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Japonai tebebom
barduoja Tientsin

Nors chiniečių priešinimasis japonams vi 
sai susmuko, japonai vistiek nepaliauja 

bombardavę miestą
SHANGHAI, liepos 30.—Ja

ponai vis dar tebebombarduo- 
ja Tientsin miestą iš oro ir 
kanuolėmis, nors chiniečių prie
šinimasis japonams visai su
smuko ir einą tik maži persi- 
šaudymai miesto pakraščiuo
se. . ■■

Japonai bombarduoja tik chi
niečių apgyventą distriktą, ku-s 
rį jau vakar gerokai apgriovė 
smarkiame bombardavime iš 
oro Jr išžudė tūkstančius civi
lių vyrų, moterų ir vaikų.

Japonai atnaujino bombar
davimą neva dėlei to, kad chi- 
niečiai buk padarę kontr-ata- 
ką.

Chiniečių kareiviai arba pa
bėgo, arba pasidavė japonams.
Einama prie atskirimo šiauri

nės Chinijos.
Tuo tarpu japo

nams palankus gen. Cįiang 
Tsu-chung, kuris užėmė vietą 
gen. Sung Cheh-yuan, kaipo 
civilis administratorius Hopei- 
Chahar provincijų (kurios su
daro šiaurinę Chiniją) politi
nės tarybos, jau pradėjo orga
nizuoti “apsaugos komitetą”. 
Tas komitetas, * pasak chinie
čių, yra pirmas žingsnis prie 
sudarymo japonams priklau
sančios valstybės šiaurinėje 
Chinijoje, kaip keturi metai 
atgal panašiu budu buvo su
daryta Manchukuo valstybė, o 
du metai atgal buvo pasigrob
ta Jehol provincija.

Neaiškus Chinijos valdžios 
žingsniai.

Ką darys šiame krizyje cen- 
tralinės Chinijos valdžia tebė
ra neaišku. Vakar Chinijos 
diktatorius gen. Chiang Kai- 
shek buvo paskelbęs labai ka
ringą atsišaukimą, kad Chini- 
ja kariausįanti “iki paskutinio 
žmogaus”. Bet šiandie centra- 
linč> valdžia visai tyli.

Jokio didesnio kariuomenės 
judėjimo centralinėje Chinijo
je nepastebėta, nors ir buvo 
pasklydus! žinia, kad gen. 
Chiang Kai-shek pasiuntęs 50,- 
000 rinktinių kareivių armiją 
kovoti japonus ir taipjau pa
skelbęs mobilizaciją. Bet ma
noma, kad tai buvo pačių ja
ponų paskleista žinia propa
gandai pačioje Japonijoje — 
pateisinimui siuhtimo į Chini
ją didelės Japonijos Rkriuome-
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27 žmonės žuvo Pa
ryžiaus traukinio 

katastrofoj

SUDEGĖ JUROJ 
PASAŽIERINIS 

LAIVAS

nės.
Išrodo, kad Chinija ir šį 

kartą bus priversta nusilenk
ti imperialistinei Japonijai, ne
turėdama užtektinai jėgų pa
sipriešinti gerai ginkluotiems 
grobikams.

------------- !-------------------

Japonijos kareiviai 
žudo beginklius 

chiniečius
TIENTSIN, liepos 30. — Ja- 

ponijos kareiviai jau parodė 
savo nuožmumą, vaigštinėdami 
iš namų į namus chiniečių ap
gyventame distrikte neva ieš
kodami ginkluotų chiniečių. 
Bet jų neradę nuožmiai žudo 
ir beginklius žmones.

Mūšiai Tientsine jau* beveik 
visai apsistojo, 7 japonų karo 
mašinai čia, kaip ir Peiping 
laimėjus .pilnąppr^alę/.zJ::. U

Bet vistiek chipiečių mies
tą nepaliauja bombardavę ja
ponų lėktuvai ir griovę japo
nų kanuoles. Sugaudyti gi be
ginkliai civiliai chiniečiai yra 
surenkami būriais, priverčiami 
nusilenkti Japonijos vėliavai ir 
tada vedami sušaudyti.

