti: ‘ ■ ..

KAUNAS. — Birž. 20 .d. 
“Liet.-Agos“ fabriko 14 darbi
ninkų ekskursija iš Kauno 
sunkvežimiu vyko į Klaipėdą. 
Apie antrą valandą ryto. Pagė
giuose autobusas, lenkdamas iš 
Rambyno grįžtančius dvirati
ninkus, atsitrenkė šonu į me
dį. Darbininkai Liutkevičius ir 
Vilčiunas sunkiai sužeisti. 
Liutkevičius po7 valandos Pa
gėgiuose mirė, o Vilčiunas pa
guldytas Tauragės ligoninėn.

šoferis, ištikus nelaimei, pa
bėgo ir pasislėpė.

Pažymėtina, kad tas pats 
sunkvežimis tarp Jurbarko ir 
Smalininkų suvažinėjo stirną 
(ožį) ir ją paėmė sunkveži
miu.

Ekskursija į Klaipėdą nebe- 
vyko, o grįžo Kaunan.

Savo laiku laikraščiuose, bu
vo rašyta, kad Palangoje pa- 
haikinta Meilės alėja. Teko pa
tirti, kad dėl tos priežasties 
šiemet Palangon daug kas ne- 
bevažiuosią.

*
“Kaune jau pradėtas mau

dymosi 
dienas 
kai“.

sezonas. Prieš kelias 
prigėrė du darbinin-

* , '

nusiskųsta, kad vago-

— Tamstos gyvenimas ir 
ypač mirtis nieko gero nežada. 
Tamsta busi nudurtas, išskros
tas ir į gabaliukus supjausty
tas ir net suvalgytas...

Ponas išsigando tokios tei
sybės, kad net plaukai atsisto
jo. Bet jį iš tos baimės išva
davo staigi šviesi mintis: “Juk 
aš su kiaulės odos pirštinė
mis”.

VIESULO GRIAUNAMAS 
KLUONAS UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ

Vilkaviškis—šiomis dienomis 
čia buvo ne tik šių bet ir ke- 
lerių paskutinių metų didžiau
sia kaitra. 14 vai. termometras 
pavėsyje rodė iki 33° C. šili
mos. Pavakare per Vilkaviškio 
apskritį perėjo didelis viesulas, 
kuris keliose vietose sugriovė 
keletą trobų. Baltrakio kaime, 
Gižų valsčiuje, vieno gyvento
jo viesulo griaunamas kluonas 
užmušė to paties kaimo gyven
toją Kazį Plečkuną, kuris tuo 
laiku ten atvažiavo į vakaruš
kų ir kluonan bu‘vo įsivedęs pa
sistatyti savo dviratį.

Panašus viesulas kartojosi 
ir kitą dieną po pietų, miškuo
se išvartydamas daug medžių, 
o kaimuose apdraskydamas dau
gybę stogų. į

l ..  ........

GRAŽIAI SUTVARKYS 
TAUEPTĘ.

ANTALIEPTĖ. — Pastaro
siomis dienomis pradėjo tvar
kyti Antalieptės miestelį. Bus 
gražiai sutvarkyti visi trobe
siai. Be to, bus išvesti šaligat
viai.

Džiugu, kad nuostabiai gra
žią gamtą turįs Antalieptės 
miestelis, turės ir gražią iš
vaizdą.

Iš KVC VALDYBOS PASI- 
/ TRAUKSIĄ DAR DU 
1 NARIAI.

KAUNAS. — Teko sužinoti, 
kad KVC vyriausioje valdybo
je vis dar nepasiekiama kon
solidacijos: aktyvistai nesuta
riu su seniais ir nuomonių skir
tumai esą taip dideli, jog iš 
KVC valdybos pasitrauksią 
dar du nariai.

Vidurvakarių Premjera 
Amkino Prezentuoja 

“Paryžiaus Komuną” 
Žavingas spektaklis tų dienų, 

kai Paryžius pasipriešino 
dviem imperijom.

SONOTONE 
66 E. Van Buren 

AIR CONDITIONED
Nuo vidurdienio iki vidurnakčio 

25c iki 2 P. M,

T A I S O M 
IR DENGIAM
NAUJUS■

STOGUS
ATLIEKAM VISUS BLĖKORIŲ 

DARBUS 

s.c.
LESNIAK

1802-66 W. 18-ta Gat.
TELEFONAS CANAL 0569 

Apskaičiavimai dykai—kainos že„ 
mos. Darbas garantuotas.

X,.,..,.. , -r,™ -. ' '   -—.——Z

Buvo
nuošė restoranuose nesama Bi
rutės ir Vytauto vandens. 
Traptaut. vag. b-vė aiškinasi 
tuo, jog pakanką jau ir to, 
kad jų vagonuose yra Lietu
vos alus, o vandens jie pakan
kamai 
nūs.

Iš nuogos savo rankos 
nas sužinojo visai kitokias 
venimo perspektyvas.

po
gy

■ '} • . r ■ ; ■ -r- i ( ■ ‘ ;

.Pranešimas
Pinigų Taupytojams

SIMANO DAUKANTO FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSO
CIATION O F CHICAGO direktorių susirinkime AKĮ 
birželio 23, 1937 nubalsuota-mokėti ................  KB/
diVidėndų ant visų taupymo skyrių. Dividendas
išmokamas LIEPOS PIRMA DIENA. /vSP

Kviečiame lietuViįis taupyti pinigus šioje bendrovėje, kur inde- 
llai iki - $5,000.00 Z

L' ■ . .' .. .■■? u ' 0"

per Vedėtai Savings and Loan Insurance Corporation, Washington,
C. . '

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

, taisymo ir statymo naujų namų. •
Dėl informacijų kreipkitės į

■■

INSURED

Victor Bagdonai
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.
3406 SOUTH 6921 SOUTH
HALSTEp ST. WESTERN AVĖ.

Yardę 3408 Hemlock 5040 
...... . į Iin,,,.,.,,, ,

Mrs. Anelia K» Jarusz 
Physical Therapy 

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

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir t?t. 
Moterims ir mer
ginoms 'patari
mai dovanai.

ADVOKATĄ!•
K. P. G U GIS

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

Telefonas Boulevąrd 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

• pagal sutartį.

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 vat vakAro 
Rezidencija:

8939 SęUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutarti.

DrTe. MAKARAS
10758 S. Michigan Avė. 

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

gauna ir paš kaimy- tetu- 
vilio-

|it:di:rai. Savinos
iE r
WEST CERMAK ROAD

Telephone CANAL 8887

AND LOAN 'ASSOCIATION
OF CHICAGO

Neapgalvotai
— Ar matei ką nors 

maus g^yi^ų parodoje?
— Ne, tik tavo brolį su žmo

na.

įdo-

Gyvenimo žinovas.
Vienas jaunas vyras, 

rįs mažas pajamas, ėmė 
ti išpuikusią merginą. Jos mo
tina sako jaunuoliui: “Tu tu
rėsi daug dirbti, kad galėtum 
jos ranką gauti!” O jos tėvas 
pridūrė: “O dar daugiai? tu
rėsi dirbti, kai busi, jos ran
ką laimėjęs!”

BEN J. KAZANAUSKAS, Rast.
r

COAL

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

2400 WEST MAD1SON STREET.
Vai. 1 iki 3 no pietų, 6 iki d vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas brunswičk 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevąrd 1401

1,000 Durų
5xX panel eglės durys — Geriausios, ko
kias pinigai perka.—Pirkit daug dabar.— 
Reikia išsikraustyti iš vietos.1 Tikras barge-r r s $9.25Reguhare v j
$4.50 vertė ............ ....... ™

o Building MateriaI Liųūidators
SOUTH-EAST CORNER

22nd St. and ASHLAND
OPEN ALL DAY SUNDAY

NES JŪSŲ 
SVAJONĖS , 
APIE NAUJA

SKALBIMO 
MAŠINA 
IŠSIPILDĖ

KAINA 
nupiginta net

$20.00

Su Liepos 15-ta kainos vėl pakils ir bus kaip seniau.
X ““ *7

Nežiūrint ką jos vartojo skalbimui, didžiuma moterų vi
sados svajojo, kad kurią nors gražią dieną jos galės tu
rėti MAYTAG.* JUMS ta diena jau atėjo! Dabar galite 
gauti naujutėlę Maytag skalbyklę už kainą kuri -jums su
taupys $20.00. Bet nelaukite 'ilgai. Gali būti vėlu. Pa
demonstruosime jūsų namuose — už dyką.

Lengvi Išmokėjimai

FURNITURE C O M PA N Y
310 W. ROOSEVELT ROAD

Phone: SEEley j760

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OF1SAS IR REZIDENCIJA 

430U So. Fairfield Avė 
Tel. Lafayette 8016

Norėdami Geriausios A N G L LES
Visuomet Kreipkitės i

WESTERN COAL & SUPPLY CO.
4916 SO. 1VESTERN AVENUE

TELEFONAS PROSPECT 3400
J. MOŠCIPAN, Prezidentas. PATARIMAI DYKAI

... ■''' . -.■> ... x .. .v........

Eudeikis I

C ' ' *- t y ' V . . '•’«

; ' I.AIDOTL VIV UIREKTORIUS '

John
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

NAKTp ■
Visi Telefonai YARDS1741-1742 

4605-0^ So. Hermitage Avė. 
4447 hŠbuth Fairfield Avenue 

pM’ LAFAYETTE 0727.
4 ...I .___ <__ _________________ _____ < _________________ ______

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
• . . I /; ,i ; - ... .... , . ..

Cl koplyčios visose
I Chicagos dalyse

.... '1
Klausykitė mūsų Lietuvoj radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. vakarį) iš W.' H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

s, . f v; P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI Jg

Chicagos, 
Cicero

Lietuvių 
Laidotuvių ^gĮĮ 
Direktorių;' 
Asociacijos

i U ......... ... ....

S ’Vvi.

3319 Lituanica Avenue

Ambulance
Patarnavi- 

k mas D jeną 
■ ir Naktį

* TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

> S. P* MAŽEIKA ” Yards H39^ 
Phone Yards 1138

J. LI ULEVIČIŲ S
4348 So. Galifįrnia Avenue /‘Phone Lafayette 3572

A, MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevąrd 4139

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

3354 So. Raiste d
P. J. RIDIKAS

Street Boulevąrd 4089

1646 Wcst 46th Street
I. J. ZOLP Phone Boul. 5203

Phone Boulevąrd 5566

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

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

__ .*-4 f.. ■ : . ... . -H ..  »__________________ __ __ . . .   i . .

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

i..iA ii. į, f'iliiM., 61 i fi* 4 ■ j) I...  ■ .    

f JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Weštern Avė; Phone Virginia 0883

Telephone: Boulevąrd 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

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

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Roorn 1230

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

AKIŲ SPECIALISTAI

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas,

• jūsų garantavimas. 
Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevąrd 7589

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai_____

Doctor Manikas
, PHYSICIAN-SURGEON . r H 

’ 4b70 Archer Avenue
Tel. Viginia 1116

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

Birž., Liepos ir Rugp. nebus valan
dų popiet;- bet bus nuo 10 iki 12 r. 
-i----------------------------------------------
Tel. Boulevąrd 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St,

CHICAGO, ILL. (

KITATAUČIAI

DR. 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 G iki 8 
Nedėliomis pųgal sutartį. ,

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
■Draugijos Nariai.

Ofiso Tel. Boulevąrd 5913

DR. BERTASH 
756 Wešt 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį 
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107
• » ■■■■■■ „1,1, > » !■!! ■ I Ii... A*!...

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So., California Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Sega!
x OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

DR. J. SHINGLMAN
K4 TIK SUGRĮŽO 

— iš —
Medicinos Mokslo Seimo, Atlantic City 

Praktikuoja 30 metų 
Reumatizmas ir širdies Ligos 

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

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

Ofisas 4930 West 13th Street 
Cicero, III.

________ __________



PRANEŠIMAS!■i

Didelis susiktfmšimap automo
bilių patikrinimo stotyse.

šeštadienis, liepos 17, 1937

Nubaudė 111
automobilių
savininkų

Policija jau pradėjo gaudy
ti gatvėse automobilius, prie 
kurių neranda automobilių pa
tikrinimo raštelių-stikerių. Kad 
ji visai gyvai tuo klausimu yra 
susirupinusi, netenka abejoti, 
nes per ketvirtadienį — tik 
vieną dieną sulaikė šimtą vie- 
nuoliką šoferių. Jie visi nubau
sti po $2.00.

Turimomis žiniomis Chica
go j e yra apie 242,000 automo
bilių savininkų, kurie dar nė
ra davę savo automobilių pa
tikrinti.' Bet, šis policijos žy
gis, matomai, juos paveikė. 
Tai patvirtina tas jų toks di
delis ketvirtadienį susikimši
mas automobilių patikrinimo 
stotyse. Tą dieną tų stočių dar-

bininkanas teko labai subruz- 
ti. Per vieną valandą jie iš
leido net iki 900 automobilių.
Antru kartu sugautus baus 

iki $100
Bet antru kartu sugautus 

šio įstatymo laužytojus baus 
teismas ir bausmė-galės būti 
nepalyginamai didesnė.^ Tais 
atvejai^ galės nubausti net po 
$100, kartais ir teises atimti 
automobilių važinėti.

BIRUTE
Wfe-ll, it seems that Birutė 

cannot be at a standstill even 
in the summer. After a gay 
and an enthusiastic meeting 
lašt week, the members were 
warm and the thought of an- 
other beach party was inevit- 
able, and we could not resist 
it. So — our next outing is a 
splash in the cool bltte green 
waters of the Green Lake Pool. 
It will be in the form of a 
picnic also, as the outskirts 
of this pool is a cool green 
refreshing wood.ATSILANKYKIT Į

Aidžiausia vartotų karų 
lota CH'ICAGOJ

gerų vartotų karų 

Išpardavimas 
ŠEŠIŲ MĖNESIŲ 

PATARNAVIMAS
GARANTUOTAS

OUR CAKS ARE PEDEGREED
Chrysler Airflow “37”
6 Paeažierių .......................
Chrysler Custom Imperini 
“37” 9 Pasažiėrių ..............
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 Roadstėr 
Chrysler Sedan

^MOKĖJIMAS 
KAIP

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 

............. v$145.00' 

............... . $165.00 
.............J $165.00 

............... $175.00
TAIP ŽEMAS, 

$5.00.

ISLAND 
MOTOR COMPANY 
7131 Stony Island Avė 

Vadovaują 
CHRYSLER-PL YMOUTH 

Dyleriai.

We are inviting our friends 
and members to participate in 
this gathering and have a 
good time vfith us. This will 
be held on July 24th at 4 P.M. 
Those members and friends 
who do not know the location 
rnee-t at 95th and Western af 
4:00 P.M. ISHARP and you 
will find your kind friends 
ready to assist you in getting 
to the right place.

Bring along a good lunch, 
bathing suit, and yourself that 
is all that 'is necessary. I would 
suggest a camera būt, I do 
not assure you there will be 
enough sun, or whether or not 
the moon will c(ome to your 
assistance is not assured. Al- 
thoi/gh it would be nice to get 
a moon bum’for a change.,.pt

Bring along all your friends 
and enjoy every minute of this 
exciting event. This iš not a 
lake where . we have to swim 
with the fish, būt the clear 
cool water of a large pool. How 
can anyone resist?

