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Japonijos ultima
tumas Chinijai

Japonijos kabinetas užgyrė karinį pasi- 
rupšimą ir tuo jaus padavė Chini jai ulti
matumą, reikalaujantį atskirti šiaurinę 

Chjniją.
VĖL PADARĖ LAIKINĘ PALIAUBĄ ŠIAURINĖJE 

CHINIJOJE.
TIENTSIN, liepos 18. — Japc-nąi sako, kad augšti šiauri

nės Chinijos viršininkai žodžiu prięmė svarbiausius Japonijos 
pareikalavimus.

AŪi puses pripažysta, kad tapo pasiektas šiokis tokis susi
tarimas dėl karo paliaubos.

Bet karo pavojus vistiek ^ėra išnykęs, nes Chinija nepa
liauja gabenusi kariuomenę j šiaurinės Chinijos pasienį, taip
jau centralinė Chinijos valdžią Nankinge paskelbė savo atsisa
kymą pripažint! bet kokius lokalius Japonijos susitarimus tik 
su provincijų vyriausybėmis.

TOKIO, liepos 18. — Nežiū
rint sekmadienio šiandie tapo 
sušauktas nepaprastas kabine
to susirinkimas, kuris užgyrė 
Japonijos karinius pasirupši- 
mus karui prieš Chiniją ir ka
ro ir užsienio reikalų ministe
rijų nusistatymą, kad1 nebega
lima ilgiau pakęsti šiaurinės 
Chinijos vilkinimo derybų.

Japonija esanti pilnai pasi? 
rupšusi karui’ iiw todėĮ nutarė

Reorganizuoti Hopei-Cha- 
(šiaurinės Chinijos) poli- 
tarybą ir padaryti ją vi-

.japonų ir chiniečių susirėmi
mai.

3. 
har 
tinę
siškai nepriklausomą nuo Nan- 
king valdžios.

4. Japonijai turi būti lęista 
laikyti kariuomeųę Peiping ir 
Tientsin miestuose.

Tai yra nauji Japonijos rei-
rupšusi karui -todėl nutarė kaiavimai, neskaitant tų, ku- 
stvertis . priemonių, “^greitinti J rjyoS jj., buvo padavuąi liėpos 
derybas”. d.

Japonija padavė Chinijai 
ultimatumą.

SHANGJIAI, liepos 18.—Ja
ponijos kabineto nutarimą “pa
greitinti derybas” dėl Chinijos 
priėmimo Japonijos reikalavi
mų, sekė pulk. San j i Ohkido, 
Japonijos inilitarinio atašė pa
dėjėjas, įteikimas Chinjjos ka
ro ministeriui gen. Hox Ying- 
chin įspėjimą, formoje ultima
tumo, kad Chini j a paliautų 
koncentruoti savo kariuomenę 
palei šiaurinės Chinijos sieną. 
Pulk. Ohkido padavė utimatu- 
mą varde Japonijos karo mi- 
nisterio.

Tuo pačiu laiku vyriausias 
komanduotojas Japonijos gar
nizono šiaurinėj Chinijoj gen. 
Katsuki apsilankė pas Hopei- 
Chahar politinės tarybos pir
mininką gen. Sung Cheh-yuan 
ir pareikalavo tuojaus priimti 
visus Japonijos reikalavimus.

Japonija reikalauja atsk’rti 
; z šiaurinę Chiniją.

Pasak Chinijos laikraščių, 
Japonija tarp kitko reikalai!? 
ja: *'

1. Tuojaus ištraukti 29-tą 
Jhipijos armiją iš Peiping įr

Tientsin distriktų ir jos vie
ton pastatyti žandarus po Ja
ponijai priimtina komanda.

2. Japonijai turi būti leistą 
laikyti savo kariuomenę Lu- 
kowkiao, strateginėj kryžkelėj 
Peiping-Hankow. geležinkelip, 
kur ir prasidėjo dabartiniai

•—r

čion UKFI jį

vestiBe to Japonija nori 
r

derybas vien su šiaurine Chi- 
nija. Bet tokias derybas atsi
sako pripažinti Nanking vald
žią.

Liepia nesikišti į Chinijos- 
r / ' Japonijos kivirčius.

TIENTSIN, liepos 18. — Ja
ponijos ambasadorius Kawa- 
goe pareiškė, kad Japonijos ir 
Chinijos ki virčiai neprivalo ap
eiti kitas valstybes ir patarė 
Jųngt. Valstijoms ir Anglijai 
visai į tuos kivirčius nesikiš
ti.

Senatorius Robinson 
palaidotas

dienas 
miręs 

Robin- 
buvęs

Chicago, III., Pirmadienis, JLiepos-July 19 d., 1937

NAIKINA PIKTŽOLES.-r- Chicagoję ir priemiesčiuose sveikatos departamen
tas naikina piktžoles, kurios auga tuščiuose Jotuose ir nenaudojamuose sklypuose 
žemes. Savininkai, kurie leidžia savoJžęmės sklypams ,užželti piktžolėmis, tyri su- 
mokėti už jų išnaikinimą. Paveikslas pa god p' miesto darbininkus bekertant pikt- 
žoles prie WaukeganO, 1 \ T , \ A.?
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Lojajįstaį baigia ap
supti' dalį sukilėlių 
s armijos
MADRIDAS, liepos .18— Ne

paprastai išaugusi per vienus 
civilio karo metbs lojalistų ar
mija ardo sukilėlių pozicijas į 
vakarus nuo Madrido.

Valdžios pranešimu, 600 
maurų liko užmušti atakoj ant 
valdžios pozįęim prie' Villa- 
frąnca'. del_ CastiUo,. ihyliiį,
į vakarus nuo Madrido. Ą^tį- 
lerijos baražas atkirto jų‘ pa
sitraukimą, o iš priekio jų ei
les skynė kulkosvaidžių ir šau
tuvų ugnis. ' :

Abi pusės atsigabeno sun
kiąją artileriją įr dar niekad 
civiliame kare nebuvo tokųj 
smarkių artilerijos mūšių, ko- 
kie dabar eina į vakarus nuo 
Madrido. :

LITTLE ROCK, Ark., liėpos 
18. — šiandie su didelėmis iš- s 
rilmęmis, dalyvaujant’ didžiau
sioms minioms žmonių, liko 
palaidotas prieš kelias 
staigiai Washingtone 
senatorius Joseph T. 
son, per daugelį metų
senato demokratų vhdas. 

s' • '

Prieš laidosiant jo • kūnas 
trųpąpam laikui buvo pašarvo
tas , valstijos kapiteliu j e.

Ląidotuvėse dalyvavo 38 se
natoriai, daug augštų valdžios 
pąrių ir kabineto narių, taip
jau vice-p rezidentas Garner, 
kuris atstovavo ir < prezidentą 
Rpoąeveltą, kuris de| syarbių 
reikalų Wąshingtone negalėję 
į .laidotuves atvyktu

Nušovė daktarą
__________ —L- /

Brolis broli šaudo
• /i! * ■

LINKUVA. Ęirž. 18 d. 
Paežerių km. Linkuvos vi. su
siginčijo hroliaį Ignas ir Sta
sys Pilipavičiai. , Stasys supy
kęs nuėjo.į daržinę, paėmė ka
rišką šautuvąg ^daržinėje išmė
gino jį ir atėjęs paleido šūvį 
Į. savo brplį Ig.ną,u sužeisdamas 
jį į ranką. Nuleistasis išvež
tas į Pačiojąųs ligoninę.

Ją- pąčiąVdięną apie 10 vai. 

sikivirčijo/ trys broliai Kazys, 
Jonas ir Juozas AndrašiUnai. 
Kilus peštynėms: Kazys suža
lotas revolverio, šuyiu, o Juo
zas peiliu. Abu sužeistieji 
atvežti Šiaulių ligoninėn.'

Dėl Stasio suėmimo

Prezidentas už kon- 
tfolę naujų mašinų 

įvedimo
18. 
už-

nuolat 
maši-

T

Chicagai ir apięlinkei fedę- 
raUo oro biuras šiai dienai pra
našauja: z

Nepastovus, biskį šilčiau.
Saulė teka 5:30, leidžiasi

8:22.

Lojalistai baigia apsupti 20 
miestų' ir miestelių, kur yra 
didelės sukilėlių armijos. Tas 
privers sukilėlius pasitraukti 
20 mylių nuo Madrido.

Sustiprinti sukilėlių pozici
jas į Madrido’ frontą vyksta 
gal 25,000 italų armija. '

Priėmė “principe 
Anglijos pasiū

lymus ,

99

VILNIUS. — Dėl žinibs apie 
buv. Lietuvių Tautinio Komi
teto Vilniuje pirmininko Sta- 
šio suėmimą papildomai teko 
sužinoti, kad Stašys jokiems 
devizų nuostatams nėra nusi
kaltęs. Jam tuo reikalu, iškel
toje byloje jis buvo išteisin
tas.

Lenkai jį vėl suėmė, maty
ti, norėdami pasiteisinti prieš 
viešąją opiniją ir terorizuoti 
Vilniaus krašto lietuvius. j

LONDONAS, liepos 18. — 
Visos 27 valstybės, prisidėju
sios prie Ispanijos neutralite
to, sutiko priimti “principe” 
kaipo “pagrindą tolimesniems 
svarstymams”, 
jos pasiūlymus išlaikymui. Is
panijos neutraliteto.

Manoma, kad tie svarstymai 
užsitęs kelias savaites.

PROVIDENCE, R. L, liepojs 
Įg. — Pasiturintis daktaras 
George W. Webšter liko nu
šautas kaip tik jis atrakinęs 
duris įėjo į savo ųamą. Jis mė
go dėti laižybas < ant arklių 
lenktynių ir galbūt prasisko
linę “bukiams”. Mano, gal jie 
ir bus jį nužudę, :

Sukilėliai reikalau
ja pripažinimo ka

riaujančia šalimi
• SALAMANCA, liepos 18. — 
Sukilėlių vadas gen. Franco ša* 
vo pareiškime dėl Anglijoj 
naujų neutraliteto pasiūlymų, 
griežtai reikalavo besąlyginio 
sukilėlių pripažinimo kariau
jančia šalimi.

Republic Steel ap
skųsta darbo san

tykių tarybai
WASHINGTON, liepos 18. 

— Nacionalęs darbo santykių 
taryba pašaukė Republic Steel 
Corp. pasiaiškinti dėl laužymo 
Wagnerio darbo santykių ak
to. Korporaciją, kuri daugiau
sia prisidėjo prie laužymo plie
no darbininkų streiko, tarybai 
apskundė CIO.

Sudegė baliunas, 
kuriuo Piccard kėlė

si j stratosferą

Detroito pieninės su 
sitaikė su strei- 

kieriais
DETROIT, Mich., liepos 18. 

— Borden ir dvi mažesnės pie
ninės susitaikė šu streikuojan
čiais darbininkais ir pasirašė 
sutartį su CIO. Dar dviejų pie
ninių darbininkai streikuoja.

1,000,000 žmonių žu 
vę Ispanijos civilia 

me kare
SALAMANCA, Ispanijoj, I. 

18. — Sukilėlių apskaičiavimu 
vieni metai Ispanijos civilio 
karo kainavo 1,000,000 gyvas
čių — vyrų, moterų ir vaikų.

WASHINGTON, liepos 
— Prezidentas Rooseveltas 
gyrė planus kai kurių įstaigų, 
kurios siekiasi neleisti 
tos naujai išrandamoms
noms pakrikdyti šalies gyve
nimą. . ■-< I ' . .

Ęinant tuo planu, tos įstai- 
.goss seks yišu& ušradii&usy ap
skaičiuos kaip jie palies šalies 
gyvenimą ir stengsis lą gyve
nimą.. suderinti greitumu ma
šinų vystymosi. I . .

Pirmas darbas bus ištirti 
permainas gyvenimekpkias

gali padaryti mechaniškas med-
sk y nė jas, 
plastika, 
dirbtinė 

vilna,

vilnės (bovelnos) 
“air conditibning”, 
foto-elektrikinė celė, 
medvilnė ( ir dirbtinė
dirbtinė guma, masinė namų 
gamyba, televizija, automobi
lių tręileriai, televizija, pažan
ga aviacijoj ir cheminė agri
kultūra.

Šaukia Lenkijos sei
mą dėl Pilsudskio 

palaikų

: 45 žuvo audroj 
Japonijoj

TOKIO,. liepos 18.—45 . žmo
nės žuvoi smarkiame -lietuje ir 
audrose, "kurios pėrė j ff~ Kana- 
gawa ir Gurama prefektūras. 
Tūkstančiai namų liko užlieti, 
ar ir visai nunešti vandens.

Areštuoja baltųjų 
vergių pirklius

WASHINGTON, . liepos 18. 
— Federalinės žvalgybos di
rektorius J. Edgar Hoover pa
skelbė, kad susekus baltųjų 
vergių pirklių saiką, veikusią 
Minnesota, North Dakota, Wis- 
ęonsin ir Iowa valstijose, 75 
žmonės liko areštuoti, 
operavo negrai.

šaika

Gal 300 žuvo trauki 
nio katastrofoj

Jis manė tuo 
kilimo ir

bandomo- 
butų pil-

LANSING, la., liepos 18.— 
Prof. Jean Piccard, kuris jau 
kelis sykius yra skridęs į stra
tosferą tirti kosminius spindu
lius, pereitą naktį išskrido iš 
Rochester, Minn., su visai nau
jos rųšies baliunu. V y /

šį sykį skridimai į stratos
ferą mokslininkas Rięęard nau
dojo ne vieną dideli baliuną, 
kokie buvo naudojami pirmes- 
niuose skridimuose, bet 80 ma
žų baliunėlių.
palengvinti kontrolę 
nusileidimo.

Turėjo tai būti tik 
ji kelionė, nes jai ji
nai pavykusi, tai vėliau jis bu
tų skridęs į stratosferą su di
deliu skaičiumi baliunėlių.

Tečiaus skridimas užsibaigė 
nelaimingai. Išbuvus 6 valan
das ore, prof. Piccard nusilei
do čia, užį 75 mylių nuo Ro
chester, užsidegus jo baliunė- 
liams, kurie buvo pripildyti de
gančiomis hydrogeno dujomis. 
Apdegė taipjau ir jo gondola, 
kurioj liko sunaikinti visi in
strumentai.

Prof. Piccard pasiuntė savo 
žmonai trumpą telegramą, kad 
jis nusileido Lansing, la. ir 
kad baliunėliai\buvo po pui
kiausia kontrole, bet visas 
įrengimas yra sunaikintas.

Jis pats užsidarė hotely ir 
atsisąkė bent šiuo laiku duo
ti kokį nors pareiškimą apie 
priežąstį gaisro ir art jis skai
to savo kelionę pasisekusią. 
Nežinoma nė skridimo smulk
menų, nė kaip“ įvyko gaisras, 
nes ir jo radio paliovė veikęs 
neužilgo po pakilimo į orą.

4 žmonės užmušti
QUANTICO, Va., liepos 18. 

— Automobiliui susidūrus su 
aliejaus troku trys vyrai ir 
viena moteris sudegė. Tarp žu
vusių yra ir abu troko drai- 
veriąi. /

P ANAM A, liepos 18.—Dirb
dami senose Veraguas kasyk
lose, kaip matyt, paliktose Is
panijos kolonistų, darbininkai 
užtiko 35 šmotus aukso po 50 
svarų kiekvienas, vertės $980,- 
000. - Auksą savinasi valdžia.

VARŠAVA, liepos 18. — 
Prezidentas Moscicki šaukia 
nepaprastą Lenkijos parlamen
to susirinkimą antradieny ap
svarstyti iškilusius kivirčius 
dėl maršalo Pilsudskio palai
kų perkelimo iš Krokuvos ka
tedros. į netolimą bokštą.

Lenkijos valdžia planūo,j> 
pranešti seimui, kad inciden
tas - yra baigtas- arkivyskupui 
Sapiehai atsiprašius, preziden-, t ■■ . ' •
to dėl 'perkelimo maršalo kū
no ir tuojaus seimę posėdį už- 

ROOSEVELT FIELD,' N, Y., dary,i-.
liejos 18. Laikraštininkas Arkivyskupas aiškinasi, kad 
Lėslie ęujęhwį$ęr, 39kūną perkėlęs iš kryp- 
rėdamas aprašyti kaip žmdg^įįps katedroj' tik todėl, kad 
jaučia si ’ šokd amas su parašiu- į kryp.ta buvęs drėgna ir ‘ ma
tu, ’nusitąrę pirmįąųsia pats ižą, negalėjusi; sutalpinti visų 
tai išbandyti ir šęko iš lėktų- Jlankytojų. Bet daugelis atsto- 

Vų ai-Įdvyskupo pasiaiškinimu 
yra nepatenkinti, skaito jį 
■įžeidus “viSos tautos jausmus” 
ir todėl,,turintį atsakyti prieš 
parlamentą.

LOS ANGELES, CaL, liepos 
18. -— Teismas pripažino vo
devilių aktorįų frank Wallace, 
vyru garsiosios .mūviu aktorės 
Mae West iv - Įsake, ‘ jai sumo
kėti teismo kaštus ir tuo bylą 

. t baigti/\Abi pusės yra nepaten- 
naujųs Angji-j j^tos7 teismo nuosprendžiu, 

bet manoma, ;:J<ąd Mae West 
dabar pirmiausia pareikalaus 
panaikinti prįpš 16 metų įvy
kusias vedybąs. < j

> —■ . ......-

vo 2,000 pėdų augštumoj. Bet 
nė viekas iš jo dviejų parašiu
tų ląiku neatsidąrė ir jis už-, 
simušė.

LONDONAS, liepos 18. - 
Anglija pasirašė laivynų su
tartis su Rusija ir Vokietija

KORIMO, Ind., liepos 18.-- 
Laukų dąrbjninkąs Norman 
Cohee, 17 m.,\ susituokė su 
Frieda Maddo^, 13 męįų jner-lUIblū »U V Visa V UJU■* *; >'----------

kuri apryboja abiejų šalių! ka- gaite. Tėvai baudę vedybas iš- -
ro laivynus ir didumą laivų. drdyti, bet nepavyko.