Japonai taipjau paskandino 
prie Taku Chinijos kanuolinį

Japonijos artilerija pribaigė 
naikinti Nankai universitetą, 
nors visoje apielinkėje nesima
tė jokių žmonių.

Japonijos kareiviai bandė 
išlipti ir Anglijos koncesijoj, 
bet juos nuvijo Anglijos ka
reiviai.

Amerika bandys ša 
lintis karo tolimuo 

se rytuose
30. 
ko-

įi»

ATSTOVYBĖ PEIPINGE. — Vaizdas Jungtinių Valstijų atstovybės Peipinge, kur apsi
gyveno visi amerikiečiai, kai kilo konfliktas tarp kinų ir japonų. Atstovybę saugo gar
nizonas kareivių ir smėlio maišų siena. (Ačme Photo)

Darbo Federacija Naciai kaltina Rusi-j Anglijos parlamen 
-------- — . ją dėl Ispanijos karoprieš nustatymą va

landą ir algų
WASHINGTON, 'liepos 3(1. 

— Tiems atgaleiviams, kurie 
kovoja kongrese- pašiulymą 
įstatymais nustatyti maximum 
darbo valandas ir minįmum al
gas, dabar pagelbon atėjo ir 
Amerikos Darbo Federacija, 
kuri pasisakė prieš darbo va
landų ir algų nustatymą ir pa
siūlė tą klausimą atidėti ma
žiausia metams laiko. *

■ ’ • .Federacijos vyriausia baime 
yra, kad minimum algos kar
tais gali pavirsti, ir mąximum 
algomis, kas labai pakenktų 
tiems prie Federacijos priklau
santiems amatninkams, kurie 
yra iškovoję labai augštas al
gas, kuomet kiti tų pačių pra
monių darbininkai dirba už 
pusdykę algą, i • : • ■ • . ■ • _•

LONDONAS, liepos 30. — 
Ispanijos neutraliteto subkomi- 
teto susirinkime įvyko atviras 
Vokietijos ir Rusijos susikirti
mas.

Vokietijos' ambasadorius Jo- 
achim von •'» Ribbentrop atvirai 
apkaltino Rusiją, už pradėjimą 
civilio karo Ispanijoje ir taip
jau kaltino, kad Rusija sunai
kinusi Anglijos planą atsteigti 
pakrikusį įi^utralitetą.

23 žuvo paskandi
nus Ispanijos laivą

tas išsiskirstė vasa
ros atostogoms

dideles 
ir pa- 
penkių

Sukilėliai numalšino 
naujus maištus savo 

eilėse

kapitonas 
išsigelbėjo

sako, kad

ir 10 
maža

puoli-

tas
Chicagai ir apylinkei fede- 

ralio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Dalinai apsiniaukę, nepasto
vus; maža permaina tempera
tūroje.

Vakar 2 vai. po pi e t tempe
ratūra Chicagoj e buvo 75°.

Saulė teka 5:41, leidžiasi

WASHINGTON, liepos 
— Senato užsienio reikalų 
miteto pirmininkas šen. Key 
Pittman pareiškė, kad Ameri
kos valdžia yra griežtai nirsi- 
sprendusi kiek galima šalintis 
karo tolimuose rytuose. Bet 
padėtis yra tokia pavojinga, 
kad nė prezidentas^ nė valsty
bės sekretorius negali to klau
simo svarstyti viešai.

Bent šiuo laiku bus susilai
kyta ir nuo paskelbimo gin
klų embargo abiems kariaujan
čioms pusėms. «

Anglija kooperuos.
LONDONAS, liepos 30. —- 

Užsienio reikalų ministeris 
Eden pareiškė atstovų butui, 
kad Anglija darys viską jos 
galioje išvengimui karo toli
muose rytuose ir tuo tikslu 
palaiko nuolatinį susižinojimą 
su Franci ja ir Jungt. Valstijo
mis.