Till we meet at the Splash—
Aldona Gulbin.

CLEANER^

Išpardavimas r

STONY

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTI N lt

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

O
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■r 

i

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

31'

PINIGAI LENGVA GAUTI IR 
LENGVA ATMOKĖTI

GediminasBuilding 
&Loan Association

4425 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 
Siūlo pinigus ant pirmų morgičių, su leng
vais atmokėjimais per ilgą laiką su mažu 
nuošimčiu, ant jūsų namų Chicagoje ir apie- 
linkėje.

JOŠEPH C. ENCHER, President 
ROSE ENCHER, Secretary 
Phone LAFAYETTE 8248-8662

NARYS FEDERAL HOME LOAN BANK.

Reikalaukite DEGTINES

MUTUAL UQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yarda 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

Tom Ta1#
2 Metų 
senumo

NAUJIENOS, Chicago,', III.
................... . ■ ...............................................................................................

I > . ■ • * •■;,» ą - ■ l

iJ.Two p,i■ Policininkai pralai- Tifs Marųuette Par- (f= 
mejo antrą ataką . i;Ax.lir-n nort;A IIjueju auu 4 atuną k IjAf11Vpę nyb 
prieš miesto valdžią Lietuves vagie

— nes Protą
'  . . . L . . . ' ‘
216 policininkų ir ugniage

sių, sulaukusių 63 metų am
žiaus, antrą Jtartą pralaimėjo 
teisme bylą prieš/ miesto val
džią. Jie teismo prašė išduoti 
draudimą prieš miesto valdžią, 
kad ji negalėtų paleisti nuo 
pareigų policininkų ir ugnia
gesių prieš jų sutikimą, pen
sijos amžiaus sulaukus.

Teismas jų reikalavimą pa
tenkinti atsisakė. Tokiu, budu 
jų kova pralaimėta. Jie ape
liuos į valstijos aukščiausįjį 
teismą. •

Miesto teisėjas Joseph B. 
Hermes vakar įsakė teisnicf 
proto ligų gydytojui Dr. David 
Rotman ištirti protą 39 metų 
lietuvės Anne Dagis.

Moteriškė buvo pašaukta, 
teisman vakar rytą, po arešr 
to užvakar naktį. Policija su
ėmė Dagienę', kai toji ėmė svai
dyti plytgaliais į langą savo 
vyro alinės ties 2959 West 
63rd street. Dagienė gyvena 
adresu 6223 South1 Troy avė.

"KYLA”A A. A PAVOJINGA >
mus paraišČiui' pritaikinti bu pilnu pa- 
Btikčjimu! ;

'UlaHlikinSs pančiakos^ diržai, braces,

KIEKVIENOS
RŪŠIES

/
Tiktai moksliškas paraištis tinkamai jums | 
pritaikintais pagal skirtingą kylos rušj 
jums tikrai padčs. Vengklte nemalonu-Į __________ .......
mų. Atsiduokite i patyrusio Experto pa- pažeistiems, čeverykąi tiems, kurių są 
raiščio pritaikintojo rankas. Ateikite pas 1 **'nariai nesveiki.

“Specialistą! Dirbtinų / 
Kojų, Rankų, Diržų

Visiem Sudarkymam
I VYRAS IR MOTERIS
| PRIŽIŪRĖTOJAI

Chicago Orthopedic Co., 183 W. Lake St
ARTI PRIE WELL8 STREET

Progress Krautuvėje
DIDIS

JULY CLEARANCE

ir kitokių namam reikmenų ( 
Sučėdijimai 40%

1937 metų mados Frigidaires 
arba YVestinghousc Refrigeratorįai

193j7 $150.00 Gibson Refrigeratorįai po 
' ' ‘ \

$175,00 Grunow Refrigeratorįai po

$129.00 Sparton Refrigcratoriai po 

$125.00 Norgc Refrigcratoriai po .... 1

$98.00 Pernaujinti Refrigcratoriai po

$114.50 
S109.50 
$128.00 
$ 79.50 
$ 75.č0 
$ 64.55

Ir keletas kitų genį pernaujintų refrigeratorių 
sumažinta kaina iki .   $ 49. 50

■ • _ s * . ■ » i . ’ ’ ‘ š ,

Imame senus Refrigeratorius į mainus ant naujų. 
Duodame didesnę nuolaidą negu kitur.

KACfRAUSKASlI
ARTISTU

ačeratzsko 
kurortas yra arti 
Michigan ežero 
graži-tinkama vieta

A*tosV©^q^ 
Del aiškumo ar vietos 
rašyk arba važiuok 
Pel’er Kacer 
Lake Shore 
County Road 
Beverly^hores, 

Indiana

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

J. KALEDINSKAS, Vedėjas

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

Cicero Taksų Mokėtojų 
Dėmesiui!

Jęrry J. Vįterna, Cicero taksų kolektorius, praneša, 
kad taksus už nuosavybes — esančias Cicero Mieste— 
galima bus užmokėti Miesto Salėje, prie 25 gatvės i/59 
avenue, Cicero,

t.

Tiktai Iki Šeštadienio, Liepos 24,1937
JERRY J. VITERNA, KOLEKTORIUS

KAINOS 
PRIEINAMOS

11111111111111^

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni j j gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
j j skaityti?

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

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ją ir nesibijo teisybę skelbtiy

Žmonių mulkiątojus ir apga$ 
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.
, Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio,
Kainuoja tik $2.00 metams

Adresas toks:

“KELEIVIS
■ *

253 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

PILSEN
VALYKI JŪSŲ SIENAS IR VUDVORKĄ—SU

PILSEN
KWIK KLEAN

PINIGŲ GRĄŽINIMO GARANTIJA. 
PAS JŪSŲ MALEVOS AR 

GELEŽIES DYLERI.

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI MUSŲ SPULKOS NARIAIS

Už praeitų metų indėlius 
MUSŲ NARIAI GAVO..............

Dėl informacijų 
ATVAŽIUOKITE BILE PIENĄ 

arba pašaukite
CANAL 8500

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND 
SAVINGS ASSOCIATION

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

NAUDOKITE A M m
VAISTUS, kuriuos Įj jllM| I 11

PARŪPINO ■ ""

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb bb
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakykite nuo

NII)fl!ABORATffllES,E
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas

• 2555 West 69th Street 
Telefonas HEMLOCK 0318. 

Chicago, Illinois.
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Sutacriptlofe ftateei
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UKMkynia
Chicago Je—paltu:

Metams ....._____ ....._____
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Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei

Entered as SedOrid Olas* Matter 
March 7th 1914 #t thrt Post Office 
pf Chicago, III. ūrtdef the #ct otf 
March 3rd 1879. 
...................... ....., , . .

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

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

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

. 8c 
____ ___  . 18e 

MČnesfūi _________________ _ 75c
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 

paltu:
Metams _______________ - $5.00
?ušei metų  2.75

rims mėnesiams 1.50
tMems mėnesiams — 1.00
Vienam mSnesini .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams * $8.00
Pusei metų 4.00
Trintis mėnesiam#    2.50 
Pinigas reikia siųsti'paėto Money 
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neduotų pagelbės fašistų val
džioms, nes ta paJgelba tik 
paskatintų jas dar smarkaiu 
rengtis karui.”

1R GEGUŽIUI BLYNELIS 
NUO SMETONOS?

Metai Karo.
Šiandie sukanka lygiai metai laiko, kai prasidėjo ar

mijos generolą, fašistą ir klerikalą sukilimas prieš teisė
tą, žmonių išrinktą Ispanijos valdžią.

Pradžioje sukilėliams labai sekėsi, nes jie turėjo ge
rai' išlavintą kareivių — Afrikos matftTte ir svetimsalią 
legioną, ir ją pusėje buvo milžiniška dauguma regulia
rios armijos karininką. Be to, sukilėliams pristatinėjo 
ginklus Italija ir Vokietija.

. Respubliką gynė paskubtomis sudaryta milicija iš 
darbininką ir miesčionią, menkai apginkluotą, nemokan
čią karo amato ir neturinčią patyrusią^ karo vadą. Tik 
herojiškas Ispanijos darbo žmonių pasišventimas išgel
bėjo respubliką nuo fašistą užkariavimo.

Per pirmuosius penkis mėnesius sukilėlių vadas gen. 
Franco laimėjo daug pergalių šiušiuose su respublikos 
milicija. Jo maurai ir legionieriai priėjo prie pačių Mad
rido vartų, užėmė rytinę dali Ispanijos nuo Viduržemio 
juros iki Atlantiko pakraščių šiaurėj e/ įsitvirtino Moro- 
ke ir Balearų bei Kanarėlių salose, atkirto šiaurines Is
panijos provincijas nuo Francuzijos sienos.

Antrame pusmetyje stambiausi fašistą laimėjimai 
buvo Malagos užėmimas pietuose ir Bilbao užkariavimas 
šiaurėje, autonominėje baską žemėje.

Seniai aišku, kad Ispanijos sukilėliai dabar tiktai 
tiek laimi, kiek jie gauna pagelbos iŠ Mussolinio ir Hit
lerio. Pradžioje šitie du fašistą diktatoriai siuntė sukilė
liams ginklus ir techniškus karo ekspertus, bet vėliau jie 
ėmė siųsti Ispanijon ištisus savo armijos pulkus. Pilieti
nis karas pavirto tarptautiniu karu, kuriame svetimų ša
lių fišistiškos valdžios stengiasi užkariauti Ispaniją.

Šita ginkluota fašistą intervencija ėjo per mėnesių 
mėnesius, pridengta permatomu “nesikišimo’' šydų. De
mokratinės šalys šitą begėdišką fašizmo smurtą pasyviai 
toleravo.

Metams praėjus, sunku įspėti, kuo tas karas pasi
baigs. Ispanijos respublikos pasipriešinimas darosi stip
resnis, nes ji jau-suorganizavo ir pralavino didelę žmo
nių armiją, kuri pajėgia ne tik gintis, bet ir pulti. Kar
tu Europos visuomenės opinija vis griežčiau nusistato 
prieš fašizmo agresingumą. Europos demokratija, gal 
būt, neleis Hitleriui ir Mussoliniui atvirai užpulti Ispani
ją, kai galutinai paaiškės, kad gen. Franco “nebeišve- 
ža." Jei dar italai ir vokiečiai butų priversti savo armi
jas iš Ispanijos atšaukti, tai respublikos pergalė butą už
tikrinta.

Europos demokratija iki šiol daugiausia bijojo, kad 
dėl Ispanijos nekiltą pasaulio karas. Fašistą valdžios ši- 
'ta demokratijos baime naudojosi ir, ją gąsdindamos, da
rė Ispanijoje beveik ką norėjo. Bet ta baimė dabar pra
eina, nes ir pačiuose Ispanijos mūšiuose fašistų kareiviai 
nepasirodė tokie narsus, kaip buvo manyta.

Demokratijos jėgos yra daug didesnės, negu fašiz
mo. Jeigu ji nebijos, tai fašizmas bus sutriuškintas -- 
Ispanijoje ir kitur.

- ■ >■ -

i*

M

PRIEŠ PASKOLAS FAŠISTŲ 
VALDŽIOMS

Anglijos ir Ffancuzijos pra
šomas, Van Žeeland (Belgijos 
premjeras) neseniai aplankė j* 
vairių Europos šalių sostines ir 
Ameriką, teiraudamasis, kokiu 
budu galima atsteigti normalius 
ekonominius santykius tarptau
tinėje prekyboje. Po Van Zee- 
lando atsilankymo Washingtone 
pasklido gandas, kad Belgijos 
premjeras pataręs Amerikai 
duoti stambių paškolų Vokieti
jai ir Italijai — tik tuomet, 
esą, tose fašistų valdomosiose 
šalys^ pagerės ekonominė būk
lė, o kartu su tuo pasidarys 
taikesnė ir jų politika ir jos 
liausis ginkluotis.

Vingiuota Europos Politika LietuvosjMauiienos
■ • ■ •»•*■ 1—1 • a 1 • 4-olilzii t7i cii rvm an o i at utEpIkt#

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
' . . ■ t • ' ’ •

“Keleivis” rašo,“ kad Lietuvos 
tautininkų valdžia nutarusi duo
ti “medalį'’ p. St. Gegužiui — 
už tai, kad jisai “pasidarbavo 
tautiškai idėjai” pereitame 
SLA. seime, kovodamas prieš re
zoliuciją apie demokratybės at- 
steigimą Lietuvoje. Medalis jau 
esąs atgabentas į Washington’ą, 
tik laukiama progos jį iškilmin
gai įteikti.

. ’ šiuo tikslu tautininkai ketiną 
šaukti patriotišką konferenciją 
šenadoryje, ir tenai p. žadei- 
kis, Lietuvos įgaliotas ministe- 
ris, prisegsiąs agnosėlį prie Sta
sio krutinės.

“šios vasaros pabaigoje/' 
skaitome '“Keleivyje,” '“mū
siškių fašistų ‘generalinis 
štabas’ šauksiąs Shenandoah> 
ryje konferenciją, kur busiąs 
nustatytas jų kandidatų 
‘šleifas’ ateinantiems SLA. 
rinkimams ir ta pačia proga 
p. Žadeikis užkabinsiąs St. 
Gegužiui Smetonos medalį už 
fašistinės diktatūros gynimą 
pereitame SLA. seime.” z‘
Tai gandai, apie kurių tikru

mą sunku spręsti. Bet mes a- 
bejojame, ar p. Gegužis sutiktą 
priimti tokį “garbes ženklą” iš 
Smetonos valdžios, Jisai veikia 
angliakasių unijoje, kuri vado
vauja C. I. O. judėjime ir eina 
ranka už rankos su pažangio
mis darbininkų srovėmis. Priė
mimas medalio iš valdžios, kpti 
sunaikino darbininką profesi
nes sąjungas Lietuvoje ir su
trempė demokratinę krašto kon
stituciją, labai pakenktų p. Ge
gužio vardui tarpe angliakasių^

Nesinori manyti, kad jisai ga
lėtą šitaip išsišokti. '

Antra' vertus, neatrodo tikė
tina, kad p. žadeikis neštą 
Smetonos medali i konferenėit 
ją, kuri svarstys SLA. kandi
datų sąrašą. Nes tai ir akliems 
parodytų, kad Lietuvos valdžia 
nori paimti į s'aVo kontrolę A- 
merikos lietuvių fraternalinę 
organizaciją, Lietuvos pasiunti
nys, tur būt, gerai supraiiįa, 
kad šitoks atviras fašistiškos 
politikos kišimas į SLA/iššauk
tą aūdrą protestą ne tik Susi
vienijime, bet ir visoje Ameri
kos lietuvių visuomnėje. P, ža- 
deikis, [rodos, visgi yra nekvai
las diplomatas.