PITTSBURGH, Pa., liepoj 
18. — Mrs. Welsh iš Allison 
Park pagimčĮė šešioliktą vaiką 
rr supu. Vyriausia duktė yra 

19 metų.

PATNA, Indijoj, liepos 18. 
—- Netoli nuo čia ištiko did
žiausia traukinio katastrofa 
Indijoj, Calcutta .ekspresiniam 
traukiniui nušokus nuo bėgių 
ir , nusiritus nuo augšto J t 
mo.

pili-

jau 
bus

95 lavonai užmuštųjų 
išimti iš griuvėsių. Dabar 
pradėta ardyti du pirmuosius 
sudaužytus vagonus, kuriuose 
buvo daugiausia žmonių. Ma
noma, >' kad žuvusių skaičius 
gali siekti 300 žmonių.

LONDONAS, liepos 18. — 
žiniomis iš Valencijos, devyni 
žmonės, daugiausia moterys, 
kurie stovėjo duonos linijoj 
Villanueva De Cordoba, Ispa
nijoj, liko užmušti sprogus pa
rako sandeliui. ‘Spėjama, kad 
sprogimas įvyko dėl didelių 
karščių.

NĮĄRIETTA, O., liepos 18.— 
Čia mirė Edward P. Fostęr, 
83 metų, iš Waverly, W. Va., 
kuris manydamas, kad pasau
linę taiką galima įvykinti tik 
įvedant vieną kalbą, buvo su
galvojęs tarptautinę dirbtinę 
kalbą Ro.

BERLYNAS, liepos 18. — 
Garsusis Vokietijos opozicijos 
bažnyčios vadas kun. Martin 
Niemoeller, karo /metu buvęs 
submarinos komanduotojas, 
bus teisiamas “nepaprasto tei
smo”, kurio nuosprendžių ape
liuoti negalima.

LIEPOS IR 
RUGPIUČIO 
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ 
RAŠTINE 
BŪS UŽDARYTA

Pradedant su LIEPOS 4 
diena ir baigiant RUčPIU- 
ČIO 81 diena Naujienų 
Raštinė bus sekmadieniais 
UŽDARYTA.

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

TELEFONAS CANAL 8500

NAUJIENŲ
ADMINISTRACIJA.

Z". I

%
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Nedėlioj pagal sutartį.
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6921 SOUTH

Hemlock 5040

ADVOKATAI"PRIEŠ WITH A VAKNISH GLOSS”—

t

i iv

KITATAUČIAILaidotuvių Direktoriai
_ tf . - .. ■ . .. . v. • • ••.Y*.*, . -i A • . ...  

AKIŲ SPECIALISTAI

8

ne 
šei

Iš paskaitos
Profesorius: “tiesą sakant, 

turėjau jums šiandien skaity-

Motina:
bulves”. /

Duktė (grįžusi iš pensiona
to) : “Tuojau, mama. Ar su' 
paprastu ar tualetiniu muilu?”

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir ■ Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

/ Rezidencija:
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

JOSEPH.L GRISU
LIETUVIS . ADVOKATAS , .
Telephone: Boulevard 2800 

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

~~ Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tek Yards 2510

DR. L E. MAKARAS 
10/58 S. Michigan Avė, 

HOSELAND—CHICAGO. ILL, 
Tel. PUbLMAN 1193-8277

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Bfunswidk 0597

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutarti.

Išmokslinta duktė
“Onele, nuplaul

JŪSŲ NUDĖVĖTOSE GRINDYSE 
REIKALAUKITE 

PILSEN

Klausykite mtifiij Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vM. Vakaro iš H. F.; Cf stoties (1420 K.) — Pranešėjas

/ P. šAUtlMIERAS.

JUOKAS
—■■Ilil 'Ii " . . ■ Į

— Aš labai' džiaugiuos, kad 
tu pažadi mkne vesti. Bet kuo
met tu manai?...

— Bet aš gi nenoriu taip 
greit atimti tau Šį džiaugs^

K. P. G U GIS
ADVOKATAS 

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

IR PAGRAŽINA, NES PILNAI ATNAUJINA FINIŠĮ
O > TiTttTT NTTTniJ.Vif.mSfn CRINDYSn

• .’> ‘r't.
.•/•.-i

'kiekvienos JL j_LAL„YRA
RŪŠIES \ PAVOJINGA

mus* paraisčių! pritaikinti su pilnu pa- 

ĮiiastiklnSs, pančiakos, diržai, braces, 
pažeistiertis, čeverykai tiems, kurių są
nariai nesveiki.

LIGHT
FUOOROIL

Velijame pasisekimo

tro-

Pavojinga

ir

Ar gelbės? ną.

Reikalingi kandidatai
mą,

nes

Tie tautiški vardai

Ar Dievas snaudžia?

vo ajcyvaizdoj yra tik momt^J^į
uzs

tv 1 ■;

Arijonai

Tinka

LIETUVIAI

dak- 
keli

Anglijos lordų .mitinge Fran
cis Dengias Stuart pareiškė: 
“Gali būti, kad 1000 metų Die-

su- 
či-

an- 
day

Smetonos valdžia 
duotų jam geriausių me- 

Tuomet ir Padaužos 
duoti jam kokį nors Dr. A. J. Shimkus 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR.REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

“Mama, ar yra teisybės 
glų patarlėj “An apple a 
keeps the doctor away?”

“Aš manau, kad yra”.
“Tai duok man obuolį,

aš išdaužiau daktaro langą ir 
nenoriu, kad jis čion ateitų”.

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St. 
Tek Boulevard 1401

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

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

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

Ofiso Tek Virginia 0036 
Rčsidcnce T«k BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4646 SO. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930

Ekspertai bando įrodyti, 
kad nuo bučiavimosi galima 
netekti dantų. Mes žinome, kad 
neku’rie netenka net galvos 
širdies.

Girdėjome, buk Vokietijoj 
esama Uždrausta nearijonų 
vaikams sirgti vokiškąją ja- 
dra arba blusinėmis.

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.
3406 . SOUTH 16921 SOUTH
HALSTED ST. | WEŠTERN AVĖ.

Yards 3408

tas, bet tas Dievas yra 
dęs”P W rūšiesr. .. ... . . - . . ,

Tiktai moksliškas paratStia tinkamai jums mus para! 
pritaikintais pagal škiHtinkų k'yjos T-uaį stlkčjimul 
jumsx tikrai padės; Vengklte nemalonu
mų. Atsiduokite ( patyrusio Experto pa- 
raiščio pritaikintojo, rankas. Ateikite pas

1"VWaS I
Į PRI2IŪRBT0JAI

MIESTO
DALYSE.

Yards 1139

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street

EZERSKIS IR SŪNŪS

4348 So. Calif^rnia Avenue

A. MASALSKIS 
3307 Lituaiiica Avenue

■ i . n 4’1' .ti.'.i ..

1^10 Sotith 49111 Court Cicero
II ...........m |I»»M 1^ II >1 . .... ..aMunyJUĮii m fa «!■»*—ei......... ...... iii I >imi ■ ......iMĮauin^siiiM'mMi

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street . - Boulevard 4080
------------------------T," į/ iAtt...ill....,įį,.;-;.wre.^. ---------

< LJ.ZOLP

''PADAUŽŲ FILOSOFIJA

Atkeršijo
Dėdė: “Reiškia, daktaras at

nešė tau broliukų, kuris tiek 
daug verkia”.

Jonukas: “Aš. manau, 
taras tėtei atkeršijo, nes 
mėnesiai atgal jis tėtei sakė: 
“Jei neužmokėsi man senosios 
skolos, aš tau padarysiu 
bei į”.

' “Tamstos sveikatai reikalin
ga saulutės, rožių...”

“Atleiskite! Viena, aš dar 
netekėjusi; antra, vien tik 
mergaitėmis aš nepasitenkin
čiau; trečia, daug vaikų neno
rėčiau turėti”.

Mano troškimas yra tapti 
žymiu daktaru. Aš noriu bū
ti kaulų specialistu”.

“Aš manau, tamsta tinki, 
nes turi labai didelę makau-

Kiaulės nervuojasi
Cornell universiteto moksli

ninkams pasisekė įvaryti kiau
lei nervų suirutę. Patartina 
jiems savo talentą išbandyti 
ant lietuviškųjų kiaulių 'Ame
rikoj. į

'patobulinimas 
”---- ■

Robertų  ̂aš, besimelsdamas, 
kad Dievas, suteiktų jam se
sutę, ’ pridūrė: “Viešpatie, jei
gu dar*, nesi užbaigęs savo dar
bo, neįdėk jai tonsilų ir ade- 
noidų^ nes vis tiek juos iš
plaus’*. s .

Priklauso nuo 4saiko
■n'-

daktaras
tik vienų

Svečias: “Mano 
leidžia man gerti 
stiklą alaus”.

Tarnas: “Gerai. Mes turime 
stiklą, kur sutelpa visa kvor
ta”.

Grįžo
Daktaras: “Nemalonu pra

nešti, k?d čekis, kurį tamsta 
man pasiuntei, grįžo”.

Ligonis: “Stebėtina! P 
mano reumatizmas grįžo

NAUJIENOS, Chicago, III. __ . - ________ __

Galų gale visgi paaiškėjo, 
kad Mae West yra Mamie Šat- 
kuvienė. Ji tapo popiiliąriš- 
kiausia keno aktorė ir esanti 
verta $3,000,000. Pranas šat- 
kus, kuris ją vedė 1911 me
tais, reikalauja pi/sės jos tur
to ir Californijos įstatymai to
kį reikalavimą pripažįsta tei
sėtu. Nors Pranas yra jau se
nas ir bėdnas lietuvis, jis tu
ri progos tapti milionieriumi. 
Jeigu jam pasiseks, visos tau
tiškos sriovės bandys gauti jį 
savo nariu arba bent simpa- 
tizatoriumi. 
tikrai 
dalį.

Napoleono ir Bismarko bio
grafijų autoriifs pradėsiąs ra
šyti prėzidento Roosevelto bio
grafiją. Jis sako, kad Ameri
kos prezidentas netinka į dik
tatorius. Mes irgi sutinkame 
su musų draugu Emil Ludwi- 
gu. Diktatorius turi būti pa
niuręs, nemokėti smagintis gy
venimu, nepasitikėti gyvento
jams ir aplamai neįsitikėti nė 
vienam žmogui. Jeigu tokių 
typų žinote, priduokite mums 
jų pavardes, nes norime ir Pa
daužų Respublikoj įsteigti dik
tatūrą, tečiaus neturime kan
didato į diktatorius; kadangi 
visi musų piliečiai moki juok
tis, šypsotis, į šh^agintis, turi 
humorų’ jausmų ir kitus nor- 
mąliškųs palinkimus.

I , ! «•***-

Pas mėsininką
— Bet šita, męsa atrodo 

šviežia, — Sako mėsininkui 
mininkė.

— Ką? ' Nešviežia mėsa? 
Bet pasižiūrėkite- tik į tą pui 
kią raudoną spalvą.

— O, jūsų nosis taip pat pui 
kiai raudona, bet yra jau ma 
žiausia 40 mėtų

PAVASARIŠKOS MINTYS.
Per brangiai u‘Ž vasarnamį 

Užsimokėjus, dar nesiskųsk ap
gautas esųs, bet palauk, kol ru
denį iš ten žmona sugrįš...

■'Pavasaris —1 džiaugsmingas 
laikas, tiktai šunims pavasarį 
liūdna, nes ne vienam šuniui 
gresia, kad jo būdą vasaroto
jams gali išnuomoti.

Yra mįslė: •. “Vasąrų molis 
— žiemų brolis”. Bet yra ir 

“žiemą mo- 
brolis”.Ji geriau, Žino

1

Daktaras pataria poniutei 
važiuoti į vasarvietę. Jos vy
rą staiga apinia -baisus kosu
lys. '

Ar Tamstai kas nors ne
pakliuvo į gerklę? — klausia 
jo daktaras. /

Netikėtai atsiliepia mažytė 
dukrelė: “Ech nė! Tėvelis vi
suomet taip daro, "kai noH bar
tis, bet negali”. '■

SKUBA NAMO — Kini
jos generolas Tsai Ting- 
kai, vadhs garsios s Kinijos 
19-tosios armijos^ kuris 
skuba iŠ Manilos, (kuir vie
šėjo) į Bėipingą, kut eina 
mūšiai su japonais.

Acme Photo

— ■ Joneli, tuojau ' htsiprašyk 
dėdę ir paduok jąm ranką.

— Bet kai aš pAduodu jam

kita( nauja mįsle: 
lis, o vasarą — 
kaime gyvenus gimine.

Yra žmohių, kurie poilsio 
ieškodami, važiuoja į vasarvie
tes, ir yra žmohių, kučie pa
ilsėti norėdami, išsiunčia į va
sarvietes Žmonas...

' *

“Gyvenu, kaip žirnis prie 
kelio!” — pavasarį gali saky
ti tiktai mieste giminių turįs 
priemiesčio ūkininkas.

A. : “Aš turiu 80 meti} ir 
kiekvieną dieną bėgu keturis 
kilometrus. Ar jus irgi gali
te?

B. : “Dar ne, aš turiu tik 
40 metų.

Vidurvakarių Premjera 
Amkino Prezentuoja 

“Paryžiaus Komuną” 
Rusiški Dialogai /

• Angliškos- Antraštės 
Žavingas spektaklis. ,tų dienų, 

kai Paryžius pasipriešino 
dviem imperijom.

SONOTONE 
66 E. Van Buren 

Nuo vidurdienio iki vidurnakčio 
25c iki 2 P. M.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir inagne- 
tic blankeb? ir Ct. 
Moterims ir mer
ginoms pato ri
mai dovanai.

tik mažąjį pirštukų, tai jis jau ti apie smegenis, bet šiandien 
įtiebia mane už ausų. aš tiHu ką kitų galvoje...“

Ponas: “Protingas gyvulys, 
tas ji&ų šuniukas”.

Panelė: “N-a, sakau jums, 
kai tik aš pasiimu gaidas, jis 
tuoj išdumia pro duris”

. ................ ■ —ia—i-L.

iŠpeciallHtal Dirbtini] 
KUjų, Ranku, Diržu

Visiem Sudarkymam

Chicago Orthopedic Co.,
(KAINOS 

PRIEINAMOS

183 W. Lake St.
ART! PRIE WELĮLą STREET .......... :, „j, \

BUDRIKO RAKANDU KRAUTUVE
3409-11 SO. HALSTED STREETT

-■I - -- į . — ».......I.... .......... ...... -.ii’.....................   i ^ l.

Didelis pasirinkimas rakandų už 
PRIEINAMAS KAINAS.

Gražus dining room setai atpiginti pa

Ant paveikslo $95.00.
ELEKTRIKINES LEDAUNES po .... ............  $"7Q gQ

•48.00

Skalbiamos mašinos Thor vertes $119.00 po $£9 00

Jos. F. Sudrik,!^
34Į7—21 SO. HALSTED ST.
3409—11 SO. HALSTED ST. ,

, I, I’ i i. I .*■,     , Iii,' I,   ——.................................. , , , . ,    Į

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI:
Panedėliais ir Penktadieniais nuo 5:30 vai. vak., iš stoties WAAF— 

920K.il.,
Ketvirtadieniais iš stoties WHFC — ~ ------ 7 /...
Sekmadieniais iš stoties WCEL—970 Kįl-» nuo 7:30 valį vakarė.

1420 K. nuo 7 iki 8 vai. vakare.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
»■ BHH HM R fll H 0^

John F. Eudeikis
v' J ' •

SENUVSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

• ambvląnce.
. kiiv 9UiEN4iRNAW9'- u-'
Visi jęlefonai YARDS 1741-1742 

4605I-07;>ii So. Hermitage Avė. 
4447’ South Fairfield Avenue

TeL T.AI-AYETTE 0727
I I. ...... ... .......... . ■ (■■■■> ,

T 1 * koplyčios visose
JL—;L^- c3L.‘l Chicagos dalyse

NARIAI
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių

■ Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance
Patarnavi-

fe . 4 • .

mas Dieną

TURIME
T KOPLYČIAS 
y visose

- .i( S. P. MAŽEIKA
B319 Lituanicip Avenue

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tek Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35fh St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Phone Yards 1138

; J- LIULEVIČIUS
Phone Lafayette 3572

Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
Phone Cicero 2109

‘■.V •
Phone Boul. 5203

164K West 46th Streėt Phone Boulevard 5566

Phone Monroe 3377

10734 S. Michigan Avė.
LAČHAWICZ IR SŪNUS

Phone Canal 25152314 West 23rd Place

Tel. Pūllman 5703

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
____ Draugijiis NariaL________
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH 
756 West 35th St

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

, Tel. Kenwood 5107
i». -------- --- ------- - -■ - -■■■

Phone CANAL 6122

DR. S.BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Califotnia Avenue

Telefonas Republic 7868

_____ Kiti Lietuviai Pa ktarai_____

Doctor Manikas
> PHYSICIAN-SURGEON < 

; ; - j 4070 ■ Archer Avenue - ; > j

Tel. Viginja 1116 
Valandos: 1—3; 7—8 kasdien, iš
skyrus seredą. Sekmad. susitarus.

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

DR. 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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

CHICAGO, ILL. . :
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

SKYRIUS; 42-44 fcast 108th Street Tel. Pullman 1270
^i. Į   —I.i^ia.  i    „„as. s ..ĮSI. S,!.,, s .n. i,   

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 Sq. Western Avė. Phbne Virginia 0883

Phohe Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė. 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

DR. J. SHINGLMAN
' KĄ TIK SUGRĮŽO

— iš —
Medicinos Mokslo Šeinio, Atlantic City 
' Praktikuoja 30 metų

Reumatizmas ir širdies Ligos 
jo Specialybė

Valandos: 11-12 A. 2-4, 7-8 P. M 
Rezidencija 1688 So. SOth Avė.