MADRIDAS, liepos 30.—Lo- 
jalistų žvalgams Sierra Neva- 
da sektore^ teko sužinoti, kad 
sukilėliams ^pasisekė numalšin
ti maištus 'savo eilėse Granada 
ir Montril, pietinėj Ispanijoj.

Granadoj/ buvo girdimas ne
paprastai smarkus šautuvu ir 
kanuolių šaudymas, ypač prie 
klinikos ligoninės, kur stovi 
maurų kareiviai. Vėliaus šū
vius girdėta G^anados kapinė
se, < kas reiškia, 
liko numalšintas 
žudomi dalyvavę 
' Montril įvyko 
sišaudymas iš šautuvų ir 
kosvaidžių, kuris tęsėsį pusva
landį.

Šiaip šiame fronte yra ramu 
ir tik retkarčiais įvyksta ma
žesni susirėmimai 
liais. ' '

NIMES, •» Franci jo j, liepos 30 
— Nežinomos valstybės sub- 
marinai uždegus Ispanijos pre
kių laivą Andutz-Mendi, žuvo 
gal 23 žmonės, kurių pasigen
dama. Laivo 
narių įgulos 
valtele.

Kapitonas
mą padarė dvi submarinos, ku
rios puolė laivą iš dviejų pu
sių. Puolimas įvyko Franci jos 
vandenyse ir todėl kapitonas 
nė kiek nenusigandęs kada pa
matęs / dvi submarjnas, nes 
manęs jas esant Francijos sub- 
marinomis ir todėl visai ne
bandęs nuo jų gelbėtis. Prisi
šaukti pagelbos irgi negalėjęs, 
nes submarinų (šūviai pirmiau
sia sugadino radio.

Laivas plaukė į Franci ją pa
siimti anglių. Liepsnojantis 
laivas ir dabar plūduriuoja ju
roj.

MONTREAL; <įue.» liepos 30 
— Du vyrai ir viena moteris 
žuvo gaisre, kuris kilo vieš
butyje, Montreal vidurmiesty-

kad maištas 
ir kad 

maište.
smarkus

yra

per- 
kul-

' ’ ■ 1 ■'

Lenkija suėmė ame 
rikietį

liepos
P. Milewski,

GDYNIA, Lenkijoj 
30. — Walter 
Jungt. Valstijų pilietis iš Mil- 
waukee, Wis., jau aštuntą die- 

|ną . sėdi Lenkijos kalėjime,
ąi SU sukilę- į bylos už bandymą

50 areštuota Berly
ne už organizavimą 

darbininkų
BERLYNAS, liepos 30. — 

Slaptoji policija areštavo šian
die 50 žmonių, jų tarpe ir tris 
buvusius vadus uždarytų so
cialistinių darbininkų / unijų. 
Juos kaltinama bandžius reor
ganizuoti senąsias darbininkų 
unijas.

Daugely namų buvo padary
tos kratos.

VILLENEUVE ST. GEORGĖS, 
Francijoj, liepos 30. — Ma
žiausia 27 žmonės' liko užmu
šti ir 50 sužeista Paryžiaus- 
St. Etienne ekspresiniam trau
kiniui nušokus nuo bėgių ne
toli šios Paryžiaus priemieš- 
čio stoties.

Nelaimėj subirėjo, du medi- * I
niai vagonai, kurie liko sutrin
ti tarp 
vagonų, 
laužuose 
nų.

Į nelaimės vietą atvyko pre- 
mieras Chautemps ir keli mi- 
nisteriai. Kaip spėjama, nelai
mė įvyko ne pilnai atsidarius 
bėgių svičiui, kas ir nubloškė 
vagonus nuo bėgių.