■rlinui  ..........J IIe

Tikrai nežinia, ar Van Zee- 
land tokiam sumanymui prita
ria, bet Socialistinis Darbinin
kų. Internacionalas, išgirdęs apie 
tai, iškėlė protestą. Savo rezo
liucijoje, priimtoje birželio 24 
d. Paryžiuje, Internacionalo, 
vykdomoji taryba sako:

“Jeigu tokios yra p. 
Zeeland’o intencijos, tai 
dondoji taryba griežtai 
testuoja. Dabar, kai Hitleris 
ir Mus^olini, besiginkluoda- 
mi, pakliuvo j ekonomiuįus ir 
finansinius keblumus, suteik
ti jiems finansinę paramą 
reikštų gelbėti jų karingas ir 
teritorines valdžias. Vykdo
moji taryba stipriai įspėja, 
demokratinės; šalis, kad jo®

van 
vyk- 
pro-

PLETKV FABRIKUOTOJ AL ’

Vienas “tautiškas” leidinys 
Chicagoje paraše, kad užvestoji 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
forklozavimo byla' “nuėjo nie
kais”: kad teismas atsisakė pri
pažinti SLA. reikalavimų pama
tuotu ir leido auditorijai “per
siorganizuoti pagal federalj 
77-A ir B įstatymą/’

šitą žinią perspausdino kitas 
: “tautiškas" laikraštis • Brookly- 
ne, su pamokslu apie tai, kad 
tie, kurie užvedė forklozavimo 
bylą/’ veltui eikvoję laiką ir pi
nigus.”

Pasiteiravus apie tą Chica- 
gos Lietuvių Auditorijos bylą, 
paaiškėjo, kad aukščiais pami
nėti tų “tautiškų” laikraščių 
pranešimai yra iš piršto išlaužti. 
Teismas jokio sprendimo nėra 
daręs, taigi jisai negalėjo’ ir 
pripažinti, kad SLA. reikalavi
mas nesąs “pamatuotas.” Fer- 
klozavimo byla yra vedama to
liau.

Kai dėl Auditorijos perorga- 
nizavimo*,- tai peticiją Šituo rei
kalu yra įteikę keli individuali
niai bond-holderiai. Bet apie tą 
peticiją teismas da irgi nėra 
nieko sprendęs, nes jisai dar nė
ra jos svarstęs. Ir kažin ar ji
sai ją svarstys. ■

Kol kas, peticijos padavėjui 
dar nėra patiekę plajtO^įaip jie 
norėto Ąūditoriją perbrgkoiztK^ 
ti. Kol jie nepaduos plano, tol

(Tęsinys) r

. Etiopijos eksploatavimas
Taigi, italams reikės patiems i 

tuos turtus pirma susirasti, o 
paskui juos tik eksploatuoti, o 
jei rasti juos—tai jau reikia 
daug daug r pinigų pakloti. Be
rods, jau italai su vokiečiais 
yra sudarę‘j akcinę bendrovę, .' 
kas tai iš pelikių šimtų milijdi
nų lirų Etiopijos krašto tun
tams tirti. Bet tai įtik tirti, bet 
dar neeksnįoątuoti.Ir čia vokie
čiai pašisalcė," kad jie ^akcijas 
.grynais pinigais nepirksiu, o tik 
duosią, savo patyrusius mokslo 
vyrus specialistus, kurie knisi- 
nės etiopų amžiais išmindžiotą 
žemę. Vokiečiai savo specialis
tams mokėsią patys algas, o ita
lai šitai iškaitysią į akcijas. 
Vadinasi, italai iš vokiečių gry
no pinigo negausią^ o turėsią iš 
jų tik mokovus, patyrusius tam 
darbui žinovus. Bet ir čia ne
riša taip yra, kaip italai kad 

Į norėtų. Vokiečių šitie pamoky
ki darbininkai busią tik vokie
čių dispozicijos, vokiečiai pa
tys duosią Jiems nurodymus 
ir jie prieš vokiečius tik iŠ sa
vo darbo atsiskaitysią. Tai di
delės reikšmėj reikalas^Kas da- 
1 bar gali pasakyti, ar kartais 
vokiečiai, suradę kokius nors 
žemėje turto šaltinius, juos ne- 
nuslėps nuo italų geresniems 
laikams. Istorija šitokių atsiti
kimų nemaža žino. Jų būta daug 

i net rusų Urtėje, kuomet nuo 
| pačią rusų torių slėpė ir 
į mokslininkai^ anglai ir ameri
kiečiai, pagaliaus net tie patys

! ... V* • IDo '■

vokiečiai..
! Juo labiatį kad šita akcinė 
'vokiečių italą benedrovė suda
ryta arba daroma, tik Etiopijos 
krašto turtątoš 1 tiAb beit ne, 
juos eksploktbutt Eksploatavi
mui reikia 'kur kas daugiau pi
nigų. Kitų tūrtus įpratusi yra 
eksploatuoti yAnglij a. Briitą im- 
perijos kapitalas netoė^sta sve- 
jonėmls 'uzSli&tf ir ką nors tir
ti. Jis eina tenais, kur Jau vis
kas aiškus, kur biznis ijeabejo- 

i tinai seksiu Lai vokiečiai ..tiria/ 
iJie šiame darbe turi didesnio 
į patyrimo ik labiati išmokslininti, 
į ir lai tiria italą pinigais, U jau 
įtįkrą biznį darys anglas, Štai 
Idėlko tarp. Italą ir anglų, jati 
į eina' visokį^ džentelmeniški pa
sitarimai it susitarimai.

į . ' ! ■ '

Anglai Pavėlavo*
į Tie susitarimai kolka® suka- 
įsi apie Viduržemio jutasJ, Reika 
šias toks, kad anglai kaip pa
prastai pavėluoja, bet, iki šiol 
'iš, to pavėlavimo darė biznį. 
:Taigi ar dabar jie pavėlavo ir 
pražiopsojo italams savo laivy- 
■ ną pakankahiai' sustiprinus, kad 
•jis nelaimės atveju gali ang- 
jlams- sudaryti bereikalingų rū
pesčių. Juk, kiekvienas geras 
rimtoj b5^r|įš u benori turėti bet 
'kokių dar prirpuolamų rūpes
čių ir neraįnumų. Todėl anglai 
daro su italais tą džentelmeniš
ką sutartį, kuri kaip kam la- 

’baį nepatiko. Beit kas stiprus ir 
galįngas šiame amžiuje, tai jo
kių simpatįjų nepaiso. Lai jo- 

imis rUpindSi tie, kurie turi 
idėlko drebėti.
f Reikia manyti,, kad tose de
rybose buvo jautriai paliesti ii 
Ispanijos vidaus reikalai, o y- 
pač ispaną/ Maroko, kuriame 
i vokiečiai patylomis mėgina /įsi
galėti; o italai savo ruožtu is-

I j { .■ I ■

panų salosė. Bet labai galimas 
• daiktas,, kad visi šitie delikatni 
(klapsimai buvo visai tylomis ap- 
;eiti. Gudrus politikai, geri ; di-

plomatai, kartais moka pačius 
jautriausius klausimus visai 
nepaliesti, o jie jau savaime ri* 
tuliuojasi kartais iš visai ma-

Kodėl pasitraukia 
KVC valdybos 

nariai
n iii,*.** »

KAUNAS. — Iš KVC (Ka
talikų Veikimo Centro, kuris

žų vykių, iš kurių jie logingai nustato visą Lietuvos katali-
turi sekti.

Šitam ir yra šių dienų diplo
matija, kad opiu klausimu sta
čiai ir stačiokiškai neliesti, o 
liesti kartais gyvenimo eigai sa 
vaimjngai ritulitfOtis. Bet vis 
dėlto butų labai nepatikima, 
kad anglai pro pirštus žiūrėtų, 
kaip vokiečiai ir italai mėgina 
prie Gibraltaro įsigalėti. Nors 
kaip kas mano, kad Britų im
perijos prasidėjo smukimo era. 
Kad tasai smukįmas eisiąs ne- 
taip greit, Anglija jau ne be 
ta, kuri seniau buvo. Vargu 
šiokiems apeliojimams butų 
galima patikėti.

Anglams taip lygiai nemalo
nūs SS’SB įtakos įsigalėjimas 
čia ties Gibraltaru, kaip ir vo
kiečių.’ Pasirinkimo čia nėra. 
O jei vienų ir kitų tokia įtaka 
yra Britų imperijos interesams 
kenksminga, tai reikia mokėti 
apdariai ir apsukriai taip suk
tis, kad nei lapė, nei šuo nelo
tų.

Komunizfoas ir Valstybės

valstybinis 
valstybes

SSSR dėl

Rdkalai
Juk ir SSSR yra 

junginys su visais 
privalumais. Juk ir
Ispanijos įvykių, suka galva ne 
vien tik ideologiniais sumeti
mais. čia taip pat yra tam 
tikri Valstybiniai išskaičiavi
mai, kaip ir kitų valstybių, ku
ine liečia Ūkiškus ir militari- 
nius reikalus. Juk komunistai, 
pagal Savo organizacijos struk
tūrą ir savo prigimtį visų kitų 
ideologijų, išskyrus savo, ne- 
,ken^a<i W&i YjJto' ruatyti. kokiu 
jie inertimu ir, sakysim, atsį- 
dėjiiUU pas save naikina taria- 
muosiūš > trdčkistus, o kitaip 
įtariant, satb opoziciją1*

Gi ispaną vyriausybininkai 
kiekvieūanaė žifigsnyj e '. pabrė
žia, kad jiems rusiško komuniz
mo ideologija ir kovos metodai 
yra svetimi, nors ir giminingi. 
Nuosakūs Stalino standarizuo- 
tas komunistas gi ir savo ar
timiausius giminingų pažiūrų 
žmones naikina. SSSR lik dėka 
Jam tikrų politinių apy stovų 
ir išeinafit iš savo valstybės in
teresą pakenčia Ispanijoje šu- 
sidarusį bendrą frontą. Be| 
visai betenka abejioti, kad kaip 
tik šitasai frontas į laimės, tai.

kų veikimą) vyr. valdybos be 
prof. Pakšto ir dr. Maceinos 
pasitraukė dar ir dr. Skrup- 
skelis.

Pasitraukusieji' p. Pakštas 
ir p. Maceina yra KVC suva
žiavimo išrinkti, o dr. Skrup- 
skelis vyskupų paskirtas.

Vyr. KVC valdyboje dar li
ko konferencijos išrinkti': prof. 
Dovydaitis, O. Labanauskaitė, 
dr. Dielininkaitis ir 
rininkų” gener. sekr. 
tis; kiti KVC vyr. 
nariai yra vyskupų

Trijų KVC vyr. v-bos narių 
vienu metu pasitraukimas ka
talikų visuomenėje sukėlė gy
vą susidomėjimą ir įvairius 
spėliojimus. Aktingųjų pasau
liečių katalikų veikėjų pasi
traukimas iš KVC vyr. v-bos 

! aiškinamas nuomonių skirtu
mais. Esą, jaunieji katalikų 
veikėjai pasauliečiai neatsisa
ką minties reviduoti KVC ak
cijos dalykus, k. a. bažnytinių 
turtų administravimas, santy< 
kiai su kt. organizacijomis, 
ypač su jaunalietuviais ir tau
tininkais, o svarbiausia, jau
nieji katalikai nematą reikalo 
priešintis fakultatyvinės civil. 
metrikacijos įvedimui Lietu
voje. Ta prasme apie civil. me
trikaciją ir 
parašyta. Tačiau senojo nusi
statymo 
draugai pasauliečiai esą prie
šingo nusistatymo: visomis ke
turiomis priešintis civil. metri
kacijai, nekalbėt apie bažnyti
nių turtų administravimo re
formas, nepataikauti tautinin
kų organizacijoms ir t.t.

Atsiradę ir kitokių dalykų, 
dėl kurių jaunųjų katalikų vei
kėjų — reksizmo ar žosizmo 
šalininkų pažiūros nesutam
pančios su dvasininkų ir senų
jų katalikų veikėjų pažiūro
mis. Galimaš esąs daiktas, kad 
ir dar vienas ar du KVC v-bos 
nariai galį iš valdybos pasi
traukti. Bet jau ir dabar ka-

talikų visuomenėje, inteligen 
tų sluoksniuose, alntOSferi 
įtempta. Kai kas iš kataliki 
spėlioja, kad dėl tų priežasčii 
šiemet galinti būti sušaukt 
žymiai anksčiau ir KVC kon 
ferencija.

Katalikų inteligentų tarp 
apie tai dabar tik ir kalbama.

Tautiška ir katali 
kiška blaivybės 

draugija
KAUNAS. — Prieš kurį la 

ką buvo išvaikyta katalikų ž

pavasa- 
p. Valai- 
valdybos 

paskirti.

buvo

dvasininkai ir jų

katalikų blaivininkai pakrik 
Priežastis, kaip jie patys v 
liau sakė, nesusipratę narį 
— davatkos, kurios nieko n 
veikdavusios, o klausydavusi* 
tik kunigėlių žodžių. Kataliki 
kajai blaivybės d-jai nesjėg 
bant kovoti su alkoholizmu, a 
Sitado kiti iniciatoriai pr( 
Bagdonas, Pr. Giedraitis (s 
niau buvęs klieriku, bet įi 
mylėjęs ir paskui pabėgęs 
kunigą seminarijos ir susite 
kęs) ir kit. Jie mano, kad : 
vien davatkos gali blaivir 
Lietuvą, bet ir šiaip pilieči. 
Naujai blaivybės d-jai įstai 
jau esą paruošti. Rodos, k 
naujieji blaivininkai ir nau; 
ji d-ja žada būti tautiška. A 
kus konkurentas katalikų bl 
vininkams. Naujieji blaivin: 
kai leidžia ir savo reikalai 
ginti laikraštuką, kuriame k 
tikūoja senuosius blaivin: 
kus.

Vilniaus mokytojz 
apeliuoja

komunistai iš Maskvos diriguo
jami duos visai kitus nurody
mus. Bendro fronto reikalams 
taj yra pas komunistus tik ma- 

o ne

VILNIUS. — Neseniai \ 
niaus, Naugardėlio ir* Bals 
ges vaivadijos uždraudė a 
tinkamose vietose lietu1 
mokytojų sąjungos veikiu 
Tuose uždraudimuose buVo ] 
žymėta, kad duodama te 
apeliuoti į Lenkijos vidau#'i 
kalų ministeriją.

Tuo pasinaudodama Vilnų 
Lietuvių Mokytojų sąjuių 
valdyba šiomis dienomis ir 
siuntė vid. reik. nKnister 
Skladkovskiui apeliacijos * r 
tą.

nevras, kovos metodas 
principo reikalas.