Tel. Cicero 3656 
Ofisas 4930 West 13th Street 

Cicero, I1L

920K.il


Pirmadienis, liepos 19, 1937
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PITTSBURGH O NAUJIENOS Tautų Senumo 
Klausimas Taip 
Ir Paliko Neišrištas

Lietuvaitė Mokytoja Patraukė Atsako 
mybėn Mokyklų Tarybą

Bus Bandomas Mokytojų Apsaugos 
Įstatymo Legališkumas

frentai. Dažnai nėra paisoma 
nė mokytojų gabumų, nė už- 
sitarnavimo.

Mokytoja p-le Adele Norkiu
te mokytojavo Mtfrrysville, 
Pa., aukštojoj mokykloje (Uigh 
School). Praeitą kovo menesį 
buvo paliuosuota iš darbo be 

ir priežas-Legislatura jokio perspėjimo 
įstatymą, kuris ties.

Dabar mokyklų taryba tu- 
{rėš eiti į teisihą ir parodyti 
, priežastis, dėl kurių mokyto
ją Norkiutę atleido.

Greičiausiai bus taip, kad 
mokyklų taryba teisme nega
lės, įrodyti jokio prasikaltymo 
ir tada, žinoma, turės gražin
ti mokytojai darbą.

Tačiau, jau dabar yra nu
matoma, kad miestelio politi
kieriai gal nenorės nusilenkti

PITTSBURGH, Pa. — Lie- jų vietas sudedami politikierių 
pos 13 d. 23 metų amžiaus 
lietuvaitė, aukštosios mokyk
los mokytoja ir Pittsburgho 
Univeysitįeto auklėtinė, p-lė 
Adelė Norkus-Norkiutū, patrau
kė į teismą Franklin Tovvnship 
mokyklų Tarybą už palitfosa- 
vimą još iš darbo.

Pennsylvanijos 
yra priėmus
yra žinomas vardu Teachers 
Tenure Act. šis įstatymas Le-; 
gislaturoje buvo priimtas, kad 
apsaugojus mokytojus ir mo-i- 
kytojas nuo politikierių sauva
liavimo ir mėtymo iš darbo dėl 
politiškų išrokavimų.

Vaduojantis n*auju įstatymu, 
jei mokytoja yra paliuosuoja- 
ma iš darbo, tai jai ti/ri būti 
įrodytas ir prasikaltimas, dėl 
kurio ji yra paliuosuojama iš 
darbo. Prasikaltimai, dėl ku
rių mokytoja gali būti paliuo- teismo sprendimui ir eis į aug- 
suota iš darbo, įstatyme yra 
nurodyti.

Kol dar nebuvo mokytojų 
apsaugos įstatymo, tai dažnai 
pasitaikydavo, kad miestelių 
ir valsčių (Township) mokyk
lų tarybos atleidinedavo moky
tojas iš darbo be jokio prasi
kaltimo, o taip sau, politiniais 
sumetimais.

Duokim sau, po rinkimų/ ijtei 
tik yra išrinkta' naujai mokyk
lų taryba, tai mokytojos ir mo
kytojai yra atleidinėjami, ir į

štesnį teismą. Arba, jei teis
mas bandytų pateisinti moky
klų taryba ir daryti sprendi
mą, kad' mokytojų apsaugos 
įstatymas yra nekonstitucinis, 
tai, žinoma, Valstijos gynėjas 
perkeltų bylos sprendimą į 
augščiatfsią teismą, kuris tu
rėtų nuspręsti, ar' mokytojų 
apsaugos įstatymas yra kon
stitucinis ar ne.

Reiškia, mokytoja Adelė 
Norkiute '• išbandys * naujo rito* 
kytojų įstatymo legališkumą-

— S. Bakanas?

romą
.., skirtinga 

nuo visu kitu 
<* o

K^aip skanaus valgio 
kvepianti aroma yra puse val
gymo malonumo, taip puikių 
tabakų kvapas yra puse rūky
mo malonumo.

Todėl mes keliaujame aplink pusę pa-' 
šaulio dalį dėl Brangių aromatiškų tur
kiškų tabakų, kurie priduoda Chester- 
field cigaretams jų malonesnę aromą.

Sumaišyti su lengvais saules-nuno- 
kusiais namie - augintais tabakais, jie 
padaro Cbesterfields lengvesnius ir ge- 
resnio-skonio
,.. skirtingus nuo visų kitų

Kreditą savinasi ne vien 
* lietuviai.

Pasirodo, kad » ne vien lietu
viai savinasi seni/mo garbę 
Tuo nusideda ir visi, kiti žmo
nes, bet man atrodo, kad se 
numas neteikia jokios garbės, 
jei tauta nėra iiieko padariu
si žmonijos gerovei.

Stasius-Potašius.
■ ■

PITTSBURGH, , Pa. — Ne 
vienas dažnai pagalvoja, kokia 
tiauta yra seniausia pasauly
je? Vargu kas gali į tą klau-* 
simą duoti* tikrą atsakymą.

Mes, lietuviai, nekartą gir
dėjome ir skaitėme laikraš
čiuose, kad seniausia tauta yra 
lietuviai. Bet pasirodo, kad pa

Uždare Upių “By- 
čiiis” Del Ligų 
Pavojaus

. .. .„y............. . .

Vanduo yra užkrėstas šiltinės 
perais

PITTSBURGH, PA. — Lie

ryti dėl gręsiančio ligų 'pavo
jaus.

Buvo manoma, kad po dide
lių lietų upės bus apsivaliu
sios nuo ligų perų, bet sveika
tos departamentui padarius a- 
nalyzą, buvo atrasta, kad van
denyje tebėra šiltinės (typh- 
oįd) bacilių ir kad maudytis 
yra pavojinga.

Tačiau dėl upių maudymosi 
“byčiųv uždarymo Pittsburgho 
maudymosi mėgėjai daug ne
nukentės, nes North ir South 
parkuose yra įrengta geriau
sios maudymosi vietos, kurio
se telpa desėtkai tūkstančių 
publikos. Tose maudynėse van-

našiai galvoja ir visų kitų tai?- ^QS 14 (j policijos viršininkas' duo yra valomas per mašinas, 
George E. A. Fairley pareiškė, ir ligų pavojaus nėra. Tik tiek 
kad, ' sveikatos direktoriaus susidaro neparankumo, kaid 
pranešimu, upių maudymosi reikią toliau iš miesto1 važiuo- 
“byčiai” pąsiliksią toliau uždą- ti. —Koresp.

' •—'*•- I-v ■ - - w

Lietuyos Skautininku Vizitas Pittsburghe

tų žmonės.
Kartą man teko užeiti į tū

lo svetimtaučio restaurantą1 
biznio reikalais. Apie įstaigos 
savininko tautybę neturėjau, 
jokios nuovokos. Kadangi res; 
taurante buvo keletas pažįsta
mų italų kilmės žmonių, tai aš

S“ “ “Tyrinės sąlygas organizavimui skautų di-
j Besikalbant apie biznį jis pa- idesnese lietu viii, kolonijose”; daro gražų 
sigyrė, kad operuoja irestau- • . . _
rantų, 20 suvirs metų. Užsimi
nus apie tautybę, savininkas 
paprašė atspėti iš kur jis ki;
lęs. Nesvyruodamas

neparankumo, kaid

—Koresp.

Įspūdį; rengiasi Chicagon >
PITTSBURGH. PA. —; Lie- skautų vadas, Biržų gimnazi- 

paskai- dos 15 d. dalis Lietuvos skau- jos direktorius; Juozas Bulota, 
ičiau jį italu. : i tų jau atvyko į Pittsburghą. i skautininkas, artilerijos leite-

Pasirodė, kad aš neatspėjau. I Juos pasitiko vietinio komite-. nantas, Petras Neniškis, pa- 
Savininkas man nasiofvrė kad I i® nariai. Kita idalis skautų skautininkas, Lietuvos skautų 
jis kilo iš tautos Z- pribuvo j PimurgM dien, brolijos infstruktorius; Stasys
šaulyje, tada aš pradėjau spė J vėliau. Liepos 18 <1. jau buvo Jurjonas .žemaičių NaUmies- 
Iioti‘ kokia tauta galėtų tai bu-i Pittsburghe ir dalyvavo i engia- c 
ti. Priėjau, prie išvados, 
jo, turbut, esama žydo.

Savininkas ir vėl man pada
rė pastabą, šį kartą, kad aš 
nežinau pasaulio istorijos. Pri- r. . . . _ . . . , , .
sipažinau, kad nęsu ekspertai L.letuvos, stovykloje ir užmegsti ryšius
toj srityj, bet savo tvirtinimas i skautų ^brolijos vyriausios va-^u Amerikos lietuviais, skau- 
apie žydų senumų bauflžiaii ^°1/Head^arte^ ,‘r aPsklrtal su jaunimu,
paremti biblija. Tik tada res- 
tauranto savininkas išdidžiai 
paklausė, ar aš nesu girdėjęs 
apie romėnus ir graikus?

“A, tai tamsta turbut grai
kas”, pastebėjau prisiminda
mas ryšį tarp graikų ir res- 
taurantų biznio. “Jei j graikai

čio skautų vadas, pradžios mo
kyklos mokytojas.

Skanių atvykimo tikslas

“Atstovauti Lietuvą Suvieny-

j; d mose iškilmėse.
Pirmas atvyko Į Pittsburghą 

tik Kazys Laucius, kuris vado
vauja Lietuvos skautams Su
vienytose Valstijose. Jis yra tų Valstijų skautų tautinėje

skyriaus vedėjas ir
Aido” redaktorius. Taipgi at
vyko Juozas Vainauskas, Pagė
gių skautų vadas/ paišyboj mo
kytoj as<

Viso skautų iš Lietuvos yra 
atvykę 6. JieldąJ^yavo tarptau
tinėse sltaiitų iškilmėse Wash- 

~ > t-, z . ingtęn, Be virš minėtų^
ne seniausia,' taipta^pasaųlyje/j's^ečių iš Lietftv^ yra dan se-’ 
tai bent sėniauši ‘restauranš- kami skautų atstovybės nariai:

“Skautų. Taip aiškino reporteriui sve
čiai iš Lietuvęs.

^Skautus ir jaunimą norime 
pakviesti į Lietuvą atsilankyti 
ateinančiais metais, dalyvauti 
iškilmėse — jubiliejuje, tauti 
nčj stovykloj, Aukštojoj* Pane 
munėj. Taip pat nori patyrinė

čikai’ pasaulyje/ Juozas Vasyliu&j* BiLžų rajono

... dėl malonesnes arombs ir 
smagumų, kuriuos rūkymas jums gali

suteikti... gėrėkitės Cbesterfields '

VZSU

i .

Copyright 1937, Liggbtt & Myers Tobacco Co,

Lankėsi Baltimbre. Dr. Želvį iš Lietuvos. Skautai prisilaiko 
apdovanojo ordenu

“Pasibaigus Washington, D. 
C. stovyklai, skautai aplankė 
B.altimore, _ 
skautų draugovė. Ten buvom 
nuoširdžiai priimti. Dr. Alber
tui Želviui, Baltiinorėj, atve- 
žėm skautišką ordfcną, khriuo 
jis buvo apdovanotas už nuo
pelnus Lietuvos skautų organi
zacijai.
; ’ “Tarp kitko, buvom priimti 
speęialėj audiencijoje pas Bal- 
tiinorės majoru p, Jackson ir 
Šiandien jau atvykom laimin
gai į Pittsburghą.” Taip pasa
kojo p. Laucius.
Italijoj, Vokietijoj ir Rusijoj 

skautų nėra'
Iš pasikalbėjimo su Lietuvos 

skautiį atstovais apie Amerikos 
skautų tautinę stovyklą Wash- 
ingtone, kur idalyvavo skautai 
iš daugelio šalių, išskiriant Ita
liją, Vokietiją ir Rusiją, teko 
sužinoti, kad viršininėtose ša
lyse skautų visai nesiranda. 
Vokietijoj, Italijoj ir Rusijoj 
skautai, kaipo tarptautinė or
ganizacija, yra panaikinta.

Geriausios ir stipriausios 
skautų organizacijos randasi 
Suv. Valstijose, Anglijoj, 
Skandinavijoj, Šveicarijoj, 
Francijoj, Čekoslovakijoj ir 
kitose demokratiškose šalyse.
Lietuvos skautai daro gerą 

įspūdį.
Lietuvos skautai daro gerą 

įspūdį. Jie yra pakankamai su
sipažinę ile tik sin skautų vei-

demokratiškų tradicijų visame 
savo judėjime. Yra kuklus ir 
visa širdžia atsidavę tikslui,

kur yra\ lietuvių kuriam jie din^a.
Lankys ir kitas lietuvių 

. kolonijas
Užklausus skautų, kup jie 

mano vykti iš Pittsburgho, p. 
Laucius paaiškino, kad važiuos 
į Chicagą susipažinti su Cih** 
cągos lietuviais. Kita dalis 
skautininkų, tur būt, J* vyks į 
Worcester, Mass., kur neseniai 
susiorganizavo lietuviai, skau
tai. ’ Į

“Galimas daiktas, kad laikui 
ir aplinkybėms leidžiant, ap- 
lankysim ir kitas didesniąsias 
lietuvių kolonijas” — pridūrė 
p. Laucius.

Svečiavosi pąs Pittsburgho 
majorą-

Liepos 16 d., svečiai iš Lie
tuvos, vadovaujant vietinio ko
miteto nariams/p. Povilui Dar
gini, Dr. J .T. Baltrušaitienei, 
Charles Pikeliui ir kitiems, bu
vo atsilankę / miesto rotušėj, 
kur juos oficialiai priėmė Pit
tsburgho majoras Carnelius D. 
Scaly kaipo Pittsburgho mies- 
toj^večius.

Pittsburgho didžiulių dien
raščių korespondentai ir foto
grafai nutraukė svečių, kartu 
ir majoro paveikslus, ir patal
pino laikraščiuose su gražiais 
aprašymais. Pažymėjo, kad at
einantį sekmadienį (vakar) 
Lietuvių Mokslo Draugystės 
svetainėje yra rengiamas ban- 

. kietas, kuriame yra pasižadėję 
kimu užsieny, bet ir abelnai, dalyvauti nelik Pittsburgho 
su užsieniu. Iš pasikalbėjimo majoras, bet keletas kongres- 
gauni malonų įspūdį. Pas monų jr keletas teisėjų, 
skautus nesimato to išdidumo 
ir pasiputimo, kurį kartais pa- kus parašysiu kitą kartą, 
stebėsi pas kai kuriuos svečius —Reporteris.

Apie iškilmes ir kitus daly-

tų didesnėse lietuvių kolopijo 
se,” —- pareiškė p. Laucius.

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI MUSŲ SPULKOS NARIAIS

Už praeitų metų indėlius J|
MUSŲ NARIAI GAVO...... ......... Ar/C

Dėl informacijų 
ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ 

arba pašaukite

CANAL 8500

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND 
SAVINGS ASSOCIATION

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

GAMTA
I

NAUDOKITE
VAISTUS, kuriuos

PARŪPINO

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb arbata
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

lapų, žolių, šaknų, seklų ir gėlių.
TURI GERĄ SKONI-- KVAPĄ IR YRA ŠVIEŽUS.

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS
/ * ' ■*

Klauskite pas savo vaistininkų arba užsakykite nuo

NIDA LABORATORIES^
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas 

2555 West 69th Street 
z ' Telefonas HEMLOCK 0318.

Chicago, Illinois.
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NAUJIENOS
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NAUMgmCMe.Bo.nl.

ffct Lithtnmiaa Newa F»k. Can Ine. 
1739 Soath Hahted Street

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

\ 8ubeeri*tion Rate® t
$8.00 per year inr Canada
$5.00 per year outside of Chicago

138.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Pust Office 
oi Chicago, III. under the act of 
Marcfc Srd 1879.
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NapJienoa eina kasdien, išskiriant 

sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1789 S. Halsted SL. Chicago, 
Ilk Telefonas Canal 850d.

■ Į ' - - t - -

V$Mky«e kaišai
Chicago  je—^paitu:

Metama
Pusei metų ......_______ ....
Trims mSnesiama
Dviem mėnesiams______
Vienam mėnesiui _______

Chlcagoje per išnešiotojus: 
Viena kopija ------------ u.
Savaitei _________ ____
Mėnesiui ............_________ _

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
» paltui

Medams ----------—------------- $5.00
Pusei metų 75
Trims mėnesiams __________  1.50
Dviems \ menesiams ________ 1.00
Vienam mėnesiui ............   .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

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

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 

. 2.00

. .75

.. 3c 
_ 18c 
. 75c

- Norėdamas, ją sušvelnintu John L. Lewis dabar pa
reiškė, kad “uždara įmonė” (elosed šhop) nėra pagrin
dinis dalykas. Vadinasi, jigai sutinka, kad tose dirbtu
vėse, kuriose C. I. O. šalininkai sudaro daugumą, gali 
dirbti ir A. D. Federacijos unijų nariai.

Jeigu šitoks skirtingų unijų sugyvenimas 7 įeis į 
praktiką, tai bus daugiau sutikftno Amerikos organi
zuotame darbininkų judėjime.

.' ■■><—  i—■■■- .....i

Apžvalga
■ i įt ..... ’ ' ' ■ i.'-; '■ F ■ ■ • ■ '>■ r >' ■ •

ėmė. Jisai padarė savo partiją 
mtipopiolitie partija — lygiai 
taįp, kaip Mussolini padarė fa
šistų partiją, Hitleris — nacių 
partiją ir Smetona tautinin
kų partiją.^ ,

Jeigu komunistai šiandie va
dina save “dėmokratijos gynė
jais”, tai: jiė turėtų Stalinui 
pareikšti, ', kad jo konstitucija 
yra fašistiška',, o ne demokra
tiška. • ; :

Popiežius nori susitaikinti su 
Prancūzija

Įš papos vasarinės rezidencijos, Castel Gandolfo, 
Italijos, pranešama, kad Vatikanas deda pastangas su
siartinti su “bedieviška” Francuzija, nepaisydamas to 
takto, kad ją valdo kairiųjų partijų blokas, į kurį įeina 
socialistai, radikalai ir komunistai.

Vatikano valstybės sekretorius, kardinolas Pacelli, 
jau du kartu lankėsi Francuzijoje ir antrosios savo vi
zitas zmetu jisai pareiškė, kad papa niekuomet nenusi
lenksiąs tiems, kurie persekioja, katalikus — taikyda
mas Šitais žodžiais į Vokietijos nacius.