Nelaimė įvyko netoli Baltimore, 
Md. Du žmonės žuvo, dvie
jų pasigendama, o 89 liko 
išgelbėti.

garvežio ir geležinių 
Manoma, kad vagonų 
yra ir daugiau lavo-

Apkaltino advoka 
tus ir daktarus

NEW YORK, liepos 30. — 
Specialis federalinis grand jury 
apkaltino 21 žmogų, jų tarpe 
10 daktarų ir 8 advokatus už 
varymą 
ra'keto, 
nuo j a 
joms.

sužeidimų apdraudos 
kuris labai daug kai- 
apdraudos kompani-

Pakele pieno kainą 
Chicago je

'CHICAGČ. — Pieno

LONDONAS, liepos 30. — 
šiandie Anglijos parlamentas 
baigė savo posėdžius ir išsi
skirstė vasaros atostogoms.

Laike šio posėdžio įvyko 
svarbių permainų ne tik už
sieny, bet ir pačioje Anglijo
je.

Anglijos neutraliteto politika 
Ispanijoje'susilaukė pilno ne
pasisekimo - Ir. aštrios kritikos 
pačiame parlamente.

Pati Anglija pradėjo 
ginklavimosi lenktynes 
skyrė $7,500,000,000
metų ginklavimosi programui. 
Pasikeitė ir Anglijos karaliai, 
abdikavus Edvardui VIII ir so
stą užėmus jo broliui Jurgiui 
VI.

Ir paskutinė posėdžio diena 
buvo pašvęsta kritikai valdžios 
politikos Ispanijoje. Darbiečiai 
prisispyrę reikalavo užsienio 
reikalų, ministerį, Eden sušauk
ti specialį parlamento posėdį, 
jei iškiltų klausimas pripažini
mo sukilėlių kariaujančią ša
limi. Eden betgi atsisakė to
kį prižadą duoti ir tik tikri
no, kad jis nesitiki svarbių 
permainų Ispanijos padėtyje.

Liberalų vadas ir karo me
tu buvęs Anglijos premieras 
David Lloyd George irgi aš
triai kritikavo Anglijos ir 
Francijos valdžias už nesirū
pinimą apsaugoti savo komu
nikacijos linijas Viduržemio 
juroje, Franci j ai leidžiant su
kilėliams ir italams fortifikuo- 
ti Bolearų salas ir tuo atkir
sti Francijos susisiekimą su 
s£vo kolonijomis Afrikoj, o 
Anglijai leidžiant vokiečiams 
pastatyti ’ sukilėlių Ispanijoje 
nukreiptas prieš Anglijos Gi
braltarą kanuoles.

išvežti iš Lenkijos pinigus.
Muitės policija suėmusi plau

kusią iš Gdynia jo jachtą ir 
radusi pas jį 60,000 zlotų* 
($11,400). v

;i F : / '' ' ■

Italija prižada ne
grobti Ispanijos—'——

LONDONAS, liepoą, 30. —
Užsienio reikalu ministerio pa
dėjėjas viskontas Cranborne 
paskelbė atstovų bute| kad 
Italija atnaujino savo prižadą 
išlaikyti teritorialę Ispanijos 
neliečiamybę.

■ v ■'

kaina 
Chicagoj e liko pakelta po 1c 
ant kvortos ir pradedant nuo 
šiandie visos pieninės ims po 
13c už kvortą paprasto pieno, 
vieton buvusių 12c.

X

Naciai paėmė dar 
vieną katalikų

BERLYNAS, liepos 30. — 
Naciai, kurie laipsniškai vie
ną po kitos atėminėja katalikų 
ligonines, mokyklas ir kitas 
labdaringas įstaigas, dabar 
Waldbreitbacht, Reino provin
cijoj, atėmė didelę katalikų li
goninę ir'sanitariją, kurias ve
dė franciškonų vienuoliai.