(Bus daugiau)

Kauno mieste 13;' 
000 gyventojų

SBsmbi

jų peticiją bus be vertes. Dau
giausia, ką jos padavėjai galės 

i ja pasiekti, tai, gal būt, šiek- 
tiek sutrukdyti r forklozavimo 
bylą ir užtęsti':visą dalyką. At
rodo, kad jiems tai daugiausia 
ir rupi. , , 1

a ‘ ?. j*. iŠ .iv..

joje, yra statomas naujas didžiulis keleivinis laivas, 
kuris dabar tėra žinomas numeriu 552. Laivą stato 
Cunard White Star Line, kuri neseniai paleido apyvar
ton didžiulį jurų milžiną^ “Quęen .Mąry”4^ąt^asis^toi-; 
vūs btįs panašus ^“Karalienei”, bet ttūputi^di^nis- Tė- 
veikslas, trauktas Jolnf1 Brbwn and Company ‘ dirbtuvė
je, kur eina laivo statyba, ir parodo laivo šonų kons
trukciją* Laivas bus baigtas 1940 metais. (Sp.)

bki

KAUNAS. — Kauno miei 
ir priemiesčiuose yra apie 12 
000 gyventojų, iš jų Na u 
miestyje ir 'Senamiestyje a 
43,000 gyventojų, žaliakaln; 
— apie 45,000, Šančiuose 
apie1 21,000, Vilijampolėje 
apie 14,500, Aleksote — a 
6,500 ir Aukštojoje Panen 
nėję 
jy.

apie 5,000 gyveii

Paskirta dviejų s, 
valkiečių byla

KAUNAS.
Kariuomenės teismas,

Liepos 20
Kau: 

spręs pil. Maurušaičio ir G 
garausko bylą. Be ko kita ji 
du esą kaltinami ir vieno I 
vusio ministerio dvaro pade 
mu.

ŠEIMOS TRAGEDIJA

BirželioUKMERGĖ.
30 d. apie 16 vai. Ukmers 
m. Pilies g. Nr. 8, smogdarr 
peiliu sau į krutinę mirti) 
susižeidė ir tuojau mirė 
nas Laurinaitis, 30 mietų |a 
žiaus, laikinai 'ėjęs šoferio j 
reigas prie į Ukmergės gąis 
jįiės.\ ■ r

'■ ’ • - '■/ j*
Nusižudė, būdamas; nebl 

viame stovyje, susikivirčijęs 
savo žmoąa. , .
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Šeštadienis, liepos 17,1037

KORESPONDENCIJOS
^ ----- ■ - —  — — ... .--.... 

Kenoshos Margumynai
Svečiai Iš Chicagos Ir Gevelando. — Vaišės pp. 

Papalliąms. — SLA 212 Kuopos Piknikas, — 
American Brass Cortipany Trumpina Valan
das. ■

NAUJIENOS,-CHcago, Ui.
-T—r..I. .'.* .f.'.... ■ n-Myr.-ia , n , > . iii. n, ,'lr V,i,**, į.,, -r-, 

»kWdėf tai užėjo lietus. Ndfs Rietis ir visiems mandagiai ir 
pžttaibifluja.

P* Basčius, .^‘GrdCėries, <& 
’tets*, 4806 SVeiitik, ku
ris irgi savo klientus rūpes
tingai prižiūri. Kaip vienas, 
taip ir antras pristato užsa
kymus į namus ir už tai nię- 
ko neskaito. F-s Raščius taipgi 
yra haujiefnietis.

Dat turime ir A. Mockų, ku
ris rriums pristato duona. Jis

•■i -- rr r ~ ~ - *

adresu, 
Abravi- 
“bučei>

vaišingi

KENOSHA, WIS. — Birže
lio 27 d.* iš Chicagos atvažia
vo pp. Petras Balčiūnas SU 
žmona ir dukrele ir Nikodemas 
Abravičitis su sunumt Jie Su
stojo pas pp. Joe BartašiUs, 
kurie užlaiko alinę 
2427 52nd street. N. 
čius Chicagoje užlaiko 
n$".

Pp. Bartašiai yra
žmonės, ir kaip įmanydami 
svečius vaišino. Vėliau važiavo 
parodyti chicagiečiams Keno- 
shos miesto reginius, bevaži
nėdami po miestą, visi užsuko 
ir J. Martinio Real Estate ofi- 
san. Chicagiečiams Kenosha 
labai patiko: pagyrė, padėko
jo už vaišes, paspaudė ranką 
it iškeliavo namo. Pp. Barta
šiai su savo gražiomis dukre
lėmis linkėjo svečiams laimin
gos kelionės.

...........................................*

kalbėjo, linkėdami pp. Papall 
laimės ir pasišekimo, ir kon- 
silmonas J. Martin su T. Bi- 
lewicz, kuris prabilo rusų kaL 
boj.

Po vakarienės p. Stankus 
su Jankausku grojo įvairius 
šokius? 'Net seni, pražilę sVe^ 
čiai, ir tie šoko, o kiti links
minosi prie b^to. Svečių btfvo 
apie 150*,Iš Cidero, III., atvy
ko pp. Kavaliauskai; iš Cliica- 
gos — pp. Tipshus; iš Racine, 
Wis. — pp. Johnsen, Peik, Til- 
tin, Grūzdai su duktere ir p-a 
Jocius. Iš vietinių biznierių 
buvo pp. F. Paščiai ir J. Bar- 
tašius (kuris paaukojo butelį 
‘valstybinės’). ■

Šeimininkės buvo pp. M* 
vickienė, J. BražeVičienė, o 
gelbininkės: Ž. Naumczyk, 
dvyga Johnson iš
Florida (p-ų Braževičįų duk
tė, kuri dalyvavo vaišėse, at
vykusi Kenoshon porai mėne
sių atostogų); p-lė Lorraine 
Naumczyk ir Klara Papall, 
Prie baro buvo pp. F. Jankavr- 
skas, J. Mačulskis dr p. Savic
kio žentas. Puotos komitetą 
sudarė p. Gastyhska ir J. Bra- 
ževičius.

Jauniesiems buvo įteikta do
vana 
buvo 
savęs 
ačiū.

Sa- 
pa- 
Ja 

Altooiia,

Pagražino Alinę
Vieną grąžą vakarą užsukau 

pas p. Shimanauskius, kurie 
irgi užlaiko alinę ties 1361 52nd 
Street. Įėjęs Vidun net nuste
bau. Naujas baras, veidrodis; 
didelis naujas “ice box”; ant 
grindų naujas linoleum. žino
ma, pasveikinau, ir tuoj p. Shi- 
manauskas man valstybinės, o 
p. Shimanauskienė užkandos. 
Su mielu noru tą viską pri
ėmiau, tardamas didelį ačiū.

pinigais. Kaip temijau, 
viskuo patenkinti.- Nuo 
tariu visiems širdinga

negalėjau piknike būti, bet p, 
Povilanskas sakė, jog 'J, 

BartašiUs. paaukojo pUsdėžęl 
alaus ir butelį ‘^valstybinės*. 
Draugai turėty nepamiršti už
eiti paš p. Bąrtašių ir paro
dyti ^prielankumą už jo gerą 
širdį. Kaip sakos}, ranka ran
ką mazgoja.

Piknike darbavosi pp. F. 
Ra vatas, J. MasėlioriiS ir J.
Bučnis. Pastarasis dirbo, 
susižeidė rankos pirštus 
tUveje. Velijame kuo 
šiai pasveikti.

streoL Patarčiau visiems rertr 
ii savuosius* '

Chicago j
F-s F, Jankauskas vletię sa

vaitę laiko virėjo Chicagoje, 
pas savo tĄvdį ir sesutę, bu
vo ir pas artimus pažįstamus. 
Parvyko namo įvargęs, vie
nok pagelbėjo už baro pp. Pa
pall vaišėse, Jis irgi yra iiati- 
jienleiis,

C, IL Brase

Company 
dirbti po 
bet atiy- !

Ameircan Brass 
nuo rugpiučio pradės 
6 valandas į dieną, 
ginimas darbininkams bus pa
keltas 10%. Nuo liepos 4-5 
dirbtuvės darbininkai btiVo 
atostogose' (Viena gavaite-ap- 
mokėta), todėl miestas . buvb 
kaip apmiręs. Visi buvo išva- 
žinėję, tai į kitus miestus, tpi 
žuvauti, • ir 1.1. Kai jie sugrį
žo, tai vėl viskam atgijo.

Musų Biznieriai
Musų vietos < biznieriai, ku

rie pristatė Visas reikmenis 
pp. Papall vaišėms, buvo: p. 
Vladas Jakutis, kuris užlaiko 
“grooery* ir “meat markei* 
ties 2101 52nd Street, naujie-

URANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tek Republic 8402
POCAHOtfTAS Minė Rurt $7.40 
(gcfėenėd)' ...........  tonas
SMULKESNĖS $7 13
z Tonas .....

. .t rr— i • i- - L

SUDRIKO RAKANDU KRAUTUVE
3409-11 SO. HALSTED STREET

7 ' ' ■ ■ •

„ -.i ttl ,1 *, ■" ■! į , H.ltlt ». ....'-L... ». > „„t ...

Kis
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ERS!

<TION‘
Imgbiusi 
MEOWNERS!

■DM

Mes turim iš
sikelt iš šios

vietos

Didelis pasirinkimas rakandu už 
PRIEINAMAS KAINAS.

MbUU

Gražus dining room setai atpiginti po

. - Ant paveikslo $95.00.
FLEKTRlKINfiS LEDAINĖS po

.jst.-aam..

*48.00

*79.50
Skalbiamos, mašinos Tliof vertes $119.00 po *59.00

- 2,000,000 FEET 
OF FINEST LUMBER
PLYWOOD. P LAŠT E R BOARD, 
ROOFING, DOORS & PLUMBlHG

Kreipkit dėmes) į M MILŽINIŠKĄ STAKą ir Iš^ARDAVI^A geriau
sios kokybės Statybai Materiolo, koki galima gauti. Net jei ttevar- 
tosit ši materiolą Šiemet, tistiėn dpsimdka jis PIRKTI DABAR* Pa
lyginkit musų kainas — pažiūrėkit j reguliares kainas apačioj — ptt 
to pastebėkit rtitisų siūlomas siitaUpas! PIRKIT DABARtfl

ŽIŪRĖKIT Į MUSŲ KAINAS!

2% NUOLAIDOS, JEI ATSIVEŠIT ŠĮ SKELBIMĄ 
/U Į KIEMĄ.

.................-.. . -

Puikiausios, .visai naujos
2X4’S

No. 2 rttŠy if geresnėj, švarus, tie
sus stakas visų ilgių. Geltonoji 
pušis. Puikus pirkinys!

2% Jin. Pėda 
REGULIARĖ

$49.00 <5^
VERTĖ

Už 1,000 Lentų Pėdų

Svečiai Pas Martinus
Pas pp. J. Martin buvo at

važiavęs paviešėti vienai sa
vaitei p-os Martin dėdė iš Cle- 
veland, Ohio, Motiejus Jankau
skas. Pp. Martinai buvo labai 
patenkinti, kad Dėdė juos ap
lanke. Stengėsi kuo geriausiai 
jį vaišinti, kad Dėdė ir atei
tyje neužmirštų Kenoshos ir 
savo giminių.

Vaišes Sukaktuvių 
Proga

Liepos 11 d., Germania-Ame- 
rican Home salėje įvyko “Sur- 
prize party”, surengta pp. 
Walter Papalliams, kuriems 
sukako 35 metų vedybinės su
kaktuves. 2 vai. po pietų sve
čiai 
Apie 
stalų 
nant
viČius pranešė visiems daly
viams puotos tikslą. Palinkė
jęs jubiliantams ilgiausių me
tų, kalbėtojas perstatė p. Pa- 
pall ir p. Papallienę. Trumpai

Sulijo Pikniką
Liepos 11 d., Alfred. Parke 

įvyko SLA 212 kuopos pikni
kas. Susirinko pusėtinas būre
lis žmonių, kuris greitai išsi-

*■

DIDŽIAUSIAS SANDĖLIS 
VARTOTO S’I’ATYBOSl MATĖ- 

RIOLO CHICAGOJ 
2,000,000 pėdų ftftujo Ir vertėto 
statybos materiolo. Atsilankykit 
apžiūrėti it štišip'ažinti. Dufyš'— 
25c; Klevo lentos grindims—$10 
M. Stogams padengimai, elektrl- 
kinės ir pIumĮpngo.i fėikmeriėš.

Harvey Wrecking
(’om pany 

1701 WEST CERMAK ROAIi 
Tel. SEELEY 6761

■ •» » .t ■■ 1*1*1— li.fcl, ..II..,,

Jos.F.Budrik,l"ū
3417—21 SO. HALSTED ST.
^409 11 SO. HALSTED ST.

...... ..............i,,., ■ t iiįj --------------------

' : Nudriko radio programai:
• -.y.". ibb ■ /,-,<• . " ,V; '■ .■■■■■• ■ ‘

Panedėliais j Penktadieniais nuo 5:So v^J. valęft stoties W A AP—
920 •<.. ' / . >>.. <; y

Ketvirtadieniais iš stoties WHFC 1420 K. nuo 7 iki 8 vai. vakarė.
Sekmadieniais iš stoties WCFL—-970 Kil., nuo 7:30 vai. vakare*

111 hiuifctf.

PROSPECT FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
• ’ ■ . > “ • " 

• ■ . ‘ ‘  r , >1 M*aj„ 

111 ii 
Hiii-ilIlU- ll .Į.III.II..I

himi

pamažu pradėjo /rinktis.
6 vai., mergaitės dėjo ant 
vakarienę. Vakarienei ei- 
prie pabaigos, p. Braze-

Kelionei į Lietuyą
UČglį&r

tSSs:

BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS

Nuolatinis susiekimas

NEW YORK — 
KLAIPĖDA

(Per Gothenburgą, Švediją) 
Lasivų išplaukimai iš New Yorko

GRIPSHOLM ............ liepos 24 
KUNGSHOLM rugpiučio 19 
DROTTNINGHOLM rugp.' 26 
GRIPSHOLM ..........  rugsėjo 4

tSutaupysi pinigą pirkdamas 
r laivakortę ten ir atgal. 
t Reikalaukite musų bendros apie 
J Ižplięnę. brošiūrėlės ir kainoraščio< 
^tunativa nemokamą! pas, visus 
i sausų autortauotūs \ agentus1; arba 

y American Line
1*81 North Michigan Avenue 

Chicago, III.

‘ ........................ n i i' i iiiMb

Jūsų Sutaupos Dabar Yra Apdraustos
■ --- I- -■ -- - -■

.................................................... .T ii ia.n.i.1. i * ’.......ii'

............. m i.'
<i" «'■ II i H, Hnlli i 111» t ......... . ... ■■■■■■■—I—

;.......................... ■nMįii.iiiHu -’iinii iitįiiHiiiiii i.ii^a a»K*i.

INVESTUOK SAUGIAI šioj asociacijoj, kuri turi rekordą mokėjimo dividendų 
ne mažiau, kaip 4% metams, per pereitus 28 metus.

v \ 1

JEIGU JUM REIKALINGA PINIGŲ perfinansuoti arba permodėlM jttsą na 
mus, mes turim fondus rankose investmentui į tiesioginį mažinimą pir
mų morgičių paskolų, nuo 1 iki 20 metų.

ATSILANKYKI! ir leiskit mum. supažindinti tamstas su musų įvairiomis
Sutaupą Investmentę formomis

PROSPECT FEDERAL SAV1NGS and LOAN 
ASSOCIATION of CHICAGO

■ LAD. VACEK, SEKKETORIUs ..
CARTEKItroTA Ift i-filžIURiMA JUNGTINIŲ VALSTIJŲ VALDŽIOS

1751 W. 47th STREET
Telefonai: YARDS 3895

- 3896 .
3897

‘ V >• 
? • h > • , t

Kasdien nuo ;9 ryto iki 6 vakaro.
Antrad., Trec. ir Šeštad. iki 9 vOk.

