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Japonai nepildo 
susitarimo

Pasak chiniečių, jie ne tik neatsitraukė, 
bet dar didina savo kariuomenę šiaurinėj 
Chinjoj. Chiniją-nepripažysta susitarimo

Chinijos 
todėl ne-

Tečiaus patys japonai susi
tarimo nepildo, nes ir jie bu
vo prisižadėję atsitraukti nuo 
Peiping kaip iš to apielinkės 
pasitrauks .Chinijos kariuome
nė. Chinijos kariuomenė 
trž|ukė, o japonai apie 
traukimą nė nemąsto.

Japonai ne tik nesitraukia 
nuo Peiping, bet per pastarą
sias dvi savaites atsigabeno 
didelę kariuomenę į šiaurinę 
Chiniją ir laukia atplaukian
čios iš Japonijos dar didesnės 
kariuomenės.

atsi- 
atsi-

žiniomis,

SHANGHAI, liepos 23. — 
Čentralinės Chinijos valdžios 
nariai Nanking griežtai nugin
čijo japonų tvirtinimus, kad 
Chinijos valdžia priėmė šiau
rinės Chinijos armijos vadų 
padarytą Peipinge susitarimą 
su japonais išsprendimui šiau
rinės Chinijos<krizio.

Nanking valdžia prijyažysta, 
kad yra padarytas susitarimas 
tarp šiaurinės Chinijos ir ja
ponų armijų vadų, tečiaus to 
susitarimo centralinė 
valdžia dar nematė ir 
galėjo jį patvirtinti.

Bet esančiomis
nors japonai ir padarė susita
rimą, tečiaus jo nepildo, nes 
kuomet Chinijos kariuomenė, 
atsitraukė ir ginčijamos teri
torijos, tai Japonijos kariuo
menė nė nesiruošia tai padary
ti, nors tuo susitarimu turė
tų atsitraukti abiejų pusių ka
riuomenės.
Chiniečiai atsitraukė, bet ja
ponai dar didina kariuomenę.

PEIPING, liepos-23. Japo
nijos armijos karininkai pa
skelbė, kad Chinijos 37-ta di
vizija, kurios japonai labiausia 
nemėgo, pasitraukė nuo Pei- 
ping. Tad Chinija išpildė svar
biausi Japonijos reikalavimą 
išlaikymui taikos šiaurinėje 
Chinijoje.

Japonijos karininkai sako, 
kad Japonijos kariuomenė 
šiaurinėje Chinijoje yra stip
rinama “vieninteliu tikslu ap
saugoti japonų , gyvastis ir 
nuosavybę, taipgi prižiūrėti 
chiniečių pildymą sutarčių”.

Patikimomis žiniomis į šiau
rinę Chiniją liko atgabenta dar 
12,000 japonų kareivių, ne
skaitant pirmiau čia buvusių 
7,000 Japonijos kareivių. Be to 
laukiama tiesiai iš Japonijos 
atplaukiant dar 35,000 karei
vių. r

Japonų susitarimas padary
tas yra ne, su visa Chinijos 
valdžia, o tik su 29,-tos Chini
jos atmijos komanduoto  j u ir 
Hopeh-Chahar provincijų poli
tinės tarybos pirmininku.

Vėl svarbios permai
nos Rusijos valdžios 

viršūnėse

Motina pasmaugė 4 
vaikus ir pati nu

sižudė
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ATGAUNA LAISVĘ — Devyni “AŪmoiijos kliubo” nariai Cook apskričio kalėji
me, džiaugiasi atgavę laisvę. Teisėjas Le,we apskričio teftme, juos paliuosavo, gavęs 
pasižaidėjinąus, kad visi gaus darbus ir savo žmonoms užsilikusią alimoniją atmokės.. 
Kalėjime tebesėdi 23 vyrai.

Sukilėliai vėl bom 
bardavo Madridą;

15 užmušta
MADRIDAS, liepos 23.—Po 

ilgos pertraukos sukilėlių ar
tilerija šiandie vėl du sykiu 
bombardavo ' Madridą, užmuš- 
dama 15 žmonių ir desėtkus 
sužeisdama.

Bombardavimas sostinės bu
vo apsistojęs laike pastarųjų 
dviejų savaičių smarkaus ofen- 
syvo ir kontr-ofensyvo. Bet 
dabar bombardavimai vėl atsį; 
naujino. Viena granata užmu
šė 8 žmones.

Marconųpalaidotas
BOLOGNA, Italijoj, liepos 

23. — Garbusis bevielinio te
legrafo išradėjas Guglielmo 
Marconi likfo palaidotas dide- 
ėmis valstybinėmis iškilmė

mis šeimynas papuose sename 
vietos vienuolyne. Marconi gi 
gimė, ir augo Bolognoj. čia jis 
pradėjo 
mentus 
fu.

Republic Steel nore 
jo streikierių sker 
dynės Ohio valst.
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Ordinų ir medalių 
statistika

KAUNAS. — Liepos 2 d. išė
jusioje “Vyr. žinių”. II dal. 
Lietuvos ordinų kancleris dr. 
P. Bielskus paskelbė statisti
ką, kiek asmenų 1936 m. ap
dovanota ordinais, medaliais ir 
kitais pasižymėjimo ženklais.

Iš tos statistikos matyt, kad 
Vytauto Didžiojo ordinų išda
linti: II laipsnio 3 ordinai, III 
laips. 10 ordinų, IV laips. 14 
ord
tauto ordino medalių: II laips
nio 8, III laipsnio 87. Gedimi
no. ordinų: I laipsnio 11, II 
laips. 18, III laips. 72, IV laips. 
99, V laips. 70.

ordino

V laips. 22 ordinai; Vy-

ir pirmuosius 
su ’ bevieliniu

eksperi- 
telegra-

Labai padidėjo 
brangakmenių 

importas

m.
m.
m.

32
56
33
44

tukst. lt., 1932 m. 
tukst. 900 lt., 1938 
tukst.
tukst.
tukst.

800 lt., 1934 
100 11., 1935 
lt. Bet 1930

Smarkus mušis siau
čia pietinėj Ispa- 

jjį03
(RBRALTAKAS, liepos 23. 

— Žinios iš sukilėlių teriforl-" 
jos prie Gibraltaro sako, kad 
penki traukiniai ir karavanas 
trokų gabena sužeistuosius 
italus “savanorius” iš Cordoba 
fronto, pietinėj Ispanijoj. Kal
bama, kad ten šiaučiąs labai 
smarkus mušis.

MASKVA/ liepos 23. — Vėl 
jvyko svarbių permainų Rusi
jos vyriausybės viršūnėse.

Valstybės ūkių vice-komisa- 
ras Tichon Jurkin liko paskir
tas komisaru. Jis užims vietų 
Nikolai Demčenko, kuris komi
saru buvo paskirtas tik 4 mė
nesiai atgal, vieton tada iš vie
tos pašalinto Moisei Kalmano- 
vič.

Maskvos sovietų pirminin- 
Nikolai • Bulganian liko paskir
tas premjeru Rusijos sovietų 
respublikų, vieton pašalinto iš 
tos vietos Danil Sulimov.

Maisto komisaras Anastazii 
Mijokan liko paskirtas sovie
tų vice-premieru. Dar nežinia, 
ar kokis iš vice-premieru ne
teko vietos, ar liko sukurta 
penkto vice-premiero vieta.

FLAGSTAFF, Ariz., liepos 
23. . — Mrs. Walkup, žmona 
James Walkup, pirmininko 
kauntės supervaizorių tarybos, 
savo namuose pasmaugė ir pei
liu subadė miegančius keturis 
vaikus, nuo 2 iki 10 metų amr 
žiaus ir tada nuėjusi į golfo 
lauką pati nusišovė. Ji sirgu
si.

7 žmonės sudegė • 
automobilyje

Sukilėliai apšaudė 
anglų laivų \-------

LONDONAS, liepos 23. — 
'Santander žinia sako, kad su
kilėlių kruizeris Cervera pa
leido aštuonis šuvius į Angli
jos laivą MacGregor, kuris ga
beno 2,000 tremtinių iš Šan- 
tander į Ęranciją.

Nors ten pat stovėjo An
glijos karo laivas, bet jis nie
ko nedarė apginti anglų laivą, 
nes Anglijos valdžia yra nu
sitarusi nebeteikti jokios ap
saugos tiems savo laivams, ku
rie gabena tremtinius iš Ispa
nijos. < . ,

Augščiausias teis
mas išliks kongreso 

nepaliestas
WASHINGTON, liepos 23. 

— Senatas , vakar pb penkių 
mėnesių aštrių ginčų galutinai 
palaidojo prezidento Ropsevel
tą pasiūlytų reformavimą fe- 
demlinių^tėismų^4^^^ 
prieš 20- nutarė grąžinti bilių 
atgal teisminiam komitetui pa
ruošti naują., substituto bilių.

Naujasis bilius betgi nė ne
užsimins apie augščiausįjį tei
smą ir pasiūlys tik padidinti 
skaičių žemesnių teisėjų, bet 
tik ten, kur yra reikalus, vi
sai neatsižvelgiant į ^teisėjų 
amžių. Spėjama, kad tą bilių 
senatas tuoj aus priims.

(Prezidentas Rooseveltas 
siūlė prie visų federalinių tei
sėjų, kurie yra sulaukę 70 m. 
amžiaus, bet nesitraukia iš tei
smo, nors jie gali gauti pilną 
pensiją, paskirti po vieną nau
ją jaunesnį teisėją, Kadangi 
tokių pasenusių teisėjų augš- 
čiaUsiame teisme yra šeši, tad 
greta įų butų huvę paskirti 
šeši nauji teisėjai. Bet tokiam 
prezidento pasiūlymui griežtai 
pasipriešino/ /Mgaleiviai, o ir 
dalis “liberalų”, taip kad bi
lius užkliuvo ir negalėjo sena
te praeiti).

WASHINGTON, liepos 23. 
— Massillon, Ohio, kur yra. 
didelės Republic Steel Corp. 
liejyklos, policijos viršininkas 
liudijo nacionalių 'darbo santy
kių tarybai, kad Republic Steel 
Corp. kurstė jį suruošti tokią 
pat streikierių skerdynę, kokią 
gegužės 30 d. suruošė Chica- 
gos policija, dešimtį streikie
rių užmušdama ir apie 100 su
žeisdama. Republic prigrūmo
jusi, kad jei policija nepaseks 
Chicagos povyzdžiu ir nepra
dės nuožmiai persekioti strei- 
kierius, tai ji uždarysianti sa
vo liejyklas, o tada turėsiąs 
mirti visas miestas.

Miesto prokurorais Hardman 
pripažino, kad liępps 11 d. po 
“riaušių” liko areštuota 165 
streikieriai, bet tik vieną jų 
tegalima buvo apkaĮtinti už 
nešiojimąsi ginklo, jei ginklu 
galima Vadinti' kiek didesnį ki
šeninį peilį.

medalių:
17, III

i

kryžiumgelbėjimo 
31 asmuo.
viso 1936 m. ordi-

Gedimino
I laips. 18, 
laips. 326.

Žūstančių 
apdovanota

Taigi, iš
nais, medaliais ir pasižymėji
mo ženklais apdovanota 806 as
menys.

KAUNAS. — Anksčiau į Lie1- 
tuvą brangakmenių įveždavo 
žymiai mažiau nei paskutiniai
siais laikais. Pav., 1931 m. 
brangakmenių į Lietuvą įvež
ta už 189 
vos už v uz 

už 
už

m., kai įvestas valiutos suvar
žymas brangakmenių importas 
iš karto pašoko net iki 430 tuk. 
500 lt. šiemet; per pirmuosius 
tris mėnesius įvežta brangak
menių už 246 tukst. 800 lt., 
taigi daugiau nei pernai.

Šis nepaprastas brangakme
nių importo padidėjimas aiški
namas tuo, kad dabar esą pa
togiausia nusipirkti brangak
menius, muitinė praleidžia da
mą ar poną 
pasipuošusį, o 
brangakmenius 
duoti, nes jų
žodžiu, išrastas būdas valiutų 
komisijai apeiti. Įvairus brang
akmeniai dabar vadinami “va
liutiniais akmenimis”. Taip esą 
ir užsienyje.

Europos brangakmenių cen
tras — Belgija, Antverpenas.

brangakmeniais 
užsienyje tuos 

galima vėl par- 
kaina pastovi.

lie-PRIEST BRIDGE, Md 
pos 23: Septyni žmonės —
visi artimi giminės — sudegė 
stovėjusiame šalę kelio auto
mobilyje, į kurį įvažiavo tro- 
kas ir automobilį apvertė. Iš 
to ir kilo gaisras. Troko šo
feris areštuotas.

Franciįaz pakėlė 
Ethiopijos gele
žinkelio kainas

PARYŽIUS, liepos 23. — 
Franci ja ‘padarė spaudimą Į 
Italiją pakeldama važmos kai
nas Djibouti-Addis Ababa ge
ležinkeliu.

Paliuosuoti nuo ka 
reiviavimo turės 
mokėti taksus

BERLYNAS, liepos 23. — 
Tie vokiečių, kurie bus paliuo- 
suoti nuo kareiviavimo, turės 
mokėti specialius taksus. “Ap
sigynimo taksai” bus pirmiau
sia uždėti ant. gimusių 1914, 
1915 ir 1916 metais, bet pa- 
liuosuotų nuo kareiviavimo. Jie 
turės mokėti 
daugiau, negu 
per du metus 
ką mokės 6 
taksų.

50 nuoš.. taksų 
kiti gyventojai 

ir tada yisą lai
mios. priedinių

Nevyksta lopyti Is

ALTON, Mo., liepos 23. — 
Ūkininkas Robert Kenyon, 23 
m., liko pasmerktas mirčiai 
nužudymą Dr. Davis iš Willow 
Springs, Mo., tikslu išreikalau
ti iš jo šeimynos išpirkimą.

uz
j

Žemės drebėjimas
Alasko j

. v

Tas geležinkelis yra labai 
svarbus Italijai, nes tai yra 
vienintelis geležinkelis Ethio- 
pijoj ir be jo italai nelabai bu
tų galėję išlaikyti pietinę 
Ethiopiją. Pakėlimas važmos 
kainų skaudžiai atsilieps į Ita
lijos apytuštį kišenių.

TAUSALO UPELYJE VĖL 
PRIGĖRĖ ŽMOGUS.

TELŠIAI. .— Labai mažame 
iš Tausalo ežero ištekančiame 
Upelyje vandens gėles skinda
ma nesenai prigėrė Eigirdžių 
gyventoja Valkienė Ona. Bir
želio 25 d. tame pačiame upe
lyje ir toj pat vietoje vėl pri
gėrė 28 metų : amžiaus 
snis Stasys iš Medinių

PIRMA MAUDYMOSI

Paalk- 
kaimo.

AUKA.

Nušovė tris žmones, 
ketvirtąjį pašovė

VILKAVIŠKIS. — Vilkaviš
kio mieste nėra tinkamos mau- 
dyjmuisį vietos, todėl daugu
mas maudytis vyksta į netoli 
esantį Paežerių ežerą. Ežere 
maudymuisi vietos nenurody
tos ir kiekvienas maudosi kur 
nori. Kadangi ežere daugelis 
turi savo nuosavus luotus ar
ba baidares, 
čiame ežero 
11 d. vietos 
abiturijentas 
plaukė luotu
šoko į vandenį maudytis ir, 
sutraukus sąnarius, nuskendo.

Gražulis, kilęs nuo- Gražiš
kių, buvo geras mokinys ir eg
zaminus laikė ketveriukėmis. 
Buvo Jikę tik trys nežymus 
egzaminai.

AUSTIN, Minn., liepos 23. 
— Jens Thompson, 33 m., sen
bernis ūkininkas, kuris šian
die turėjo pradėtudirbti Louis 
Lūkės ūky, pirmiausia nuva
žiavo automobiliu pas Lūkės 
tėvą, bet jo neradęs namie, 
atvažiavo į lauką, kuriame dir
bo Joe Lūkės ir jį vietoj iš 
šautuvo nušovė. Tada . nuva
žiavo į kitą ūkį, kuriame dir
bo kiti- Lūkės broliai ir ten iš 
apie 60 pėdų atstumo nušovė 
Louis ir Anthony Lūkės ir 
peršovė Louis sūnų. Kitiems 
samdytiems darbininkams gi 
liepė bėgti.

Po to šovikas pabėgo auto
mobiliu ir dabar yra ieškomas 
policijos.

kiti maudosi pa- 
viduryje. Birželio 
valst. gimnazijos
J. Gražulis iš- 

į ežero vidurį ir

Paskendo turtuolė l,an‘j«s neutralitetąAngliakasiai teis 
Greęn už dualizmą

' WASHINGTON, liepos 23. 
— Angliakasių unijos taryba 
nutarė atiduoti unijos teismui 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentą William Green, už 
dualį unionizmą.

Green priklauso angliąkasįų 
unijai ir visą laiką buvo jos 
sekretorių, ir dabar bus ati
duotas 'unijos teismui už tai, 
kad- Green suteikė čarterį kL 
tai angliakasių unijai, Pro
gressive M i ners of Am.