PARYŽIUS, liepos 30.—žur
nalistė Magna de Fontagne, 
kuri peršovė buvusį Franci jos 
ambasadorių ' Ryme grafą 
Charles de Chambrun už- su
ardymą jos meiliškų santykių 
su Mussolini, liko nubausta 
100 frankų ($3.75)xSr nuteis
ta vieniems metams kalėjiman. 
Bet kalėjimo bausmė liko su
spenduota.

Lčiidžia 1 a k u n u i 
James Mattern skri

sti i Maskvą (J
WASHINGTON, liepos z 30.. 

— Prekybos departamentas da
vė sąlyginį leidimą garsiam la
kūnui James Mattern skristi 
iš Jungt. Valstijų į Maskvą 
per šiaurinį ašigalį, t.y. tuo 
pačiji keliu, kuriuos Rusijos 
lakūnai skrido iš Maskvos į 
Jun$t. Valstijas,

iBet kadangi jau nebėra lai
ko pasiruošti kelionei pirm at
eis nepalankus oras, Mattern 
sutiko atidėti skridimą iki pa
vasario.

, • i, '"'XX'

BALTIMORE, Md., liepos 30
— Pasažierinis pakraščių lai
vas City of Baltimore, plau
kęs iš Baltimore į Norfolk, 
Va., staigiai užsiliepsnojo už 
14 mylių nuo Baltimore ir už 
dviejų mylių nuo Chesapeakė 
įlankos kranto.

Gilumoj laivo kilusi ugnis 
nepaprastai greitai išsiplėtė ir 
už kelių minučių liepsnos ap
ėmė veik visą laivą.

ii

Nuo kranto matę kilusį gai
srą rezorto gyventojai atsisku
bino pagelbon savo valtimis ir 
veik visus buvusius laive žmo
nes išgelbėjo.

Nelaimėj žuvo tik du žmo
nės — vienas pasažierius ir 
vienas įgulos narys, taipjau 
dviejų žmonių pasigendama, b 
89 žmonės liko išgelbėti.

Dabar lėktuvai skraido virs 
įlankos ieškodami prapuolusių, 
tikėdamies juos rasti gyvus 
pluduriuojant, ar bent vilnių 
nešiojamus jų lavonus.

Laivas betgi nepaskendo. 
Tik visos medinės jo dalys li
ko sunaikintos, o pasiliko ge
ležiniai rėmai, kurie ir dabar 
pludunuoja.
- Dabar bandoma išpumpuoti 
iš laivo/ vandenį ir tada ban
dys nustatyti gaisro ‘ priežas
tį. Jau atvyko valdžios inspek
toriai tirti nelaimės priežastį. 
Savo tyrinėjimus daro ir lai
vo savininkai — Chesapeake 
Bay Line.

Laivo kapitonas* Charles O. 
Brooks yra linkęs kaltinti “sa
botažą”, nes gaisras išsiplėtė 
nepaprastu greitumu- ir buk 
pasažieriai girdėję eilę mažų 
eksplozijų.

Laive, buvo 93 žmonės — 
40 pasažierių ir 53 nariai įgu
los.

AMSTERDAM, liepos 30. —- 
Buvusi Ispanijos karalienė Vik
torija atvyko į Doorn 
kyti buvusį Vokietijos 
Wilhelm.

aplan- 
kaizerį

lieposHUNTSVILLE, Tex
30. — Ūkininkas George Pat- 
ton, 54 m., liko nužudytas 
elektros kėdėj už išžudymą sa
vo nuomininkų McGehee šei
mynos.

—— 4
Minn., liepos

Du CCC jaunuoliai li-
RED WING, 

30 
ko užmušti ir 8 sužeisti, tro- 
kui, kuriuo jie gryžo iš dar
bo, nusiritus į griovį.

FREDERICK, Md., liepos 30 
— Ūkininkas Charles Martin, 
58 m., nušovė dvi moteris, ku
rios jį buk apvogusios.. Tada 
sugryžęs namo jis pašaukė po- 
liciją ir pats nusišovė.