OFISO VALANDOS
i • ik ■ -

r ............. - Į ■

i

1,000 DURŲ
5xX panel crISs 
<|urys— Geriausios.

kokias ninijpii pe,r- 
IcA. —r I’irklt drtuĮi 
dabar.—Reikia iS- 
sikraustyti iš vie
tos. Tikfiis Bittgč- 
nas.

Reguliare
$4.50 vertė

\

Tongued atld Groved 
1x6 LENTOS

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

100 Pėdų $2.70
Reguliarė ĄT
$42.06 Vertė »

Už 1,000 Lentų Pėdų
....................... . ........................................... ......--------------------------1..... ■ -

2,000 Rolių Pirmos Rųšies 
ROOFING

Absoliučiai Pirmos
‘ 90-sv. rolė. Reguliarė

vertė $2.35
Musų kaina
75-sv. rolė.

tė $2.15.
Musų kaina
15-sv. rolė.

vertė $1.15
Musų kaina tik 80c
Barrętt’s 14 ir 15 sv.
Roofjng Felt. $2.35

tik $1.00
Reg. ver

ti k $1.50
Reg.

Kokybės

PLYWOOD — Jliėi-ų Arktfšos ;
*4 Colio, Three Ply Fif l’šntelš^-Cėrtansids Galimos Gauti
4x6 Pėdų Mietą fiiektiothet Nesiūlyta šia */2 Kvad.
1*8 pAdq ..... Ka'na Pi2±L__jį C ps,la

ASBESTUS BACK WALL TILE
Kestšėby ir Mattįsoti iŠidrbystės gražiausių spalvų ir finišjų.
Reguliare kaina 65c kvadratinei pėdai. (Taipgi eap Kvad.
ir base stripsai pusdykio kainomis f) Virt, ir inaud. ■““4^ v Pėda 

r, .i.A. i.....          —. ..

ršhlplap
$0* 2 ir geresnės rųšies. jfoiekuo- 
tnei pirmiau nesiūlyta tokia žema 
kainai Nepraleiskite šio pirkinio!

REGULIARĖ
$50 <5 <3 Lentų

ČRATING LUMBER
Rtand New No. 2 Grade 

Reguliariai $38.00 vertės 1
Ui 1000 Pėdų .................. I

TVOROS IR VARTAI
Geriausias lįati- 

-’as Amerikos 
Rtl'Plieno ir Dra- 

įų a ptvėr i mas.
' m S 5 ** 6c vertės 

Lin'
|:::įgą!^g*^J Jį V pgda

PLIENO SASH
Geriausi Visai Nauji

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

VONIOS
Vertės iki KIEKVIENA

$18.00. .
GerišUšias Štdge Coating 50č ver
tės po 37č. galionui 5 gal. ke- 
nuo e._______ ______ . ________
Geriausi napji cviekai,
100 svarų bačkelė ............... SM*
Nattfi 7-ptfdų Cėdaf sttilpftt

Vida'its ir oro pusės rtišleva — 
VISŲ spalvų ~ $2.25 vettės 

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

rimas ir Decking. Pirkit savo 
kainomis. ‘ ,W i—IH I ne. Illlllll.il. ■! I* |l .■!■■■ fcl —

Naujos Cement-Fflled Steel Co- 
lunins. Iki 10 pėdų $3t25 vien

2x4, 2xG, 2x8
Dimension Lumber—Puikios tų- 
šies Hemlock, Naujas, švarus sta- 
kas. Visų ilgių. Visas sveikas me
dis. „
Reguliarė $^O-50 Už, 1.000

$37*50 “ Lentų
Veriė RgdU

GERIAUSIOS NAUJOS 
SCRERN OuoRš

VISU MIERU rt© Vienos

Geriausios Naujų Kombinacijų 
DURYS Viso didžio *4.95 
$7,00 vertės už, vien...... .

Naujos W1 x.L BOARDS
Visų mietų arkų- 
šuose iki 4x12 pėd 
Aukščiausios ko
kybės, 4c vertės, 
dabar nuostabiai že
ma kaina 
1l/2^ Kvad.

V Pėda

1NSUL1AV1M0 LENTA 
/ūsų atikui, garažui ir užpakali

niam 
Reguliarūs 

pfalejskit
ŠiO Pirkinio

gonkui.
4c Vertės L 
I'/*

Pėda

Geriausi Nauji Sash ir Rėmai 
Visų Miėfų Už rtiaŽ^ad kaip •/? 
kainos

Į w. i i; -r .j J....------oc.

LOGO ryšulių —Latb
RyšUHtrf ........   j2c

Lumbef Tfai’iers Geriaaatšm Hfo» 
vv ..... ...... $25 00 vienas

Vartotos Durys ........ Vienos £5c
Vartoti Sąsh ...........,.r yjflaąs t5c

\Vash Basins ........... vienas $1.00
, , .,.l t »■ ■■.. . ■ - .la w...,

Didelis Pirkias Miškui pjaustyti su IVaukesha Motorų, Pilnai Įren
gtas; $1.000 vertės tik už $200. Daug Kitų Ha r geruli

> Bldg. Moteriai Liguidators
SOUTH-EAST CORNER
22nd ST. and ASHLANO

................................................■■■......................... ' - - - • ' ■ ' .....-T- - -ę-^

OPEN ALL DAY SUNDAY į

Illlllll.il


V' k ■
*

NAUJIENOS, Chicago, III
i? g:—, '.y. "w. . .........Lj.ugeatf

iena Iš Dienos

Dr. W. Pas ir Mrs Pas 
Pagrįžo iš Atostogų

Pereitų šeštadiėnį, Liepos 10 
d. Dr. W. Pas baigė savo ato
stogas ir pagrįžo atgal prie 
kasdieninio darbo. Dr. Pas ap
leido Chicagą su mašina bir
želio 20 d. ir leidosi per De- 
troit, Mich. kur tęsė kelionę 
laivu iki Buffalo ir Niagara 
Falls. Iš ten , į "tūkstantį sa
lų” ir Catskill Kalnus ir pa
galinus į New Yorką. New Yor
ke jam teko dalyvauti Opto- 
metristų sueigoje ir kartu už
mirkti didelį kiekį akinių reik
menų savo dirbtuvei. Taipgi 
pasimatė su* daugeliu pažįsta
mų, nes Dr. Pas atbuvo savo 
intemo pareigas Columbus li
goninėje New Yorke. Aplan
kęs savo žmonos gimines New 
Yorke vyko pas savo brolį Vik
torų į Atlantic City, taipgi lo
šė golfą Ashbury Parke ir ma
tė garsiąją Coney Isląnd. Grįž
tant namo sustojo Washingto- 
ne, D. C. pamatyti baltdjį na- 

# mą ir naują pinigų kalyklą.
Paskiau traukė per Pittsbur- 
ghą, pro plieno liejyklas į 
Lorraine, O., ir atgal į Chica
go kur duona ir sviestas lau
kia darbininko.

tu turi, vaistinę antrašu 1747 
W. Chicago Avė., kur taip pat 
ir akinius pritaiko. Dabartiniu 
laiku kartu pas Dr. Pas dirba 
ir lietuviams gerai žinomas 
Dr. Kari Nurkaitis. Abu tie akių 
daktarai skelbia lyg susitarę 
"kas negali matyti, tegu pasi
mato su mumis”.

VBA

107tos, 
avenue,

Vaišins Viešnią 
Iš Lietuvos

Miškų prezerve, prie 
į vakarus nuo Kean
giminės ir draugai ‘ rytoj ren
gia privatiškas vaišes, pager
bimui jaunos viešnios - iš Lie
tuvos. Ji yra panelė Bernice 
Laurinaitis, atvykusi Ameri
kon tik kelias dienas atgal. Ji 
yra giminaitė pp. Jurgio Nor- 
bu'tų, 734 West 35th Street, ir 
gyvena pas savo tetą adresu, 
3307 S. Wallace Street. 
Norbuto sūnūs Andy yra 
bus akordionistas.

R*a-

Dr. W. Pas yra savininkas 
nuosavo akinių fabriko, kuris 
randasi antrašu 8519 Commer- 
cial Avė., So. Chicago ir kar-

Išsiėmė Leidimų
Vedyboms

Frank
Skopick,

Gavo
Perskyras

Barbara !
Thomas

Helen
Jakacki

Helen
shan

Estelle Pudark nuo Arthur
Pudark

Sazma, 39, su 
25

Agnės

Zagarinskas nuo
Zagarinskas
Jakacki nuo Charles

Pishan nuo . John Pi-

Praleiskite Vakacijas Indianoj!
PRIE GRAŽIOS CEDAR LAKE, IND.

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

Atvažiuokite ir patirkite patys. Kainos nebrangios.

CEDAR BEACH HOTEL
JOHN STAŠAITIS, CEDAR LAKE, IND,, Routc 41 to Cook, Ind.

Dykai “Picnic Grounds” piknikams ir išvažiavimams.

Kainos 
žemos kaip

M14.5O .
Išmo- j*

kčjimaL,jj*

See the PROOF that it ends “Cube- 
Struggle” ... Instantly releases 
Ice-Cubes from Tray—2 orą dozen 
at a titne ... does away wlth waste 

of melting loose under faucet!

• It*s in every ice tray, in every 
“Super-Duty” Frigidaire. Instantly 
releases ice-cubes from the tray—2 
or a dozen at a time. Yields 20% 
more ice by ending wasteful melt
ing under a faucet. This exclusive 
new Frigidaire feature, plūs Frigid- 
aire’s Automatic Tray Kelease . .. 
its capacity to freeze more pounds* 
of ice faster . , • and store 100% 
more reserve ice-cubes, gives you 
the greatest Ice-Ability ever known. 
See the PROOfT

FRIGIDAIRE IS MADE
ONLY BY GENERAL MOTORS v vv-v

NEW “ SU PER-DUTY” FRIGIDAIRE WITH THE METER-MISER 
GIVES YOU PROOF 0F ALL 5 BASIC SERVICES

For Compfefe Home Refrigeration

1. GREATER ICE-ABILITY

2. GREATER STORAGE-ABILITY

3. GREATER PROTE_CT-ABILIW

4. GREATER DEPEND-AB1L1TY

5. GREATER SAVE-ABILITY
Only FRIGIDAIRE has the

Cuts Current Gost to the 
Bone! See an electric 
meter prove it!

-Auna Maksimova, vaidi
nanti vieną žymiausių rolių 
vėliausiojoj 
filmoj 
kurios

Sovietų Rusijos 
“Paryžiaus Komuna”, 
rodymas Chicagoj pra- 
liepos 16 d. Sonotone 
adresu 66 East Van 
Street.

*

Nuteistas Beprotna
miu Už Sunaus Nužu
dymą,—Tėvas 
Pasikorė

teatre
Buren

Budriko Programas

Joseph Brazlovitz, 53 
Calumėt City gyventojas, 
kar pasikorė Cook apskričio 
kalėjime, kur jis buvo uždary
tas pergabenimui į ZMenąrd be- 

jprotnamį. Brazlovitz buvo pa
skelbtas bepročiu laike bylos,- 
kuri buvo jam iškelta už sū
naus Joseph Jr., 24 metų, nu
žudymą. < X

-Brazlovitz pasikorė, susisu
kęs virvę iš rankšluosčio ir 
matraso. Jis nušovė sūnų, kai 
susiginčijo su juo, parėjęs na
mo girtas.

Byt .vakare, t. y., sekmadie
nį, nuo 7:30 iki 8 vai., pasi
klausykite puikaus radio pro- 
gramo iš stoties WCFL., 920 
kil. Išgirsite gražių lietuviškų 
dainų, o ypatingai visiem bus 
malonu pasiklausyti harmonin
gos Budriko radio orkestro’s.

šiuos programus jau 8 me
tai leidžia Juozas Budrikas, ku
ris užlaiko, didžiausias lietuvių 
radio ir rakandų krautuves 
Chicagoje. Ypatingai pažymė
tina, kad jau atidaryta nau
joji Budrik Furniture Mart ra
kandų krautuvė, kuri yra'' vie
na moderniškiausių, 3409-3411 
S. Ilalsted st. Visiems pirkė
jams dabar duodamos dovanos. 
Verta atsilankyti.

Progress Programas

Ryt, Nedėldienį, ll^tą va
landą prieš pietį-btlš regulia- 
ris Nedėldienio radio progra
mas, kurį leidžia savo pastan
gomis Progress Furniture Com- 
pany Krautuvė, 3224 So. Hal- 
sted Street, šių programų iš
pildyme nėra vartojama rekor- 
dai-pluokštelės, bet ■ visuomet 
dalyvauja žymus dainininkai ir 
muzikai. Taip ir ryt bus pa
tiekta daug gražių ir mfeliodiš- 
kų dainų ir muzikos. Prie to 

•bus gerų žinių iš visuomeniško 
j u*dėjimo 'ir apie Progress 
Krautuvės prekyboj eigos. Da
bar proga susipirkti visokius 
namų reikmenis dideliu pinigų 
sutaupymu.

Jaunas jurininkas 
nusižudė sužeidęs 
dviratininką

C '

18 metų jurininkas Rudolph 
Barich, nuo 8938 Buffalo avė., 
vakar anksti rytą nusišovė, Už
sidaręs savo namų lavatorijo- 
je. šūvio pažadinti jaunuolio 
tėvai atrado jį negyvą.

Velionio motina pasakoja, 
kad jis buvo nusiminęs ir krim
tosi po nelaimės, liepos 5 d., 
kurioje jis lengvai -susižeidė 
ir suvažinėjo 20 metų dvira
tininką John Sinkovich, nuo 
8912 Green Bay avenue. Ba
rich užvažiavo ant dviračiu su 
savo automobiliu ir j 
parmušė.

Imame senus Ref^igeratorius į mainus ant naujų.
Duodame didesnę nuolaidą negu kitur.

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI IKI 3-jų METŲ.

’L
4179-83 Archer Avė
S. Nakrošis, vedėjas

CHICAGO, ILLINOIS

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

metų
va-

—.«-

didžiausios įhicagoj automobilių finansavimo

galite

šeštadienis, liepos 17, 1937

Kalėjimai! 1-14 Me
tams Už žmonos 
Meilužio Nužudymą

Kriminalis teisėjas John 
Prystalski vakar nuteisė bri- 
ghtonparkietį, 'Samuel Wille- 
ford, 2724 W. 38th Street, ka
lėj iman, nuo 1 iki 14 metų, 
už savo žmonos meilužio nu
žudymą.

Willeford yra 32 metų am
žiaus ir turi tris vaikus. Grand 
džury apkaltino jį antros ka
tegorijos žmogžudyste. Jis nu
šovė 21 metų Charles Truchan, 
dėl kurio Willefordienė persi
skyrė'su vyru.

'W-< • •

“NAUJIENŲ” <
PIKNIKAS
RUGPJUCIO'8 — 1937

SUNSET DARŽE 
‘ ■ ■ ■ . - 

135th ir Archer Avė.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengėjaš.

Leonas Roofing Co. .
3750 WALLAŲE STREET 
Tel. BOULĘYARD 0250

ESAT KVIEČIAMI ATSILAN
KYTI I 

Ascended Masters’ 
PAMOKAS APIE

MIGHTY 
“IAM” . .

x PRESENCE
Jas teikia jų paskirtas 

pasiuntinys
William J. Cąsšiere

Serija Kalbų apie Ascended Masters’ 
Vartojimą Galingo Kūrybos žodžio 

■ “IAM”-
Kas Jis Yra! Kur Jis Yra! 