Green betgi atsisakė aiškin
tis unijos tarybai ir bus tei
siamas busiančios angliakasių 
unijos konvencijop.

' LONDONAS, liepos 23. — 
Veltus ir amžinas Anglijos 
darbas lopyti Ispanijos neutra
litetą, neduoda jokių pasek
mių. '

Italija ir Vokietija kalba tik 
įpie smulkmenas vėliausio An
glijos projekto ir reikalauja 
pirmiausia , pripažinti sukilė
liams kariaujančios šalies tei
ses, nes dar bė didesnės ‘ Ita
lijos ir Vokietijos paramos su
kilėliai jokių tudu negali lai
mėti karą. Franci j a tam griež
tai priešinasi ir pirmiausia 
reikalauja t atšaukti iŠ Ispani
jos “savanorius”. Anglija ban
do manevruoti ir nesipriešintų 
pripažinimui sukilėlių, nes kon
servatoriai jau senai pasidarė 
palankus sukilėliams; manyda
mi, k&d jiems vėliau vistiek 
pasiseks y sukilėlius suvaldyti, 
jei sukilėliai ir laimėtų karą 
Ispanijoje.

ELKTON, Md., liepos 23.— 
Du valtininkai. Northeast upėj, 
prie Chesapeake įlankos, rado 
lavoną Miss Jąne Louise Wohl- 
sen, 18 m., dukters turtingo 
tabrikantb, kuri vakar prapuo
lė meškeriodama iš luotelio.

Lavonas plūduriavo netoli 
kranto, keli šimtai mąstų že
miau upe nuo, jos palikto luo
telio. Jokių-smurto žymių ant 
jos kūno nesurasta.

Vakar, radus jos tuščią luo
telį, buvo spėjama, kad gal būt 
ją kas pagrobė, ypač kad ma
tyta prie jos luotelio bu orinę 
valtį s’U kaliais vyrais, su gu
riais ji kalbėjosi.

Kiti; spėja, kad g^l būt ji 
iškrito ę iš luotelio ir prigėrė. 
Bet ji buvusi gera plaukikė

LIEPOS IR 
RUGPJŪČIO 
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ 
RAŠTINE
BUS UŽDARYTA.

CHICAGD. — Dr. 
JBaylor, buvęs galva 
pagelbos ligoninės 
pasaulinėj pa rodo j,

FAIRB ANKS, Alasko j, lie
pos 23. — Alaską vakar išti
ko gana smatkus žemės dre
bėjimas/kuris tęsėsi per 9 va
landas. Bet gyventojai pasiti
ko jį šaltai ir ^biznis nė valan
dai neapsistojų. Tik svaigalų 
sankrovos turėjo užąidaryti, 
pradėjus nuo. lentynų kristi 
degtinės, bonkdms.

NEW YORK, liepos 23. — 
22 žmonės liko sužeisti busui 
susidūrus su gasolino troku, 
kuris eksplodavo.

K
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja: 'J

Apsiniaukę ir kiek vėsiau..
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 88°:
Saulė teka 5:35» leidžiasi 

8:18.

Frank W. 
greitosios 
Chicagos 
liko už

muštas ties Lebanon, Ind., ap
virtus ir nusiritus į lauką jo 
automobiliui, • kurį vairavo jo 
sūnūs. Sūnūs ir šoferis likp 
sunkiai sužeisti. Daktaras va-l 
žiavo į"New Albany aplankyti] 
savo motiną.

Pradedant su LIEPOS 4 
diena ir baigiant RUGPIU- 

• ČIO 31 diena Naujienų 
Raštinė bus sekmadieniais 
UŽDARYTA.

MILWAUKEE, Wis., liepos
23.
vakar gavo pirmą šiemet dar- ir butų lengvai į krąptą iš- 
bą ir išėjo dirbti, šiandie gi plaukusi.
jis buvo rastas sutrintas ele- 1 įvykio vietą išvyko pro-

- Ervin Clement, 25 m.,

vatoriaus šaftoj.
<

kuroras ir
'• ‘.v

to

1 <

• V ? 1' T

kpyonęris.
■y

z

BEVERLY, Mass., liepos 23. J 
—Savo vasarnamy nuo pidu-' 
čių uždegimo mirė Mrs. Dellai 
Caton Field, 84 m., našlė Mar- 
shąll Field 
Chicagoje 
sankrovos.

įkūrėjo didžiosios 
departamentines ’

•> * %

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

TELEFONAS CANAL 8500

NAUJIENŲ
L ADMINISTRACIJA.

. v .i ,,'/ i iifc
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IŠ LIETUVOS
Iš PAVERGTOJO 

VILNIAUSt . ' ; ' ' y

IŠTRĖMĖ MOKYTOJĄ .
PAUKšTYTg.

VILNIUS.
žemiškio

Pa-

j
rKR

Uždarius a 
pradžios lietuvišką 

mokyklą, jos ilgametė moky
toja M. Paukštytė pasiliko nuo
lat gyventi PažemiŠkyje. Bet 
štai birželio 23 d. ji gavo pra
nešimą, kad per 24 valandas 
išsikeltų iš savo nuolatinės gy
venamos vietos kitur, 
miškyje, kaipo priskirtame prie 
pasienio ruožo, buvusi moky
toja nebegalinti gyventi.

TRĖMIMAI NESILIAUJA.

kad per 24 valandas

Paže-

Koplyčia bus ant pirmo aug- 
što, lygiai su šaligatviu. Apa
čioje, skiepe, bus pilnas įren
gimas visų patogumų vyrams 
ii* ’ motėrims. Antram augšte 
bus gyvenamieji kambariai.

• » . M ■' ■ •' • ' \ ■ '

Sienos .bus statytos iš stik
lo plytų, kad visuomet butų 
užtektinai šviesos. '

Koplyčios didumas" bu's 22 
pėdos pločio ir 70 pėdų ilgio. 
Statybos užbaigimas yra nu
matomas apie pabaigą spalių 
mėnesio.

Laikinis ofisas dabar randa
si antrašu 3325 S. Lituanica 
Avė. Tel. Yards 1138 ir 1139.

— VBA.

■•■■v ';y. ? ■' a"■ ■■ f r'

_ NAUJIENOS, Chicago.'Ill
kia, mano atostogos visai be 
žuvies ir be žuvies gaudymo 
istorijos.

Bet užtai saulė taip mane 
nudegino, kad dabar išrodau 
kaip indėnas. >

Pas Kačerauską praleisti ato-

Kas tik gali, pakartina va
žiuoti atostogų, ' užmiršti kąs* 
dieninius rūpesčius, vargus.' O 
sviriausia, pasimaudyti saules 
spinduliuose ir Michigah eže
ro. Ir atnaujinti savo energi-

Rastas
Negyvas

24, 1997.

žodis“ praneša, 
2 d. turėjo būti iš- 
Vilniaus dir. Povilo 
šeima — jo žmona

Iždinės, muitinės, 
valdi-

“Atostogos, Be Žu
vies” Prie Michigano 
Pas Kačerauska

stogas yra gera vieta. — 
ri įtaisęs neblogą valgomą kam
barį. Ten yra gardus, šaltas 
vanduo, didelis kerpsinu kūre
namas pečius ir didelis .stalas. 
Rytą, per pietus* ir vakare, 
valgomas kambarys pilnas 
žmpnių. Valgo, klega, juokau
ja. Kiekviena šeimyna arbaz pa
vienis asinuo turi pats sau pa
sigaminti valgiui. Valgių pro
duktus, ko tik nori, pristato 
iš Michigan City:

Daug suvažiuoja šventa
dieniais.

Antanas žymontas

\ pu sūnus vakkr rado nušau- 
’tą savo 61 metų amžiaus tėvą, 
Carl Alegro. Jo kūnas buvo 
bute, tfes 2304 Butler Street, 
Chiėago Heights. y.

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Street,

Parkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli,
3406 SOUTH
HALSTED ST. WESTERN AVĖ.

Yards 3408

6921 SOUTH

Hemiock 5040

PILNAS* 
BANKINIS 
PATARNAVIMAS

Męs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy

......... „ .... ......Jj;-,, and Midwife 
6630 ®°’ besteni

ŠaLy Avė., 2nd floor 
Hemiock 9252 

Patarnauju prie

floor
9252 

prie

se ar ligoninėse,
u o a u massage 

eleetrie t r e a t - 
ment ir magnę- 
tic blanke t s ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

“Vilniaus 
kad liepos 
tremti iš 
Karazijos 
ir vaikai,
universiteto bibliotekos 
pinkai bei administracijos at
stovai tikrino išvežamuosius 
Karazijų daiktus. Visos senes
nės ir vertingesnės 
vo sulaikytos.

‘ Tą pačią dieną 
miama ir panelė

knygos bu-

buvo ištre-
M. Sabaly-

IR

\ Ofiso Tek Virginia 0036 
Residence Te!. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE /
t r Ofiso valandos:

nup 2-—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT ^VE. 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

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

ROSBLAND—CHICAGO, ■ ILL. 
TeL PUCLMAN 1193-8277!

KONFISKAVO “VILNIUS 
z JO APYLINKĖS“.

“Vilniaus Rytojus“ praneša, 
kad šiomis dienomis Vilniuje 
buvo konfiskuotas Ad. Juške- 

, vičiaus ir J. Maceikos veikalas 
apie Vilnių, pavadintas “Vil
nius ir jo apylinkės”.

DĖL KO SUDAROMOS 
BYLOS.

Neseniai grįžau iš atostogų. 
Buvau ketinęs rašyti kasdien 
savo įspūdžius, bet kaip nuvd* 
žiavau pas Petrą Kačerauską, 
Beverly Shores, Ind., prie Mi
chigan ežero kranto, tai visas 
noras dingo. O dingo todėl, kad 
mane labiausiai vyliojo saules 
šilti ir malonus spinduliai. Teto
se saulės spinduliuose daugiau
siai ir maudžiaus. ’ ‘

Daugumas važiuoja atosto
gų, kad žuvauti ir rašo įvai
rias “Fish Stories“. Tiesa, no
rėjau ir aš paragauti > žuvies, 
bet per tą laiką neteko nei 
pamatyti kaip ją gaudo. Reiš-

Už kambarį reikia mokėti 
tik $5.00 į savaitę. O pasiga
minus valgius, pigiai, galima 
praleisti. smagias atostogas.

čia pat yra ir Zabukų va-, 
sarnamis. Lietuvių suvažiuoja 
šventadieniais po porą šimtų. 
Suprantama, kur suvažiuoja 
būrys lietuvių, tuoj išgirsi dai
nas. Jei kas reikalauja ramu
mo, tai turi toliau į girią nu- 
sikraustyti, kad negirdėjus to 
didelio ūžesio.

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

Tel. Jlepublic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7,40
(Screened) ...... ............ tonas
SMULKESNĖS $7 15Tonas ...................   -«***

ČEKIŲ SĄSKAITOS 
TAUPYMAS

. UŽSIENIŲ SKYRIUS 
LAIVAKORČIŲ BIURAS 
TRUST 
DEPARTAMENTAS

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

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

Tel. Seeley 7330 .
Namą telefonas Brunswicfk 0597

ADVOKATAI

MES PERKAM 
LIETUVOS BONUS

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

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

THE UVE STOCK NATIONAL
BANK of CHICAGO

4150 SO. HALSTED ST.
'<■ CHICAGO, ILL. . '

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

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

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401 

”T"--- 1— ----------- * ' ’

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
r ofisas ir Rezidencija

4300 So. Fairfield Aye.v
Tel. Lafayette 8016

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930

Vilniaus krašte už viską ga
li tikėtis bylų ir baudų. Štai, 
kaip praneša “Vilniaus Ryto
jus“, š. m. balandžio 1 d. į 
Kašėtų sodžių, Varėnos valse 
atvyko Vilniaus — Trakų sto- 
rastijos saugomo atstovai šu 
policininkais ir užėję į vietos 
lietuvišką skaityklą padarė kni
ta. Per kratą jie rado, kad 
Lenkijos valstybės prezidento 
atvaizdas pakabintas mažai 
garbingoje vietoje ir be to dar 
trūkstą Lenkijos ženklo — ere
lio. *

Po kiek laiko skaityklos ve
dėja Ona Navikienė gavo pra
nešimą, kad ji storastijos yra 
baudžiama 100 auks. arba 14 
dienų arešto už parodytą ne
palankumą valstybei. Skaityk
los vedėja bylą nukreipė 
man. , .

Birželio 28 d. Vilniaus 
gardos teisme ši byla ir
nagrinėjama. Per teismą pa
aiškėjo, kad valstybės prezi
dento paveikslas buvo paka
bintas priekinėje sienoje, gre
ta kryžiaus, — skaityklos ve
dėjos supratimu, garbingiau
sioje vietoje. Dėl erelio vedė
ja pasiteisino, kad ji nežino
jus, jog galima privatiškas 
įstaigas puošti valstybės ženk
lais, o iš policijos ar adminis
tracijos pusės per 8 metus jai 
dėl to niekas priekaištų nebu
vo daręs.

Teisinas skaityklos ' vedėją 
Navikienę išteisino.

NEW 
1938

410HG OiSTANCE * RADIO
nrrrncthe truest bass Ui 1 LR J the CLEAHEST TREBLE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikšs
SENIAŪ'ŠfF Itf DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANGE. ,
—DIENA IR- NAKTĮ ------------

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
46O&07 So. Heriųitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

'l’el. LAI-A YETTH 0727
■I ... ........................................... ............................. ...I..,..................... ........... ..... ................ >■■■■■.......■■■■■■... ■■■................. I i ■,

t --v . 1 i koplyčios visose 
J—Chicagos dalyse

r ■ K. ■. - ■........... •> -...............

Klausykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai, vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas

P. ŠALTIMIERAS. /

teiš

apy- 
buvo

Laid. Direktorius 
S. P. Mažeika 
stato naują koplyčią 
Įrengs temperatūros reguliavi

mą ir kitus patogumus.
BRIDGEPORT. — Išbuvęs 

apie 20 metų Laidotuvių Di
rektoriaus biznyje, p. Stajiley 
Mažeika 
ti naują 
Tai bus 
koplyčia 
Mažeika 
koplyčioj
reguliavimą (Air conditioning). 
Vadinasi, oras bus reguliuoja
mas žiemą ir vasarą. Tempe
ratūra bus visuomet nustaty
ta ir vienoda, kaip dabar yra 
teatruose. \

Geros Nuolaidos ant Jūsų Senų Setų 
Lengvi Išmokėjimai jei Pageidaujama

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 

Chicagos,
Cicero /

Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 

'Asociacijos g

. Amhulance 
Patarnavi-

. mas Dieną 
į ir Naktį

V TURIME
F /KOPLYČIAS 
/ VISOSE MIESTO

DALYSE.

( V S. P. MAŽEIKA 1139
3319 Lituanica’Avenue Phone Yards 1138_ __________ :_____ ______ u______ ; i—  ------------- 1—;— ------

F J. LIULEVIČIUS
4348 So. Caflifornia Avenue' Pilone Lafayette 3572 

f ■; A. MASALSKIS
3307 Lituanic^; Avenue Phone Boulevard 4139

” A. PETKUS
1410 South 49lih Court Cicero Phone Cicero 2109 

. ■ • ; ; 4'," a

R l'.|l I.         " !     "f    Į|l         ....I^Į..I>.—.M.. ■..■Ii............................. .......  m i   

k P. J. RIDIKAS
3354 So. Hąlstęd Street Boulevard 4089

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. - Dearborn St
' Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park

1824
3395

AKIU SPECIALISTAI

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.

Kiti Lietuviai Daktarai

dabar pradėjo staty- 
modernišką Koplyčią, 
pirmutinė tos rųšies 
lietuvių tarpe. S. P. 
turi padaręs planus 
įrengti temperatūros

■................................

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

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
S. Nakrošis, vedėjas M. T. Kežas, vedėjas

CHICAGO, ILLINOIS

S. M. SKUDAS
718 West 1.8th Street____________ Phone Monroe 3377

T^enilh Trumpų Bangų Priimtuvai iš trijų Bands ar 
daugiau parduodama su %enith Double Antenna 
AMERIKOS LABIAUSIA KOPIJUOJAMI RAĮMO

VĖL METAS PIRMYN

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. TeJ. Pullman 5703

. I t I * —III I.H.IĮ.ĮI I lllllllln.llill .IHI.II ■ II     ■ ■■—W »l» ■■ IRI. I..l — W .—IMIUII*

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Ęast 108th Šfihįet Tel. Pullman 1270SKYRIUS: 42-44 Ęast 108th Street
. iy'-~ ' •" I11" ——T-*----------------------------------—------------------------______—. ,,—  _ : f

JUOZAPAS EUDĖIKIS IR Te V AS
4704 So. Western Avė. r V Phone Virginia 0883

DR VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

; Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų ^garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

£hone Boulevard 7589

Doctor Manikas
PHYSICIAN-SURGEON

4070 Archer Avenue 4
Tel. Viginia 1116 

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

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

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

DR. S. N A1KELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 .
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

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 iv Laboratorija;
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

Dr. Charles Sega!
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 
yalandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS'
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Re?. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Phone Hemiock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

DR. J. SHINGLMAN
KĄ TIK SUGRĮŽO

MAMB J fa
Medicinos Mokslo Seimo, Atlantic City 

Praktikuoja 80 metų .
Reumatizmas ir širdies Ligos 

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

Rezidencija 1638 So. 50th Avė.
. ^Tel. Cicero 3656

’ v Ofisas 4930 West 13th Street 
Cicero, III.
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šeštadienis, liepos 24, 1937

Kviečia Pasimatyti 
Su “Musų Mariute”
Sekmadienį jai rengia vakarė

lį Waukegane.