Aišku, popiežius ieško Francuzijoje pagelbos prieš 
HitĮerį.

Iki Šiol Vatikanas buvo fašistams palankus. Minė- 
tąsai kardinolas Pacelli, kuris veda popiežiaus užsienių 
politiką, yra žinomas, kaipo fašistų . simpatizatorius. 
Jisai kiek galėdamas rėmė Mussolinį, kai šis užpuolė 
Etiopiją. Vatikanas rėmė taip pat, ir teberemia, Ispani
jos fašistus, sukilusius prieš teisėtąją respublikos vy
riausybę.

Jisai siūlėsi į talką ir Hitleriui, Su Vokietijos na
cių diktatūra Vatikanas pasirašė konkordatą (sutartį) 
ir, norėdamas įgyti didesnį hitlerininkų palankumą, 
popiežius paskelbė “kryžiaus karą” prieš komunižmą.

Bet Vokietijoje Vatikano politika suklupo. Hitleris 
negulėjo toleruoti stiprios katalikų partijos Vokietijo
je. Kai jisai ją u^jįraUdė, tai katalikų dvasiškija ėmė 
vesti savo politiku bažnyčiose ir per bažnytines orga
nizacijai Tuomet naciai pradėjo spausti kunigus, vie
nuolynus ir kunigų kontroliuojamas draugijas.

> •.. * ■.
Šita kova tolyn darosi vis aštresnė ir supraiįtama, 

kad Hitleris, turėdamas savo rankose valstybės - galią, 
ima viršų. Vokietijos vyskupai, negalėdami atsispirti 
prieš rudąją diktatūrą, šaukiasi popiežiaus pagelbos.

Tokiu budu, kad ir simpatizuodamas fašizmui, Va
tikanas yra priverstas stoti prieš Hitlerį, ir kadangi 
stipriausias hitleriškos Vokietijos priešas Europoje yra 
Francuzija, tai jam tenka gerintis “bedieviškai” Fran- 
euzijos valdžiai.. '

“Naujienos” jau seniai nurodė, kad popiežiaus sėb- 
ravlmas su fašistais neišeis sveikaton nei jam pačiam, 
nei katalikų bažnyčiai. Profašistiška popiežiaus politi
ka yra be galo pragaištinga katalikų masėms. Fašistų 
jungo neapkenčia Italijos, Vokietijos ir Ispanijos dar
bininkai ir valstiečiai. Jos verčia ir savo kunigus bei 
vyskupus priešintis fašizmui. Jeigu popiežius nepaliau
tų fašistų rėmęs, tai, laikui bėgant, daugelyje šalių ka
talikų bažnyčia netektų pasekėjų. /

Vatikanas, matyt, pradeda tatai suprasti ir bando 
pasukti savo politiką į kitas vėžes. Bet ar jam leis Mus- 
solini?

-i;. ‘ Jį:
-r

. ./i .* Unijos pramonėje
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Vingiuota EuroposPolitika
’ (Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)

Pirmadienis, liepos 19, 192 ......... i . ........ ......

LIETUVOS ŽINIOS

MIRĖ INž. VYTAUTAS 
VILEIŠIS

Liepos
Lietuvos
Rygoje, Vytautas Vileišis, 49 
metų amžiaus.

Jisai buvo stambus tautinin
kų šulas. Vienu laiku jisai bu
vo tautininkų sąjungos centro, 
komiteto pirmininkas ir buvo 
susisiekimo ministeris.

m. 5 d. mirė Kaune 
įgaliotas ministeris

.“GĖDINUOSI DĖL LEN 
KŲ” — SAKĖ- PIL

SUDSKIS

Karštas Pilsudskio garbinto
jas, Lenkijos premjeras Slavo j 
Skladkovskis, savo atsiminimų 
knygoje rašo, kad viename mi- 
nisterių kabineto posėdyje 1930 
m. velionis maršalas tarė:

* - >’
“Aš visada sakau, kad ne

su lenkas, nes dėl itamstų 
dažnai turėčiau gėdintis ir 
gėdinuosi...” . • <
Pilsudskis buvo lietuvis, bet 

Lietuvai jisai padarė didelę 
skriaudai atplėšdamas jai Vil
nių. ' ' * ,

apsimeIa nieko
NEIŠMANANČIU'“

Vienas žmogus rašo, kad so
vietų šalis “Naujienoms” ne
gera — “neš ten nėra Socialis
tų Partijos^. Bet, girdi, Ame
rikoje Grigaitis) rusu! savo drau
gais atsimetė nuo Socialistų 
Partijos. Taigi, esą, •— -

“Ar ne keista, kad tas as
muo Sovietų Sąjungai bruka 
partiją, kurios pats atsižadė
jo *ir nepripažįsta!”
Čia sumaišyta “žirniai su ko

pūstais”. Juk “Naujienos” nie
kuomet nesakė, kad Rusij?je 
reikia amerikoniškos socialistų 
partijos. Rusijoje gali būti tik
tai rusiškos partijos.

Tai viena. Antra, klausimas 
eina visai ne apie tai, ką Gri
gaitis arba “Naujienos” , nori 
Sovietų Sąjungai “įbrukti”. Ko
kias partijas Sovietų Sąjungo
je organizuoti, apie tai gali 
spręsti tiktai patys Sovietų 
Sąjungos žmonės.

“Naujienos” kalbėjo tiktai 
apie tų žmonių teisę organi
zuotis.

Staliną# jiems šitą teisę at-
j

Pirmas ženklas, kad Amerikos Darbo Federacija 
gali susitaikinti su Industrinės Organizacijos Komite
tu, tai 
Federacijos unijos gali remti C. I. O. streikus, ir Le- 
wis’o pareiškimas, kąd C. I. O. šalininkai- neprivalo 
trukdyti Federacijos unijose suorganizuotiems darbi
ninkams jų kovose ąu darbdaviais.

Daugelyje pramonės įmonių A. D. Federacija ir 
C. L O. dabai* varžosi dėl kontrolės. Einant senąja 
Amerikos tradicija, kiekviena unija stengiasi iškovoti 
išinjtiną teisę reprezentuoti ‘ tam tikros įmonės darbi
ninkus, t. y. padaryti tą dirbtuvę “elosed shop,,.

Įvykinus šitą taisyklę, iš tų dirbtuvių, kuriose dau
gumą turi Amerikos Darbo Federacija, turėtų būt pa
šalinti viši industrinių unijų nariai, ir atbulai — iš 
C. Į. 0. kontroliuojamų dirbtuvių turėtų būt išmesti vi
si “f edereišiai”. Kuomet dvi priešingos, viena antrai 
frakcijos taip kovoja, tai kova neišvengiamai tūri būt 
labai aštri.

Federacijos prezidento pareiškimas, kad A. D;

ŽINKSNIS LINKUI 
TAIKOS

Wm. Green ir John L.* Lewis 
pąreiške viešai, kad darbinin
kai, kurie priklauso t Am. Dar
bo Federacijos unijoms arba’ 
C. I. O. unijoms, • gali remti 
vienos arba; (antros grupės ve
damus streikus. Vadinasi, Fe
deracijos unijos nelaužys strei
kų, kuriuos veda Industrinės 
Organizacijoj Komitetas, ir C. 
I. O. unijos nelaužys Darbo 
Federacijos streikų. /

Tai žįnksnis linkui taikos 
tarpe dviejų organizuotojo 
Amerikos darbininkų judėjimo 
frakcijų. J

• Bet ir Green ir Lewis tuo 
pačiu laiku įspėjo darbininkus, 
kad iki susitaikymo dar toli 
šaukia. Am. Darbo Federacijos 
prezidentas tarei ;

“Tąik^_ j artimoj e ateityj e 
nepramatoma4”
Tuo . pačiu laiku Lewis ;pasa- 

kė:"..7''"'^- '
“Apie taiką turi pradėti 

kalbėti" Amerikos Darbo Fe
deracija.’’

—.........................................—'

BALTIJOS MINISTERIŲ 
KONFERENCIJA

šio mėnesio pradžioj ės Lietu
vos, Latvijos ir Estijos užsie
nių reikalų ministeriai laikė 
Kaune konferenciją, tų trijų 
valstybių bendradarbiavimo rei
kalais. •

Konferencija nutarė remti 
Tautų Sąjungą, tęsti toliau ne
sikišimo politiką-Ispanijos ka
ro atžvilgiu ir apsvarstė kelis 
praktinio pobūdžio klausimus.

Kita konferencija įvyks ’šių 
metų gruodžio mėnesį - Taline. 
Ją sušauks estų vyriausybė.

Ta pačia proga Kaune laikė 
konferenciją ir Baltijos valsty
bių telegramų agentūrų direk
toriai,

Chicagiętėš dvytiukes, Millie irf Doręithy 1, jŽUVO
Johnson, 22 metų amžiaus, kurios buvo užmuštos au- / 
tomobiliui susidūrus su Pere Mąrcįuette gelž'kelio gar- 
vęžiu prie 74th.„ir. Mąpjąwood: .'aYenjJię, x v , ;

iiijmj JI

SSSR Interesai ir Prancū
zijos Komunistai

Kad SSSR valstybės intere>- 
sai tie. visuomet sutampa su vi
so pasaulio darbininkijos ju
dėjimu, dėl šito abejoti neten
ka, šitiems interesams, tarp
tautinio proletariato judėjimui 
SSSR kaipo valstybė jau nekar
tą yra nusikaltusi.

4 Tai visai suprantama ir pa
teisinama. štai, kad ir ne dide
lės reikšmės atsitikimai, bet 
kurie diauig ką sako ir nurodo 
kieno yra Europoje kpmunis- 
tai tvarkomi. Praticuzijos ko
munistai yra jau daug kartų 
dėl visokių atsitikimų puolę 
Blumo vyriausybę ir prancūzų 
socialistus. Buvo tokių momen
tų, kad atrodė, jog Prancūzų 
bendras frontas neįrųanomas. 
Taip ir Prancūzijoje komunis
tams bendras frontas yra tik 
kompromitacija, bet jis yra’ rei
kalingas . SSSR.

Štai delko visuomet, kai 
reikėdavo balsuoti už vyriau
sybės pasitikėjimą,/pagal' Mas
kvos įsakymą prancūzų komu
nistų rankos pakildavo auk
štyn. Taip lygiai kaip jos pro
testuojančiai nekyla, kuomet 
prancūzų armija didinama ir 
jos oro laivynui milžiniški kre
ditai skiriami. Juk prancūzų 
armija tai ne komunistinis av
angardas'. Bėt SSSR valstybės 
interesai dabar verčia savo de
monstracijų nerodyti ir pas 
prancūzus talkininkų Ieškoti.

Arba štai kitas jau tikrai 
ryškus atsitikimas. BluMto vy
riausybė įnešė į parlamentą 
įstatymą, pagal kurį draudži- 
mai < Prancuzij os terito-

’rijbje •J^ėrbū'bti: ‘ : savanorius 
į -svetimų valstybių armijas, o 
šiuo atsitikimu ispanų vyriau
sybininkų. Tas įstatymas pri
imtas vienbalsiai. Net komunis
tai nesusilaikė, bet už jį balsa
vo.

Aišku, SSSR primygtinai no
ri įrodyti, kad ji į svetimų 
valstybių interesus visai ne
sikišęs. Juk vokiški naciai kal
te kala, kad S&SR yra komuniz
mo avangardas, iš kur tos idė
jos plinta SSSR vyriausybės 
palaikomos visame pasaulyje, 
kad tik ,SSSR vyriausyt>ė visur 
palaiko komunistinį judėjimą. 
Reikia šitokiai propagandai at
sispirti, štai dėlko nuosakus 
Stalino štandarizuoti komunis
tai kelia kantu j^u Prancūzijos 
stambiąją buržuazija rankas 
už įstatymą, kuris draudžia 
sttiti į Ispanijos laisvės gynė
jų eiles. Tiesa, tasai įstatymas 
iš viso draudžia eiti į Ispanijos 
civilinio karo karių tarpą.

šitaip vingiuotai ir labai sli
džiu keliu eina dabar Europos 
valstybių politika. Žinoma, ge
riau, kad ji nors dar taip ei
na, negu visai atyiras karas. 
Karas, juk jis eina, jis veik 
be paliovos eina! Nespėjo už
sibaigti Etiopijos Italijos ka
ras, ir štai mes turim Ispani
jos civilinį karą. O prieš tai 
juk bu‘vo Pietų Amerikoje ka
ras, 
dar
karui užsibaigus priskaitoma, 
kad mažų karų jau btita arti 
dvidešimties. Bet vis dėlto tai 
nėra visumos karas, taį nėra 
be atodąirinis kultūros ir civi
lizacijos laimėjimų naikinimas.

Banguoja žmonijos aistros. 
Ar taip seniai čia ‘tų aistrų 
banga buvo atpludusi į Klai
pėdos pajūrį. Ir šit, šit atrodė, 
ką<l prasidė| <Čia atvira Įcoyą,:; 
bėt tų aistru bangą gręilįt^-1 
suko į Dąndįįąį, Reihę sl4nį, p 
dabar jau* 'eina Viduržemio j pA- 
j ury j e, sukasi, tięs^: Gibralta
ru. w

Turėjome Kinijoje karą ir 
daug kur kitur. Diažiajam

Vienos tų aistrų bangų ska- 
launa Europos pajūris, o ki
tos susitelkę tenais tolimuose 
rytuose vandenynų pakrantėje 
siaučia. Tų aistrų kiršy toj ai 
jų žadintojai yra vieni ir tie 
patys akstinai, tai nenuora- 
miškos dvasios fašizmas su vi
sokia pacionalizmo priemaiša. 
Kaip ilgam šitos žmonių ais
trų bangos apleido' Klaipėdos 
pajūrį, kas dabar gali atspe- 
ti? Bet, kad jos iš čia dingo tik 
laikinai, tai dėl šito visai abe
joti netenka.

Santykių Normavimas
Jei kas mano, kad jau čia 

Santykiai susinormavo, arba 
normuoja, tai skaudžiai klysta. 
Šitas reikalas tik kitų dides
nių yra nustumtas. Ir nustum
tas tik todėl, kad norima dides
nį atsparumą rasti kitur kad 
paskui .visu smarkumu puolus 
visas Baltijos 
jas išėmus iš 
paskui, pirmai 
kius, pradėti 
užsimotą Žygį į rytus. Bet, kad 
į rytus žygiuoti hitleriški vy
rai turi įsigyti pasitikėjimo 
vakaruose, o čia tasai pasitikė
jimas iki šiol jokia kaina ne- 
įgijamas, o kaip tik antraip, 
jis visu smarkumu puola, jei 
dar koks nors kada nors buvo.

O kaą dabar gali žinoti, koks 
likimas laukia pačių nacių Vo
kietijoje? Ši žiema turi daug 
suteikti Hitleriui rūpesčio ir 
kartais Berlyno šeimininkė gali 
netekti kantrybės. O tos šei
mininkės kartais visai lyg ir ne
tikėtai verčia aukštyn kojomis 
Šimtamečius karalių sostus.

Kai šeimininkėms Kantry
bės Pritrūksta

Kaip karo metu 1917 metų 
Petrogrado seimininkė kantry
bės pritrukus išėjo. į gatvę, 
tai viena akimirka susidarė to
kia žmonių gausybė, kad rei- 
’kėjo-pašaukti vieną iš kariuo
menės pulkų tą minią išvaikyti, 
bet staiga visiems netikėtai 
ant kareivių šautuvų atsirado 
raudonos vėliavėlės, ir jau veik 
tą pačią dieną rusų dievų pa
teptas caras išvirto iš sosto ir 
Vėliau visai negarbingai žuvo. 
Įdomu, kad iki šiol joks isto
rikas rusų caro gabumais ne- 
sigėri, o kitas net smagiai pa
šiepia ir visą kaltę tik carui 
sumeta.

Panašiai atsitiko ir Berlyne. 
Kaip vokietė šeimininkė jau 
net margarino negalėjo gauti 
ji išėjo triukšmingai į gatvę. 
Ir apsukresni vokiečių armi
jos generolai tuoj patarė vo
kiečių kaizeriui 
saVo faterlando, 
mens pasidarė 
kus oras...

Tik dėka tų
rimo ir kaizerio šiuo atsitiki
mu, paklusnumo jis išliko gy
vas ir iki šiai dienai. Olandijo
je kerta sau malkas ir džiau
giasi savo šeimos židiniu ir 
daugiau jau niekam nepavojin
gas. i

Kas dabar gali būti pranašu, 
koks likimas laukia dabarti
nius Vokietijos vadus? Bet, 
kad jis bus vienas iš nemalo
nių, tai dėl šito visai netenka 
abejoti.

Šiuo metu Lietuvoj 
išleidžiami 148 lai! 

raščiai

valstybes, kad 
SSSR įtakos ir 
progai pasitai- 
savo nuo seno

KAUNAS. — Vidaus Reik 
lų Ministerijos spaudos ref 
renturos pateiktomis žiniom 
šiuo metu (žinios ligi biržei 
26 d.) Lietuvoje, be Klaipėd 
krašto, yra išleidžiama: 
dienraščių, 35 savaitraščiai, ; 
dvisavaitiniai, 43 mėnesiniai 
31 įvairiais laiko tarpais, vi 
148 periodiniai leidiniai. Ka 

*fie išleidžiami 126, Biržuose 
3, Panevėžyje — 1/šiaulit 
se ir Marijampolėje po 4, 2 
rašuose, Telšiuose ir Kretinu 
j e po 2, Kėdainiuose, Ukm< 
gėje ir Skirsnemunėje (Ras 
nių apskr.) po 1. Laikrašį 
išleidžiama: 122 lietuvių k 
ba, 14 žydų (iš jų vienas 1 
brajų), 1- vokiečių, po 5 ru 
ir lenkų, 1 esperanto kali 
Laikraščių leidėjais yra: 1 
lietuviai, 15 žydų, 1 vokie! 
5 lenkai ir 4 rusai. Iš visų la 
raščių: 73 informacinio, visi 
meninio ir kultūrinio pobi 
žio, 46 — mokslo, meno ir 
teraturos, 20 religinio, 4 sp 
tinio ir 5 ^vaikams skiria; 
Nuo 1936 m. sausio 1 d. 1 
birželio 26 d. 23 laikraščiai 
stojo ėję.