Kaip galima Jį Palytėti!
PAMOKOS BUS LAIDOMOS 

1:30 ir 7:30 kasdien 
. Liepos 16 iki 25.
KIMBALL HALL 

v kampas Wabash and Jacksęn. 
... ........... ■■■■■■■mi ——n iii—.. ...... ubui į

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

Company, 
bendrovės ir sutaupyk daugiau kaip pusę.

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

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

■ • I • • X’

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

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

tūkstančių patenkinti ^ostumeriai yra jūsų pasitenkinimo 
garantija. •
1937 Terraplanes, 1936-’37 Buicks, 1936-’37 Chevrolets 
1936 Fords, 1936 Packards, 1936 Pontiacs, 1337 ir 
1936 Plymouths, 1936 Grahanis, 1936 Dodges, 1936 
Lafayetteš, 1936 Hudsons, 1936 Oldsmobiles, 1936-’37 
DeSotos, 1936-’37 Chrysler - 
kurie mažiau, kaip už pusę.

Turime taipgi 1933, 1934, 19^5 Dodges, Buicks, 
Chevrolets; Fords, Nashes, Hupmobiles, Cadillacs, 
Packards ■ t
yra daromi modeliai — virš 200 karų išviso už taip 
pigiai kaip 45.00.
Užtikriname, kad Sutaupysite Mažiausiai 

50 Nuošimčių.
Neprivalote mokėti būtinai cash

Mes priimsime jūsų senąjį karą kaipo įmokesnį ir kitą 
galite mokėti mažais mėnesiniais išsimokė j imais per 2 
meltu.

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

ATDARA KASDIEN IKI 10 VALANDOS VAKARO
< SEKMADIENIAIS VISĄ DIENĄ

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

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

už pus^ kainos ir kai

APDRAUDA
(INSURANCEV

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVICIŲ 
gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

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

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

faktiškai visų išdirbysčių ir kokie tik DAILY
BUSINESSDIRECTORY

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

Liet. Liuosybės Namo Bendrovės, Cicero, III.
PIKNIKAS SU LAIMĖJIMAIS

Įvyks Šį Sekmadienį, LIEPOS-JULY 18, 1937 
DAMBRAUSKO FARMOJ, 

WILLOW SPRINGS,. ILL.
Tame piknike bus išduota 10 dovanų pinigais (CASH) laimėjusiems. 

Turinčius serijas prašome priduoti jas ne vėliau, kaip 6 vai. vak. 
Muzika M. BATUčIO Rhythm Kings. Bendrovė visus nuveš i pik

niką Veltui. Važiuojantys turi būti prie Liuosybės svetainės tarpe 
11 ir 1 vai. po pietų NE VĖLIAU!

GOLDEN STĄR KLIUBO

Metinis Piknikas
įvyksta Sekmadieny,

LIEPOS-JULY 18 d., 1937
ĘOSSIS GROVE,

prie 130 St, ir Cottage Grove Avė.

Prasidės 12 valandą. Jžanga VELTUI.
..     ............................... .———- '    .............................................................................— 

Piknike trys dovanos — $10.00, $5.00 ir $3.00—bus lei
džiamos išlaimėjimui. Taipgi bus duodama dovanos už 
geriausią pasižymėjimą žaismėse. Visi Roselando ir apie- 
linkės lietuviai prašomi dalyvauti musų piknike. Busite 
visi patenkinti.

Trokais į pikniką bus vežami veltui. Nuo darbininkų 
i svetainės ir G. S.\ Kliubruimio, lQ8*$t. ir Michigan Avė., 
trokai išeis 2 vai. ir 4 valandą.

f

.......... . . 1 '' -----1---- ............— ■ ----------r ■ ■ -... --A- - --- -----------  ---  . . - - - ----- - -

TIE, KURIE DEPOZITUOS PINIGUS IKI 10 D. LIEPOS, GAUS NUOŠIMČIUI NUO 1 D. LIEPOS

1 /k 4.-^. Ir- _ [)eri<o Patartina10 tsaKymuĮ
STANDARD ĖEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO:

1. Išmokant
2, ’ ' ‘ ■'...........................
3,
4.
5

6. Nėra Saugesnes ištaigos 
Padėti pinigai niekados negali žūti 
Depresija negali pakenkti 
Reikalaudamas padėtus pinigus, gali atsiimti

GRAN OPENING 
PARE 
NAUJOS

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

šeštadienį ii7 sekmadienį, 
LEPOS 17 IR 18. 1937

Gera muzika, pasilinksminimas ir 
valgiai. . Atsilankvkit paklausyt 
elektrikinę Hawaiian gitarą gro
jant. Muziką parūpina Al. Krone 
ir jo Royal Nomads. Tikrai atsi- 
lankykit—^Nepraleiskit šios did
žiules parės.

Kiekvienai ypatąi pinigai apdrausti iki $5000.00
Gryna Lietuvių įstaiga
U. S. Government priežiūra ■
Nereikia laukt 2 arba 3 metus gauti Mes ismokam be jokio 

nurokavimo kas 6 mėnesiai. Sausio “ ir Liepos mėn.

7
8.
9.

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

Standard Federal Savings &Loan Associalion
OF CHICAGO ’

2324 South Leavitt Street, kampas 23rd Place
JUSTIN MACKIEWICII, President. HELEN KUCH1NSKAS, Secretary.

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 Vięginia 

65% cars ...............
Illinois Nut ............... .
Rex Egg ....................
Black Band Lump ....
Millers Creek Lump .
Chestnut Hard Coal .

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

$7.65
$5.60
$7.50
$8.75
$9.00

$13.35

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

anglis ir koksus. Greitas patarnavi
mas. šaukite bile laiku, mes jums 
patarnausim 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 ............. r.....
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avenue
Tel. Lawndale 5727.

$12
$50
$20

$1

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd ST.
Tel., ENG. 5883-5840

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue



šeštadienis, liepos 17, 1937

Kur sekmadienius 
praleisime
L. Liuosybės Namo Bendroves 

piknikas bus Šį sekmadienį 
Dambrausko tikėję.

■............ — n ; ...............m i .............................................  m

Dėf tamsos laiku nepastebė
jęs ■ žmogaus, motormdnaš 
Charles G. Rangas nespėjo lai
ku traukinio sustabdyti ir Bre- 
retonui galvą nukirto.

Nelaimė įvyko prie Lincoln 
Avė., Evanstone.

CICERO. — Ateinantį sek
madienį L. Liuosybės Namo 
Bendrovė turės savo metinį 
pikniką Dambrausko ūke j e, 
Willow Springs, Illinois.. Ben
drovės dalininkai ir pritarėjai 
esate kviečiami atsilankyti. 
Tie, kurie neturite savo auto
mobilių, ateikite prie svetai
nės. čia rasite p. Bemadišiaus 
troką belaukiantį, kurs visus 
ir nuveš į pikniką veltui.

Dalyviai galės ir laimikį lai
mėti. Tam tikslui yra paskir
ta $35.00. Pasinaudokite.

Nugalėjo gink 
luotą plėšiką

nuga-

......... ................................    II ................. III.

H. Douglaš, J. G. Grdssberg, 
progresyvią advokatų gildijos 
prezidentas, Arnold Giugricli 
Estjuirei žurnalo redaktorius ir 
kiti.' Beto, bus ir programas 
— dainos.

Mitingas įvyks Operos na-^ 
iiiuose prie Madison ir Wacker 
drive. Pradžia 8 vai.s vakaro.

NAttttfiNOŠ,Chicago, tft.
. "" — t ' I" —  ml.ll..—-II , ' ' ' ' I   —II— II. 1.1.
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Miscellaneous
įvairus

Kitą sekmadienį įvyks Klovai- 
niečių išvažiavimas.

Kitą sekmadienį, liepos: 25 
• d. įvyks Klovainiečių kliubo 
išvažiavimas. Jie išvažiuoja ’ į 
Lyons Forest Preserves.

Vieta labai patogi ir dideli 
ąžuolynai. Gražus žolynas, o 
pavėsiai, nors ir karščiausioj 
dienoj neišnyks. Bus gana vė
su. Kas norite smagiai laiką 
praleisti, atvažiuokite. Vieta 
lengvai surandama, važiuojant 
66 keliu. Ji yra netoli Des- 
plaines upes.’ Automobilius pa
likę, turėsite paeiti paupiu. 
Tėmykite iškabas. Atvykite vi
si. D.

Nevisuomėt ir ginklas 
Ii. Ketvirtadienį įėjo plėšikas 
į Martin ,Dwyer krautuvę, prie 
1740 North Waller avenue ir 
paliepė savininką pakelti ran
kas. Bet, savininkas, kodėl tai 
panoro su juo persiimti. Jis 
vietoj pakelti rankas, griebė jį 
už kalnieriaus ir paskelbė ris- 
tynes. Pasėkose, plėšikas \buvo 
nugalėtas. Kasoje buvo $250, 
kas, žinoma, paliko neliesta. 
Rungtynes matė savininko 
žmona, motina Mrs. Elizabeth 
Maher ir teta Mrs. Margaret 
Shanlay.

1

Ispanija ir 
neutralitetas

kal- 
kal-

Pirmadienį tais klausimais 
bes žymiausi Amerikos 
bėtojai »Civic operos namuo
se. ■< ■ “ . •

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

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

BRIDGEPORT ROŲFING CO. 
3216 So. Halsted Street

PASIRENDUOJA forniįšiMotas 
kambarys netoli > gatviakarių. Prie 
mažos šeimynos, pavieniui ar ženo-į parsiduoda už $350.00. Matykite šeš
tai porai. ' ‘
4609 So. Rockwell Lafayette 3859.

KAMBARYS ant repdos basemen- 
;e. $5 į mėnesį. 6836 So, Maplcwood 
Pirmos lubos.

NEPAPRASTAS BARGENAS
KARAS išvažiuotas 7,000 mylių, 

tadienį po pietų ir nedelioj iki‘2 vai. 
po pietų.

FRANK JANULIS, 
1749 1 So. Halsted, 3 floras fronte.

Mirė paguldęs galvą 
ant eleveiterio * 
bėgių

II.

Ispanija ir neutralitetas tai 
viso pasaulio žmonijos už vis 
daugiausia rūpimi klausimai. 
Ten pačių generolų sukeltas 
žiaurįaitfsias brolžudiškas karas 
baigia metus, o kada užsibaig- 
sis — nežinia. Ar tasai kon
fliktas gali privesti prie dar 
dideshių ir baisesnių įvykių 
patirsite pasiklausę žymiausių 
Amerikos kalbėtojų nuomonės 
pirmadienį, liepos 19 d. ,

Pirmadienį zir metai, kada 
prasidėjo tas pilietinis karas. 
Ta, tad, proga šiaurės Ame
rikos Komitetas Ispanijos De-

MYKOLAS RIMKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 14 dieną, 1^ :03 v. po 
piet, 1937 m., sulaukęs 53 m. 
amžiaus, gimęs Kumpikų kai
me, Salantų valsčiuje.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Magdaleną, po A tėvais 
Kontrimaitę, dukterį Elenorą 
12 metų, brolio vaikus Oną, 
Juozapą, brolio duktė Amelia 
Krikščiūnas ir 4 žentus, o Lie
tuvoje seserį Moniką šultz, du 
brolius Joną ir Kazimierą, ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 14434 Chi
cago St., Dolton, III. Laidotu
vės įvyks pirmadienį, liepos 
19 d. 8:00 vai. ryto iš . namų į 
šv, Petro ir Povilo parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos namaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į ŠV. 
Kazimiero kapines. 'B.

Visi A. A. Mykolo Rimkaus 
giminės, 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 
Eudeikis ir Tėvas, Tel. Virgi- 
nia 0883. /

0
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REIKALINGA $1,500 paskolos ant 
5 kamb. murinės btmgalow už 4% 
—namas randasi' Marųuette Parke.

Republic 1817 po 7 vakare.

/ PASIRENDAVOJA kambarys ve
dusiai porai ar vaikinui Brighton 
Parke. 4029 So. Brighton PI., '3-čiajs 
aukštas. •

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

ęeat Estate For Sale
Namal-žėmė Pardavimui

TURIU PARDUOTI — 4543 So. 
Union Avenue, arti' 46th. Geras 2 
flatų medinis. 5 ir 6 kambarių fla
tai. Arched doorways, vonios, ©te. 
Garažas. H. MILLER, savininkas, 
s 5107 So. Halsted Street, 

Phone YARDS 0547.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA frontinis kam

barys, Šviesus, apšildomas dėl vie
no ar dviejų vaikinų.
4016 So. Maplewood Avė., 2 aukštas.

RENDON kambarys — didelis, 
šviesus. Be valgijo. Pavieniui arba 
ženotai porai. 833 West &3rd Plače, 

antros lubos užpakaly.

For
JUSTICE PARK GARDENS 
Archer and Kean Avenues, •. 

Tel. Willow Springs 10.
Turi Piknikam Daržą parenduoti per 
3 sekmadienius Augusto mėnesy; 
;aipgi per Labor Day ir daugelį šeŠ- j 
tadienių arba paktų dėl Moonlight 
piknikų. J

Mr. Jos. Lieppa.

IŠPARDUODAME BARŲ FIKčE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coli 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registeriusl ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirksi- 
te kitur.

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

CALumet 5269.

PARDAVIMUI arba mainymui 
netoli šv» Kazimiero kapinių 5 ake- 
riai žemės—trobos, gyvuliai ir pau
kščiai. Parsiduoda labai pigiai, arba 
mainys ant namų, lotų arba morgi- 
čių. ' '

Turim visokių .kitokių • bargenų, 
namų ir farmų pardavimui arba 
mainymui.

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

COAL
■? Anglys

> 6 KAMBARIŲ FLATAS, štymu 
apšildomas, karštas vanduo, . pigi 
rcrida

2331 West 22nd Place.

PARDUOSIU 4 kambarių forni- 
šius. Mažai vartoti. Labai pigiai, nes 
apleidžiu Chicagą. '

3406 So. Union Avenue.

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai ’

Tragingai mirė Albert 
Brereton, 29 metų Evanstono, 
Illinois gyventojas. Dėl nežino
mos priežasties pasiryžęs nu
sižudyti. Brereton užsilipo ant mokratijai padėti pirmadienį
eleveiterio traukinių tilto ir ir šaukia .‘.jįiąs^nį .mįtipąą. ?K^1- 
atsigulė ant bėgių, taikydamas, bės kongfesmaiias iš 'Montafia 
kad galva butų ant bėgių. Jerry.J. O’Connell, prof. Paul

SUSIRINKIMAI
Draugystės Lietuvos Kareivių pusmetinis susirinkimas įvyks 

Sekmadienį, liepos 18, 1 vai. po pietų. Atvykite visi. Susi
rinkimas bus trumpas. Bus atskaita iš pikniko. Apsimokė
site duokles, o po visko galėsite dar ir j L. L. Namo Bend
roves pikniką nuvažiuoti. Draugija yra visiems ntipirkusi 
po tikietą. —D.