: NAUJIENOS, Chicago, III.
11 ; ' ' ■ ' ’ . . ’ ~ L‘; »■' , f-' '■■t. i ■ i-

Atvyko Amerikon, Mirė Po Geležgalių, 
Bet Amerikos Korkų ir Adatų 

“Vakarienės”Dar Nematė

Jaunimo Kultūros 
Ratelis Rengia 
Pikniką

Par

šeštadienį, liepos 31 d., Spai- 
čio Daržę, Willow Springs, 111^ 
įvyks šaunus naktinis’ pikni
kas, kurį rengia Lietuvių Jau
nimo Kultūros Ratelis.

Šia progą noriu priminti Ra
telio nariams, kad paveikslai,

ir “Skautų Aido” 
o J. Vainauskas 
skautų tuntinin-

V*’!#'.' -<«> ■ X '^TCVJl

So. Ruble Street ir M. Masilio- kia abejoti, tik kepkite par
ibio, 1516 So. 50th COurt, Ci- sinkus 
įcero. . '

Išvažiavimas — tai
Klovainiečių Kliubo

Dabar
i’

BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS

Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK —
KLAIPĖDA

(Peri Gothenburgą, Švediją)
Laivų išplaukimai iš New Yorko

KUN&SHOLM rugpiučio 19
DROTTNINGHOLM rugn. 26
GRIPSHOLM ..........  rugsėjo 4
KUNGSHOLM .......... rugsėjo 14

Sutaupysi pinigų pirkdamas 
laivakortę ten ir atgal.

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

181 North A^ichigan Avenue 
Chicago, III.

i, karvelius, pyragus ir 
iš anksto ryto traukite miš- 

musų.kan. Beje, svečiai, kurie atva- 
metinė, žiuoa prieš pirma valandų pie- 

šventė. Jeigu tų dienų lytų, tai tų, £aus dovaną. Toks yra ko- 
išvažiavimas įvyks sekantį sek- misijos patvarkymas.
madięnį. Bet apie lietų nerei-

Kelionei i Lietuvą

K. P. Deveikis.

ENGVIAU
Racine, Wįsconsin, kalėjime 

mirė 17 metų berniukas chi- 
cagietis, Don Wašžezyk, nuo 
2844 Mihvaukee avenue 
bėgęs iš namų, jis nuvyko Wis-
consinan. Neturėdamas pinigų,

* • ’ I • *pasivogė butelį pieno, dvi viš- (kuriuos ėmėsi kiek laiko atgal,
tas, ir pakliuvo į policijos ran- dabar jau yra padaryti ir ran
kas. ‘ “

Padarius jaunuolio mirties 
tyrinėjimų, pasirodė, kad jis 
mirė prarijęs kelis geležinius 
gvintus, kitokių geležgalių, 
korkų ii; adatų. Policija spė
ja, kad berniukas iš susikrimr 
timo, nusižudė, suvalgydamaš 
tokių keistų “vakarienę”.

dąsi Banio studijoje, 3200 'So. 
Hąlstęd Street. Prie pirmos 
progos užeikite ir pasiimkite.

.. L. 'JC R. Pirmininkas/ 
A. J. Pąvilonis.

Lietuvos skautai Chicagoje; 
kviečia jaunuolius Lietuvon*
Vakar “Naujienų” redakci

joje lankėsi pp.,Kazys Laucius 
ir Juozas Vainauskas. Jie yra 
nariai Lietuvos skautų grupės, 
kuri atvyko į tarptautinę skau
tų stovyklų Washingtone. Ka
zys Laucius yra Lietuvių Skau
tų Brolijos tarptautihio sky
riaus vadas 
redaktorius, 
— Pagiegių
kas (distriet manager).

Jie atvyko Chicagon vėlai 
trečiadienį naktį, ir žada pa
silikti iki ateinančio pirmadie
nio. Apsigyveno Wabash avė. 
YMCA viešbutyje.

‘Svečiai pasakojo, kad atvy
kę Amerikon — Amerikos dar" 
kaip ir nematė. Pasiekę New 
Yorkų, tuojau išvyko į Stovyk
lų Washingtone. Iš ten vyko 
į Pittsbi<‘rghų, o iš Pittsburgho 
į Chicago. Pittsburghe pralei
do visų laikų su lietuviais, pa
našiai ir Chicagoje, iš kur vyks 
į New Yorkų ir išplauks Lie
tuvon rugpiučio 4 d.

Abu, pp. Laucius ir Vainau
skas reiškė pageidavimą, kad 
Amerikos lietuvių jaunimas 
atvyktų ateinančiais metais į 
20 metų jubiliejinę visos Lie
tuvos skautų stovyklų Aukšto
joj Panemunėje, kuri tęsis nuo 
liepos 8 iki 18 dd. Svečiai pa
reiškė, kad Lietuvos skautai 
pasirūpins svečių pragyveni
mu, ir užlaikymu, kiek pavė
lins aplinkybės.

Lietuvoje, p. Lauciaus žinio
mis, yra apie 15,000 — 8,000 
berniukų ir 7,000 mergaičių. 
Brolijos prezidentu yra 
Alekna.

Kiti skautų grupės 
kurie atvyko Amerikon su pp. 
Laucium ir Vainausku1, yra 
Juozas Vosylius — rajoninis 
vadas ir Biržų gimnazijos di
rektorius; Petras ’ Neniškią, 
skautų instruktorius; Juozas 
Bulota — skautmeisteris . ir 
Statys Jurjonas, skautų vadas. 
Pastarasis atvyko Chicagon ir 
apsigyveno pas savo gimines 
pp. Maziliauskus.

300 Alinių Dar , 
Neturi Antro 
Pusmečio Leidimų

Ryt Klovainiečiai 
Rengiąsi Piknikauti 
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Berwyn—Lyons miškuose.
v , -------- ----------- . ' ’ ‘

. CICERO. —- Klovainiečių 
Kliubąs ne juokais rengiasi 
prie savo išvažiavimo, kttfris 
įvyks rytoj, Forest Preserve1, 
Berwyn-Lyons, prie Desplaines 
upės ir kelio No. 66. Pasista
tę automobilius kairios pusėj, 
tėmykite iškabų į pietus, zprie 

$ati,

NES JŪSŲ 
SVAJONĖS 
APIE NAUJĄ

SKALBIMO 
MAŠINĄ 
IŠSIPILDĖ

Jas.uždarys liepos 28 d.
Mariona Rakauskaitė

Su Liepęs 15-ta kainos vėl pakils ir bus kaip seniau.

Dr. J.

Lengvi Išmokėjimai
ra —' Dievo . Kalėjimą “Praga 1 Garsinkitės ^‘N-nosenariai
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a-RA IR PASKUTINĖ SAVAITE 

“Paryžiaus Komuna” 
RiiBlfiki Dialogai, Angliškos AntraštSsi 
Žavingas spektaklis tn dienų, kai 
Paryžius pasipriešino dviem • imperijom 

ŠONO TO N E 
(J(J K Van Rulen

Nuo vidurdienio iki', Vidurnakčio 
,25c. iki 2 P, M._____

Ekonomiškai

Transportaciiai

I

pasislėpę jį 
savo parapi- 
jį j rankas

LESNIAK 
1802-06 W. 18-ta Gafe 

TELEFONAS CANAL 0569 
Apskaičiavimai dykai—kainos že

mos. Darbas garantuotas.
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Keletu savaičių laiko atgal, 
mes patėmijom malonia žinu
tę “Naujienose”, kad p-lė M. 
Rakauskaitė grįžo iš Lietuvos 
ir nuvyko aplankyti savo gim
tinę ir tėvelius, Waukegano 
miestelyje ir kad vėliaus ap
lankys musų palaimintoje Chi- 
cagoje savo senus draugus, ku
rių čia esama daug — labai 
daug.

Nuo to laiko nieko nebuvo 
girdėti, bet, štai, anų diepų 
gaunu žinią iš >Vaukegano ko
miteto, ’ kad liepoj 25 d. Lie
tuvių svet., kaip 6 vai. vak., 
rengia jai pagerbimo vakarė
lį ir prašo, kad chicagiečiai 
ten atvyktų.
“Musų Mariutė” nori pasima

tyti su visais.
Gal šių diemj “Naujienų” 

skaitytojai stebisi skaitydami 
šių žinutę ir ,.stato sau klausi
mų kų aš čia vadinu “Musų 
Mariute”.

Matote, laike savo darbavi
mosi su “Birute”, p-lė Rakaus
kaitė tiek buvo populiari mu
sų scenoje, savo išvaizda, tak
tu ir žavėjančiu dainavimu, 
kad “Naujienų” koresponden
tai jų pavadino “Musų Mariu
te".

Taigi, aš atsimindamas tuos 
laikus, manau, kad mes ntfva- 
žiuokim visi pamatyti “Musų 
Mariutės”... Juk tai musų pa
reiga. Bent man atrodo, kad 
“Mariutė” mums daugiau reiš
kia negu kokie kiti svečiai.

— Dailės Mylėtojas.

Už Neatsargų 
Važiavimą

Miesto trafiko teismas va
kar teisė 52 metų moteriškę 
Joan Baltes, nuo 40 E. Oak 
Street, už užvažiavimų ant 
dviejų automobilių prie Foster 
ir Tripp avenue kampo. Teis
mas 1 Mainai paliuosavo mote 
riškę, kai jos vyras Charles 
Baltes, Sinclair Oil firmos vir
šininkas, užstatė $100 kauci
jos.

STOGUS
TLIEKAM VISUS BL6K0RIŲ 
'\ DARBUS

Miesto policijos, departamen
tas gavo instrukcijas uždaryti 
nevėliau liepos 28 d., visas 
nes, kuYių savininkai dar 
išsipirko antros 1937 metų 
lies leidimo.

Alinių, neturinčių leidimų, 
Chicagoje yra apie 300.

7 Metų. 
Kunigas

Evangelistų sektos bažnyčio
je, Peoria, Ilk, į kunigus bu
vo įšventintas septynių metų 
berniukas, Charles Jaynes, iš 
Riverside, California. Palikęs 
dvasiškiu, berniukas atlaikė 
pamaldas ir 1,500 maldininkų

KAINA 
nupiginta net 

$20.00upės. Pikniko vieta ta 
kaip ir pernai.

Prašau ir raginta visus 
bo narius ir to ^krašto
vius atvažiuoti ir susipažinti 
su klovainiečiais ir tyriame 
ore laikų praleisti. Jeigu abe
jojate apie vietos suradimų, tai 
kreipkitės/ prie > komisijos na
rių, , Kazio Dovidausko, 1723 
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IR PAGRAŽINA, NES PILNAI ATN^ŪJlW 
JŪSŲ NUDĖVĖTOSE GRINDYSE

♦ REIKALAUKITE

PILSEN

Chevrolėtų
Savininkai pasakys jum... j

• CHEVROLETUI
REIK MAŽIAU

Ęuk Gudrus.,Taupyk,.Pirk
CHE VROLET
VIENINTELI PILNAI BAIGTA EL,AiB. Ak

iKAINUOTA TAIP ŽEMAI

Nežiūrint kų jos vartojo skalbimui, didžiuma moterų vi
sados svajojo, kad kurių nors gražių dienų jos galės tu
rėti MAYTAG. JUMS ta diena jau atėjo! Dabar galite 
gauti naujutėlę Maytag skalbyklę už kainų kuri jums su
taupys $20.00. Bet nelaukite ilgai. Gali būti vėlu. Pa
demonstruosime jūsų namuose — už dykų.

ROOSEVELT 
FURNITURE COMPANY 
2310 W. ROOSEVELT ROAD

“Chevrolet 
yra ekonomiškesnis

pirkti... operuoti 
ir užlaikyti!’’

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO 

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jį gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimt.

“Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

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

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

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

•ibimai Naujienose 
luoda nauda dėlto, 
<ad pačios Naujienos 
zra naudingos.
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* Viaakyme kalnai
Chicago je—paštu:

Metams _____________ _ $8.00
Pusei metų 4.00
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1 Reakcija triumfuoja
Nors senato vado rinkimuose laimėjo prezidento 

Roosevelto šalininkai, bet teismo reformos planas jau 
nebegalėjo būti išgelbėtas. Dauguma 70 balsų prieš 20 
senatas nutarė jį grąžinti teismų komisijai. Vienas re- 
publikonų laikraštis, kuris per metų metus piktai ata
kavo Roosevelto “bolševizmą”, daro pastabą, kad tas 
senato balsavimas tai “labiausia pažeminantis pralaimė
jimas, kokio yra kuomet nors susilaukęs Jungtinių Val
stijų prezidentas V*

Iš tiesų, pralaimėjimas skaudus.. Tik truputį dau
giau kaip ketvirta dalis senato narių parėmė preziden
tą, kurio partija turi senate keturių penktadalių daugu
mą! \

Reakcija triumfuojaj Bet liūdniausia, kad jai per
galę suteikė patys liberalai; suskaldydarni savo jėgas 
teismo reformos klausimu, kurį prie gerų norų buvo ga
lima visai lengvai išspręsti.

Gen. Franco norėjo gauti paskolą
Ispanijos fašistų vadas, gen. Francisco Franco, no

rėjo gauti didelę paskolą užsieniuose savo “valdžios” fi
nansams* sustiprinti. Jisai kreipėsi į Londoną, prašyda
mas paskolinti 25 milionus svarų sterlingų, t. y. apie 
125 milionus dolerių, ir kreipėsi į Paryžiaus bankinin
kus, kad jie paskolintų jam 50 milionų svarų, t. y. 250 
milionų dolerių.

Bet, kaip praneša Londono “Daily Herald”, jo pra
šymai buvo atmestu Taip Londono,- kaip ir Paryžiaus 
bankininkai atsisalfė skolinti generolui Franco pinigus, 
abejodami, ar jisai kada pora galėtų paskolas atmokėti.

Sukilėlių vadas manė, kad Bilbao užkariavimas la
bai pakėlė jo prestyžą užsieniuose. Bet nespėjo jisai ap
sidžiaugti savo pergale baskų sostinėje, kaip* vyriausy
bininkai pradėjo mušti jo pulkus ties Madridu. - Euro
pos karo ekspertai šiandie mano, kad gen. Franco pa
darė didžiausią klaidą, puldamas Bilbao.

Jisai sugaišo 11 savaičių, iki Biskajos sostinė bu
vo paimta o tuo tarpu vyriausybininkai organizavo 
if lavino savo armijas Madride ir Valencijoje. Tos ar
mijos dabar jau yra taip gerai paruoštos, kad jos pada
rė sėkmingą, generalinio štabo suplanuotą ofensyvą 
prieš sukilėlių pozicijas vakariniame Madrido fronte. 
Tie trys mėnesiai laiko, kuriuos gen. Franco sugaiši
no Ispanijos šiaurėje, buvo tikras išganymas respubli
kos gynėjams.

Europa tatai mato, štai dėlko sukilėlių “.valdžios” 
pastangos gauti paskolą Anglijos ir Francuzijos ban
kuose nuėjo niekais.

A p ž v a iga

SKIRIA SPORTĄ NUO 
POLITIKOS

Brooklyno komitetas Lietu
vos sportininkams priimti, kaip 
praneša “Vienybe”, nutarė reng
ti priėmimą tik sportininkams, 
bet ne “seimo” nariams.

“Seimo” narius vaišinsiąs 
tik tautininkų kliubas, sureng
damas jiem vakarienę.

KLERIKALAMS LAISVĖ, 
O SOCIALISTAMS NE

Keistą “demok/atiją” , davė 
Sovietų Sąjungai naujoji Stali
no konstitucija. Pasiremdami 
tąja konstitucija,^ pravoslavų 
popai ir kitų tikybų kunigai or-z 
gan izuoj alsavo pasekėjus ir 
rengiasi pravesti savo atstovus 
i busimąjį sovietų parlamentą. 
Bet socialistams teisės atimtos. 
Jų vadai sukišti j kalėjimus ir 
koncentracijos stovyklas arba

ii. Ii i.......... .....

ištremti į užsienius. Socialistai 
negali organizuotis ir vesti rin
kimų kampaniją.

štai ką rašo “Laisvė”:
“Vieno laikraščio korespon

dentas Maskvoje praneša 
apie Sovietų Sąjungos pilie
čių pasiruošimus visuoti
niems aukščiausiojo sovieto 
rinkimams.

“Pasirodo, kad kunigija 
nepaprastai rengiasi rinkimi
nei kampanijai.

“ ‘Klerikalinės grupės jau 
nominuoja savo, kanjidsllus 
ir išstato viešumose iškabas. 