Baisiogalos laisvi 
maniai organi

zuojasi

Eti 
skyri. 
Išrin

BAISIOGALA. — Birž< 
mėn. '6 d. banko salėje įv; 
pirmasis Baisiogalos 
kultūros draugijos 
viešas susirinkimas,
valdyba (Juozas Stukonis, j 

tanas Urbunas ir Kazys £ 
dikas) ir Revizijos komis 
Susirinkimas nutarė pasikv 
ti i įš Centro . prelegentą, /#ka: 
ti paskaitos, 
ta rūpintis 
čiau įsteigti 
prašyti per 
vyriausybės,
leistų civilinės 
įst. Skyriun įstojo apie 30 
rių.

Be to buvo.nu! 
kiek galima g 
laisvas kapines 
Centro Vai d 
kad greičiau 

metrikaci

Žinutės iš Karten 
apylinkes

išsinešdinti iš 
nes dėl jo as- 
labai nepalan-

generolų pata-

—Para Meilum

(GALAS)

vilkai.
MARIJAMPOLĖ.

tiniuoju4 laiku šeštokų ir Kros
nos apylinkėse pradėjo rody
tis vilkai. Vieno Strazdų kai
mo, . Krosuos \ valsčiaus, ^yven
ini o - Alkoje; ’ Vilkai • įiaįiidviė ga- 
riyį<loiję=;.pali^t^. pęiirįš$s' nąk- 
čiaį 5 •»ay isil Špėjama,į -Įkad vil
kai atbėgę iŠ netolimų žalio
sios . ir Kalniškės miškų.

Pasku-

KRETINGA. — šį' pavai 
Kartenos miestely smarl 
buvo sodinami medeliai, ki 
buvo gauti iš Kretingos mi 
urėdijos. Medeliais gražiai 
sodintos visos miestelio į 
vės palei bažnyčią ir rin 
aikštė. Medeliai prigijo ir į 
žiai auga, puošdami miest 
vaizdą.

— Apylinkės ūkininkai 
siskundžia blogu dobilų der 
mi. Prie žvirgždo bei sm 
dobilai labai silpnai atrc 
kaip žemaičiai sako: “varlei 
papilvei”. Su pašarais busią 
bai bloga.

— Esant sausam ir šilt 
orui, greitai prinokins rtfg 
bei vasarojų. Sausesnėse vii 
se nespėjo rugiai* nužydėti, k 
tuoj pradėjo nuo apačios 
luoti. Vasarojus taip pat, n 
Ir žemas, bet jau greit 
plauks.

Laisvamaniai veik
PAŠVITINYS. — Gegu 

mėn. 16 d. Ratkunų km. 
Trinkos bute įvyko nešei 
įsteigto Etinės Kultūros D- 
Paš vi tinio skyriaus susirįn 
mas. Į valdybą išrinkti ?Vpi 
Trinka (pirmin.J, Povilą# , 
keltis (ka9jn.)t4rį IŽPethuš 
zarls į(sek>.),ųMrių fprisįr 
12» Skyrius'5, žafia" fctfel&Ay 
ganfzaciiiįil veikli^ visu# 
apylinkėj esančius laisvų F 
žiūrų piliečiuos.

NAUMgmCMe.Bo.nl
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Veda W. V. MANKUS -

Jono Vargai Yra Didelio Skaičiaus 
Žmonių Vargai

Keletą dienų atgal, sutinku 
gerą kaimyną Joną P., kuris 
paprastai visuomet būdavo 
linksmas ir juokaujantis. Bet 
šį kartą, kažin kodėl atrodė 
surųgęs ir nervingas. Nieko 
nepaisydamas užklausiau: “Ger
biamasis”, sakau, “ar ir jus 
šiluma įveikė, kad atrodote 
neramus?” “Ja”, sako, “įveiktų 
ir jumis, jei prisieitų tiek be- 

’ gioti, kaip man: jau antrą sa
vaitę kas vakaras bėgu ir bė
gu,. o vis be pasekmių.” 

i *
Nors nujaučiau kame daly- 

bet erzindamas vėl klau- 
“kągi j ieškai, kas gainio-

Temperatūros Regu 
Davimas Sparčiai Ei 
na Į Madą

metais
siu: 
ja?”

panašių 
šįmet su 
Daugelis 
ir patys

“Fliato, Fliato!”
— “Fliato, 'fliato, ką dau

giau j ieškočiau? Nelabas bosas 
kėlė nuomą praėjusį rudenį. 
Nepraėjo pusmetis ir vėl ga
vau notą, kad reikės penkinę 
daugiau mokėti. Tas jau per
daug, ‘mufuosiuos’; tik pra
keiktas likimas, kad niekur 
negaliu susirasti tuščių kamba
rių.”

Kas nėra sutikęs 
kaimynų bei draugų 
tokiais pat vargais ? 
iš musii, greičiausiai,
ne kitokiame ,padėjime buvo
me arba esame. Stoka tuščių 
butų, seniai Chicagoj© buvo la
bai didelė, ir namų savininkai) 
tą žinodami, kėlė nuomas kiek 
išdrįsdami. Nuomuotojams iš
tiktųjų darosi nebepakenčiama, 

4 kadangi maistas ir kitos ; pra*- 
gyvenimo reikmenys kyla 
aukštyn ir aukštyn, algos 
bai mažai tepakeltos, o čia 
ir nuoma tiek iškeliama.

Senus Griauna, Bet Naujų 
Nestato.

Kiaušiniai irgi pabrangsta, 
kai vištos paliauna dėję. Taš 
pats ir su nuomomis. Mieste 
gyventojų skaičius sparčiai au
ga, senų namų daugybės nu
griaunama, o naujų beveik vi
sai netsatoma. Susidarė tokia 
padėtis, kad pritruko liuosų 
butų, ir, nežiūrint kiek savinin
kai reikalautų nuomos, prisiei
na ją mokėti. Gatvėj negi gy
vensi.

Laimingi tie, kurie turi su
sitaupę keletą šimtelių juodai 
dienai. Tie žmonės šiuomi tar
pu dar gali lengvai įsigyti nuo
savą namelį, kad ir su mažu 
įmokėjimu, o likusią dalį iš
mokėti nitoma. Namų kainos 
dar nespėjo iki šiol daug pa
brangti. Bet tokiai padėčiai tę
siantį per ilgesnį laiką, ir na
mų kainos pakils .daug aukš
čiau. Tuomet, žinoma, prasidės 
statymas naujų namų ir ne»- 
dateklius išsilygins.

Vargas tiems, kurie neišgali 
pirkti namo. N uomoms kylant, 
jiems prisiena keltis į senes
nius kvartalus, į prastesnes 
vietas, kuriose nėra pratę gy
venti, ir ten j ieškotis butų, už 
kuriuos galėtų išsimokėti savo 
menku uždarbiu4. Nusenusiose 
r.pielinkėse tuščių butų dar ga- 
1 ma užtikti, nors ir" tie jau 
gana pabrangę.

Tokiai padėčiai 
iš naujos prasidės 
4 dubaltavimas” —
i ą dvi šeimos į vieną butą gy- 
vfnti, kad tuomi sumažinus 
Iškaičius. Vienok, aišku, kiek 

iyveninias teikįa pasi- 
į|n&Įnimtu •■Kai jąu ^artąųyrą 
fefcili4 gyvdnę daugiau {hebė'vęH-

■ !Kam sąlygos leidžia, dabar 
yra laikas pirktis namą. ding

vis 
la- 

dar

Automatiškas reguliavimas 
temperatūros rūmuose labai 
sparčiai eina į madą. Seniau, 
reguliuotą temperatūrą rasda
vome tik. nekurtuose teatruo
se ir vasaros karščiuose būda
vo labai jauku užeiti kur vė
su* ir oras išvėdintas.

Paskutiniais keliais
reguliuota temperatūra pradė
ta vesti ir įvairiose kitokiose 
įstaigose ir gyvenamuose na
muose.

Pavyzdžiui, Chicagoj e per 
pirmus 6 mėnesius šių metų, 
viso temperatūros reguliavi
mas (air conditioning) tapo 
įrengtas 341 įstaigose, o pra
ėjusiais metais, per pirmus tr 
mėnesius, buvo įrengtas 245 
įstaigose.

Dabar sunkiai rasis pramo- 
nė bei išdirbyste, kurios n> 
matytų naudos iš įvedimo re- 
guliitotos temperatūros.

šių metų instaliacijos dali
nasi sekamai: 82 valgyklos, 35 
privatiniai ofisai, 31 \ teatras, 
30 privatiniai namai, 21 Čeve- 
rykų krautuvių, 14 vaistinių, 
14 drapanų krautuvių, 13 dak
tarų ofisų, 11 dirbtuvių, 9 pa- 
grabinių koplyčios, 6 saldainiui 
krautuvės, 5 moterų pagraži
nimo salionai, 5 kailinių krau
tuvės, 3 kliubąi, 3 vienučiai;' 
po mažiau' įrengta barbentose, 
kepyklose, ., studij ose, ir t.t. 
Beje, vįso 'Chicągoje 'vėsintų 
bei reguliuotų įstajgų; . priskai- 
toma 1,697. . . '

Nepraeis kelioliką metų ir 
automatiškas ventiliavimas, šil
dymas ir vėsinimas, kaip vie
šųjų įstaigų, taip ir privati
nių nėmų, pasidarys - visuoti
nas, ypač, naujai statomuose 
namuose.

JUNIOR VALGOMIEJI •KAMBARIAI Dabar įei-
na madon valgomieji kambariai, vadinami “junior val
gomieji.” Tie naujos mados Valgomieji yra tik tokio 
dydžio ir aprūpinti tik tomis reikmėnomis, kad Šeimy
na galėtų patogiai pavalgyti. Kambariai daromi maži 
tam, kad butų galima padaryti didesniais kitus kam
barius, kuriuose Šeimyna praleidžia daugiau laiko, pa
vyzdžiui, gyvenamasis kambarys t- sąjionas.

>| llh*WUIlWI' •     ■ !!>■■»
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K. Jokas pardavė, N. Ned- 
var, kampas S. Artesian Avė. 
prie 68th St.; v

G. ’Bartite pirko, S. Lathrobe 
prie W. 54th St.;

P. Leleikis pardavė, S, Rock- 
well St. prie W. 71št' St.;

M. Krulewicz pardavė, South 
Sphulding Avė. prie 43td St.; 

' J. Misewicz pirko, S*. Sacra- 
mento prie W» 52nd St.;

J. Suvaizdis pardavė, kam
pas So. State ir 105th St.

Pasirodo, kad kas savaitę 
vis apie tuzinas lietuvių pakei
čia nuosavybes.

... ....... r........
Dickson St&, už $200,000.? Air 
Institute, priė Lavvrence Avė. 
ir N. Leavitt Str., pž $100,000; 
bus permadeliuoti Irving Park 
National Bank rūmai, prie 
Milwaukee; Cicero ir Irving 
Park Blvd.

Didelis ; gyvumas matęsi 
Clearing pramonės apielinkėje. 
Statoma naujų dirbtuvių, di
dinama ir remontuojama senos 
ir įvedama - naktiniai šiftai. To
je apielinkėje • statoma nema
žai ir mažų' žemos kainos gy
venamųjų narnų.

Nejudinamo Turto 
Judėjimas Chicagoj

Praėjusią savaitę Chicagoj e 
nuosavybių parduota visa 866, 
už $2,109,143; morgičių išduo- 
ta 608, sumoje $2,913,248; naU- 
jiems namams leidimų išduo
ta 29, vertės $246,750.

| Iš didesniųjų naujų rūmų, 
yra sekami: Lenkų sųsivieniji- 
,mas statysim ,ąąu ceųtralę Yaš-

Stikliniai Namai.
Šiandien jau matome daug 

dirbtuvių ir sandėlių, kurie 
yra statomi visai be langų, bet 
sienos daromos iš stiklinių ply
tų; jos praleis šviesą, violeti-i 
nius spindulius, bet neįleis oro, 
dulkių, drėgmės bei bildėsio;! 
oras tdose rūmuose 'bus auto
matiškai šildomas, šaldomas, 
reguliuojamas ir ventiliuoja
mas tam tyčia įrengtom ma
šinom. Sakoma, kad ir namai 
bus statomi iš ‘ stiklinių plytų, 
ir dar taip padarytų,- kad ne
reikės nei firankų, nes per 
tas sienas bite galima matyti 
iš vidaus, bet nebus galima 
matyti iš lauko.

Visgi pasaulis progresuoja.

Lietuviai Pereita£
Savaite Pirke-Par

L C

davę Namus

esant, vėl 
šeimynų 

susiėjimas

Prezidentas
Rooseveltas
Susirūpinęs

Prezidentas Rooseveltas tu
rėjo pasikalbėjimą su devy
niais FederaĮ Housing virši
ninkais, ir pareiškė, kad dau
giau negu pusė iš industrijos 
pragyvenančių šalies gyvento- 
jų gyvena huoinuotose butuo^- 
sė ir :reikia dėti pastangas, kad 
suradus 
nuomas

tinę prie W. Division ;ir N. statybą.

budus kaip nupigint 
ir 1 atgaivinti namų

Lietuvos Naujienos
GRINDŽIAMAS PUŠALOTAS 

IR VEDAMOS NAUJOS 
GATVĖS.

Išaiškinta eilė žmog
žudysčių ■’

pakasė Subovos kaimo kapinė
se po naujai palaidoto žmo
gaus karštu.

Jokūbą Lukšą ' nužudė už 
tai, kad! jis nujautė Arcikai.‘s- 
ko žmogžudystes ir ketino jį 
išduoti saugumo organams. 
Kodėl nužudė kitus, tuo tarpu 
dar nenustatyta ir kvotą veda 
I apylinkės, tardytojas.

to stogą, nukrito ir mirtinai] 
prisimuši, o atgabentas į Vil
kaviškio apskr. ligoninę mirė. :

Ir vėl vaikai nusken 
do kūdroje

Birž. 18 d.JONIŠKIS.
Joniškio vi. Šimkūnų kaime ku-

Gal-
Ado-

droje . nuskendo piliečio 
kaus Vinco 4 metų sūnūs 
lis.

VI. 22 d. Krupavičių km. 
Linkuvos vi. nuėjus parnešti 
vandens, paslydo ir kūdroje 
nuskendo 8 metų Norvaišaitė 
Stasė. Tai jau nebe pirmas at
sitikimas Šiaulių apskrity.

DAR 737 BEDARBIAI 
KLAIPĖDOJ.

KLAIPĖDA. — Darbo bir
žos (Arbeitsamto) žiniomis, 
praėjusios savaitės galę užre
gistruota 73t bedarbiai. IŠ jų 
355 žmonės sušelpti. Bendram 
bedarbių skaičiuje 245 mote
rys. Tą pačią savaitę darbo 
biža parūpino 43 vyrams ir 18 
moterų darbo. Praėjusiais me
tais tuo pačiu laiku buvo 1,- 
156 bedarbiai, iš jų 235 mote
rys.

Liūdna šienapiutč
l . ‘ ‘

Raseiniai. — Jau baigia
si šienapiutės laikas, o ūkinin
kų daržinės pustuštės, šiemet 
dobilų vietomis tik trečia da
lis, palyginus su pernykščiu 
derlium, teužaugo. Pievose žo
lės dar šiek\tiek užaugo. Viena 
viltis, jog užaugs atolas. Bet 
gausesnio lietaus kaip nėr, taip 
nėr, ir paskutinė ūkininko vii-' 
tis ipažėja. Daugelis^ ūkininkų 
jau r pradeda? pardavinėti dalį 
gyvulių, nes mato, jog visų 
neišmąitins.

UŽSIMUŠĖ STOGO DEN- , 
■ GIKAS.

IŠTRĖMĖ Už ŠANTAŽAVIMĄ 
KAUNAS. —- Viena kaunie

tė mergina gatvėje ar šiaip 
kur viešoje vietoje, užpuldavo 
ir Šantažuodavo įvairius pre^ 
kybininkus ir komersantus,1 
reikalaudama pinigų rieva ^už 
su ja praleistą laiką.

šantažistč šiomis dienomis 
iš Kauno ištremta į Šiaulių 
apskr. visam karo būvio lai
kui.

DIDŽIAUSIAS SANDftLIS 
VARTOTO STATYBOS MATE- 

RIOLO CHICAGOJ 
2,090,000 pėdu naujo ir vartoto 
statybos materiolo. Atailankykit 

‘apžiūrėti ir susipažinti. Durys— 
25c; Klevo lentos grindims—$10 
M. Stogams padengimai) elektri- 
kinės ir plunifcingo reikmenis.

Harvey Wrecking 
Company

1701 WEŠT CERMAK ROAD
Tel. SEELEY 6761

A. i .-111 Ui ii . .....   ■■

Remkite tuos, kurk 
garsinasi 

••NAUJIENOSE”

LIETUVOS-AMERIKOS

ermometras
ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tp k į termometrą 
jus niekur' negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

DYKAI
jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir. 
prisinsil
Chicagoje ;$8.00

,f ' *• ■ ■ ■ ’ Į ’ v ■ ’ ’ " »

Kitur Suv, Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00
Siųskit money orde
ri arba čekį —

/ ...»

”CAC6

M

aujienos
1739 Sw».

PUŠALOTAS. — Pušalote 
pradėtas grįsti miestelis. Dar
bas eina gana sparčiai. Viso 
per paskutinį laiką išgrįsta 1,5 
km miestelio gatvių. Vienoje 
miestelio gatvės vietoje buvęs 
kalnas, .ktfrs trukdė normalų 
susisiekimą, — nukasamas ir 
išlyginamas. Kadangi . netoli 
miestelio bus naujai praveda
mo siaurojo geležinkelio sto
tis, tai į ją iš miestelio veda
mos dvi gatvės, šiuo metu at
liekami parengiamieji darbai.