Draugijos "Lietuvos Ūkininko” pusmetinis susirinkimas 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 Lukošiūtė, fįn. sekt.

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiško ir Pašalpinio kliubo 12 
Wardos 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. Petratis, rašt.

LOUIS ANDRIJAIT1S
Persiskyrė su. šiuo pasauliu 

liepos 15 dieną, 1:30 valandą, 
ryto 1937 m., sulaukęs puses 
ąmž., gimęs Jorilaukių- kaime, 
Papilės parap., Šiaulių apskr^

Amerikoje išgyveno 28 metus 
Paliko dideliame nuliudime 

sesuo Marijona. Bajarunienė, 
jos 2 sunai Alfonsas ir Al
bertas ir jos 2 dukterys Stefa
nija ir Jennie Grabinskienė ir 
jos ‘šeimyna, kitpsį sesers 
tė .Valerya Cųkurięng ’ 
brolių dufe^Spsie 1 
viena pusseserė Štella 
tiene ir jų šeimynos 
kitų giminių, o Lietuve 
ir kiti giminės.

Velionis pirmiau gyveno i 
daug metų East Chicagoj, Ind.

Kūnas bus pašarvotas suba- 
toj sesers Bajarunienės na
muose, 12001 S®. Halsted St., I 
Tel. Pullman 0577.

Laidotuvės įvyks liepos 19 
dieną, 10:00 vai. ryto iš namų 
i 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 Audrijaitis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sešuo Bajarunienė ir kiti 

Giminės. \
Patarnauja laid. dir. J. F. Eu
deikis, TeE Yards 1741.

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

WILMINGTON COAL 
nuo

$4.75 IKI $6 TONUI
PIRKIT DABAR!!' VEŽIMAIS 

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES
NĖS KITĄ MENESĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

FLATAS Už DYKĄ dėl prižiūrėji
mo pečiaus. 7136 So. Mozart St.

Savininkas 6538 So. Western.

PARDAVIMUI Pirmos Klasės Ba- 
kery Shop, įrengta su vėliausiais 
įrengimais. Parduosiu su paaukavi- 
mu. Pasitraukiu iŠ biznio.

Lafayette 6284.
Klauskit Walterio.

DU PO šešis
South Fairfield Aenue; 2 
muro trobėsis; apartmentai 

išdekoruoti; uždaryti porčiai;

4528 
aukštų, 
naujai 
2 karų garažas; A. 1 padėty; bar- 
geno kaina $6,950. Išmokėjimai.

Stanley Realty Company, 
179 West Washington St. 

Randolph 7055.

Urba Flower Shoppe 
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800i-

————itizzzzzrft■ /ii f f" 11> Siunčiam Gėles LOVEIKIS s=>i
v / Dhhs.

KVIETKININKAS
Gėlės Ve^tu^Ais; Bankietams

. ir Pagrabams
3316 So,| Ęąlsted Street 

nn^i .MųLEA^RD' 7314

JĮ.

L Seeley 9329 
Dr. K. Nurkaitis 
ri> yra su 
f Dr. W. Pas 

1747 W. ■ ChiCi^fe ^AVe., 8519 Com^ 
.mercial Avė/ So', Chicago, III. Pri, 
taiko naujus akinius i¥ pataiso se 
nūs. Valandos: 9 iki 9 vakaro. 

SVARBUS--
PRANEŠIMAS

r.

3213 S. Morgan St. Chicago, I

Telefonas YARDS 5858

THE PAUL STUOIO
ATSIŽYMĖJUSIŲ FOTOGRAFŲ 

' NAMAS

Vestuvių, Bankietų ir šeimynų Grupės tai 
Musų Specialumas.

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

JOHN PAfcEL & C0.
GENERAL BUILDING CONTRACTORS

2502 W. 69th St. Tel. GrovehjU 0306

KAROLIS MAROZAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 15 d., 11:20 Vai. ryto, į 
1937 m., sulaukęs 52 metus am
žiaus, gimęs Panevėžio apskr., 
Ramygalos parapijoj, I^aukšto- 
nių kaime.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Theodorą, sūnų Stepo
ną, dukterį Oną, brolį Joną ir 
brolienę Elzbietą, seserį Mari
joną Janulienę ir švogerį, bro
lienę Antaniną M&rozienę ir gi
mines, o Lietuvoje — 2 bro- 

. liūs, Petrą ir Povilą ir jų šei
mynas.' ;

(Velionis gyveno 2343 South 
Leavitt St.)

Kūnas pašarvotas randasi 
Lachavičiaus . koplyčioj, 2314 
West 28rd Place.

Laidotuvės įvyks Pirmadienį 
liepos 19 d., 8:30 vai. ryto iš 
koplyčios į Aušros Vartų para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus . 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į ,šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Karolio Marozo 
giminės, ^draugai įr pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauta laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Suhus, Duktė ir 

kiti Giminės.
Patarnauja laid. dir. Lacha- 
wicz ir Sūnus, Tel. Canal 2515

.1 si ‘te^i iki •- &

PASIRENDUOJA moderniškas 
bungalow, dviejų karų garažas, “Side 
Drive”, 5529 South Sacramento Avė.,... ......  r......_______e
Chicago. Taipgi parduosiu t refrige- Į ųį, nes turiu dTbiznius.' 
ratorių, skalbiamą mašiną, prosihi- 
mui mašiną, ir daug kitų daiktų. 

Atsišaukite pas savininką A. J. ’ 
Tupikaitis, “Oak Rose Tavern”, 
6739 W. Roosevelt Road, Berwyn, 
III., Phone Berwyn 3166.

TAVERNAS SU FIKČERIAIS par- 
davimui už pirmą teisingą pasiuly- j

1701 So. Canal St.

MOTERIS IEŠKO FLATO už pri
žiūrėjimą namų į blaivius gerus na
mus. Gali būt ant ūkės ar už Chi- 
cagos. Laišku 1739 So. Halsted St., 
Box 663.

PARDAVIMUI PIGIAI LUNČRUI-! 
MIS. Galima ir taverną uždėti. Prie
žastis pardavimo 
farmų.

UNION LUNCHROOM 
3856 So. Union Avenue.

važiuoju ant

PARDAVIMUI arba mainymui ke
letas auzų South Sidėje. Atsišaukite 

4501 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 0307.

-----------—------------ >. „■ .........i.*,^ ■ 

cr

2 AUKŠTŲ beveik 'naujas muro 
NAMAS — po 6 kambarius, karštu 
vandeniu šildomas. Ant 52 ir Peoria 
30 pėdų lotas. Namas 26 pėdų. Par
duosiu nebrangiai. . ,•

5228 South Peoria.

Situation VVanted
DarhS Ieško ,

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

3901 Archer Avenue.

PAIEšKAU darbo prie namų tik 
ateiti dienomis — skalbti ir išvalyti 
namus. Turiu gerą patyrimą. Atsi
šaukite,
Naujienos, 1739 So. Halsted St. 

Box 658.

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

Telefonas Monroe 1026.

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

4314 So. St. Louis Avė., 
Virginla 2024.

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

Help Wanted—Female
^JJartHninkių Reikia

PATYRUSI MERGINA; namų 
darbas;’' virimas; shvas kambarys; 
mylinti* vaikus; rekomendacijos; $10; 
Cedarcrest 0884.

MERGINA; 18—35; abelnas . na
mų darbas; savas kambarys ir 
maudynė. Superior 4877.

MERGINA; namų darbas; nėra 
virimo; nėra skalbimo; patyrusi; 
pasilikti; gera alga.

Armitage 0492.

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, I Parduosiu 6 flatų namą. Su refre- 
štymas. 2 aukštų trobėsis, 2 apart- geratoriais, štymu apšildomi, neša 
mentai, krautuvė. Dailus kampas' gerą rendą. Parduosiu pigiai iš prie- 
125x125. Brokeriai visai nepageidau- žasties mirties, su mažai cash. Nerei- 
jami. kia R. E. agentų.

Rašykit Į Naujienas, 840 West 66th street
1739 So. Halsted St., Box 660. Po 6 vai. vakare. 1 lubos.

PARDAVIMUI TAVERNA su pra- 
perte ir ekstra lotas šalia, f 
svetainė, valgomas kambarys ir vir- 
tuvė dėl veselijų ir kitokių pa re n-1 basementas, vonios, gasas, elektriką, 
girnų. Kaina labai prieinama. 1 
išdirbtas biznis per 20 metų. Par
duosiu dėl senatvės. Atsišaukite lai
šku.

1739 So. Halsted St.,. Box 656.

'' ' ‘i"
Ar žinote, kad hera išmintinga pir

kti akinius bile kur ir . imti riziką ne 
vien permokėti aukštesnę kainą, bet 
kartu ir užsitraukti didelės bėdas 
savo akim daugiau, negu jus žinote. 
Jus visuomet turite progą pasitarti 
su, Dr. W. Pas, įžymiu optometristu 
ir akių matymo specialistu, kuris 
turi Europos ir Amerikos prityrimus 
ir žinojimą toje. srityje. -

Examinacija Dykai. s
Akipiai nuo $3.00 ir augščiau, pa

gal kiekvieno išgalią arba pageida
vimą stiliaus. Pas mus daug pigiaus, 
negu bile kuij, įki^ur, fcqs mes turime 
savo Laboratory naujiems stiklams 
nutekyti ir seniem sutaisyti. Labai 
palankų kreditą; duodame už jūsų se- 
nusz akinius; taipgi mes tikriausiai 
duplikuojam-. sudaužytus stiklus tik 
už pusę karnos; begu jus. pirmiaus 
mokėjote. Sutaupyk pinigus ir savo 
regėjimą. Ateik prie Dr. W. Pas, 
1747 W. Chica^j Ave.r arba 8519 
Cotnurvercial Avė., South Chicago, III. 
Ypatingai, jeigu,^jųs negalite matyti 
savo darbo iš arti arba toli, arba 
svaigsta jūsų galva ir negalite mie
goti naktimis, 'turite akies miežį, 
krėivas akis arba bilę kitą akių mus
kulų netvarkingumą.

Dr. W. Pas yra pagelbėjęs ir aki
nius* pritaikęs tūkstančiams—taipgi 
gali pagelbėti ir jums.

Dr. W.< Pas, ir įr. K 
Jums garantuoja žemas 
patenkinimą. j,

Valandos kasdien nuo 9 ryto iki 
9 vakarų, taipgi 'sekmadieniais. Dėl 
specialaus susitarifno šaukite

SEELEY 9329. . , *

PAVIENĘ MERGINA; 18—22; iš 
sodžiaus pirmenybė; gerai atrodan
ti; lengvas namų darbas; nėra skal
bimo; paprastas virimas; 2 užaugę. 
Kambarys ir valgis. Stewart 2321.

PATYRUSI MERGINA; abelnas 
namų darbas; nėra virimo; nėra 
skalbimo; pasilikti; $7.50.

DR. SAXON, ' 
, Diversey 7805.

Help Wanted—Male-Female

YRA DARBŲ; vyram ir mote
rim; koteliuose, restoranuose, insti
tucijose; cooks, pantry, houšeman, 
cleaners ir kiti. Modern Hotel Bu- 
reau, 879 .North State St.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

PATYRĘ SHEEP CASING SE- 
LECTORS. Kreipkitės prie 1335 W. 
47th Street.

LIKERIŲ SĖLSMANAI REIKA
LINGI. TURINTYS TAVERN*" PA
RAMĄ. VISA EILĖ LIKERIŲ.

MES MOKAM 65% NUO PELNO 
IR SUTEIKIAM KOSTUMERIUS.

Šaukit MOTEL, 
PROSPECT 7008.

REIKALINGAS ŽMOGUS viduti
nio amžiaus į Roadhouse už porterį; 
$20.00 ir daugiau mėnesiui; turi mo
kėti darbą.

5900 W. 111 St., bungalovv.

Nurkaitis 
kainas ir

Partners Wanted

PAIEšKAU z PŪSININKO 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. ,

PARSDUODA bučernė ir groser
nė greitai ir pigiai iš. priežasties li
gos.
1739 Šo. Halsted St., Box 657.

i PARSIDUODA muro namas dvie- 
jų aukštų. 2 flatai po 6 kambarius 

........‘ I ir šalyje ekstra lotas. Cementuotas

Aa Namas gerame stovyje. Lietuvių ko- 
ponijoje Bridgeporte. Kaina $3,000. 

I“ | Nepraleiskite Šios progos; atsišau
kite pas N. C. Krukonis and Co, 

3251 So. Halsted St.
* Tel. VICTORY 1233.

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

6818 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
catesęen, kampinė. Biznis išdirbtas. 
Turiipė išeiti į įtavern biznį.

3465 Lituanica.

PARDAVIMUI TAVERNAS, se
niai išdirbti s, maišytų tautų apgy
venta. Parduosiu pigiai. Kambariai 
užpakaly. Šaukit Spaulding 4683.

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

2502 W. 69th St.
Tel. Grovehill 0308.

PARSIDUODA RESTAURANTAS. 
Seniai išdirbtas biznis. Priežastis 
pardavimo — turime du biznius — 
Parduosiu pigiai. \

3740 So. Halsted St.

BARGENAS BRIGHTON PARKE; 
2 AUKŠTŲ MEDINIS; 2 PO 5 
KAMBARIUS FLATAI; VISAS MO- 
DERNIS CEMENTO BASEMEN- 
TAS; PLATUS LOTAS. TURI BŪ
TI PARDUOTAS TUOJAU.

MATYKIT
B. R. PIETKIEWICZ, 
2608 West 47th Street.

PARKE 
mainymui 6 

namas, karštu
Kaina $3,250,

BRIGHTON 
. Pardavimui arba 

kambarių medinis 
vandeniu šildomas, 
įmokėti $500. Mainysiu ant didesnio 
namo 
42 ir

— pridės pinigų. Randasi ant 
Washtenaw Avė.

C. P. SUROMSKIS 
2502 West 69th Streėt.

Tel. Grovehill 0306.

NORIU PIRKTI LOTĄ neapgy
vento] vietoj. Mokėsiu cash.

VELIČKA,
2507 West 69th Street

PARDAVIMUI 2 FLATŲ MŪRAS; 
6x6; furnaso apšildymas. Naujai iš- 
dekoruota. Savininkas apleidžia mie
stą. $4500.00;

2446 West 39th Street.

TAVERNA — pietvakarių kam
pas, 63rd ir Kcdzie. Biznis įsteigtas; 
3 metai. Virtuvė įrengta;——I——M—1^—’

&ARDAVIMUI BIZNIAVAS NA
MAS 3 Datai ir Storas. Atsišaukite.

Englewood 2116.
I ■    -----

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

“NAUJIENŲ”
PIKNIKAS
RŪGPJUCIO 8 -

SUNSET DARŽE
135th ir Archer Avė.

Automobiles
1934 FORD COACH; nupigintas 

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

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

Tel. BOULEVARD 2860
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir fermas; inšiu- 
riname 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. Grish

-------------r.,.......,.,..,,.... .V—-

PARDAVIMUI NAMAS 2 pagy
venimų i>o 4 kambarius už teisingą 
pasiūlymą.