) raginančias balsuotojus iš
rinkti juos’, sako tas kores
pondentas.” ,

Klerikalai giria bolševikus ir
• mulkina žmpnes

Brooklyno komunistą laikraš
tis, pasiremdamas to paties 
Maskvos korespondentą prane-

Šimu, paduoda apie tą klerika
lų rinkimų kampaniją, Sovietų. 
Sąjungoje dar tokių žinių: 

/ *7>; ■ <
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“Vienur kunigija šitaip 
skelbiasi: \

“ ‘Sovietų gale —- musų 
gale, dėlto j sovietinius or
ganus turi būti išrinkti ‘ver
tingi žmonės’, (vadinasi, ku
nigų pasėkėjai)./

“Dar kitur: v
“ ‘Dievas suteikė bolševi

kams išmintį. Jie patapo su
kalbanti. Dėlto mes turime 
prisidengti prie rinkimų it 
išrinkti savo žmones ti
kinčiuosius.’ ” ;

Reiškia, klerikalai skelbia, 
kad bolševikai yra palaiminti 
“Dievo”. Ir, šitaip veidmainin
gai prisilaižydami bolšėvikains, 
jie stengiasi prisiplakti £rie foli
nių ir gauti jų balsus rinkimuo
se į “yyriaušląjj sovietą”.

Labai galimas daiktas, kąd 
jiems tatai pasiseks, nes Stali
no Valdžia, girdėdama tokius 
komplimentus iš popų ir jų 
klapčiukų, jiems bus palanki. 
O kitos Srovės jokių teisių ne
turi ir savo kandidątų statyti 
negalės. 'a

Amerikos komunistai džiaugiasi
Bet „ Amerikos komunistai 

džiaugiasi, kad klerikalai So
vietų Rusijoje atgijo. R. Miza* 
ra dėl to klerikalų veikimo pa
stebi: X ■.

“Vadinasi, kunigai, popai, 
rabinai ir mulos nesnaudžia: 

. jie varo karštą propagandą 
už savuosius jau dabar. Jr 
jiems niekas nieko dėlto ne
sako.

“Na, o Amerikos klerika* 
lai skelbia, buk sUlyg nauja 
SSRS konstitucija, rinkimuo
se galėsią dalyvauti tik ‘Sta
linui ištikimi žmonės’**.”
Mizarai didelis. džiaugsmas, 

kad Stalino* ^iktatii?a atremia 
užsienių užsienių klerikalizmo 
priekaištus, ? atftėikdahiU' pilną 
laisvę klerikalizmui Sovietų Są
jungoje! ■

Bet kai nurodą! mūsiškiems 
komunistams, kad Stalini “de
mokratijoje” jokių teisių netu
ri socialdemokratai, social-revo-, 
liucionieriai ir kitos demokratj- 
nės politinės partijos, tai jie' 
sako, kad tokios laisvės Sovie
tų Sąjungos žmonėms “nerei
kia”. , .

Tegu klerikalizmas augą, bet 
socialistai turi sėdėti kalėjime!

>*

Aiškesnį įrodymą^ kad stali- 
niška “demokratija” yra per
dėm atžagareiviška, sunku bu
tų surasti.

Nebus nėkiek nuostabu, jei 
Stalinas, norėdamas jgyti reak
cijos palankumą užsieniuose, 
ims toliaus ir algas mokėti po
pams.

f ' ! .. • p-

STREIKAS WASHINGTONE — Amerikos sostinėje, 
■' ■ • • ' < •

Wasliington, D. C., sustreikavo malioriai, proteštuoda- 
z . I , ■ 1 į-. >■ f . . 1 >

mi prieš neunijistų samdyhią statymui valdžios tumų. .
ACME PHOTO.

Karvutė Lietuvą Kulturina 
’ ■ . ■ . < . A - »

____ __

žemės ūkio duomenys _____,
centro šventė. Gausingas suvažiavimas. — Kaip 
karvute Lietuvos, ūkininkus \kulturina. Valstiečiai
kratosi klerikalizmo. Tikimės sulaukti kitų lai
kų ir kitų dainų/ ./’, •/

1 • • • • H

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje) b 1
. , . ’ . • ’ . z . , A' ’
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(Tęsinys) ,
Karvutę plačiu Lietuvos vieš

keliu eina į visą pdsąUlį. Jos, 
tai yra tds v j uodmar^ėš karvu-» 
tės’ Šlovina ir garbina Lietuvos 
Vardą visame pasaulyje. Tikrai 
visame pasaulyje, nes t pieno 
produktai jau pasiekia visus 
žemės kontinentus. Lietuvos 
sviestą, surius Valgo visų spal
vų ir' rasių žmonės J Lietuvos 
sviesto markė žinoma visose 
Britų imperijos k°lonijose- 
Anglijos užsienio reikalų vięe- 
ministeris Plymouth vargu bu
tų atsilankęs į Letuvą, j Ši ji 
neturėtų tokių tamprių preky
binių ryšių su Lietuva. Tai Lie
tuvos karvutė į Lietuvą j am 
praskynė kelius ir šis^ diploma
tas čia atvyko gerai apsidairy
ti, kad tie prekybiniai ryšiai 
dar butų labiau išvystyti ir 
kad kitų įtaka Lietuvoje per
daug neįsigalėtų, kad čia ang
lai mainais i maisto produktus 
turėtų kur savo gaminius dėti 
ir kartu, kad politiniai Angli
ja sudarytų tą jų pageidaujama 
pasiaUsvirą, kad Lietuva per
daug nepasvirtų i rytus, tai 
yra į SSSR ir kantu, kad vo
kiečiai taip pat čia perdaug 
neįsigalėtų. Juk Švedijos užsie
nio reikalų ministeris, gabus 
diplomatas Sandleris, taip pat 
viešėjo Lietuvoje, kad ne tik 
tuos prekybinius ryšius dar la
biau, sumįezgus, bet kad suda
rius rėikląmą Atsparumą prieš 
vokiečius, ^na, ir kas galima sa
vo papirštu kad SSSR negalė
tų Lietuvos rinkoje perdaug 
vyrauti,;.. 0 kiekviena prekyba 
kartu eina* su politika.

; TaU, tąfež;Lietuvos karvutė 
geriat! dirba kartais ir už la
bai gabius diplomatus. Šioje 
srityje Pienocentro nuopelnai 
yra" visai neabejotini ir realiai 
apčiuopiami* r

Bė to, Pienocentras .Lietuvos 
kaimuose įkurdino naują inte
ligentijos klodą, naują kultur- 
pajėgą, ta|. pamokytus, išpru
sintus, pienininkus, kurie sėk
mingai aria Lietuvos ižfelusiils 
dirvonus, /

Pienocentras iš . savo pelno 
nemažai lėšų skiria įvairiems 
krašto bendriems kultūros ir 
šviėtimb reikalams. * x

Įdomu, kad Pienocentro va
dovybė per tą dešimtmeti veik 
liko vis ta pati. Mažai jos, itbs 
Vadovybės, sąstatas per tą vi
są laiką keitėsi. Tos vadovybės

- Sausra ir audros, — Pieno ....

KORESPONDENCIJOJ
. m II tr Ii i na*

KENOSHA MARGUMYNAI
Ponus Radavičius ištiko didele nelaimė. — Dvideši

inetų vedybinio gyveninio paminėjimas. — K 
buvo priimti svečiai iš Lietuvos.

■fa,** d

priešakyje visą laiką stovėjo

gabus ir sumanus administra
torius Jonas Glemža. Jam Čia* 
daugiausia nuopelnų ir tenka. 
Tiesa, daug apie jį visokių ne
būtų gandų buvo skleidžiama, 
kaip ką iš jų Šlykščioje formo
je net teko skaityti Š* Ameri
kos komunistinėje spaudoje.

Na, reikia prisipažinti, kad 
lietuviai npveftgia kitus ne tik 
pliekti? bet žemažiuriškai asme
nis šmeižti. Tiek Lietuvoje, 
tiek kitur mūsųjų daugumoje 
lietuviškai įspaudai kartais vi# 
dar trūksta * reikiamo rimtumo 
ir žmogau^ asmenybes pagar
bumo. Iki rimtos kritikos, iki 
mokėjimo /žmogaus asmenybę 
neužgaulioti vis dar mes visur 
nesame tinkapioje aukštumoje. 
Visur musų skaitytojas daugu
mo je dar vis yra1 tiek rambus, 
kad švelnios, pašaipos jisai ne
supranta ir jis kartais tikrai 
tenkinasi, kaip riebiai apie ką 
nors rašoma,/p ypač kaip apie 
aukščiau pakilusius asmenis 
juos murzinančiai* atsiliepiama 
ir jų grynai asmens privatus 
gyvenimas užgaunančiai* ir že- 
ininančiai aprošomas.

Na, dėkime. vilties, kad Lie
tuvos karvutė' ir šituos musų 
papročius išprusins ir sušvel
nins* . *

Lietuvos karvutė? Ak, kad 
tik ji kreivais keliais nenueitų 
ir neįpratintų daug ką pro jos 
tešmenį j visą pasaulį žiūrėti!

jau Lietuvoje jaučia
ma, kad kaip kas pro jos pa
skutinių jų kojų rietus stebi 
visą gyvenimą, ir jos uodegos 
aukščiau savo nosies nėra' lin
kęs jtakėlti, plačiau j visą pa
saulį pažvelgti.

Yra didelis pavojus, kad gry
bai materiale kultūra gali ilgai
niui nustelbti žmogattš dvasios 
pareikalavimus. Betgi Pieno- 
centro jubiliejinis atstovų su
važiavimas rodo, kad šia link
me ne visai pasišauta eiti, štai 
atvykusioms ūkininkams buvo 
valstybės teatre visai nemoka
mai parodyta opera Carmen ir 
viena piezė. Operoje net patsai 
didis 'artistas Kipras Petraus
kas dalyvavo ir kaimo žmo
nėms, parodė tikrai, ką jisai 
gali. Ar reikia aprašinėti, kad 
jis ir visi kiti artistai kaimo 
žmonių tikrai nuoširdžiai buvo 
sutikti ir gaušiai gėlėmis apdo
vanoti./Turėkime galvoje, kad 
daug kas iš tų ūkininkų pirmą 
kartą savo gyvenime iš Viso 
peržėngė Lietuvos valstybės te
atro slenkstį ir pirmą kartą 
savo gyvenime scenoje išvydo 
geriausius Lietuvos artistus ir 
pamatė jų šanų vaidinimą. Va
dinasi, ir čia Lietuvos karvutė 
kaimo žmones įvesdino j teat
rą, Bet tai dar ne viskas.

Visiems iš kaimo ’ atvyku
sioms atstovams karininkų ra
movės tikrai šauniose patalpo
se, vadinasi, kokiems šešiems 
šimtams žmonių, buvo suruoš
tos nemokamos vaišes, atseit, 
iš tos karvutės pajamų ir jos 
duoto pelno tie žmonės buvo 
sočiai pavaišinti!

Reikia manyti, kad tos vaišės 
ir teatras, kartu su visomis 
kitomis to suvažiavimo išlaido
mis keletas dešimčių tūkstan
čių kaštavo.

Turėkime galvoje, kad Pie
nocentras, kaipo kooperatinė 
įstaiga, demokratiniu bpdu 
tvarkomi, žinoma, kiek tai esa
mos^ gyvenimo, sąlygos šitokiai 
tvaikai yra' palankios. Tąigt ši
tie atvykę iš/kaimo ūkininkai 
visai t) neprieštaravo ? jokioms 
padarytoms išlaidoms*

(Bus daugiau) '

ŠestaSienls, liepos 24, 1!

Liepos 4 d. ištiko didelė ne
laimė ’ ponus Radavičius. Jie 
apie 4 vai. ryto grjžo automo
biliu namo. Staiga prie Hoiiię 
Avė. lyg iš žemės išdygo kitas 
automobilius, kuriuo važiavo 
du jauni vaikėzai. Kadangi tie 
vaikezai buvo visai neapdairus, 
tai nelaimės išvengti nepasise
kė. P-o Ra'davičiaus automobi
lio šonas smarkiai nukentėjo. 
Tuo pačiu metu liko ’ pusėtinai 
sužeista ponia Radavičienė, — 
įlaužtas kaulas ir šiaip gero
kai apibruzdinta. -Pats p. llada- 
Vičitis ir ponai Minotai, kurie 
drauge važiavo, išliko sveiki.

Vaikėzų automobilius i šiu
pinius subyrėjo. Jokios ap- 
draudos jie neturėjo. Siek tiek 
nukentėjo ir p. Radavičiaus au
tomobilius. Kaip apskaičiuoja
ma, jo sutaisymas atsieis $45.

P-ia Radavičienė ambulaUsu 
buvo nuvežta į ligoninę, kur 
išbuvo tris dienas. Dabar ji 
yra parvežta namo, tačiau iš 

į lovos vis dar negali atsikelti. 
Linkiu jai kaip galima grei
čiau pasveikti.

Šia proga noriu priminti, kad 
p. Radavičius yra SLA 212 
kuopos pirmininkas.

«
Šiomis dienomis buvo pami

nėtos ponų Jono ir Petronėlės 
Bitvinskių 25 metų Vedybinio 
gyvenimo sukaktuvės. Į sukak
tuves buvau pakviestas ir aš* 
Kai atvykau apie 10 vai. vaka
ro, tai jau pilna svetainė buvo 
prisirinkusi žmonių. Svečiai 
valgė vakarienę ir jubiliatams 
linkėjo visokių gerybių. Aišku, 
kad neatsilikau ir aš.

Kai pasibaigė puota, tai Stan
kus ir PUra' pagriežė įvairius 
šokius. Tad kas norėjo, galėjo 
Ir smagiai pasišokti. Kada vie
ni šoko, tai kiti prie baro links
minosi. Iš viso svečių dalyvayo 
apie 200. Jubiliatams buvo 
Įteikta' graži dovana, — “dining 
sėt”.

Liepos 19 d. šv. Petro lietu
vių svetainėje buvo surengta 
vakarienė Lietuvos sportinin
kams pagerbti. Buvo garsinta, 
kad tai čempionai. Vakarienė 
turėjo prasidėti 7 vai. Įžanga 
buvo vienas doleris asmeniui.

Valgydamas vakarienę, stai
ga- pastebėjau, kad važiuoja' 
apie 15 automobilių policijos 
lydimi. Iš pradžių negalėjau su
sivokti, koks čia reikalas, bet 
vėliau patyriau, jog miesto ma- 
nadžeris ir p. J. Martin važi
nėja svečius iš Lietuvos ir ro
do jiems miestą. Kai tik tuo 
laiku atvyko p. F. Povilanskas 
ir pradėjo raginti mane, kad 
paskubinčiau. Girdi, pavėluo
sime į iškilmes.

Apie 7, vai. nuvažiavome i 
svetainę. Žmonių jau buvo pri
sirinkę gana daug: vieni stovė
jo lauke, o kiti buvo į svetainę 
suėję.

Pagaliau po pusvalandžio pa
sirodė ir svečiai. Tuoj jie pra
dėjo su visais sveikintis, trrsi 
nes būtumėme buvę seni pa
žįstami. Tarp susirinkusiųjų 
pastebėjau nemažai pažįstamų 
iš kitų miestų, kaip antai: pp. 
Mitkus, Kasparaičius, Kapočių 
r kitus.

Vos susėdus prie stalų, buvo 
duotas ženklas, kad reikia' su
stoti. ' Vietos kunigas persižeg
nojo ir pradėjo poteriauti. Ta
tai kažkaip atrodė keista, ypač 
kitataučiams, tylanau, kad po* 
feriavimas turėtų hįūtiVąttiękį* 
mas savo vietoję įir ■savo liiw

Kai prasidėjb kalbos, tąl vię* 
nas svečias pažymėjo tą f^ktą, 
jog Lietuva daug sviesto užsie
niui parduodanti. Pasakė kom

plimentą ir prezidentui Sm 
nai. Jo kalba jokio entuzia: 
nesukėlė. Matyti, amerikieč 
se Smetonos vardas nėra 
puliąrus. Kitas kalbėtojas 1 
girtis Lietuvos kryžiais* 
jau išėjo nei šis, nei taš*

Vakaro vedėjas pristatir 
kalbėti visokius politlkier 
bet p. Martiną, kuris yra i 
sų miesto tarybos naryę, 
lyg ir pamiršo. Atrodė, 
svečiams jo ir nebeprista 
Tik pabaigoje susigriebė 
pranešė, jog yra atsilankęs 
tos miesto'tarybos narys, k 
yra lietuvis. f

Man tai atrodė keista, 
mes, rodosi, turėtumėme 
pasidžiaugti, kad musų tai 
čiams pasiseka politikoje i; 
tt

Kai jau rengėmės svet 
apleisti, tai ir vienas ir 1 
pasiūlė pavežti. Bet štai čia 
tikėtai susiduriau su p. Pi 
kiu, laidotuvių direktorium, 
pakvietė j p. Joe Kulešio i 
gą alaus išsigerti. Bus pra 
tu čia pažymėti, kad p. P< 
kis yra lenkų tautybes, ta 
su lietuviais jis gana arti 
ryšius palaiko.