87 km , naujų vieškelių.
Kadangi judrus dabartinis 

gyvenimas reikalauja gerų ke
lių, tai Pušaloto v. savivaldy
bė deda daug pastangų ke
liams gerinti. Per pastaruosius 
metus valsčiuje naujų vieške
lių pravesta net 87 km (80 km 
III rųšies ir 7 km II). Keliai 
nuolat prižiūrimi ir gerinami. 
Keliams lyginti valsčius turi 
įsigyjęs savo grederį.

ALYTUS. — šiemet Stak- 
liškių kaime, Moli jos vienkie- . 
myje buvo nužudytas Jokūbas 
Lukša. Jį nubudęs kaimynas 
Pranas Arcikauskas tuojau bu
vo suimtas ir patalpintas Aly
taus kalėj iipan.

Dabar policija ištyrė, kad 
Pranas Arcikauskas yra pada
ręs > dar keturias žtnogžudystes.' 
Nustatyta, kad jis 1933 metais 
nužudė Jėžno valsčiuje, Subo
vos kaime Antaną Nenartavi- 
čių ir padegęs kluoną jį kluo
ne sudegino. Vėliau nušovė Pa- 
želvės kaimo gyventoją Grin
kevičių, per langą nušovė Su
bovos kaimo* gyventoją Joną 
Urnevičių ii4 r pagaliau kirviu 
nužudė Subovos kaimo gyven
toją Adelę UrneVičienę, kurią'

VILKAVIŠKIS. — SuvalkS- 
lių km., Vilkaviškio valsč. gyv. 
A. Brazevičius, apie 20 m. am
žiaus vaikinas, prieš kelias die
nas skiedromis bedengdamas 
pas Drebulinės km., žaliosios 
valsč., gyventoją Mitalą tvar-

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILL.

BRANGIOS IŠKASENOS VY
, , Skubinėję.Praėjusią savaitę šių lietu

vių nuosavybių permainos bu? 
vo užrekorduotos:

A. Paulius pardavė namą,
N. Albany Avė. prie W. Fuller- nalizacijos darbus . Vilniaus 
ton St.; * [miesto gatvėse,, dažnai randa*

J. Briede pirko, N. Leaming- 
ton prie W. Berwyn Avė.;

< Lietuvių ^Spulka Cicero par
davė, N: Lipder Ąve. prie W. 
Wellingtoii '

I j Tankus pardavė, N. Spaul- 
Įding priė ArŽmbre Avė.;

VILNIUS;

mą visokių atkasenų. šiomis 
dienomis labai vertingų daly
kų buvo rasta Vyskupinėje, 
kdr ’ įbuyo. ..atkastaivįępki^''

Hętuyių rankų S<Wų, iš 
ms, ’^elciies f ir n^t 4^irita-’ 
JČai kurie ' archeologiniai

vienetai/ yra dar nuo 700-400 
metų prieš Kristaus gimimą;v

nove 
ąkm 
ro.

Dennis pardavė, N. Spaūl- 
prie Foster Avė.; .

n 6.20
NEW YORKĄ

$5.85 Clevelandan
PIGIAUSIAS COACH BILIETAS
Apl. Chicagą 9:40 AM | 11:20 PM 
Pas,.Clevelandą 5:50 PM | 7:59 AM 
Pas. New York 8:12 AM | 5:42 AM

KELIAUKIT PATOGIAI 
Air Conditioned Vagonuose

Bagažas galima pasiųsti iš jūsų 
rezidencijos tiesiai j laivų prie

plauką New Yorke.
Pasitarkit su savo Laivų Agentu 

arba šaukit WABASH 2780
NICKEL PLATE 

ROAD

Bevykdant ka-

MOTERYS
• ■ - .• ' 1 "•->« --ĮJ. w x. f . f , . • , • > •»

A' • i

Jau galite gauti nauja, padidintą, 
ir pagerintą .

Valgiu Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $ 1.10

K'INOS PERŽIŪRĖTOS IR

labai

užsakymus į kitus miestus 
. PASIUNČJAM PAŠTU.

, y. - / ■ . ... ’ . .•

"4 J , • . , z ■ -Jį." ...... , ’..x jį . ......j «... .. ,i. i,.'. , j-. ..

Jnupigintos
• Ateikit ir susipažinkit sū musų Nau
ju Kataliogu. Jus nusistebėsit kaip pi
giai ir gerai mes padarysime jūsų darbų

NAęJOENOS
1739 Jo. Halsted St.

v 1 -CHICAGO, ILL.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

Pašaukit CANAL 8500 ir musų ' t 
igcntas užeis pas jus su sempeliais paimti 

jūsų užsakymų.

t
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NAUJIENOS, diicago, III. '
I • - > .

Pirmadienis, liepos 19, 193*7

Diena Iš Dienos
!yS?5W •!WSS5MJW!!S

Išgėdino hotely

DIRECTORY

Reikalaukite DEGTINES
(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

NAUJIENŲ rudeninis PIKNIKAS
OARŽESUNSĖT PARK

PETERIPEN

• RESTAURANTAIHeras

KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

Pristatėm bile kur Chicagoje

LIGONINES— 
HOSPITALS

GOOD^
GRIETI

Evanstono pp. Millerių vie
ta (Community Golf Club) y 
ra labai graži.

HOSPITAL
Avenue 
5727.

terribje 
storm 
Corning 
topp

STRAIGHT i
KENTUCKY ‘

BOURBON 
DEGTINĖ

Chicagos lotuose au 
ga marihuana

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE

I UE-MA.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Vtctory 9070

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

Pocahonfas Mine Run, Virginia
75% cars ..............-................. $6.95

Pocahontas Mine Run, West Virginia 
• 65% cars ...............
Illinois Nut ............
Rex Egg .................
Black Band Lump .. 
Millers Creek Lump 
Chestnut Hard Coal

C0NRAD
FOTOGRAFAS

Studija jrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
r'arbas garantuotas.

120 W. 63rd KT
Tol ENG 5888-5840

Policija ieško negro, kuris 
naktį per langą įsigavo į penk
to aukšto kambarį Lorraine 
hotelio, 411 S. NVabash Avė., 
kuriame, gyveilo Mrs. Betty 
Bryant, 28 iii. Jis su plyta per
skėlė jai galvą ir ją išgėdino.

Prieš kiek laiko tame pačia
me kotelyje negras išgėdino ki
tą moterį. .
■ < J. '

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

čia jdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No............ ...

Mieros ...................... per krutinę

Daugely Chicagos lotų tarp 
augštų piktžolių rasta augant 
marihuana žolę, iš kurios žie
dų yra daromi narkotiški ci- 
g,arėtai, gana plačiai slapia 
Chicagoje pasklidę.

Spėjama, kad tą žolę, kurios 
tėviškė yra Meksika, kas-nors 
sodina ir paskui surenka, jos 
žiedus gaminimui narkotiškų 
cigaretų. Tą žolę maįįai kas 
pažysta, be to ji yra žema ii 
lengva ją paslėpti tarp aug
štų piktžolių.

Skolos ir didėjančios 
išlaido^ didina 

taksus >

Remkite tuos, ku ri 
garsinasi

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

Edward Manczarek, 26, si 
Agnės Jurionas, 22

Antanas Kowski, 24, su Mil 
dred McMillan, 18

Stephen Kotui (Ea^t Chica 
go, Ind.) 20, su Rose Adamek 
20 (East Chicago) 20

DAILY
BUSINESS

O ’ 7VAR

$7.65 
$5.60 
$7.50 
$8.75 
$9.00 

$13.35 
ir kitokias anglis pristatom.

Pašaukit: Lafayette 8980
OKSAS EXPRESSING

4405 So. Fairfield Avė.

PRIGĖRĖ — Kairėj, Phi
lip Dumphy, 5 metų ber
niukas, kuris nuklydęs 
nuo motinos įkrito į Mi- 
chigan ežerą prie / Foster 
avenue, ir prigėrė. Jo bro
liukas James, 8 metų, (de
šinėj) išsigelbėjo.

Šiomis dienomis Chicagos 
namų savininkai susilaukė iš 
miesto viršininkų “malonaus” 

, s

prezento — žymiai j padidė
jusių taksų bilų.

Nė vienas kitas miestas 
Amerikoj, išėmus Bostoną, ne
turi ' tokių augštų takšų ratų, 
kaip Chicago. Ir; nėrą jokios 
vilties, kad taksai nors kada 
ir nors kiek sumažėtų, nes mie
sto išlaidos metai iš metų nuo* 
latos didėja, o su tuo didėja 
ir taksai. Be to miestą spaud
žia didelės ., skolos, kurios dar 
labiau padidina taksus. Chica
go yra pasiskolinęs bonais net 
$467,000,000, neskaitant dide
lių trumpalaikių paskolų, už 
kurias reikia mokėti dideles 
palūkanas. ' /

Politikieriams betgi ir neru
pi mažinti išlaidas. Jie dagi 
ieško būdų padidinti išlaidas, 
nes kuo daugiau išlaidų, tuo 
daugiai! progų ir patiems šį 
tą nuglemžti.

Svečiuose pas pp. 
Millerius

MARQUETTE PARK 
puliarieji biznieriai, namų sta
tybos kontraktorius, John Pa- 
kel ir real estatininkas C. P. 
Suromskis, kurių ofisai randa
si prie 2502 W. 69th st. perei
tą sekmaidienį su šeimynomis 
buvo nuvykę į Evanstoną ir 
visi svečiavosi pas savo gerus 
bičiulius pp. Millerius. Ten jie 
rado besvečiuojant ir daugiau 
chicagiečių, būtent: Mildą Ba
ronaitę, Stellą ir Praną Pūkius 
ir “N.” erdakcijos narį Anta
ną Vaivadą, kurie buvo atva
žiavę golf uoti. Dabar grįžę, pp. 
Pakel ir Šuromskiai sako turė
ję gerus laikus: golfavo, mau
dėsi, žuvavo ir kaitinosi sau-

Gavo
Perskyras z

Rose Lipskis nuo Frank Lip- 
skis ,

Fred Sergele nuo Helen Šer
dele.

Siunčia pinigų kovai 
už civilę metrikaciją

ROSELAND. — Lietuvių 
Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugijos pirmoji kuopa pro-’ 
gresuoja. Didėja jos narių 
skaičius, didėja turtas ir veik-

Nusišovė sankrovoj
Prie jos vyro, dviejų, klerkų 

ir pirkėjo- akių, Mrs. Dorothia 
Hussan, 21 m., nusišovė savo 
vyro sankrovoj 222 E. 58th St. 
Bandė nusižudyti ir josi nusi
minęs vyras, bet buvo sulaikyk 
tas. Priežastis saužudystes ne
žinoma.

Pete YOUNG’S Tavern
Mano užeigoje visados randasi ge
rės ryšies degtin&s, Gardeli City 
alus, cigarai, eiga retai, saldainių, 
užkandžiai ir mandagus patarnavi
mas. Užeiga prieš lietuvių tautiškų 
kapinių vartus. Kviečia visus savi
ninkas,

PETE YOUNG
82nd and Keag Avenue

Geriausi filmai 
Chicagoje

CHICAGO THEATRE: “Sla- 
ve Ship” (apie baltąją vergi
ją), su Warner Baxter ir Wal- 
lace Beery. Vodevilis “The 
Merry - go - Round Broke 
Down.” ■ ‘

ROOSEVELT: “The Eiųpe- 
ror’s Candlesticks” (Didžiojo 
karo šnipų prietykiai) su Wil- 
liam Powell ir Louise Reiner.

UNITED ARTISTS: Marx 
Brolių komedija “A Day at the 
Races.” Tiems, kurie mėgsta 
daug juoktis.

RKO PALACE: “The Talk of 
the Devil” — (“Velnio Šnek
ta”). Ričardo Cortez ir Sally 
Eilers. Scenoje, Ozzie Nelson 
su orkestru ir Harrict JJilliard 
trupė.

STATE LAKE: Vodevilis ir 
“Manhattan Melodrama” su 
Myrna Loy ir Wm. Powel

McVlCKERS “A Star is 
Born” (geriausias šio ęezono 
paveikslas), (Janet Gaynor ir 
Frederick Mareli) ir “They Ga
vę Him a Gun” (Spenčer Tra- 
cy, Gladys George ir Franchot 
Tone). —A.

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

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

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

‘NAUJIENŲ” PIKNIKAS
GPIUČIO 8 D. 1937

SUNSET DARŽE 
135th ir Archer Avenue

South Chicago 
skerdynių filmai

Garsius Paramount bendro
vės trauktus filmus skerdynių 
prie Republic plieno- bendro
vės South Chicagoje, galima 
pamatyti sekamuose teatruo-

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI <

Sekmad., Rugpiučio-August 8, 1937
Prie 135th ir Archer Avenue, Route 4-A

BUS DAUG SURPRIZŲ — TEMYKIT SEKANČIUS PIKNIKO APGARSINIMUS

DĖS ULAINES TEATRE, 
Desplaines, Illinois ir

PICKWICK TEATRE, Park 
Ridge, Illinois priemiestyje.

Policija draudžia filmų rė
dymą Chicagoje.

Jos veikla yra apšvieta. Bet, 
vienu iš gyviausiu dabarties 
jos darbų, tur būt, svarbiau
siu bus aukų rinkimas lais
voms kapinėms steigti Lietu
voje ir kova tfž eivilės metri
kacijos įvedimą. Jau yra nu
tarta pasiųsti bendraminčiams 
šimtas dolerių. Bet ši auka ne 
pirrrtutinė ir ne paskutinė.

.Stepukas.

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

Federalis WPA 
Teatras

Bedarbių aktoirųWPA teat
ras dabartiniu laiku Chicagoj 
turi pastatęs du veikalus, ku
rie turi labai didelį pasiseki
mą publikoje. Vienas iš jų yra 
“The Lonely Man,” antrasis “O 
Say Can You Sing.”

“THE LONELY MAN” yra 
dramatiškas veika’las, • kurio 
turinys buvo paimtas iš prezi
dento Abraham Lincoln’o gy
venimo. Pastatytas Blackstonc 
teatre, ties 60 East Balbo istrcet. 
Bilietai nuo 25 iki 55 centų.

“O SAY CAN YOU SING” y- 
ra dviejų aktų ir dvidešits tri
jų scenų muzikalis “revue,” ku 
riame dalyvauja suvirš 250 
aktorių, dainininkų ir šokėjų 
grupė. Muzika yra populiari ir 
vietomis labai meloidinga. Pa
statymas puošnus ir margas; 
Veikalo žvaigždė yra daininin
kė Nina Dale, kurios gabumai 
patraukė ir filmų magnatų a- 
kis. Jie užangažayo solistę fil
mams ir netrukus kvies ją į 
Hollywoodą.

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avenue 

TeL YARDS 0965.

Praeivis atėmė is 
plėšiko revolveri 

ir jį nušovė
Du plėšikai užpuolė Rpbbins 

degtinės sankrovą, 1007 Lel^pd 
Avė. Bėgdami iš sankrovos jie 
susidūrė praeiviu Lige Debow- 
ski, 4644 Sheridan Rd. Pasta
rasis tuoj aus vieną plėšikų nu
ginklavo ir prasidėjo persi- 
šaudymas. Kadangi visi stovėjo 
arti vienas kitos, tai visi trys 
liko sužeisti.
.Vienas plėšikų, George Car- 
son, jau mirė nuo žaizdų, d ir 
kitas, Fred Handy, yra sunkiai 
sužeistas. Pats Debowski nors 
ir yra pervertas trijų kulkų, 
bet nėra pavojingai sužeistas.

APDRAODA
(INSURANCE) 7

NAUJIENOSE 
PER

A. RYPKEVICIŲ 
galite gauti apdraudos

/ polisus
APDRAUSTI:

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

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

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STRĖĖT 

Visi Telefonai Yards 0801 
VIENINTELIS DISTRIBUTORiUS

No. 4347 — Elegantiška vasarine suknelė. Naujos mados neraukšle 
jantis lininis materiolas kaip tik tiktų šiai suknelei. Sukirptos mieros 14 
16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

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

m.
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Sportininkų Vizitas 
Chicagoje 
Baigiasi

Išnyks liepos 22 į Detroitą

Lietuvos sportininkų vizitas 
Chicagoje eina prie pabaigos. 
Jie apleis Chicago ketvirtadie
nį, balandžio 22 d. Lietuvos 
seimo atstovai ir svečiai, kurie 
atvyko su jais, žada Chicagoje 
pasilikti kuriam laikui. Kal
bama, kad jie ves 'derybas su 
Chicagos katalikais.

Vakar sportininkai dalyvavo 
aviacijos dienoje, kuri įvyko 
Stinson airporte. Dienos žvai
gždes buvo sklandytojai Py
ragius ir Ožkinis ir chicagietis 
lakūnas Elmer Mackevičius.

K•' tj , y*
Penktadienį vakare sporti

ninkų basketball komanda pra
laimėjo įdomias rungtynes su 
rinktine amerikiečių komanda.

Rezultatas buvo 24 Ameri
kai, 20 Lietuvai. Lietuviai lo
šia sklandžiai ir nėra tokie 
"rough” kaip amerikiečiai. Jie 
greičiausiai butų laimėję, jei
gu rungtynių pradžioje koman
dos narys Talzunas nebūtų bu
vęs sužeistas. (Jis yra cicerie- 
tis, viešėjęs Lietuvoje su ki
tais sportininkais. Parvykęs na
mo, jis šeštadienį apsivedė su 
sužiedotine Amerikoje).

šeštadienį vakare prie Da
riaus ir Girėno paminklo, Mar- 
ųuette Road ir California avė., 
įį’vyko gedulo" iškilmės , pa
gerbimui žuvusių lakūnų. Pu
blikos Buvo nemažai. Progra
mas, užsitęsęs ilgą laiką susi
dėjo vien iš kalbų, kurių di
džiuma buvo nuobodžios. Po 
kalbų buvo šaudomi fejerver
kai, kurie publikai labai pati
ko. —R.

b

SUSIRINKIMAI
D. L. K. Vytauto Draugija laikys pusmetinį susirinkimą ant- 

radienį, liepos 20 dieną, 7:30 vai, vakaro Chicagos Lietu-
• vių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. SusiEnk’mas bus 

svarbus, todėl kiekvienas draugas privalo budinai 'atsilan
kyti. —P. K., sekr.