Žaibas užmušė
3 žmones

BRAZIL, Ind., liepos 30. — 
Trys žmonės liko užmušti ir 
ketvirtas sunkiai sužeistas žai
bui trenkus į vežimą, po ku
riuo jie buvo pasislėpę nuo au
dros.

HARLAN, Ky., liepos 30.— 
Čia suimtas Word Ayers, 42 
m., kuris yra įtarimas nužu7 
dęs savo 14 metų žmoną 
Myrtle.

LIEPOS IR 
RUGPIUČI© 
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ 
RAŠTINE
BUS UŽDARYTA

Pradedant su LIEPOS 4
• diena ir baigiant RUGPJŪ

ČIO 31 diena Naujienų 
Raštinė bus sekmadieniais 
UŽDARYTA.

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

TELEFONAS CANAL 8500

NAUJIENŲ
ADMINISTRACIJA.
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' Gntviakarių Nelaime
* Pi-įa Haktpd iri lęą^ing secą-ętanes 1 liaiotUU ||

J- well, maybe better lupk next 
įiiųę, įloe.

Tfyąt Doris Belus’s old flame 
WaftY alsą, pąjd ųs ą yisit on 

V * J Qould.it be that they
; J nught kiss and make ųp?

eTonight, “Pirmyn” Sum- That Mrs. Stephen’s famous 
męr , Formai, at Wedgewood "įM’-0
Hotel^ “Roof Garden”, 64th &• That Eouie Lapinskas and 
Woodlawit. 9:00 P. M. 75c per. Mary Johnson may come to a

aWe, and not “he”, wish certain agreement soon. Bet- 
to thąnK the chorus for show-‘^er hųrry Lo.ųįę, bęfore its 
ing approvąl of tĮię Valdyba’s toų late., .
choice of selecįjng “Raskey”| That the “3 Stooges” of 
and “Huey” to continue writ- movie ye pfcers when 
ing thią column. Now ąll we their ‘ slapstick comedy is 
have to do is to get into the compared to the slam-bang 
good graces of those who didį-1 obmedy oi our bass section 
n’t vote'for us. |at rehearsAls.

We, and our fifteen report- ' That those of you who are 
ers will be very busy from now planning to go see Niagara 
on. '

• Don’t forget to be down
to our Summer Formai at the

. IFalls would save money by 
n‘coming to one of our rehears-

als and watch our maestro
Wedgewood HptePon 64th and ^r’ StępK^ns, pęrspire.

at 9 o’clock. Dancfng į

. That Pirmyn intęųds to go 
to ythuąnia next year? 
haven’t you hęaręl that we

Qr,

pdnt house'have reheąrsaįs every week on

Woodlawn, today. Tickets are 
75c per person and the affair 
star 
will be inside of a
in the center of a very beauti- 
fid roof garden on the top of 
the hotel. Young and old are 
both very welcome. Cards and 
tables will be supplied to those 
of you who prefer to play 
cards. There are not very many 
tickets left, so 
get them now 
štili a chance.

don’t wait, būt 
while there is

of you know—
Pūkis* latest

>Hpw many
That Frank 

theme song is “Horses, Horses, 
Crazy over Horses ?

That Al Mickevičius is the 
first ‘ among us to turn into 
one of those candid camera 
fiends? Bewarel (Let’s lyneh 
him!) ’ ’

That for the past five yęars, 
AL Stupar has been continų- 
ally moaning about hovv ter- 
rible he feels? (Oh, am I §ick!) 
Could it be’ he is love-si^.? 
You jknow — he has been kdejj- 
ing steady company of Tate^— 
and it isn’t* a blonde•’ either.4 -

That Stash Rimkus scared 
the devil out of the basses 
once when she wore one of! 
those funny hats? (At least, 
it’s what SHE calls a hat.)

That Junior and “Bolero” 
Aleksa have stopped sizzeling? 
(For the time being anyway 
— What’s wrong Jr., don’t yoų 
know how to liold them?)