Iš p. Kulešjo patyriau, 
dukreles jau pasveiko, bet 
ti p*ia KuleiŠienė vis dar 
jaučia gerai. Linkiu jai j 
pasveikti.

* * * 
šiomis dienomis aš g. 

laišką iš Argentinos. Pusb 
Kazys Citavičius prašo, kac 
ieškočiau Juozo Minčinau 
Prašau Minčinauską arba a 
nis, kurie ji pažįsta, atsili 
Adresas: 7022 Sheridan B

C. K. Bra:

LIETUVOS ŽINK
DIDELĖ GARSI 
FILMĄ IŠ LIETUV

GYVENIMO
* Vienos filmos gaminime 

vė “Ekranas” pasiryžo p 
minti garsinę filmą iš L 
vos gyvenimo. Reikiami 1 
mai jau gauti. Scenarijų 
rengė ir vyr. režisierium 
valstybinio teatro režisie 
B. Dauguvietis. Technikini! 
žisierium bus b-vės režisie 
Aleksandras Gorskis. Be t< 
vė atsiųs savo operatorių 
kitą technikinį personalą, 
din s, dekoracijas gamins, 
ziką ir dainas filmai par 
musų menininkai. Filmą 
gaminama vokiečių ir a 
kalbomis. Ji bus normalaus 
džio, dviems valandoms 
ekrane rodyti. Filmos gar 
mo darbas pradedamas atei 
čią savaitę. Filmuos grąže 
istorines ir šiaip dėmesio 
tas Lietuvos vietoves. Tui 
j e bus pavaizduotas Liet 
kaimo ir miesto gyveni] 
jos santykiai, kultūrine n 
Filmo pradžia bus surišta 
Lietuvos didinga praeit 
Gamtoje nuotraukos Lietu 
bus daromos vasarą ir ži( 
o oteljinės nuotraukos bus 
minamos Vienoje. Filmą į 
ką tikimasi išleisti apie : 
nančių metų vidurį.

Ts

NUSINUODIJO TARNAUl 

s RASEINIAI, -p Birželio 
d. /mieste. /puęjįųįduąv v:

tė. Nusinuodijo todėl, kad' 
raį kuris ją įmylėjęs, ir j 
liojęs iš jos nemažai pin 
atsisakė vesti.



DIDŽIAUSIAS SANDELIS 
VARTOTO STATYBOS MATE- 

RIOLO CHICAGtlJ 
2,000.000 pėdu naujo ir vartoto 
statybos materiolo. Atsilankykit 

t apžiūrėti ir susipažinti. Durys— 
25č;/x KIdvo lentos grindims—$10 
•M* Stogams padengimai, elėk t ri
nkinės ir plumj>ingo reikmenis, 
t; Harvey Wrecking' ;
ra Company 
1701 WE8T CERMAK ROAD

Tel. SEELEY 6761

JUOKAI
PADAUŽŲ FILOSOFIJA

Atsikirto.
pagal

pametei
nito

SUPUOLIMAS
ano naarti

PAKART LIUDININKUS

Škotiškai

RADIO NUSENSAS

KAS DARYT?
NORI KARŠČIO

MTA'

M

i IwiIiH1.ii

3417-21 So. Halsted Street

Kadangi 
teismuose 

daugiau

Alės išmokant be jokio 
ir Liepos įnėn.

STRAIGHT
KĖNTUCKY 

BOURBON 
, DEGTINĖ

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE

Argi Amerikoj neatsirastų 
sportininkų, kurie apsiimtų pa- 
sibovyti su musų svečiais spor-

50 PAKLOK SETU PADARYTU 
ANT UŽSAKYMO'PO .. . . . . . . . . . .

New Haven, Conn., ant ant
ro aukšto yra dentisterijos ofi
sas, gi apačioj krautuve, kuri 
pardavinėja riešutus. Viena iš
kaba yra viršuj ♦ kita’ apačioj ir 
jos skamba" šitaip:

Painless Dentisitry
Nuts

REIKALINGA KO 
MANDA

Karjeros dėliai.

— Tu jau sėdi tryliktus me
tus universitete ir nesigėdini 
dar neišėjęs į gydytojus.

— Aš darai? tai karjeros''dū
liai: Juk visi jauni gydytojai 
mažai teturi pasitikėjimo.

Yra daryta visokių pastangų, 
kad miesto gyventojai pradėtų 
keltis j farmas. Ir žemės duo
dama dovanai, ir pinigų skoli
nama įsisteigimui. Nesiseka. *

Mes manome, kad radio yra 
geriausias įrankis išvaryti 
žmones iš miestų. Dabar jis 
birbinamas karčiamose, valgyk
lose, krautuvėse, svetainėse ir 
namuose. Milionai žmonių bė
ga į miškus, laukus ir farmas, 
kad jo negirdėtų, bet jie vėl 
grįžta miestan. Jeigu butų ra
dio įtaisytas ant kiekvieno gat
vės kampo ir jeigu valdžia įsa
kytų dirbti tik tokius priimtu
vus, kurie negalima butų užda
ryti, mieste pasiliktų gyventi 
tik kurčiai, glušai ir vaikai.

Springfield, Mo., policija su
manė uždirbti pinigų gelių fon
dui. Mat, kada policistas mirš
ta, norima jam pasiųsti gėlių. 
Įtaisė prie policijos nuovados 
mašinų, į kurią įkišus nikelį 
iškrinta popkornų. Po tūlo lai
ko, atidarius mašiną, rasta jo
je dvylika nikelių ir šeši tele
fonų slogai. Vadinasi, Šitaip 
gyventojai įvertina’ savo poli*

Aš manau savo vaikų siųsti 
į kirpėjų mokyklą. • V;

— Tai nori jį kirpėjo ama
to mokyti*

— Visai ne. Bet kartų jis 
galėtu be pinigų nusikirpti*

Amerika yra paskilbusi kaipo 
sporto kraštas ir visokių spor
tininkų jauktų, klubų ir ko
mandų čia gyvos eibės. Kada 
atvyksta sportininkai iš sveti
mų šalių, čia jie urnai susidu
ria su oponentais ir įvyksta 
triukšmingos rungtynės. Gi iš 
Lietuvos atvykusiųjų sportinin
kų arba visi bijo arba nenori 
su jais reikalo turėti. Vien tik 
lietuviškieji vyčiai, kurie nega
li prilygti nė vienai tikrų spor
tininkų organizacijai, nes jie 
daugiau- meldžiasi, negu mankš
tinasi, kibo į krutinę Lietuvos 
svečirms ir supliekė juos. Spor
tininkams prisieina gerti, val
gyti, su mergomis šokti ir flir
tuoti baliuose, piknikuose ir 
pas tuos žmones, kurie meda
lių tyko. Likusiomis minutė
mis turi sakyti pasisveikinimo 
ir atsisveikinimo spyčius.

970 Kil., nuo 7:30 vai. vak.
: ; A7 — 920 Kil., nuo. 5 vai* vak.
1420 Kil., nuo 7 iki 8 vai. vakaro.

Radio patronas.

Patarimas. — Ne tik žyde
liai tai daro, o ir liethviai ir 
kitų tautų ir rasių žmonės. 
Girdėjome, kad nuo rugpiučio 
15 d. organizuotieji Amerikos 
muzikantai negros daugiau į 
plokštu tęs, todėl birbinimai iš 
rekordų arba užsibaigs arba 
bus birbinama tik iš senų re
kordų bei skebų įgrotų* rekor
dų. Bet tu, kaip ir daugelis 
radio patronų, esi durnas, nes 
nemoki uždaryti savo mašinos. 
Patariame ją išmesti per langų, 
kada niekas pro šalį neina.

Saugume Yra Stiprybė
Pavienio žmogaus, jstaigos

ar prekybos stiprybė ir pa- ..
žanga turi visuomet sekti * g '
saugumo pėdomįs. THE k jfi1 **
HALSTED - EXCHANGL >
NATIONAL BANDAS besi- '31B 
rūpindamas savo' saugumui 
reikalingomis progomis, pa-
tiekia esamą pastovumą ir * j įM JO fflį W feĮHĮ
Chicagos ir apylinkes atei- 
ties progresą.
‘ Mes kalbame lietuviškai.

“Keisti tiė žmonės 
fuoja dažytojas 
sakyti, kad danguje yra 18 j- 
657,489 žvaigždžių, tai jie tuo
jau irt tiki, bet jei aš aht suo
lo iškabiau skelbimą “šviežiai 
dažyta“, rtm jie turi pirmiau 
prisiliesti, įol patikės“.

Pašenavoti Padaužos:
Mano apylinkėj vienas žyde

lis užsiima menu. Jis duoda 
radio programus. Garsina kro
melninkus ir tarp garsinimų 
birbina muziką iš plokštučių 
arba rekordų. Nors jis giriasi 
civilizuojąs svietą šitais savo 
programais, bet man jis taip 
įkyrėjo, kad reikalauju ratun- 
koj Į kokį departamentą turiu 
kreiptis-,. .kaddšsigelb&vpuo mu
zikos?

NAUJA. GRAŽI. DIDELE
BUDRIKO RAKANDU KRAUTUVĖ

Aišku!
' 7 < . ■ ■■

Daktat-alj “Ar jttstj barniu, 
kas visuomet mikčioja?

Motina: “Ne, tik kai kalba’*

Kad patogiau.

Vienas girtas naujorkietis 
eidamas .pamėtė pusdolėrį it 
ėmė jo ieškoti. Pamatęs polk 
cininkas, ateina jam 
bon.

Anchorage, Alaskoj, katalikų 
kunigas SegundO Slorento pata
ria negąsdinti eskimosų praga
ro ugnimi. Jis sako: “Pirmieji 
pamokslininkai kalbėjo eskimo- 
sams apie peklą, bet Čiagimiai 
pareiškė norą eiti ten pasišil
dyti“. Pragaru gąsdinti geriau
siai tinka karštų klimatų žmo
nes. Kur oras, vėsus^ tuose 
kraštuose katalikų bažnyčiai 
niekad nesisekė.

HALSTED EXCHANGE
NATIONAL BANK

HALSTED ST. prie 19th PLACE 
Nariai FEDERAL RESERVE SYSTEMOS IR

FEDERAL DEPOS1T INSURANCE KORPORACIJOS
- -  ......   ■» ■  --- - v. . .... ... ■

filoso- 
jei jiems pa — Tai ku‘r tdmsta 

tą pušdolerį?

— O gi tenai prie 
mo!

Į Šoklų pamoką ateina ru 
daplaukė mergaitė. Vienas jau 
nuolis' nori būti sąmojinga^ 
jis atsisėda šalia jos ir 
latos kėdėje slankinėja.

' ' • *•

—. Bijau atsisėsti , per 
prie Jūsų, kad nesudegčiau1 ndo 
jūsų plaukų, galų gale jis pra
bilo. ,
f — O nebijokite,-—- ramiai 
ji atsako, —tam jus ėšate dar 
per žalias. >.

Chicagos policija, gėlėms pini
gų dar nerenka, nes streikie- 
riai nė vieno policisto nenušo
vė. Pereitą mėnesį herojiškoji 
Chicagos policija nušovė tik 10 
streikierių So. Chicagoj. Ir ko- 
ronerio^ džiure, beieškodama 
kaltininkų, surado, kad strei- 
kieriai, kurie dar liko gyvi, yra 
kalti už nušovimus, 
paprastai visuose 
liudininkai verčiami 
aiškintis, negu kaltininkai, tad 
ir Chicagos nuotykis mums yra 
pilnai suprantamas.

—KUR BĖGI?
—PAS LIBERTY TAILORS!

Jlisų tubuB mes išValonų sutaisom if išprdsinam 
už prieinamą kainą; 

Taipgi ,.valoin ir taisom Furkotųs.

LIBERTY TAILORS
Fl SAKALAUSKAS, šav. . - 

3212 So. Halsted Street. Victory 1308
...........į ■ ■■ ■   iii  ........................... i ............... ...

■HIMMMi

9 x 12 KARPETAI PO

— Tai kodėl Čia ieškai?

— Kad čia šviesa geresnė*
I.-. .] * , 1 ------------ i,-, -2 ■r.- ,

MUTUAL LIŲUOR CCMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIŪS

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS 
BŪDAMI MUSŲ SPULKOS NARIAIS

Už praeity metų indėlius • /)/
MUSŲ NARIAI GAVO.....................
* s

Dėl informacijų
ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ 

arba pašaukite

CANAL 8500

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND 
1 SAVINGS ASŠOCIATION 
(MEMBER FEDERAL HOME LOAN SYSTEM) 

1739 So. Halsted Street

BUDRIKO PROGRAMAI: l^( I*11/’ 7 s|< |P('’ ^ĄAFKetvergais iš stoties WHFC —

NAUDOKITE ra £|
VAISTUS, kuriuos I £1PARŪPINO « ■“

3409-11 So. Halsted Street
------------------- ....... ...1 . y . A* .v     . ....

't* ■ • ’■ " .a*#,- A-v

■į-- . -- -S*' e- ■

** - i 'vA 1 /*■*

iži^ittCMr*******-- **•'*1

FOTĘ"! Praleiskite Vakadjas Indianoj!
< -m PRIE GRAŽIOS CEDAR LAKE, IND
_Tik 40 mylių nuo Chicagos. Turim Cottages ręn-

; Į - ’ ■ don, taipgi hotelio kambarius. Ežeras, labai geros 
r ■ maudynės. Gėras žuvavimas.

Atvažiuokit ir patirkit patys. Kainos nebrangios.
■Hk cedar beacb botel ,

J. Stašaitis, Cedar Lake, Inčl., Rt. 41 to Čook, Ind.
Dykai “Picnic Grounds” piknikam^ ir iŠV^liatitųamš. -

i ... ........ ......................iii ......................... i ui Į- II I ii.1im*ii*.ifa*i.i.ii..n.>i«i>ii>Mi

Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite 

Nida Herb s 
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

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

KAINA 50 CENTŲ PAKELIS 
Klauskite pas savo vaistininką arba užsakvkite nuo

NIDA LABORATORIES,^
ANTANAS G. KARTANAS. Savininkas 

2555 Wėst 69th Street
' . Telefonas HEMLOCK 0318.

Chicago, Illinois.
... — - -r1 1. ... —....y

A . ,,.u A ■ ■ ■ ■ - ‘ - i - ’ ' - ■

RADIOS, REFRIGERATORIAI, SKAL
BIAMOS ir PROSINIMO MAŠINOS 

parduodamos su didėliu pinigų 
sutaupymu

. .............  fti >< r i tA ■■■! Al i ■ i.■'< >ii

Tom Taylor
2 Mėtų 
senumo

Reikalaukite DEGTINES

« m i. ? .-i ....

TIE, KURIE DEPOZITUOS PINIGUS IKI 10 D. LllŠPOS, GAUS NUOštMčlVs NUO 1 D. LIEPOS■a M ji — Dėlko Patartina1O Atsakymui»

S
 STANDARD FEDERAL SAVINGS ANt> LOAN ASŠOCIATION OF CtllCAGO:

1, Išmokam 4% ■ ' . ’ . ■
2. Kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki $5000.00
3. Gryna Lietuvių ištaiga

4. U. S. Government priežiūra

5. Nerėikia laukt 2 arba >3 metus gautii

nufokaviino kas 6 mėnesiai. Sausio

6. Nėra Saugesnės jstaigos

7 Padėti pinigai niekados negali žūti

8. Depresija negali pakenkti
9.''Reikalaudamas padėtiis pinigus gdli atsiimti10. Skdlinam pinigiis ant saugių pirmų motgičių itdd 1 iki Ž0 metų

Standard Federal Savings & Loan Association



Sugrjžo po vakacijų 
pp. Geniočiai

šiomis dienojnis sugrįžo, po 
dviejų savaičių vakacijų, p. 
Petras Geniotis su žmona ir 
p-ia Bernice Abraitis, gyv. 
3437 S. Union Avė. Vakacijas 
jie prileido Bostone pas sese
rį. ,

P. Geniotis yra Chicago 
• Screw Company, 3512 South 
Parnell prižiūrėtoju — bosu.

Sugrįžo ir Mrs. Anthony 
Mckenzie su dukterimis

Grįžo iš Paw Paw Lake, Mi- 
chigan ir Mrs. Anthony Mc
kenzie, gyv. 4064 So. Artesian 
Avė. su dukterims, Vanda ir 
Julia. Su jomis buvo ir švoge- 
ris Aleksandras Michael su 
žmona Lou.

Atostogos buvusios labai 
smagios, o ir gana nusidegi
nusios saulėje ir » turėjusios 
puikios progos pasiplaukyti 
ežere.» B. š.

Mrs. J. Zalatorius ato
stogauja Rhinelander, 
Wisconsine

BRIDGEPORT. — Plačiai 
žinoma biznieriaus žmona Mrs. 
Zalatorius išvyko į Rhineland
er, Wis. porai savaičių atosto
gų.

JULY CLEARANCE 
'■ ■ ♦ !; < ■" y .