Lietuviškų Tautiškų Kapinių lotų savininkų ir draugijų atsto
vų visuotinas pusmetinis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
liepos 21 d., Lietuvių Auditorijos svetainėje, 3133 South 
Halsted St., 7:30 vai. vakaro. Jūsų atsilankymas į susirin
kimą būtinai reikalingas. —J. Zalatoris, rašt.

Mėgsta Bliuzka arba Visa Suknele

CROCHETED BLOUSE ' PATTERN 1512
No. 1312 — Nieko nėra praktiškesniu x ir gražesnio kaip 

mėgsta suknia. Ji nebrangiai atseina ir ilgai laiko. Ji mėgsta 
su mezgiamaja adata, o ne su virbalais.

1 NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 1
- 1739 So. Halsted St, Chicago, III. I
S Čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.......... ........ I

1 I
. Vardas ir pavarde

j Adresas

Dr. Furch Apeliuos 
Kriminalio Teismo 
Nuosprendį
Buvo nuteistas 14-kai metų 
kalėjimo už žmonos nužudymą

Dr. Frank Furch advokatai 
paskelbė, kad jie apeliuos kri
minalių teismo nuosprendį, iš
neštą prieš jų klientą. Dr. FrJ 
Furch buvo nuteistas 14 metų' 
kalėjimo už savo antros žino-j 
nos Norma SchmijUl nužudy-j 
mą.

Teisiamojo pirmoji žmona 
ir vaikai liudijo, kad Dr. Furch 
papildė žmogžudystę, laikinai 
išėjęs iš proto, kad jis nebuvo 
atsakingas už savo darbus. Bet 
džiurininkai tą paaiškinimą at 
metė ir rado jį kaltu. Bet atsi
žiūrėdami į faktą,/kaid Dr. Fr. 
Furch nužudęs žmoną, ir pats 
norėjo nusižudyti, jie kaltina
mojo pasigailėjo jr davė j&m 
lengviausią bausmę už žmog
žudystę Illinois valstijoje.

Illinois gali nepripa
žinti vedybų kitose 

valstijose
Įvedus medikalę egzaminaci- 

ją jaunavedžiams ir pradėjus 
reikalauti trijų dienų praneši
mo apie ruošimąsi susituokti, 
daugelis Illinois gyventojų bė
ga į gretimas valstijas ir ten 
susituokia. \

Dabar kai kurie teisėjai pra 
deda aiškinti, kad tokios vedy
bos Illinois gyventojų kitose 
valstijose gali būti pripažin
tos nelegalėmis, nes jos pada
rytos neprisilaikant Illinois įs
tatymų. Ypač vedybų legllšku- 
mo klaiisimas gali iškilti teis
muose, iškilus * nesusiprati
mams dėl tūrto.

SUSIJUOKĖ — Švedijos prin
cas Kazimieras ir grafienė El- 
sa von Rosen, paprastos kilmės 
moteriškė, kurie susituokė 
Stockholme, Švedijoje. Prin
cas Kazimieras yra trečias iš 
eilės Švedijos karalaitis, kuris 
atsįsakė teisių prie sosto, pa
mylėjęs “paprasto” kraujo mo
teriškę. ■—Acme Photo.

Illinois seneliai vėl 
negauna pensijų

120,000 Illinois senelių vėl 
į negauną senatvės pensijų, Illi
nois valstijai susikivirčijus sr 
nois valstijai susikivirčijus su 
kuri sulaikė skiriamas Illinois 
senatvės pensijoms pašelpas.

Trys užmušti 
traukinio

Prie Marųuette geležinkelio 
garvežys 74 gatves kryžkelėje 
užgavo automobilį, kuriuo va
žiavo dvynukės Millie ir Doro- 
thy Johnson, 22 m., 3342 West 
62nd PI. ir Brandan Carroll, 
20 . m . , i 
Visi trys liko vietoj užmušti.

6511»S. iMapIe*ood Ave.^y^--Pi™- -'1 . " 20p6^.Coneor

__ _____ —__ ' R St. Tel

An-

Pasikorė sugryžusi 
iš ligoninės

Mrs. Katherine Flanagan, 57 
m., 1524 W. 104 St., šeštadie-;
ny sugryžusi iš St. Mary’s Hos-
pital, Milwaūkee" sekmadieny: 
pasikorė savo namų rūsy. Ji 
sirgo nervų pakrikimu.

TEATRO 
MĖGĖJAI - 
ARTISTAI

Kai vasarą prasilavin- 
sit—rudenyjp galėsite 
lošti. Štai keletas įdo
mių veikalų. Jei gerai 
susiloŠJt—publiką pra~ 
juokinsit — pravirk- 
dinsit. •

No. 87—PRIEŠ VEJĄ NEPA
PŪSI, 3 veiksmų kome
dija. Lošia 3 vy- 
rai ir 5 moterys

No. 78—GADYNĖS ŽAIZDOS, 
. 4 veiksmų drama. Lošia 7

vyrai ir 2 mo- 
terys ............... .•..... . v

No. 79—GERIAUS VĖLIAUS, 
NEGU NIEKAD, vieno 
akto komedija. Lošia 4 
vyrai ir 3 mo- GE* 
terys ..... ......

No. 84—MEDICINOS DAKTA
RAS, vieno veiksmo ko
medija. Lošia 6 Plįlt 
vytai ir 3 moterys****

Užsisakydami prisfųskite mo 
n'ey order.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

“NAUJIENŲ”
PIKNIKAS
RUGPJŪČIO 8 — 1937

SUNSET DARŽE

NAUJIENOS, Chicago, Iii.
............ '.i.fcf.Į.a. -»■ ‘i t, '    ■ ■ i nhn

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1937 metams

LIETUVIŲ TEATR. DRAUGYSTĖS
RŪTOS No. 1 1937 M. VALDYBA:

Pirmininkas—F. Aušra: Pagelbi-

tokolų ^raštininkas -
hinkaš—Ahtanas MitrauskaS; Pro- 

_ ’ L- C — S. Wernis,
6804 Perry Avė.; P-nia Stewart, 
5948; Finansų raštininkė; Anna 
Alleliunienė; Pagelbininke—Jose-
phine YuŠkienė; Kasos globėjas 
—Ted. Seleskis; Pagelbinirkas— 
Edward Blumas; Kasierius—Jus- 
tin Yuškėnas; Ligonių apiekunai 
—Josephine YuŠkienė ir Joe Raz- 
mėnaS; Maršalka;—F. Žukauskas.

HUMBOLDT BARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO VALDYBA 1937 
MĖTAMS: K. ' Walskis—pirm., 3341

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mihinkaš, 344’6 W. Pierce Avė.; 
Ailton Lungėvičz—put. rast., 1814 
Wabansia Ave.? tel. Hiimboldt 
2285; S. Bunėckis—finansų rašt., 
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka- 
sierius, 3327. L^; Mbyne St.; T. Ku
bilius—maršalka, 3222 Pierce Av. 

______ ______ >■’ 1 - : ________  
“LIETUVA” BEkd VALDYBA 1937 
METAMS: K.i Jurgon—pirmininkas, 

1618 So. 48th Ct., Cicero, III.; F. 
Bistrą—pirm.-pagelb., 4548 South 
Francisco Avė., Chicago, III.; J. 
BALANAS—nut. 'rašt., 1432 So. 
50th Gourt, Cicero, 111. J. Balakas, 

,Jr.—fin. rašt., 1432 So. 50th Ct., 
Cicero, III.; K. JenUšauskas —ka- 
sierius, 3461 So. Morgan St., Chi
cago, III.; Eris Ręksnis — kasos 
globėjas, 4455 Sė. Fairfiėld Avė., 

‘ Chicago, III.; L. Jesevičė—kasos 
globėjas, 4624 So. Paulina ' St., 
Chicago, Ill.;,Jgnas JureviČe—mar
šalka, 3347 So. Morgan St., Chi- 
calgo, III.; J.'> Keturakis—Lyderis, 

£1525 So. 51 st Avė., Cicero, III.
Telefonas Cicero 4534 J.

LIETUVIŲ ŽAGARIEČ1Ų KLIUBO 
1987 METŲ VALDYBA: Pirminin

kas—P. Arlauskas, 656 Belden 
Avė.; A. Jinavičia—pirm, pagelb. 
3852 So- Čalifomia Avė.; Sophlc

- Ambrozaitė—nųt. rašt., 11731 So. 
Indiana Avė.; M. Miravitz—fin. 
rašt., 2539 Wešt 46th Pla.; A. Ra- 
mašauskienė—fin. rašt. pagelb.,
1218 So. Ihdependėnce Blvd.;
Frances Ambrožas—kasin.; 11731 
So. Indiana Avė.; Adolf. Miravitz, 
2539 W. 46th PI. ir P. Arlauskas, 

- 656 Belden Avė.—kasos globėjai;
R. Šniukas—koresp., 4208 South 

>Washienaw Avė.; William Piitris 
—maršalka, 4730; So. SpringfieldAv.

Kliubo susirinkimai įvyksta kas 
menesis ketvirtą sekmadienį, 1 v. 
po pietų, Hdllywood svetainėje. 
2417 West 4^rd; St., Chięhgo, III.

__   ——  ----------- —  ....... ...

MORNING^ W KLIUBO VAL
DYBA 1937 METAMS: Pirm;' ____ 

tanas Šimkus, 2851 Lyndale Avė.;
Ignas Ambrųįeyig,, 

^^į^y/UŽraŠų^ait.'' 
—MįchaelyŲhėpŪlį į$27 Le Mtty.ne 

y St. Teky)&u|dūiĮg 7903; Fin. rašt.
—Brunė Rogers, 2345 N, Kedzie 
Blvd., Tėl. Spaūldifig Pagel- 
bininkąs — Stasys Jokubauskas, 
1516 No. Kedzie Blvd.; Kasos glo- 
bejai:—Antanas LungeviČ, 1814 
Wabansia Avė.* Tel. Humboldt

, 3284; > Maršalka—Jonas Milaševi- 
;čia. 2750 N. Neva Avė.; Kasierius

* —Jonas Raila, 4839 IVihnemac 
Avė. Susirinkimus laikome kas 

£ pirmą ketvirtadienį po antrašu: 
3804 Armitage Avė. — Rašt. M.

: Chepul. ?•'

AMERICAN LITHUANTAN ClTI- 
ZENS CLUB, POLITICAl and BĘ- 

’ NEFICIAL of 12 WARD, Chictigo, 
III. valdyba i987 metams: Pir
mininkas—J. Svitorius, 2630 West 
40th St.; Pirm, pagftlblninkas — 

J. Butkinsf M3 89th Št.; Nut.
raštininkas—Taul J. . Petraitis,
4223 So. Wells St., Triangle 7fe73; 
Finansų faktininkas—-B. Putrimas, 
453fe So. Tufner Ave.j Virginia 
1309; Kontrolės raštininkas — 
Francis' Wiltis, 4469 Afcher Avė.; 
Kasos globėjas—J. Jesiūnas, 2440 
West 39th St.; Kasierius—J. Yuš- 
ka.’ 2417 W. 43rd St., Lafayętte 
5424; I)r.-kvotėjas—Dr. A. J. Ma- 
Uikas, 2519 West 43rd St. Lafa
yette 3051; Teisėjas—A. Lauri
naitis; Maršalka—J. Balčitis. Su
sirinkimai atsibuna tretį (3) sek
madienį kas naujo menesio pir
mą vai. po pietų, Hollywood svet. 
2417 W. 43rd St. Kliubaū gali įs
toti vyrai r m’*moterys ligi (45) 
metų amžiads/r ...... .. . : v ..

—rj- —*-   i " —------------------

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMĘRTKOJĖ No. 1 VALDYBA 
1937 METAMS: Kazimieras Davis 

— pirmininkas; 5648 So. Bisho.n 
St.. Chicago, UI., tel. Prospect 
4524; Prancįškus Vinčkus—rirm. 
pagelb.. 2713- Wešt 43fd ŠL, Chi- 
cago, III.; Petras Budrečįd—proto
kolų raštininkas,. 3118 West Per- 
shing Road, Chicago, III.; Mrs. 
Shriduliene-Severia —finansų raš
tininkas, 1533 So. 49th Avė., Cice
ro, Uk; Mfs. Matnzen Antanienė 
—kasos globėja, 2430 West 46th 
Place, Chicago, ŪL; Mrs. Ida Ka- 
cinsken— kasos Ą ’obeja, 7204 So. 
Rockwell St., Chicago, III.; Anta
nas Czesna—kasierius, 4501 So. 
Paulina St., Chicago, III..; Petras 

sTiiskievicz rilaršalka, 693^ So. 
Washtėūaw Avė., Chicago. -II!.; Li
gonių lankytojai: Mrs. Kacinsken 
ir Mrs- Czesna;,ir Mr. Czesna. Su
sirinkimas atsibuna kožną mėnesį 
kas antrą sekmadienį nuo pirmos 
valandos. Antano Czesnos svetai
nėje. 450J So. Paulina St. (Tel. 
Boulevard 4552^), Chicago, III.

kad pačios Naujienos

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, J.-- ■ r

DRAUGYSTĖS SUSIVJENI OMO 
BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 

valdyba ir antrašai 1937 metams: 
Pirm., Cįeo. Jakubauskas, 1904 
CAnalport Avė.; Vice pinh., Ant. 
Zellon, 7132 So. Racine Avė.; 
Nut. rašt.—Kazys Batutis, 2627 
Gladys Avė.; Fin. rašt.—Peter 
Virsilaj 3415 So. Wallace St.; Iž
dininkas—Mik. Bankevičins, 628 
W. 18th St. Metinis knygų perž. 
Peter Lapenas, 724 W. 18th St.; 
Korespondentas—Juozas Kuzmic
kas, 1938 Canalport Avė.

...... 1 f .. . I. ■ t

T. D; M. BROLIŲ IR SESERŲ VAL
DYBA 19^7 METAMS: A. Sudentas 

—Pirm., 100&6 So. State St.; Jo
nas žukauskis —• vice-pirm.; F. 
Puchkorius—Nut. rašt., 10831 Ed- 
gebrooke Avė.; S. Jurčius—Turtų 
rašt.,; Magdalena Sudentas—Ka- 
sieHus; Kasos globėjai — P. Kra- 
sauskis, B. Stulpinas, F. Rūpšis; 
Trustees—J. černauskas, A. Dima, 
B. Rumšlenė; Darb. Bendrovės na
mo šėrininkų atstovas—F. Rupšis; 
Naujienų B-ves šėr. atstovas —Z. 
Klibienis. Draugyste susirinkimus 
laiko kas mėnesį pirmą pepkta- 
dienį, Roselapd Darbininkų Svetai
nėje, . 8 vai. vakaro po nr. 10413 
Michigan Avenue. Prot. R.—F. 
Puchkorius.

Petras

DR-STES TAUT. -GARSUS VAR
DAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ ANT 
T0WN OF LAKE VALDYBA 1937 
METAMS: Pirmininkas — Petras 

Ukockis,' 4444 So. Whipple St.; 
Pirm. pagelb.—Stasys Stoskos, 
6522 So. Rockwell St.; nut. rašt. 
—Stasys Ivanaitiš, 7008 So. Rock- 
well St.; Fin. raštininkas—Bruno 
Jodaiko, 4512 So. Wood St.; Ižd. 
■—Plecida Pikturna, 1425 West 
45th St.; kontr. rašt.—Karolis Ci
bulskio, 4609 So. Paulina St.; ka
sos glob.—Tranas Vienokus, 2713 
W. 43rd St; lig. apiekunas —B. 
Jodeiko, 4512 So. Wood St.; trus- 
tisas—Justinas Yuškėnas, -2547 W. 
45th St.; sudžia— Franas Diktas, 
4559 So. Hermitage avė.; maršal
ka—Stasys Vaitekaitis, 3508 West 
61st St. Susirinkimai būna kas pir
mas nedėldienis kiekvieno mėne
sio 2 vai. po pietų. Antano F. 
Czesnos svetainėje, 4501 So. Pau
lina St., Chicago, 111.

GALFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPINIO 
KLIUBO VALDYBA 1937 METAMS 

Pirmininkas—George Medalinskas, 
Pirm, pagelb. — Juozapas Garad;

' Finansų raštininkas —• Chas. Ka- 
tala; Nutarimų rašt.—M. Medalin
skas; Kont. rašt.—V. Manikas; 
Kasos Globėjai—M. Davidonis, J. 
M. Bruchas; Kasierius- M. Kaziu- 
nas; Ligonių lankytojas—P. Za- 
lenk; Korespondentas —J. Bene- 
k,aitis; Maršalka — A. Kazlunas; 
Daktaraš-kvotėjas —Dr. Al. MaY- 
geris. Susirinkimai laikomi kas 
antrą nedėldienj Lawler Hali, 3929 
W. Madison Street.