819 West 34th Plaoe.
.-ir - - --.T.

1937
i %

■■ ■ -n '

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

M. MASILUNAS,
4828 W. 15th St., ęicęro, 

, Phone Cicero 95.

nau-

111.

PARSIDUODA BTZNIAVAS NA‘ 
MAS, štorag ir 2 flatai su skiepu. 
Tas pats rendaųninkas laiko taver
na api^ 3 metai. Pilna kaina $3,500. 
Lengvais išmokėjimais. Taipgi kitų 
bargenų.

Z. -S.
6816

II       Ii i i <

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis; 
2 karų garažas; $55 rendos mėne
siui; parduos už $2500 cash.

923 West 20 Street.

For Rent
- ___Farms For Rent LV

RENDON 40 akerių FARMA. Reu- f 
da $20 į mėnesį. 25 mylios nuo Chi- 
cagoj. Laukai apsėti. Javus ir gy
vulius reikia pirkti.

Naujienos, 1739 So. Halsted St. 
, Box 66L

___ _ ___________ -
Tabako Krau tuvės

Tobacco Storefc

v.i
i*

MICKEVICE 
So. Western 
Hemlock 0800.

and CO. 
Avenue

MAX KOHN—Turim rusišką, tur
kišką tabaką. Pypkes, cigaretūs, ci
garus. Kviečiame i musu krautuvę. 
1728 So. Halsted St, T*l. Canal 9345
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“Naujienų” Piknike Išdalins 
$1,000 Vertes Dovanų

įvyks rugpiučio 8, Sunset Parke
Laiminį asmenys, kurie rug

piučio 8 d.,.atvyks j “Naujie
nų” rudeninį pikniką, Sunset 
Darže, parvažiuos namo su:

Ncrge Skalbiama Mašina, 
arba

Zenith Radio aparatu, 
arba
• Modem Virtuvės pečium, 
arba

Hoover motoriniu valytojų, 
arba

Bulovą Rankiniu laikrodėliu.
Tai yra tik maža dalis puikių 

dovanų, kurios bus išdalintos 
“Naujienų” piknike suvažiavu
siai publikai. Dovanų bus dau
gybe ir jų bendra vertė yra' a- 
pie tūkstantis dolerių.

Dovanų dalinimas įvyks pa
vakaryje, bet po pietų ^vyks vi
sokie žaidimai ir smagus šokių 
ir konkursų programas.

Sunset Parkas, kuris buvo 
parinktas “Naujienų” Rudeni
niam Piknikui, ranadsi prie 135 
ir Archer avenue. Prie jo pri
važiavimas lengvas ir patogus. 
Visi keliai daržo apįelinkėje yra 
kuo geriausi, o pačiame darže 
yra nemažai vitos automobilių 
statymui. \

Tad, nors rugpiučio 8 d. dar 
nevisai čia pat, neužmirškite 
tos datos, kad neprarastumėte 
progos parvažiuoti namo su vie
na tų brangių dovanų, kurios 
jūsų laukia'.

A Tas vyras gudresnis 
ir už plėšiką

plėšikas paliepė- pašaukti tekši- 
kebą ir pasisakė šausiąs jei 
neišpildys jo įsakymo, tai ta- 
sis paliepė parodyti revolve

Armend, 24 metų amžiaus 
plėšikas, gyv. 1536 W. North 
avė. įėjo į Great Northern ho- 
telį ir patiekė kasininkei p-lei 
Evelyn Laughlin- raštelį. Raš
telis matomai buvo griežtas,,. . . . _ . . ., Ikų klausimus. O kokiosnes kĄsmmke paėmė is kasos - 
$85.00 ir padavė plėšikui. Plė
šikas paėmęs pinigus išėjo.

ri-
Pasirodo, kad plėšikas revol

verio neturėjo ir už savo “špo- 
sus” dabar jau turi atsakinė- 

jti į policijos nuovados viršinin- 
bus

pasėkos, patirsime vėliau.

NAUJIENOS, Chicago, 111. šeštadienis, liepos 17, 1937

Nespėjo praeini ir pusvalan
dis, kai tas pats plėšikas pa
sirodė ir Alexandria hotelio 
restaurante. Jis kaip ir pirmą 
sykį padavė kasininkei tokį 
pat raštelį. Kasininkė buvo El- 
da Hauch. Ji greit perskai
čiusi tą raštelį, išėmė iš kasos 
$50 ir padavė plėšikui.

Plėšikas, matomai, įsidrąsi
nęs, ėjo dar toliau. Apleidęs

Charlotte E. Car 
Į Jane Addams 
vietą

Velionės Jane Addams vie
tą Htfll House užims New Yor- 
ko Emergency . Relief Bureau 
direktorė. Po Jane Addams 
mirties tas pareigas ėjo Mrs.

restaurantą, susitiko
Kenneth F. Rich. Nuo rugpiu- 

su tekši-'čio mėnesio ji nuo pareigų pa-

Sunkus darbai 
neleidžia 
pasilinksminti
šįmet Lietuvoj mažai lietaus
Chicagietis R. šniukas gavo 

š Lietuvos laišką, kuriame p-lė 
3. šniukaitė tarp kitko rašo:

“Dabar pas mus jau' šienau- 
;ė — lab&.i gražus laikas, labai 
laršta' ir mažai lietaus. Trupu
tį užlijo birželio 27 d. Žmonės 
ležinojo, kaip juo ir besidžiaug- 
:i. Dobilai dar stati — nepiaiu 
;i. Buvo jau bepradedą ir džiū
ti, o vasarojus... ir viščiukas 
mose nepasislėptų. Burokus tik 
dabar sodiname. Jei dar kiek 
tie karščiai pabus, itai greitai ir 
susilauksime ir rugpiučio.

Sunkieji darbai neleidžia 
linksmintis

“Vasarą Lietuvoje labai gra
žu .gyvent, bet tie sunkieji dar
bai neleidžia ir valandėlei pasi
linksminti, nors tų pasilinksmi
nimų labai daug yra. Vaišno- 
rių kaime buvo surengtos ge
gužinės su visokiais pryzais ir 
šiaip įvairenybėmis, — buvo vi
siems įdomu.

“Birželio 13 d. Gudbinių kai
me įvyko didelis gaisras (apie 
tai buvo paminėta “Naujieno
se” liepos 12 d.). Vienas ' ūki
ninkas išvažiavo į balių pas sa
vo žmonos gimines.'Tuo tarpu 
kokių šešių metų berniukas pa
ėmęs degtuką, nubėgo į mišką 
ir padegė. Kai kaimo žmonės iš
bėgo į mišką gaisro gesinti, tuo 
pačiu sykiu kitas berniukas pa
degė daržinę. Ijį viso kaimo pa
siliko tik septyni namai.

“Jau pas mus yra uogų, tai
gi, galime ir uogauti. Tik labai 
gaila, kad to laiko mažai. O 
aikas bėga. Visi laukiam geres
nių laikų, bet jų nesulaukiame, i 
Kaip matosi, vargas visur.”

..IU..I. I ■ i.............~ »<ll| || III .<1 w*. ■

Rytoj Dalyvauja 
Aviacijos Dienoj

> ,A

Elmer Mackevičius

Aviacijos Dienoje, 
įvyks Stinson air- 
Joliet Road (Route

skraidyti porą me- 
Elmer Mackevičius 
komfercinio lakūno 

išskraidžiojo į vai

šia naujas lakūnas, We'stsi- 
dės biznieriaus, Justino Macke
vičiaus sūnūs, bus vienas iš 
žvaigždžių 
kuri rytoj 
porte, prie 
No. 66).

Pradėjęs 
tų atgal, 
jau turi 
leidimą ir
riais lėktuvais suvirš 200,000 
mylių.

Jis su savo draugu-lakunu 
išpildys visą programą pašvę
stą motoriniams lėktuvams. 
Atliks įvairius akrobatinius 
numerius su kėdėmis, 
liais, trapezomis, etc. 
šokimas parašiutu.

Aviacijos diena yra
ma dviems sklandytojams, ku
rie neseniai atvyko iš Lietu
vos, Jonui Pyragiui ir Įeit.

kabe-
Bus ir

rengia-

dys su‘savo bėmotoriniais lėk- 
tuvais-sklandytuvais.

Pagerbs Darių-Girėną
Šįvakar prie Daria us-Giręno 

paminklo, Marųuette Parke, 
(67th ir California av*e.), įvyks 
iškilmės, pagerbimui žuvusių 
transatlantinių lakūnų. Iškil
mėse dalyvaus sklandytojai ir 
kiti sportininkų ekskursijos 
nariai.

Rytoj Golden Star 
Kliubo Piknikas 

l

ROSELAND. — Sekmadie
nį, liepos 18 d., įvyksta Golden 
Star Kliubo metinis piknikas, 
kuris bus laikomas Rossi’s 
Grove darže, prie 130th St. ir 
Cottage Grove Avė.

Kaip visi Golden Star Kliu
bo parengimai, taip ir busian
tis piknikas bus malonus ir 
linksmas. Piknike bus daug vi
sokių žaismių. Geriausiai atsi
žymėjusiems bus duodamos 
dovanos.

Visi Roselando ir apielinkės 
lietuviai prašomi atsilankyti į 
miVsų pikniką. Malonumas už
tikrintas visiems.,

- Untanas.
•»

Mikas Yozavitas 
Neapsivedė

Prieš kelias dienas viename 
laikraštyje tilpo žinia, kad ap
sivedė pianistas Mikas Yoza
vitas.

Pasirodo, kad tas praneši-’ 
mas yra melagingas ir p. Yo
zavitas prašo musų jį atšaukti. 
Jis pareiškė, kad nėra vedęs 
ir pageidauja, kad, darydamas 
tokius pranešimus, kalbamas 
laikraštis persitikrintų apie jų

Nukrito nuo trečio 
aukšto — sveikas

Ketvirtadienį iš telefonų 
kompanijos lango, nuo trečio 
aukšto, iškrito trijų šimtų šva
rų žmogus ir sveikas nukelia
vo į ugniagesių • stotį pagelbos 
pasiprašyti.

Jis yra Clarence Lu‘nd, gyv. 
729 Roscoe gat. Nelaimė įvy
ko prie 131 N. Franklin gat
vės. Gal pasėkos butų buvu
sios kur kas blogesnės, jei ne 
butų po langu stovėjęs auto- 
mobils. Jis užkrito ant to au
tomobilio, gerokai įlaužė sto
gą, bet pats sveikas nukelia
vo.

Jį ugniagesiai nuvežė į Hen- 
rotin ligoninę. (Sako, vidurių 
sužeidimų neįvyko, tik kurį lai
ką gydytojams teksią jį pri
žiūrėti, kad kartais nepasiro
dytų kokios komplikacijos, ku
rių dabar negalima numatyti.

Kosmetikų firma 
statys naują 
dirbtuvę

Lady Esther kosmetikų fir
ma ketvirtadienį užpirko 132,- 
000 ketvirtainių pėdų žemės 
sklypą prie Harlem ir 65-tos 
gatvių, čia ji pastatys naujas 
dirbtuves, kur ir mano savo 
visas laboratorijas perkrausty
ti. Ji randasi Evanstone.

Ryto j. “Pirmyn” 
Choro Piknikas
Jefferson Miške

■ 't I

Įvyks baseball lošimas tarp 
“Pirmyn”, Naujosios Gady
nės ir Roselando Aido Cho
ro.

“Pirmyn” choro nariai, drau
gai, rėmėjai rytoj važiuoja į 
Jefferson miškus, Northsidėje, 
kur įvyks choro piknikas.

Apie pirmą valandą po pie
tų, prasidės baseball lošimai 
tarp “Pirmyn”, Naujos Gady
nės ir Roselando Aido choro. 
Po lošimo įvyks įvairus kon
kursai, kuriuose visa publika 
galės dalyvauti. Nekonkursuo- 
jantieji galės šokti, dainuoti 
arba dalyvauti pinoklio varžy
tinėse.

Piknikas prasidės 11 valan
dą? ryto. Choras nuoširdžiai 
kviečia visus savo draugus ir 
rėmėjus dalyvauti. Parengi
mus bus labai linksmas.

Piknikai! važiuojant reikia 
paimti Milwaukee avenue iki 
Central avenue. Privažiavus 
Central, — sukti dešinėn ir 
važiuoti iki negrįsto kelio, prie 
kurio bus “Pirmyn” choro žen
klas. Tas kelias eina į mišką, 
kur piknikas įvyks.

NAUJIENŲ
PIKNIKAS!
RUGPIUČIO 8 D., 1937

SUNSET DARŽE
135-TH IR ARCHER AVENUE

kebo padavėju Williams. Kai siliuosuoja. —R. š. Broniui Ožkiniuiw Jie pasiro- teisingumą.,

■—n n--------- - rte—— cf4 ————~ :—  ’—~PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE
KANDIDATAI VELIONIO ROBINSONO VIETAI— 

AVashingtono senatoriai numato tris kandidatus į sena
to demokratų didžiumos lyderio vietą, kurią užėmė ve
lionis senatorius Joseph Taylor Robinson. Tie trys kan
didatai yra: iš kairės dešinėn: Alben W. Barklay, Ken- 
tucky; Pat Harrison, Mississippi, ir James F. Byrnes, 

• South Carolina.
Acme Photo

KUR ŽUVO 20 — Angliakasiai neša vieną iš už
muštų kolegų iš anglių kasyklų prie Sullivan, Indiana, 
kur įvyko sprogimas, užmušęs 20 žmonių. Sprogimas/ 
kilo nuo (dujų. Acme Photo

VANDENS SPORTAS JAPONIJOJ—Japonai, kaip ir . 
amerikiečiai yra dideli sporto mėgėjai. Vasarą ten po
puliarus įvairus vandeniniai žaidimai. Paveikslas pa
rodo jauną japonictę “vaikščiojančią” ant vandens. Ji 
turi “užsimovusi” vndeninius “ski.” Acme Photo

v. V '■

VANDENS SPORTAS CALIFORNIJOJE— Populia- 
riškiausias vandens sportas Californijojc yra “aąuaci- 
kliavimas”. “Aqua eiklius”—yra vandeninis dviratis, ap
rūpintas pontonais, kad galėtų išsilaikyti ant vandens 
paviršiaus. Vietoj ratų “dviratis” turi irklus, kurine yra 
operuojami kojomis. ' - ''

Acme Photo
« • 1 * .

kon. Acme Photo

NAUJA IMPORTACIJA 
—Rose Strader, Vienos, 
Austrijos artistė, kurią 
Hollywoodo filmų gamin
tojai importavosi Ameri

LIUDIJA KORONERIUI — 19 metų mergaite Jean 
Carleton Garey, liudija Chicagos koroneriui Dr. Frank 
Walsh (kairėj) apie South Chicagos plieno skerdynes, 
kuriose žuvo 10 streikierių. Mergaitė vadino visus strei-* 
kiečius “komunistais” ir sakė nemėgstanti C. I. O. Komi
teto, nes ir jis esąs “komunistiškas.” ■,

KUR ĮVYKO SPROGIMAS — Paveikslas parodo Sullivan, Indiana, anglių ka
syklų tunelį, kur įvyko sprogimas, užmušęs 20 žmonių. Tunelyje sprogimo laįku 
buvo 203 angliakasiai, bet didžiuma išsigelbėjo.