............ ..................... --------------------- -------------------------- ■
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Užbaigimui
DIDIS

Apsistos Organ, Wis. P-s 
Zalatorius yra S.L.A. Finansų 
Komisijos narys ir veiklus dar
buotojas 6 Apskričio.

— VBA.

.į

Mrs. Russell, viešnia iš 
Cleveland, O.

BRIDGEPORT. — Atvyko 
porai savaičių pasisvečiuoti ir 
pamatyti Chicago, p. Russell, 
iš Cleveland, O. Ji buvo perei
to S.L.A. Seimo gaspadinė, ir 
daug pasidarbavo įvairiuose 
parengimuose. Dabar yra ap
sistojusi pas pp. Balčiūnus, 
3200 So. Lowe Avė.

— VBA. 
/ ---------- -
/B. Stačiokaitė 
Chicagoje

P-lė Beatriče Stačiokaitė iŠ 
*DuBois, Pa., atvažiavo į Chi
cago, pas savo pusseserę Dr. 
N. Ashmenckaitę, dirbti už 
technikę.

B. Stačiokaitės tėvas yra an
gliakasys. Reikia' duoti jam 
kreditą, kad leido savo dukte
rį į mokslą ir davė jai gali
mybės išeiti svarbią* mokslo ša
ką.

Dr. Natalie Ashmenckaitė 
taipgi yra užaugusi DuBois, 
Pa. Gal tenai ypatingai geras 
oras, kad išaugo tokios gabios 
mergaitės. Daktarė turi ofisą 
prie Wilson avenue ir Sheri- 
dan Road.

B. Stačiokaitė dėkoja savo 
seserei Dr. Ashmenckas už už
rašymą “Naujienų”. Be “Nau
jienų”, sako, žmogaus gyveni 
mas butų bevertis.

XYZ.

VBA

Progress Programas

DIRECTORY

Mary

Edvvard

Progress Krautuvėje

Pilnas Šlakas

1 kuopos
Sekretorė

Grace Kuchin

HOSPITAL

Avenue

PASKOLAS ir aukščiauir aukščiau

• RĘSTA URANTAI

nuo

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

LIGONINES— 
HOSPITALS

Mirė Antras 
Plėšikas

Jaunute Viešnia 
Chicagoje

Padėka 
“Naujienoms

Rytoj Visi Važiuoki 
me Į Tautiškų Kapą 
Iškilmes

KASDIENINIS BIZNIO SĄ 
RASAS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI J

■ Primintina radio klausyto
jams, kad ryt, nedėldienį, 11 
tą valandą prieš piet, bus re- 
guliaris nedeldienio radio pro
gramas, kurį leidžia savo pa

KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

Pristatom bilė kur Chicagoje.
... U:įi į ' -• \ '

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

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

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

ALFABETO 
tvarkoje;

šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastu 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

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

Visuoihet Kreipkitės i

stangomis Progress Furniture 
Company Krautuvė, 3224 į So. 
Halsted Street.

šių programų išpildyme nė
ra vartojama rekordai-plokšte- 
lės, bet visuomet dalyvauja žy
mus dainininkai 1 ir muzikai. 
Taip ir ryt bus patiekta daug

Pernaujinti Refrigeratoriai 
Pasirinkimas Nuo

DAILY
BUSINESS

4916 SO. WESTERN AVENUE 
TELEFONAS PROSPECT 3400

r. MOŠCIPAN, Prezidentas. PATARIMAI DYKAI

$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.

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.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd ST
Tel. ENG. 5R83-5840

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskditliavi 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius ii 

stogų dengėjas,

Leonas Roofinff Co, 
3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250

Shirley Milutis
Pas p. Norą ir adv. *Kazį Gu- 

gius vieši jaunutė ir, graži Shir- 
lęy Milutis, iš Waterbury, Con- 
necticut, p. Gugienės/ tėviškės.

Jaunoji panelė yra 11 metų 
amžiaus, o mokykloje jau pa
siekė 7-tos klra’sos. Ją Chica- 
gon atvežė waterburietis Jonas 
Pricevičius, p. Gugienės gimi
naitis. Jaunoji viešnia taipgi 
yra jos giminaitė. Ji bus Chi
cagoje per visą vasarą ir grįš 
namo tik kai ateis laikas mo
kykloms' atsidaryti.

Namam ir Statybai
Greitai ir lengvai suteikia 

ant pirmo morgičiaus

SECOND FEDERAL 
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION 
(Turtas viršija $1,700,000) 

Paskolos duodama net iki 65% 
įkainuotos vertės 

Mėnesiniai išmokėjimai 
5 iki 15 metų

, Ratos taip žemos, kaip 
$8.41 ant $1,000.

4048 WEST 26 GATV.
TEL. ROCKWELL 6100 

Jan A. Sierocinski
Prezidentas ir Vedėjas Direktorius

Gerbiamoji “Naujienų” 
Redakcija: <

Lietuvių Laisvamanių Eti
nės Kultūros Draugijos Pirma 
Kuopa iš Roselando, taria šir
dingai ačiū už suteiktą vietą 
garsinimui kuopos pikniko,.'kū
nų” skiltyse —- aprašymui ir 
garsinimui kuopos pikniką, ku
ris įvyko birželio 6 dieną ir 
buvo labai pasekmingas. Kuo
pa pasižada remti jtJs visais 
galimais budais.

Su pagarba,

' Cook apskričio kalėjimo li
goninėje mirė Ędmund Blut, 
paroliūotas kalinys, kurį pašo
vė Lige.. Debowski, degtinės 
krautuvės tarnautojas. Dviej-tį 
piktadarių užpultas, Debowski 
vieną nušovė, o sužeidė Blutą, 
kuris ir jį pašovė. Debowski 
guli apskričio ligoninėje.

Išsiėmė ■ Leidimus
Vedyboms

Carl Swanson, 24, si
Sinko, 21

• Valentine Kessler, 36, su Al
dona Zigmont, 22

Stanley Shimkus, 23
rid Strand, 23

Roy Gustorsom, 22,
verly Schaulda, 19

Reikalauja
Perskirų

Albina Aluzas nuo
Aluzas

Milhvorko, WallBoards, Asbestos 
Gonty, Roofing

VISKAS STATYBAI IR PATAISOM
I;

Joks orderis nėra permažas-. Patarnavimas yra musų 
' užduotis. Musų statybos maferiblo kiemas nusitęsia 

nuo 64th St. iki 65th St.

O.M. Zeis Lumber Co.
* William Ory, Mgr.

' -6401 South Bell Avenue
. ) Telephone, Republic 7900

gražių ir meliodiškų dainų ir 
muzikos. Prie to, bus gerų ži
nių iš visuomeniško judėjimo 
ir iš •Progress Krautuvės pre
kybos eigos. Dabar yra progos 
susipirkti visokias namų reik
menis dideliu pinigų sutaupy- 
mu. ' X.

rantuotas, už skolą atgautas automobilis.
, i i f

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

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

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

tūkstančių patenkinti kbstumeriai yra jūsų pasitenkinimo 
-garantija.
1937 Terraplanes, 1936-’37 Buicks, 1936-’37 Chevrolets 

*193(J Fords, 1936 Packards, 1936 Pontiacs, 1337 ir 
1936 Plymouths, 1936 Graliams, 1936 Dodges, 1936 
Lafayettes, 1936 Hudsons, 1936 Oldsmobiles, 1936-’37 
DeSotos, 1936-y37 Chrysler — už pusę kainos ir kai 

; kurie mažiau, kaip už pusę.
Turime taipgi 1933, 1934, 1935 Dodges, Buicks, 

Chevrolets, Fords, Nashes, Hupmobiles, Cadillacs, 
Packards faktiškai visų išdirbysčių ir kokie tik 
yra daromi modeliai — virš 200 karų išviso už taip 
pigiai kaip 45.00. 

.1, ■ u • t ’ • ' , • • 1

Užtikriname, kad Sutaupysite Mažiausiai
, 50 Nuošimčių.

Neprivalote mokėti bfttinai cash
Mes priimsime jūsų senąjį karą kaipo įmokesnį ir kitą 

galite mokėti mažais mėnesiniais išsimokejimais per 2 
metu.
, Visi karai su musų besąlyginia 90 dienų garantija ir 10 

dienų bandymo važiavimu.
ATDARA KASDIEN IKI 10 VALANDOS VAKARO 

SEKMADIENIAIS VISĄ DIENĄ

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

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

fflRNITURE
3224 So. Halsted Street /

Tel. VICtory 4226 Chicago, Illinois
‘ J. KALEDINSKAS, Vedėjas

Ryt vakare, t.y. sekmadienį 
Chicago^ ir 
viai ‘ 
syti puikaus radio programo 
iŠ stoties.’ WGFL, 970 kil., nuo 
7:30 iki 8 vai. (Chicagos lai
ku). SimfGninč Budriko. radio 
orkestrą yra prisirengus pavaį- 
šinti klausytojus naujais pui
kiais kuriniai^, taipgi, rodos, 
išgirsite svetį, dainihinką. Prie 
progos noriu pastebėti, kad 
naujoj krautuvėje, Budrįk 
Furniture Mart s— 3409 So. 
lialsted st. eina didelis judė
jimas: r gabenamos naujos, mo
derniškos prekės, o užsiliku- 
sios dabar išparduodamos ne
paprastai nupiginta kainai Pa
kartina pasinau’duoti.

■ Kaimynas.

Išpardavimas
Refr i g e ratorią 

ir kitokių namam reikmenų
Sučedijįmai 40% 2

< ■ V , - ’ 4 F 1 . . ’

Bus didelės iškilmės, dčsim 
kertinį akmenį naujam admi
nistracijos namui. Bus - gražus 
programas. Kalbės musų dien
raščių redaktoriai. Dainuos di
džiausi Chorai, “Pirmyn” ir 
“Kanklių”. Programui pasibai
gus, visi linksminsis Liepos 
Darže piknike, kapų naudai.

Nepamirškite dalyvauti. At
liksite svarbią pareigą ir turė
site smagų laiką. • Tautiškos 
Kapinės yra musų visų, todėl 
mes jas turime tinkamai pa
remti.

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

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

EKZAM1NAVIMAS
OFISE ........... ..... .
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

Lengvus Išmokėjimai
Imame senus Refrigerątorius į mainus ant naujų 

Duodame didesnę nuolaidą negu kitur. 7

Budriko Programas 
WCFL

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

R9n«1 ITam Ammma

APDRAUDA
• (INSURANCE)

NAUJIENOSE 
PER >

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI:

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

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

Viso Gyvenimo Proga!
■/, - '’ ' ;■/< v?';. f ■    ' 1 ‘ ■ ■ ’ " ........... "

Vėl sakome,, pirk sau karą tiesiog iš Ų. S. Auto Finance 
Company, didžiausios Chicagoj automobilių finansavimo 
bendrovės ir sutaupyk' daugiau kaip pusę.

«SB Night and Morningi
Proniote a Clean, Healthy Condition

>/ Del Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo,
at*ha Dulkių, vartokite keletu lašų Mu- 
rine* Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins

lOUR tYtO Safe for Infant or Adult. At all Druggists. I

FErilefor Free Eye Book Murino Company, Dept. II. S., Chicago

‘"Didis Pasirinkimas
Nauji Refrigeratoriai

Sumažinta Kaina

SS

QUALITY 
MRLLWORK

Gimtadienis
w * •

Algirdas Kairys, sūnūs pp.
J. Kairių, 2333 *W. 45th Place, 
antradienį šventė 16 metų am
žiaus sukatkuves. Gimtadienio 
proga' tėvai surengė sunui vai
šes ir padovanojo jam amžinos 
plunksnos ir paišelio setą. Vai
šėse dalyvavo pp. švedai, še- 
matienė, Pratapienė, Yuknienė 
ir kiti.

Pereitą mėnesį, taipgi 20 d., 
ginotadienį šventė Algirdo te* 
vas, Jonas Kairys, kuris tar
nauja “Naujienų” redakcijoje.

Draugas.

7 Y r Zf 
t

Remkite tuos, ku rie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”



Furnishėd Rooihs
Rakandai-Įtaisaigra

Naikina Chicagoj CLASSIFIED AUS
For Rent

Marihuana

5527 Union Avė

SUSIRINKIMAI

vyro mir

Building Moteriai

SUMMER SIESTAS
Furnishėd Rooms

5 ii’ 2 kambariai ant

Automobiles restauranas

išmokėjimais Mūrinis

6816

1937

Paaukosiu 5 kambarių katedžių, 
fumišuotą namų garažų. Pilna kai
na $2500.00. 7234 S. Claremont Avė,

. meats 
šaukšto

and CO 
Ąvenue

Personai
Asmenų Ieško

COAL 
Anglys

Padarome planus, duodame išrokavimus 
Reikale kreipkitės prie

2 ŠVIESUS fornišiuoti kambariai 
rendon. Miegamas ir virtuvė. $10 Į 
mėnesi. Maudynės nėra. 827 W. 31 PI. 
Pirmos lubos užpakaly.

PATYRUSI M 
gera virėja; 
Jffl^ras napias

Viską daro 
ant 10—U 
kitus pata-

laik6 taver- 
kaina $3,500.
Taipgi kitų

Farms for Sale 
Ūkiai Pardafimui

— SASH— 
COLUMNS.

REIKIA

“NAUJIENŲ
PIKNIKAS
RUGPJŪČIO

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Business Service 
Biznio Patarnavimas

MOULDINGS
- PORCH

DAIKTAS
TIK KARTĄ GYVE

Financial
Finansai-Paskolos

Real Estate Fpr Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

se ir daržuose. Užtikę žolynų, 
agentai juos naikina.

Marihuana cigaretai yra pla
tinami daigiausiai tarp Chi- 
cagos vaikų. Jie iššaukia ha
liucinacijas, snaudulį ir sudar
ko klausų, žmogui, kuris pri
pranta rūkyti tokius cigaretus, 
sunku nuo jų atprasti.

B. BROOKS 
Company

PARSIDUODA taisymo ir klyni- 
jimb kriaučių šapa. Kreipkitės 6-tą 
valandą vakare. 6648. S. Troy St.

2 flatų, ekstra lotas 
ir Crawford Avė

EXTRA! PARSIDUODA 2 flatų 
muro naujas namas po 4 kambarius 
gražioj naujoj apielinkėj. 2 lotai, 2 
garažai. Parduosiu už $5500, nes va
žiuoju į Lietuvą. 5446 S. Nottingham 
Avė. Klausk MICKEVIČIENE.

pelningiausioj 
pielinkėje. Nupirksite už tei- 
asiulymą. Dėl persitikrinimo

2436 W. 47tfi St7 Čhicago, III.

Tabako Krautuvės
Tobacco Store*

Help IVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Statai! - grages, sutaisau

PAIEšKAU DARBO kaipo porte
ris i tavem. Galiu dirbti ir už baro 
Negeriu. Atsakorriingas žmogus.

MYKOLAS YOKIM 
1137 W. Madison St. 

Haymarket 5235

PARDAVIMUI BIZNIAVAS namas 
— krautupė ir 6 kambariai. Krautu
vė išrenduota. 2501 W. 39 St.

bar-r
ir t.t. Parsiduoda pigiai dėl

PARSIDUODA 4 kambarių rakan 
dai. Tinkami pavieniams arba jau 
nai porai. Atsišaukite vakarais.

3133 S. Union Avė. 
Antros lubos užpakaly

PARSIDUODA pigiai mūrinis na
mas? 3x5; 6x4; 1x8, pečiais šildo
mas, —* lengvai pasidarai pragyve
nimą ir dirbtuvėn neinant. Matulis, 
2118 Evėrgreen.

, Tok Victory 4965 
STOGDENGYASTĖ x ,

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

BR1DGEPORT ROOFING CO. ’ 
3216 So. Halsted Street

Aukštos klasės farma, 50 akerių 
ant U. S. 12 vieškelio prie Paw Paw 
upės. Naujas moderniškas namas ir 
kiti trobesiai, elektra, vaisiai, pilnai 
įrengta. Mašinos, miškas, vištos. Sa
vininkas paaukos už $15,000.00; pu
sė įmokėti. JOHN HUSAR, Hartford, 
Mich.

PARDAVIMUI ROZANN tavernas. 
Lietuvių apgyventa, gražiausia vie
ta, (įidelis baras ir cocktai kambarys. 
Trarišferių kampas. Parduosiu pigiai 
^rba,. parehdJhhdiU; - 807-809 W. 31 St.

PARDAVIMUI arba mainymui ke
letas ąuzų South Sidėje. Atsišaukite 

4501 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 0307.

GINA; 25 iki 35 
abefnas namų darbas 

$8 ik|:<$ 10;
Wellington 6286.

MICKEVICE 
So. Western 
Hemlock 0800,

MEAT MARKET and Grocery 
Priversti parduoti tuojau. Žema ren- 
dą. Moderniška, įrengta su elektra.

4016 Archer Avė.
Lafayette 6300

PAIEŠKAU DĖDIENĖS Kazimie- 
ros Butkus. 192() metais gyveno 2()5 
21st St., Westside, Detroit, Mich. 
Turėjo tris dukteris, Stepaniją, Ame- 
lie ir sūnų Stanley. Girdėjau, kad 
atsiskyrė su Butkum ir apsivedė su 
Miller. Atsišaukite • arba žinantieji 
P ANNA DVOGIN-YURAVIČAITĖ

6108 S. State St., Chicago.

6 ŠVIESUS kambariai; antras au 
kštas; karšto vandens apšildymas.