.t t* T
draugystės pala IM i N T O S 
LIETUVOS Valdybos antrašai 1937

metams: John Jackas pirm., 
6504 So. Rockwell St.į Adam Su- 
baitis—pirm, pagelb., 1947 String 
St.; Gasper Pakeltis—nut. rašt., 
4550 So. Westėrn Avė.; Frank 
Micklin, Jr—finansų rašt, 4917 
So KoiHensky Avė.; Frank Meda- 
linski—kasierius, 3159 Ėmerald 
Avė.; Frank Margeviče—kontrol. 
rašt., 4348 So. Washtenaw Avė.; 
Frank Sherpetis—kasos globėjas, 
Maršalka—Abtoh šatkus; Trus- 
tistai— Adam Subaitis^ Anton 
Tamkeviče ir Peter Augustinas; 
Knygų revizoriai—Anton Tamke
viče, Anton Gurskis ir Ben. Ja
kaitis.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1937 METAMS:

Juozas Balchunas— pirmininkas, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Raceviče 
—vice-pirm-, 3326 So. Union ^ve- 
nue; Adolph Kaulakis—nut. rašt., 
3842, Sė. Uhioh Avė., Tel, Yards 
5773; F. Kasparas—fin. rašt., 3534 
So. Lovre Avė.; J. Rachunas—^iž
dininkas, 3137 So. Halsted St.; 
Z. Grigonis—kųntrolės rašt., P; 
Juozapavičia—kasos glob.; L. Ju
cius — maršalka, S. Narkis — 
korespondentas. Dr. J. P. Poška, 
Draugystės Daktaras, 3133 South 
Halsted St., rez, Tel. Hemloek 
2374—Ofiso Victory 3687. Drau
gystės susirinkimai įvyksta kas 
antras sekmadienis kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 Šo. Halsted St., 12 vai. 
dieną.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS 1937 ME
TŲ VALDYBA: A. Šimkus—pirmU 

ninkas, 3120 Lituanica Avė.; J. 
Begin—pirm- pagelbininkas. 3400 
So. Lowfe Avė.; S. Kunevlčia — 
nutar. raštininkas, 3220 S. Union 

, Avė.; D. Gulbinas—fin. rašt., 3144 
So. Wallace SI.; J. Matėyunas — 
kontrolės raštininkas , 3400 So. 
Union Ayė.; P. Baisis—kasierius, 
5653 So. Throop St.; L. Leudans- 
kas—maršalka. 3180 So. Halsted 
St. ), Laiko susirinkimus kas mėne
si pirmą trečiadienį, 7:30 vai. va
karo, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted Št.

D. L.>K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1937 METAMS: Tho- 

mąs Janulis— pirm., 3430 South 
Morgan St.; A. Maziliauskas — 
pirm, pagelb., $185 So. Rockweft 
St.; P. Kiltis—Put. rašt., 3347 S. 
Lituanica Avė.; F. Bakutis—iždi
ninkus, 2603 West 69th St.; M. Z. 
Kadziauskas—turto rašt.; A. Bu
činskas—kontrolės rašt.; J. Bar- 
čius—apiek. iždo;. J. Ivanauskas— 
maršalka; A. Maziliauskas—ligo
nių prižiūrėtojas. Susirinkimus 
laiko kiekvieną menesį. kas tre
čią antradienį 7:80 va{. vakaro,, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1937 METAMS: J. Rūta —pirmi

ninkas, 3267 So. JHalsted st.; P. 
Pužauskas—pirm, pagelb., 8427 S. 
Halsted St.; S. Kunevlčia — nut. 
raštininkas, 3220 So. Union Avė.; 
F. Kasparas — fin. raštininkas, 
3534 So. Lowe Avė.; W. Dulevi- 
Zia —kontrolės raštininkas. 812 
West 33rd St.; J. Balčiūnas—ka- 
sierius, 8200 So. Lowe Avė,; J. 
Malinauskas — Apekunas kasos, 
6551 So. California Avė.; F. Ku- 
nevičia — Apekunas kasos, 3201 
Green St.; K. Valaitis—Apekunas 
Ligonių, 3306 So. Union Avė.; 
Laiko susirinkimus kas mėnesį 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak. 
3133 So. Halsted St.
Chicagos Lietuvių Auditorijoj,

MERGINA;1 abelnas namų 
pagelbėti kudikj prižiūrėti; 
virti; nėra skalbimo; geras 
Šaukit South. Shore 5340;

7554 Essex. avenue.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠEL- 
POS KLIUBO NAUJA 1937 METŲ 
VALDYBA: John KondrOška, 2841

W. 40th St.,—pirmininkas; Juo
zapas Stoleraitis, 7244 S. Talman 
Avė.—pirm, pagelbininkas; Mrs. 
Bernice Keller, 5332 South Long 
Avė.—Protokolų raštininkė; Wal 
ter Sharka, 4635 So. Washtenaw 
Avė., tel. Lafayette 0559—Finansų 

- raštininkas; Mrs. Mary Warnls, 
3838 So. Kedzie Avė.—Kasierka; 
Helen Chapute, 4403 S. Albany 
Avė.—Kont. raštininkė; Leonas 
Rlimavičia, 2534 W. 46th/ St. — 
Kasos globėjas; Dr. M. T. Strikol, 
4645 So. Ashland Avė., tel. Bou- 
levard 7820, valandos nuo 2 iki 
4 pp. nuo 6 iki 8 vak.—Gydyto
jas; George Menkas, 127 North

U.. VCl. '

Kazys Yurgon, 1614 
Cicero, III.—Ligjo-

J 
Ligonių 
Mikolas

Dearborn St., tel. Central 4410— 
Patarėjas; Kazys Yurgon, 1614 
So. 49th Avė., Cicero, III.—Ligo
nių lankytojas; Steponas Narkis, 
4353 So. Talman Avė.—f ’ !
lank. ir Kontrolės rašt.
Kasparaitis, 4154 South Ar lesiau 
Avė.— Knygius; P. Ališauskas, 
3140 W. 40th PI. — Biznio pirm.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St. — Korpespondentas; 
Juozapas Stulgaitis, 630 W. 61st 
Št.—Maršalka. Kliubo susirinki
mai atsibuna kožną mėnesį kas 
pirmų sekmadienį 12 vai. dieną, 
Hollywood svetainėje, 2417 West 
48rd St.. Chicago, III. Sausio, Va
sario ir kovo mėn. mokesčiai pri
imami 10 vai. iš ryto; kitais 
nesiais—nuo 11 vai. iš ryto.

mė-

21-MO WARD0 AMERIKOS LIE
TUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1937 METAMS: Geo M.

Chernauckas— presldeht, 1900 So. 
Union Avenue: Joseph Kuzmicki 
—viėe-president, 1938 Canalport 
Avenue; Geo Jakubauskas—secre- 
tary, 1904 Canalport Avenue; M. 
Banke vičius—treasurer.

BOARD OF DIRECTORS:
Geo M. Chernauckas, Joseph Kuz
micki, Kazimir Mikutcki, Valeri
jau Laucius. Joseph Gudjonis. An- 
ton Kontrym, M. Baukevicius, 
Martin česnavičius, Paul Stash- 
kon, Frank W. Chernauckas. Geo 
Jakubauskas; Counselor: Frank 
W. Chernauckas.

—-   , ............. . j

LIETUVOS IŠEIVIŲ JAUNIMO NE- 
PRIGULMINGO RATELIO VALDY
BA 1937 METAMS: Pirmininkas—

Juozas J. Kaunas, 3229 S. Litua
nica Avė., Chicago, III.; Pirm.- 
pagelbininkas — Stasys Bagužas, 
3204 So. Lituanica Avė., Chicago, 
III.; Finansų rašt.—Elena Zasy- 
taitėj 825 W. 33rd PI., Chicago, 
III.; Nutarimų rašt.—Bronius Ge
diminas, 5408 So. Kostner St., Chi
cago. ilk; iždininkas — Antanas 
Povilionis, 3108 So. rfalsted St., 
Chicago, Iii.; Korespondentas — 
Alfredas J. Butkus; Tvarkdarys— 
Geniotis. Susirinkimai laikomi 
pirmą' sekmadienį ?o pirmo, kas 
menesi Mildos svetainėje, 3142 S. 
Halsted St., 3 vai. po pietų. Chi- 
čago, UI.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

COAL
Anglys

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

yVlLMINGTON COAL 
nuo

M.75 IKI $6 TONUI

PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 
KAINOS BUS DAUG AUKŠTES

NĖS kitą Mėnesi 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRURMIESčIUOSE
Tel, ARDMORE 6975

Urba Flower Shoppe 
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietains—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phdne LAFAYETTE 5800

Siunčiam Gėles 
Telegramų į 
Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

TeL BO ULEVARD 7314

Seeley 9329 
Dr,' K. N ur kaiti s 

yra su 
Dr. W. Pas 

1747 W. Chicago Ava; 8519 Oom- 
mercial Avė. So. Chicago, 111. Pri
taiko naujus akinius ir pataiso se
nus. Valandos; 9 iki 9 vakaro.

Tabako Krautuves 
Tobacco Stores

MAX KOHN—Turim rusišką, tur
kišką tabaką. Pypkes, cigaretes, ci
garus. •Kviefcia’mte i mušu krautuvę. 
1728 So. Halsted St, TĄL Canal 9345

Miscellaneous 
(vairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

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

BR1DGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

PATYRUSI MERGINA; abejas 
namų darbas; nfira Virimo; nėra 
skalbimo; pasilikti; $7.00.

DR. SAXON, 
Diversey 7805.

darbas; 
padėti 

namas.

Help Wanted—Male-FemaJe

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

Help Wanted—Mate
Darbininkų Reikia

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

Automobi^ 
1934 FORD COACH; nupigintas 

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

Furnitūra & Fbctures
Ra kanda i-Į taisai

IŠPARDUODAME BARU FiKčE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Ooil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Štorų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirksi- 
te kitur.

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

CALumet 5269.

Business Chąnees
'Pardavimui Bizniai

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

3901 Archer Avenue.

. GĘRAI ĮRENGTA groserio krau- 
tiiVg, geraf inokantis kampas, biznis 
pilhąs stako, randasi West Engte- 
woode, kartu ir namas. 2 aukštų 
mūras, krautuvė ir 3 apartmentai, 
štymas. 2 aukštų trobesis, 2 apart
mentai, krau'tuvė. Dailus kampas 
125x125. Brokeriai visai nepageidau
jami.

Rašykit į Naujienas, 
1739 So. Halsted St., Box 660.

TAVERNA — pietvakarių kam
pas, 63rd ir Kedzie. Biznis įsteigtas 
3 metai. Virtuve įrengta.

Real Ėstate For Sale
Natnai-Žemė Pardavimui

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

Tel BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

mus. lotus, biznius ir fafmas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gėrų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
pataniavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės:

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su 3. 3. Grizh

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

Z. S.
6816

išmokėjimais. Taipgi kitų

MICKEVICĘ and CO 
So. Western Avenue 
Hemloek 6800.

PARDAVIMUI grosemė ir deli- 
catesscn, kampinė. Biznis išdirbtas. 
Turime išeiti į taverno biznį.

3465 Lituanica
i........... .  ............. m. n.u.n n ............ .......................

Real Estą te For Sale
Namai-žemė Pardavimui

5 KAMBARIŲ muro bungaloNV — 
$8500; $500 įmokėti, balansas $35.(>0 
per mėnesį. Tik veninės, moderniš
kos. Tuoj paimsit. Atdaras apžiūrė
jimui. Ofisas:

4314 So. St. Louis Ave^ 
Virginta 2024.

BRIGHTON PARKE
Pardavimui arba mainymui 6 

kambarių medinis namas, karštu 
vandeniu šildomai. Kaina $3,250, 
įmokėti $500. Mainysiu ant didesnio 
namo — pridės pinigų. Randasi ant 
42

Miestas ir valstija

ir Washtenaw Avė.
C. P. SUROMSKIS 

2502 West 69th Street. 
Tel. Grovehill 0306.

PARDAVIMUI 2 bukite medinis; 
2 karų garažas; $55 rendos mėne
siui; parduos už $2500 casAi 

923 West 20 Street.
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Lietuvių Tautiškų Kapinių
Istorijos Knyga Jau Baigiama

Eis i spaudą rūgpiučio 1-mą dieną; valdy
ba pradeda statyti naujus administracijos 
rumus

Istorijos knygos reikale pra- i gos tekstą, kuris vaizdžiai ir 
eitą ketvirtadienį, veterano• įdomiai parašytas.
Shkuto bute, 3106 S. Halsted 
g-vė, susirinko visa Lietuvių 
Tautinių Kapinių sunkioji arti
lerija (valdyba), <taip pat ir is
torijos knygos komisija. Prie 
to, dalyvavo ir knygos redak-

i
Lotų savininkai ir visuome

nė tikrai aplaikys puikią dova
ną, kuri savo ryškumu ir gra

ižomu spindės 25 metų Chica- 
■ gos Lietuvių laisvų kapinių

torius Kl. Jurgelionis, kuris 'darbuote ir nuopelnais. Taipgi

pino juos įdėti. , 
gos atvaizdai tų, kurie pasiru-

Paskutinė proga fotografijas 
įdėti

Prie šios paskutinės progos 
primenu, kad jeigu d*ar kure 
norėtumėt savo paveikslus įdė
ti, nelaukdami matykite p. Kl. 
Jurgelionį, 3407 Lowe avė., ar
ba kapų direkciją, nes 1-mų 
dieną rugpiučio knyga jau bus 
paduota spaudui. Dar žsdis 
apie tai, - kodėl užsitęsė istori- j 
jos knygos išleidimas iki šių' 
metų. Buvo pageidaujama, kad 
naujojo ofiso visa struktūra ir 
išvaizda’ taip pat figūruotų šioj 
knygoj^ O kaip žirote, ačiū 
Lietuvių Tautinių Kapinių mii-

žinam — nenuilstančiai valdy
bai, kuri dirba jsu didžiausiu 
pasiryžimu, žodis jau stojosi 
kgnu ir gyvena tarpe musų,. 
Naujo ofiso iškilmės įvyks šį 
sekmadienį. Be abejonės,- tūks
tančiai Chicagos lietuvių daly
vaus šiame apvaikščiojime.

R. šiliukas.

SLA. 125 Kp. Pikni 
kas Pavyko

Svečiai iš Chicagos

ir p. čepukas. Visi yra žynius 
SLA darbuotojai.

Musų kuopa labai patenkin
ta jų atsilankymu. Svečiams

■ ■■>»' ...... ——
išvažiavus, mes piknikavom iki 
vidurnakčio. Buvo minia žmo
nių, o biznis ėjo labai gerai. 
Kuopai liko gražaus pelno. —S.

MELROSE PARK. — Liepos 
d./ SLA 125 kp. buvo paren

gus naminį pikniką vietos par- 
kutyje. Iš pradžių lietus gero
kai palijo. Jau manėm, kad 
reikės nešdintis su visais in
strumentais, bet praėjus “štur
mui” vėl viskas gerai atrodė ir 
saulutė kaitino.

Pradėjom piknikauti ir visai 
netikėtai, žiūrim, atitraukia 
grupė chieagiečių: Dr. Montvi
las, SLA 6 Apskričio pirmimn- 

ispanų kalbos, teikimo kas, p-lė‘E. Mikužiutė, SLA 
pirmosios pagclbos ir siuvimo, iždo globėja, p-lė V. Čepukaitė

WPA mokykla su 
augusiėms

•< r’/.' - y ■ .

WPA įsteigė vasaros metui 
Mill House patalpose 19 kla
sių suaugusiems, kuriose bus 
mokoma pilietybės, dailės, dra- 
mos^
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GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

NAUJIENŲ
PIKNIKAS!
RUGPIUČIO 8 D, 1937.

SUNSET DARŽE
135-TH IR ARCHER AVENUE

skaitė leidžiamos istori jos kny-' malonų įspūdi darys šios kny-

VELTUI LAUKĖ SAVO TĖVŲ — Vaizdas prie Sullivan, Indiana kasyklų tune
lio paviršiaus, kur susirinkusios žmonos ir vaikai, laukia žinių apie tėvus, užgriūtus 
kasykloje. Tunelyje įvyko sprogimas, kuriame žuvo 20 angliakasių. Žmonos ir vai
kai tesulaukė savo vyrų ir tėvų lavonų.

KUR ĮVYKO SPROGIMAS — Vaizdas išlaukinių trobesių Glendora Coal Com- 
pany kasyklose, prie Sullivan, Indiana, kur pereitos savaitės pabaigoje įvyko spro
gimas. žuvo 20 angliakasių.

JŲ TĖVAS Už GROTŲ — Myrna Hflnan (kairėj) augintinė baptistų pastoriaus 
C. E. Newton iš Paris, Missouri, kuris prisipažino, kad nužudė savo parapijonę-mėi- 
lužę Mrs. Dennis Kelly prie Pittsfield, III. Viduryje pastoriaus sūnūs Noel, o dešinėj 
— antras sūnūs Forest. ACME PHOTO

ŠĮ KARTĄ NE ANGLYS -£•. Susirikiavusi minia angliakasių ir šeimynų, stovi 
prie Sullivan, Indiana kasyklų tunelio išijimo, laukdama vyrų, tėvų ir (draugų, 
kuriuos požemyje užgriuvo įvykus sprogi, n ui. Vietoj anglių, šį kartą kasyklos iš
davė 20 lavonų. ■ , . ;.

• GELBĖTOJAI — Iš oro trauktas vaizdas Glendora Coal bendrovės kasyklų, prie 
Sullivan, Indiana, kur įvyko sprogimas, užmušęs 20 žmonių. Paveikslas parodo di
džiulę minią žmonių, kurie subėgo gelbėti angliakasius, buvusius tunelyje sprogimo 
melu.

ŽMOGŽUDŽIO - PASTORIAUS NAMAI — Namai ir 

garažas Ęaris, Missouri, kur gyveno baptistų kunigas C. 

E. Newton, nužudęs savo parapijonę Mrs. Dennis Kelly. 

Garaže jis‘turėjo išsikasęs duobę, kurioje planavo užkas- 
,4į savo žmoną. Jis rengėsi ir ją nužudyti.

' ACME PHOTO
< • /

SUSIŽIEDAVO —Viršuj, 

Charles Chaplino išreklia- 

muota filmų artistė Virgif 

ųia Cherrill, kuri susižie

davo su Anglijos didžiūnu, 

Earl of Jersey (apačioj). 

Artistė yra gimusi Chica- 

goje, o mokslus išėjo Ke- 

nosha, Wis., vienuolyne. 

Anglas yra jos trečias vy

ras. Acme Photo

, RUOŠĖ KAPĄ ANTRAI AUKAI — Duobė iškasta
« Z ' • ‘ , |
garažiuje baptistų kunigo C. E. Newtono, kuris prisipa

žinti ties Pittsfield, Illinois nužudęs savo parapijonę mei

lužę Mrs. Dennis Kelly. Jis taipgi prisipažino iškasęs 

duobę garažiuje, kuris randasi prie kunigo namų, Pa
ris, Missouri. Spėjama, kad jis rengėsi nužudyti ir savo 

žmoną. ACME PHOTO.

. > • ’ , ,< • ' .