6942 So. .Campbell.

MAX KQHN—-Turim rusišką,^tur
kišką tabaką. Pypkes, cigaretus, ci
garus. Kviečiame t musu krautuvę, 
1728 So. Halsted St.. T*l. Canal 9345

Amerikos Lietuvių Piliečių Politinis .ir Pašalpinis Kliubas 12 
wardo laikys mėnesinį ^susirinkimą sekmadieni, birželio 25 
d., 1 vai. popiet, Hollywood svetainėje, 2417 W. 43 St. Na- 
riai privalo skaitlingai susirinkti, nes yra daug svarbių 
dalykų apsvarstyti. —Paul J. Petraitis, raštininkas.

Marųuette Park. Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadieny, liepos 25 d., 2 vai. popiet, 
parapijos svetainėj. Yra svarbių reikalų, visų dalyvavimas 
būtinai reikalingas. —F. A-nis, Kliubo koresp.

FURNJŠUOTAS KAMBARYS ren- 
dai. 731 W. 18th. ANNA SETER,

PAIEšKAU LENGVO DARBO prie 
namų. Dirbsiu už ..mažą atlyginimą, 
tik kad butų geri namai. AtsišaUkit 
NAUJIENOS, 1739 S. Halsted St., 
Bok 667.

PAIEšKAU^ DARBO už Šeiminiu 
kę į inteligentiškus namus. Esu gc 
ra moteris. Rašykite įi Naujienas, 
1739 S. Halsted i St, B0x 668.

LIKERIŲ SĖLSMANAI REIKA
LINGI. TURINTYS TAVŲRN” PA
RAMĄ. VISA ElŲĖLIKERIŲ.

MES MOKAM 765% NUO PELNO 
IR SUTEIKIAM\ ROSTUMERIUS.

Šaukit M OTE L, x 
PROSPĖCT 7008.

1934 FORD COACH; nupigintas 
nuo $295 iki $225; Newberry’s, 1025 
North Clark.

PARSIDUODA Delicatessen krau
tuvė, saldainių, šaltkošės, groserio 
ir kitų mažmožių.,

3246 S. Emerald Avė.

TAVERN BABGENAS. Parduosiu 
nebrangiai. Gerai išdirbta vieta. Tas 
pats savininkas .4 metai. License iš
pirktas. Priežastis —' turiu kitą biz
nį. Atsišaukite greitai.

3659 S. Hoyne avė.

PARDAVIMUI GROCERY AND 
MARKET apribotoj (restricted) apy 
linkėj. Nebrangiai.-

5700 So. Honore Street.

VISOJ CHICAGOJ 
TIK VIENAS TOKIS 

BIZNIS!

PARSIDUODA CEVERYKŲ taisy- 
mo įstaiga. Visos reikalingos maši
nos. Greitam pardavimui nebrangiai 
; 1503 S. 49 Avė., Cicero.

CORN FLAKE DREAM BARS 
cup butter ,

% cup brown sugar
1 cup flour
2 eggs
1 cup brown sugar . ;
1 tsp. vanilla extract 
% tsp. salt 
1 cup shrėdded cocoanut 
1 cup corn flakes 
1 cup chopped nut meats 
Išplakit (cream) sviestą ir cukrų 

gerai. Pridėkit miltus ir sumaišykit 
gerai šakele aba tešlos maišytuvu. 
Prispauskit trupinius negilios . petel- 
nės dugne ir kepki t vidutiniai karš
tame pečiuj (85()OF.) daug maž 15 
minučių arba tol, kol pluta dailiai 
paraus. Išplakit kiaušinį gerai, pri
dėkit cukrų povai ir plakit kojiai mi
šinys pasidarys lengvas ir kaip pū
kas. Pridėkit prieskonius, druską, co- 
coanuts, corn /alkes ir nut 
Išmaišykit gerai. Meskite i 
šmoteliais ant pirmiau iškepto keps
nio plutos ir ąptepkit ją vienodai. 
Kepkit vidutiniai karštame pečiuje 
(350OF.) apie 25 minutes. Išimkit 
iš petelnės; supiaustykit kvadratė
liais kai dar kepsnys yra šiltas.

Gausit: s40 kvadratėlių po V/z co
lio kiekvieną (9x13 col. didumo petel- 
nėj).x

Miscellaneous 
įvairus

BRIDGENORTE — centre lietuvių
— Auditorijos name: bowling alleys
— tavernas 
becue 
svarbios priežasties. Pilnas biznis 
seniai išdirbtas ir gerai vedamas.

Atsiliepkit telefonu Victory 9163, 
arba rašykit: Auditorium Subway— 
(basement), 3133 S. Halsted.

YRA DAR 
rim; koteliuose, restoranuose, insti
tucijose; cooks, pantry, hoųsemab 
cleaners ir kiti. .Modern Hotel Bu- 
reau, 879 North į'State St.

BARGENAS MARŲUETTE 
PARKE

Netoli 72 ir Fairfield avė. Mūrinis 
Bungalow 
viršaus. Karštu vandeniu šildomas. 2 
karų garadžius. Kaina $4800. Ver
tas daug daugiau. Mažas įmokejimas. 
Turime daug kitokių bargenų namų 
ir farmų.

Situation VVanted 
Darbo .Ieško

MARŲUETTE PARKE rendon mo
dernišką krautuvė dėl Beauty Shop, 
nes Čia buvo 6 metus bėąuty shop.

6653, S; Artesiah Avė/ , 
Tel. Grovehill 1595

ANT PAItDAVIMO bučernė ir gro 
šerne su visais įtaisymais. Biznis iš' 
dirbtas 25 metus. Priežastis—nesvei 
ta savininko. 12022 S Halsted St.

5 KAMBARIŲ muro bungalow — 
$350Q; $500 įmokėti, balansas $35.00 
per mėnesį. Tile veninės, moderniš
kos. Tuoj paimsit. Atdąras apžiure- 
jimuj. Ofisas:

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

PABUDAVOSIME 5-kių kambarių 
bungalow ant jūsų loto, $3,850-00 

Taisome Senus, dedame naujus 
fundamentus, stogus ir sidingus vi
sokių rūšių. J. LILEIKA, 
4743 S. Maplewood Avė. Virg. 2911

AUTOMOBILIAI pigiai. Visų iš
dirbamų. Garantuoti. $&5‘jr iki $700. 
Mainai ar lengvi išmokėjimai.

O. K- ACTO SALES ’ - 
Wisčonsin ąpd Ogdėn Avės. 

Berwyn,*2 blokai į rytus nuo Harlėm. 
Lietuvis sėlsmanas.

2 po 5 kambarius mo
derniškas medinis na
mas, cementinių bloksų 
skiepas, platus lotas. 
Namas paimtas už mor- 
gičių.

2608 W. 47 St.

PASIRENDUOJA ,FURNIŠUOTI 
kambariai ženotai porai. Gali vartoti 
virtuvę. Karštu vandeniu apšildomi.

4819 So. Hamlin Avė.

PARSIDUODA BARGENAI
CICERO r— Arti lietuviškos baž

nyčios 2 flatis medinis, po 5 kamba
rius. Cementuotas basementas. Abu 
flatai karštu vandeniu šildomi. 2 ku
ru garažius, cenfentuotas floras. 
Kaina, kas pirks greitai, $3000. Ar
ba mainysiu ant farmos.

CLEARING -r 2 flats po 4 kam
barius, naujas, mūrinis — $4.500.

MARQUETTE PARKE — 4 flatis 
moderniškas, $12,500, arba mainysiu 
ant dvifląčip..

10 flatų, $20,500. Bizniavus namas, 
tinkamas taverno bizniui. Flatas vir
šuj, ant 63-čios

2 flatis medinis po 4 kambarius, 
garažius. Kaina $3,000, tiktai $500 
ęash.

Medinis ^Cottage, cementuotas 'ba
sementas. apšildomas. 5 kambarių, ar
ti gatvekarių, $2,300.

BRIGHTON PARKE
Cottage; 5 kambarių. Didelis gyve
nimui kambarys viršuj, apšildomas; 
garažius. Pigiai — kas pirks greitai 

flatis medinis, po 5 kambarius 
arti gatvekarių, $2,700.
. 2 flatis po 6 kambarius, naujas 
mūrinis. Mainysim ant bizniavo na
mo. Tinkamas tavernai.

KAZYS URNIKIS
■ ,4708 S. Western Avė.

Rytoj, nedelioj. visą dieną bus ofise, 
arba rašykite.

PARSIDUODA TAVERNO fiksče- 
riai, beveik nauji. Greitam pardavi
mui atiduosime pigiai. 2451 W 69 St,

C. P. SIMONSKIS
2502 W. 69 S't. Grovehill 0306

Urba Flower Shoppe
Gėlės. Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phonę LAFAYETTE 5800

PARDAVIMUI 105 akerių farma su 
gyvuliais, laukai apsėti. Mainysiu 
ant' Chicagos prapertės arba pigiai 
parduosiu. Priežastis 
tis.' MBS. C. FITZPATRICK^ 

5103 So. Capenter St,

PARSIDUODA BIZNIAVAS NA- 
MAS, štoras ir 2 flatai su skiepu 
Tas pats rendaųninkas 
pa apie 3 metai. Pilna 
Lengvais 
bargenų.

Musical
Muzikos Ihstrumentai

MUZIKALIŲ INSTRUMENTŲ 
išpardavimas

1,000- Instrumentų Pasirinkimui
$55.00 dvieju eilių AKORDIONAS, 

8 basai, rankų darbo, italioniškas 
$35.00.

75 smuikai—$3.,50 ir aukščiau. .
50 gitarų—$3.50 ir aukščiau.
GOLDENSTEIN’S MUSIC SHOP 

914 West' Maxwell Street
3 blokai į vakarus nuo Halsted

FARMA PARDAVIMUI arba mai
nam. 120 akerių su gyvuliais, gerais 
trobesiais. Rašykit pas Jos Zubriski.

Goodman. Wis.

ti bet kuris pikniko dalyvis, 
— žinoma, jei jam tik laimi
kis nusišypsos, šiuo atveju4, 
kaip yrą sakoma, jus nieko 
nepralaimėsite, o tuo tarpu tu
rėsite progos, kaip ir kiekvie
nas dalyvis, gauti tikrai 
žiu dovanų.

REIKALĮNGASi ŽMOGUS, kuris 
turi mašiną supjauti taizus į mal
kas. Kreipkitės. 6101 State St.

PAIEŠKAU darbininko dėl ūkės. 
Patyręs, kuris moką karves melžti. 
$30 į mėnesį. ANT. GLOBIS, 

Richmond, III.
Tel. Richmond 553

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

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na

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

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

PARSIDUODA ROSELANDE ta
verna su šokių sale ir 16 kambarių 
namas. Arba mainysiu ant mažesnio 
namo. /Atsigaukit

JOHN SHERMAN 
1658 Š. St. Louis .

Business Chances
, Pardavimui Bizniai

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

3465 Lituanica

šių Tavęspakol gyvas busiu, 
jienjų. f 
kut jos 
teisingą pranėšimą duosiu $25.00 at; 
lyginimo. ... / .

MIKE TENANIS,
P. O. Box 1006, Danbury, Conn.

PATYRUSI MERGINA; 20-40; na
mų darbas; savas kambaryš, getas 
namas; $7; Buckingham 6576.

Federalės valdžios narkotikų 
biuro agentai vakar Chicago
ję pradėjo daryti lotų inspek
ciją, x ieškodami marihuanos. 
Tas narkotiškas žolynas, nau
dojamas cigaretams, prigijo 
Chicagoję apie dešimts metų 
atgal ir dabar auga įvairiose 
nenaudĄamos žemės sklypud- PARDAVIMUI

(j kambarių akmens frontu muro na
mas. Karšto vandens apšildymas. 1 
karo garažas. Matykit savininką, 

5842 Union Avenue.

Kito mėnesio 8 <L ^unset 
Parke įvyks didžiulis “Naujie
nų” piknikas. Tai bus tikrai 
nepaprastas piknikas. Atvyku
sieji turės progos ne tik sma
giai laiką praleisti, bet dar ir 
šaufnių dovanų gauti. Didesnių 
ir mažesnių dovanų bus kelios 
dešimtys. Pavyzdžiui, moder- 
niškiau'si skalbiama' mašina, 
kuri būtinai yra reikalinga 
kiekvienai šeimai.

O štai kita stambi dovana, 
būtent, puikus radio aparatas. 
Radio aparatas yra toks daly
kas, kuris kiekvienam pravar
tu turėti. Dovanoms yra ski
riamos puikios lempos ir *daug 
kitų vertingų dalykų. Ir visas 
tas šaunias dovanas galės gau-

RĖIKALINGA MOTERIS, ar mea^ 
gina prie namų d!&rbo. Valgis ir kam
barys ant vietosMpątyrimas nereika
lingas. Prąšau. t^ėforiuoti arba atsi
lankyti 2452 W. W St.

Republic 6396

BARBARA
Kellogg

Battlc Creek, Michigan

PARDAVIMŪI 2 flatai po 6 kam
barius. Mūrinis namas. Brighton 
Parke ir 2 karų garadžius. Arba 
mainysiu j katadžį. 4247 S Sacramcn- 
to Avenue.

5 akeriai ant U. S. 12; 7 kamba
rių namas, vaisiai, didelės barnės, 
gera žemė; ideali vieta bet kuriam 
bizniui prie kelio. Tiktai $2,850.00, 
įmokėti $750.00. Savininkas JOHN 
HUSAR, Hartford, Mich.

, PARSIDUODA 2 FLATIS—-6 kam 
barių ir štoras su 4 kambariais pa 
gyvenimui. Arba mainysiu ant ma 
žesnio namo ar loto. 2 karų gara 
žas. 3139 W. 38 St.

GROCERY, Ice Cream krautuvė 
pardavimui ant bulvaro. Geras biz
nis. Parduoda, kadangi turi kitą biz
nį. 208 W. Garfield Blvd.

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

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

Z CALūmet 5269.

MERGINA; namų darbas; gerąs 
paprastas virimas; maudynė; malo
nus nainas; $8-10; Hollycourt 0400.

KAM REIKALINGAS patyręs kar 
penteriš. StątaM grages, ' * 
namus arba perkeliu namus. Kreip 
kitės; ' GUST; YANKUS/

. : 3139' W. 37th St.
Tej. Lafayette . 7985 ; '

Kenosha Lietuvių Kultūros Draugijos piknikas bus šį sekma
dienį, liepos 25 d., Alford Park, pirmoj saloje tarpe Ke
nosha ir Racine, prie Sheridan Rd. Kviečiame vietos ir 
apylinkių lietuvius atvykti į šį smagų pikniką. —Kom. *

St. Charles Lietuvių Kultūros Draugijos piknikas įvyksta šį 
sekmadienį, liepos 25 dM Fvergreen Farm, Road 64, vieną 
mylią j vakarus nuo StAcharles. Piknikas,bus smagus, 
graži p. Paul Eitmant orchestra iš Chicagos ^ros šokiajns> 
Bus daug įvairių pamaYginimų. Vietos ir apylinkių lietu
vius kviečiame atsilankyti. Lauksime. —Komitetas.

Liet. Keistučio Paš. Kliubas rengia naktinį pikniką subatoj, 
rugpiučio 7 d., 4 vai. popiet Liepos darže, Archer Avė. ir 
Kean. Prašome kitas draugijas nerengti piknikų tą dieną.

Walter Shanker, fin. rašt.

ICED DECAFFEINATED COFFEE
Padarykit kavą priprastu budu. 

bet pusantro karto stipresnę, negu 
paprastai. Supilkit kavą į indą ir 
atšaldykit tekančiu vandeniu. Ims 
apie pusę valandos dvylikai puodukų 
atšaldyti. Pridėkit ledo ir paduokit 
stalan su snietona ir cukrum, jei 
norit. <

ALL-BRAN BUTTERSCOTCH 
REFRIGERATOR COOKIES

1 cup butter j ■ t
2 cfips brown sugar
1 egg
1 cup all-bran
3 cups flour

• 2 taps, baking powder
Plakit sviestą; dėkit povai į jį cuk

rų ir plakit iki sviestas ir cukrus ge
rai susimaišys. Pridėkit kiaušinį ir 
all-bran. Persijuokit miltus su biking 
paųderiu ir pridėkit prie pirmojo mi
šinio. SukoHokit rolį apie Ms colio 
diametre; apvyniokit vaškuota popie- 
ra ir padėkit ledaunėj iki sutvirtės. 
Po to supiaustykit plonutėmis rieke
lėmis ir kepfcit ant netaukuoto ku
kiams arkušo karštame pečiuje (425 
OF.) apie 10 minučių.

Gausite 7^ tuzinų kukių 2 colių 
diametre.

VISAS LUMBERIO KIEMAS TURI 
IŠSIKRAUSTYTI Iš VIETOS. VISI 

METERIOLAI YRA PIRMOS
RŲŠIES IR KOKYBĖS

SCREĘN IR COMBINAT1ON DU- 
ROCKW00L — BATTS —

FRENCH IR GARAGE DURYS — 
SID1NG -
FRAMES
KIEKVIENAS
IŠKRAUSTYT
NIME JUS GALIT GAUTI TOKIUS 

BARGENUS, KAIP ŠIE.
Naujos 1” lentos ,1,000 pėd. $21.00 
2x4,'2x6, 2x8, 2x10, 2x12,M pėd. 27.00 
Naujas plywood, visų mierų arkušai, 

8%c 
1X/2C

BRIGHTON PARK mūrinis namas 
4 flatų parsiduoda ar išsimaino ant 
mažesnio namo. ALSO
6820 S. Campbell, antros lubos.

BARGENŲ KAUNTERISF
Dailus katedžius Gimimo Panelės 

Švenčiausios parapijoj, arti 70-tos ir 
Talman avė., su įplaukomis $160.00 
metams, kaip priedo prie jūsų gyve
namos vietos. Kieto mtddo vidus; 
puikus beismentas su furneso apšil
dymu; 30-pėdų lotas ir garažas. Ga
lima nupirkti su $800 cash, ir vra 
įkainuotas .... ........................ $4,800
O ČIA YRA TU R BŪT PUIKI ĄŲA 
SJAS BARGENAS kada nors pasiū
lytas šioj -apielinkėj didelės 2 aukštų 
8 kambarių muro rezidencijos. Dide
lei Šeimynai arba rooming hauzei 
kaip tik tinkamas. Prie 5916 Marsh- 
field. Lotas 30x125. Visas kieto me
džio vidus; dideli kambariai; puikus 
beismentas; gasu kūrenamas karštu 
vandeniu apšildymui pečius; garažas. 
Aplinkybes verčia parduoti šią sa
vaitę už ................................. $5,600
NORMAN GEYER & CO., Ine.

4801 S. Ashland Avė.
Boulevard 7700

kvadr. pėda ......................
Insulating board, kvd. pėda 
Nauja plaster-board, kvd. pėda 
Nauja wallboard, visų mierų arkušai,

kvadr. pėda ...........   l%c
Nauji cedar posts, 7 pėd. ilgio

vienas .....—................   10c
Geriausios naujos durys, viena $2.25
Geriausių naujų 2,000 rolių roofing 

rolėse po 35-75-90 sv. išdir- 
bystės Barjrett, Carey, Bird’s 
ik kitų pagarsėjusių firmų.

90 sv. roll padengia 108 kvad.
pėd., pirmosios .................. $1.69

75 sv. roli padengia 168 kvad. pėd.
pirmosios  -a...... ................ $1.50

35 sv. roll padengia 108 kvad. pėd., 
pirmosios t..........    80c

1,000 'rolių Barrett’s roofing felt.
14 ir 15 sv. smaluotas. felt,
roliui ........     $1.65

800 galionų vidaus ir išorio maliavų, 
$2.50 mal. gal., visų spalvų $1.25 

Geriausias naujas wire fencing.
lin. pėda ....................... 2%c

Vonios, geriausiam stovy, viena $5.00 
Prausinės, visokių mierų’, viena $1.00 
Nauji plieno sash, $6 vertės

vienas   ......   $1,75
Lath^ ryšulys .................  12c
Lumberis, treileriai,-trokai ir trak
toriai. Saw tables ir. saw mills, ' 
konkrytui mixers.

2% nuolaidos; jeigu atsivešit šį 
skelbimą į kiemą.'

SOUTHEAST CORNER
22nd and Ashland-av.

2500.00
Netoli A re re r Avė
Su $500-00 įmokėjimu.

6 kaihbarių Cottage, $500.00 cash.
Parduodam bargenus.
Kai turite ką mainyti, su reikalu 

kreipkitės pas
A. GRIGAS,

4018 Archer Avė.

PAIEŠKAU DUKRELĖS JENNIE 
IR MOTERS ROŽĖS TENANIENĖS 
po tėvais Baulaniutęs. Pirma gyveno 
Danbury Conn. 1936 m. liepos 7 d. 
paėmė dukrelę ir nežinau kur ir dėlko 
prasišalino. Ji yra 25 metų amžiaus, 
5 pėdų, sveria 155 svarus, mėlynų 
akių, apvalaus veido, pusiąu tamsių 
plaukų. Gražiai . atrodo. Dukrelė 5 
metų ir 4 mėn. Mėlynų akių, plaur 
kučiai pusiau tamsus, gražiai atrčdo.

6 metai kai atvažiavo iš Lietuvos. 
Paeina iš Alytaus apskr., Liskevos 
valsčiaus, Sarkejedų kaimo. Aš Ta- 
ve^ Rože, nepriverčia gyventi su ma
nim, ale aš negaliu užmiršti mergai
tes. Brangi mano dukrelė, neužmir-™ ,• , ■> . Nau-

Skaitytojai^ijp. kas. žinote, 
s gyvena, prašau pranešti. Uz

INVESTTJOKIT DABAR 
į Saugmenes Vadovaujančių Korpo

racijų bargeno kainomis ir 
dalyvaukįt nepaliaujamai 

Gerėjančiuose Uždarbiuose 
PATIKRINKIT SAVO SAUGMENES 
bukit tikri, kad esat atstovaujami 

progresyviausiose grupėse. 
Leiskit Mum Padėti Jum išrišti jūsų 

investmentų problemas .
Telefonuokit ar rašykit apointmentui 

A. C. STERLING 
Management of Investment and 

Tradinsr Securities Accounts.
208 So, La Šalie St.

Suite 788, Chicago, III. 
TeL Randolph 6646 ;

NEPAPRASTA PROGA: Parsiduo
da TAVERNAS įrengtas su visais 
patogumais. Kambariai dėl mažos 
šeimynos. Namas garu apšildomas, 2 
karų garažas, reiida- tik $30, ant 
strytkarių linijos, 200 pėdų nuo di
delio trajisportącijos kampo, priešais 
teatrą. Geriausioj 
vietoj...............
singa 
matykite tuojąųs, Bargenas

STATYKITE!
Tegul jūsų rendų kvitos nuperka namą* Mes pastatysime ant jūsų 
loto murinę English type rezidenciją, kuri norintiems bus pilnai 
įrengta dėl 2 šeimynų taip pigiai, kaip $5,850.00. šiame name turėsite 
sau gražų flatą, o antro flato renda apmokės visas namo išlaidas. 
Statome visokios rųšies naujus ir taisome senus namus, 
me ant lengvi; išmokėjimų. Parupinam F.H.A. paskolas 
ar 20 metų, 
rimus veltui

KAINOS K YLAI PIRKIT DABAR 
ANGLYS! ANGLYS! 
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

WILMINGTON COAL
nuo

*4.75 IKI $6 TONUI
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES
NES KITĄ MĖNESI 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIĖSCIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

GENERAL BUILDING CONTRACTORS
2502 W. 69th St. Tel. Grovehill 0306

PARSIDUODA GROCERY, ICE 
CREAM. School •Sunnlies, pilnai įren
gta. Priežastis pardavimo nesveika
tą. 4107 So. Maplewood.

-    I l m>11J,'II 11 |iin11 ■ I»<1 ■ I' ■ I || 11 —

P ATSIDUODA GEBAI ’ išdirbtas 
ledo, ir anglių biznis. Aš pats dirbau 
per 29 metus. Jaunesnis žmogus da
rys gerą gyvenimą,, aš jau persenas. 
Parduosiu pigiai. Kreipkitės 

NAUJIENOS Eox 669.

I A1IFIOIA Siunčiam Gėles I ni/kll(lx Telegramų į 
LUVEalIlIO Visas Pasaulio

' Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams 

3316 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7314

tlelp Wanted—Male-FemaJe

M vyram ir mote- 
restoranuose 
pantry.

RENDON FURNIŠUOTAS kamba 
rys.

4410 So. Talman Avė.

CLASSIFIED
.......... .................- “ ------------ . ■■ .

Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimui 

**x***i^,**-^i*x**‘*w******^i^****^**^w^*^<^^w^^^^w***w^r^wwww

PARDUODU 4 kainbarių namą, ar
ba mainysiu ant didesnio namo ar 
loto. Randasi South Sidėj.
4743 S. Maplevvood. Virginia 2911

Help1 Wanted—Female 
Reikia .

PATYRUSI VIRĖJA; savas kam
barys ir maudjįfųė^y kiti darbininkai 
saęidomi; $10; Siiperior 5840.

Furnitūrė & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

j ^ARDAVIMUI DIDELIS ir geras 
gasinis pečius, tinkamas į saliuną ar 
restaurąną, arba, kitą biznį. Parduor 
siu pigiai. 749 West 33rd Street.



's ____________ ___________________

APIE CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJĄ, 
KURIOS PADĖTIS LABAI NEAIŠKI

....... 11 i 1" —■' ■■

Vienam Teisme Foreclosure Byla: Kitam 
Trys Bondholderiai Padavė Salę Bankno

tui ir Perorganizavimui
Vargšė Chicagos Lietuvių 

Auditorija pergyvena labai sun
kius ir keictus laikus. Jos rei
kalai yra pusėtinai sunarplioti.

1932 metais, kai Auditorija 
defoltavo, susidarė bonholderių 
komitetas ir perėmė salę ir na
rna į savo rankas, o Chicagos 
Lithuanian Auditorium Corpo
ration buvo lik vidų .ta valstijos 
prokuroro patvarkymu.

Netrukus po susiorganizavi- 
mo, bonhokįerių komitetas pa
siuntė pareikalavimą Cbicago 
Title and Trust kompanijai, 
kaipo nuosavybės globėjai, už
vesti foreclosure bylą. , Po pa
reikalavimu užvesti tą bylą pa
sirašė sekami bonholderių ko
miteto nariai: Anton Booben, 
pirmininkas; Martin Z. Kad- 
zewskis, sekretorius, G. Šukys, 
Juozas Poishis, Stanislovas Ku- 
nevičia ir A. Antanaitienė.

Gavusi pareikalavimą, Chica- 
go Title and Trust Company 
byla įteikė teismui ir pavedė ją 
vesti, bonholderių naudai, a'dv. 
K. P. (ingiui.

Kovo 12, šiais metais byla 
pasiekė Maste r in Chancery 
Thomas W. Flynn. Išklausęs vi
sus liudijimus, masteris Flynn 
paruošė raportą ir pasiuntė jį 
apskričio Superior teismo tei
sėjui J. F. Fardy.

Tasai buvo besirengiąs pasi
rašyti nuosprendi, kaip staigiai 
paaiškėjo, kad, —

Birželio 28 d., šiais metąis, 
trys bonholderiai, George Glas- 
.ser, Michael Szemecka ir John 
Swider (kurie bonų iš viso tu
ri $2,500) federaliame teisme 
užvedė salės bankroto bylą ir 
pareikalavo leidimo perppg-ąpį-

zuoti pagal bankroto įstatymus 
“77 A ir B.” Jie užvedė bylą 
pasiremdami tuo, kad vienas 
STanley Stanevich, nuo 853 W. 
33rd Street, iš miesto teismo 
gavo leidimą parduoti salę iš 
Ecitacijcs už- nesumokėjimą 
$45,000 džiodžemento, kuri 

j prieš auditoriją išėmė J. P. 
Evvaldas, buvęs jos viršininkas.

Bankroto bylos autoiiai tuo
jau pareikalavo teismo sustab
dyti foreclosure bylą ir paskir
ti salei receiveriu William H. 
Antonisen. Teismas tą prašy
mą patenkino. Antonisen yra 
biznio partneris G. Šukio, ku
ris pasirašė pareikalavimą Chi- 
cago Title and Trust Kompani
jai užvesti foreclosure bylą.

Prašydami teisės perorgani
zuoti Auditoriją, bankroto by
los autorįai pareiškė teismui, 
kad salė ir namas yra verti 
apie $20,000, o skolų ji turi 
$260,000. (Į tą sumą įeina 
$15,000 nemokėtų taksų. 1933 
metais nesumokėtų taksų buvo 
$8,000).

Apiplėšė
Prie Banko

Trys maskuoti plėšikai prie 
South Chicago Sa'vings Bank, 
92nd ir Commercial avenue,- at
ėmė $200 nuo Edward Wis- 
niewski, 24 metų, tarnautojo 
grosernėje 8462 Commercial 
avenue.

Rytoj Vėsiau

Chicagos oro pranešąs sako, 
kad sekmadieni bus vėsu. Tem
peratūra stovės tarp 70—75 
laipsnių.

/
“Pirmyn” Vasariniai 
šokiai Rėmėjams 
Ir Nariams 

< f

Pasamdė tam tikslui Wedge- 
wood viešbučio “Roof Garden“ 

—..-------------------- ■ \

Chifcagos Lietuvių Choras 
“Pirmyp“ ateinantį šeštadienį 
rengia įdomų šokių vakarą sa-| 
vo rėmėjams, nariams ir drau-f 
gams. Tai, bus “Vasariniai šo
kiai“, ir jie įvyks vasariniams 
šokiams pritaikintoj vietoj 
“Roof Gardens”, kuris yra ant 

I viršaus didelio Wedgewood 
viešbučio, prie 64tli ir Wood- 
Jawn gatvių.

Vakaro svečiai linksminsis 
“padangėse“, kelis šimtus pė
dų virš miesto, kur yra vėsu 
ir gražu, kad irx šilčiausią, va
sarą naktį. šokiams bus G. 
Steponavičiaus orkestras, šokių 
pertraukomis svečiai galės pa
sivaikščioti verandoje, kuri ei
na aplink visą “Roof gardeną“. 
Ten taipgi bus /išstatyti stalai, 
rėmėjams ir kitiems svečiams, 
kur norės pinaklį ar bridge 
palošti.

Bilietai-.yra po 75 centui as
meniui. Juos galima gauti nuo 
visų choro narių. Vakaro renį-! 
gimo rūpinasi komisijos narės, 
Stella Pukiutė ir Aldona Gri- 
goniutė. Choristas.

Dovana Lietuvos 
Sportininkams

Lietuvos sportininkams ap- 
leidžiant Chicagą, žinomoji lie
tuvių baldų firma, Roosęvelt 
Furniture Kompanija, įteikė 
jiems, per direktorių Vytautą I 
Augustauską, dovanų, Zenith 
radio.

šis priimtuvas yra specialiai 
padirbtas Europos vartojimui 
ir operuoja ilgosiomis bei trum-' 
posiomis bangomis, kas reiškia,! 
kad kauniečiai galės' ju4o leng
vai klausytis Amerikos pro
gramų. (Sp)

NAUJIENOS, Chicago, III

CLEANING TOOLS

NOTABLE COMBINATION OFFER MOBEL 105

REGULARLY

šeštadienis, liepos 24, 1937
i r~. — - ■. — - - - — i “ ■—**"■

JUS laukia šios DOVANOS
JEI LAIMIKIS JUMS NUSIŠYPSOS

Naujienų Piknike
■ Iš JOS. F. BUDRIKO KRAUTUVES=

VERTĖS

$69.95
DEL KITU DOVANU ŠEKIT MUS U APGARSINIMUS NAUJIENOSE

★ Previou« mod
ele reconatruoted 
at the Hoover 
factonr

BULOVĄ RANKINIS LAIKRO- £A£ AA
DELIS VERTĖS QUU.UU

-----------------------------—J------------------

ZENITH RADIO,
1938 I

Rtigpiučio 8, 1937 
SUNSET P ARK prie 135th ir ARCHERPASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

.  •. ; _!    - ; t   - .................

BALTIJOS (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) užsienių reikalų nfinisterių’konferencijos Kaune 1937 m. liepos 1 d. atidarymas. Kalba konferencijos pirminin
kas Lietuvos užsienių reikalų ministeris Lozoraitis. Už stalo sėdi visų trijų valstybių konferencijos delegatai.

MOKINA, KAIP APSIEITI SU GYVULIAIS — Chica
gos Chase Settlement rūmuose, 211 South Ashland avė., 
veikia specialė kliasė mokinimurvaikų, kaip apsieiti su 
šunimis, katėmis ir kitais 'gyvuliais.

Latvijos ir Estijos 'delegacijos Baltijos užsienių reikalų ministerių konferencijoje 
prieš išvykimą iš Lietuvos, Kauno stotyje.

PAGROBTASIS ĮVEIKĖ PAGROBIKUS — Viduryje, ūkininkas J. E. Denton, 
kuris kartu su ūkininku Frank B. Trimniir buvo pagrobtas dviejų piktadarių, ne-

LEWIS BROLIS — A. D. Le
vus, jaunąs John L. Lewis 
brolis ir jo asrdeniškas at
stovas, kuris dalyvauja yal- 

h džios vedamam tardyme dėl 
F CIO skundų prieš Republic 

Plieno korporaciją.

, tik ištruko nuo pagrobikų, bet vieną nužudė, kitą sunkiai sužeidė. Nušąutasis buvo 
Fred Tildon, o sužeistasis Roy Traxler. Ūkininkai yra iš Boswell, Oklahoma.

*
Acme Photo,