That Albina Trilik is afraid/ ♦ . 
to put vvorms on a hook when 
fishing? (Yeow!!!) •

That Pete Kitchas claims to 
be part Indian because of a: 
blood transfusion? (Ugh) In- 
cidentally, Pete, how about 
those twins — are they In- 
dians too?

That Johnny Decan, Brunp 
Beleckis, and Al Kuchin qyit 
chorus because of some gossip. 
(Oh, (iear me!)

That Al Kuchin has joined' 
the navy to see the vvorld or 
could it be the girls?

That Mrs. Stupar can scam- 
per along with the best ofl 
them when it comes to a foot! 
race? (Swish!)

That Amelia Razmus is štili 
getting herself engaged būt, as 
yet, hasn’t decided who or 
when it will be. (Come, come 
Amelia we KN0W you’re not 
bashful).

That there is a reward to 
the person who can preseųt 
and prove the identity of the 
“Singing Fool”. (Where, oh 
where can he be?) J

That Pete is now called 
“Fraidy Cat” by Albina for 
reasons unknown — now, what 
could he be afraid of? * —- 
We wonder.

That Joe Žukas usually call
ed “the fellow with the rubber 
legs” because of his dancing> 
is now back in good old Chi-j 
cago and we hear he is intend- 
ing to stay. Also, vve wonder' 
who he was looking for on; 
Friday? Anywą^, she mušt not 
have been there as he con- 
tinued looking for a long time

Friday evenings at 8? Any- 
way, 
now 
will 
next Friday and many Friday’ 
after that.

• Marriages to^ the right of 
them —
Engagements to the left 
of them — f . v.* . ' S t x < >
and into the vąhey of love 
rodė Chicago’s best 
uanian Chorus!

we have and since you" 
have heard about it wė 
expect to see you down

s

Lith-

Yęs, vCupid has been busy 
Uis arrows 

Ueen hilting victims ga-

Vaivą^ę Ijas beęn tfyę 
idę^t oųr choyųs for tbę 
pas| year ;
oųe of the įęą^ling secvętaries 
for many years. It is with 
greąt pjeąsvufe thaf pirmyn, 
saw this engagement take place 
and we, in the behalf of Pir
myn, wish them a world of 
hąppinessl

“Raskey * Hųęy”.

Lietuviai, Lenkai

Ke]|ly, Pat Nash nedalyvavę.

du tūkstančiai 12-toĄpi.ę 
war$p (Brightpn Parko) lietų-: 
vių, lęnkų ir airių trečiadienį 
susirgę pog HiM poųųtvy 
Clubę “Frąnli V-
ZintaKo’-’ pięvos, iškilmėnfis. 
Sv^Įąj susįriųto ąųmojęęfefni

around “Pirmyn”.
have
lore.

We
more
latest 
are
Mildą Baronas. At a recent re- Y1

sųspect there are many 
that will follovv, būt the 
to fall under his spęll

Anthony Vaivada

hearsal Stell Pūkis had the' 
honor of, announcing their en- 
ga^ementj.

Archer
■ Ar

V$W ^nksti rytų Hąlsted įr 
Archer avenue gatviakariai su
sidūrė prie tų dviejų gatvių 
kampo. Du žmonės buvo leng
vai sužeisti.

;■<*:<>-!

-’TTTg------ " .'■'Ig.'Žl -----
Kclias valandas pirm to, prie I 

fiearborų gatvių susi- 
gatyį^Mi^ a’ųtob^sas ir 

privatiškas automobilis. Tojel 
ųeįąimėje nukentėjo 18 Relei-1 
vių. Tarp sužeistųjų yra Sam Į 
Vizerjto, nuo 8132 So. Union 
avenue, ir George Phelan, au
tobuso š.oferįs, nuo 6734 South 

•Artesian avenue.

CRANE '
COAL COMPĄNY 
5332 So. Long Avė. 

Tel. * Republic 8402 .--------------------- -
(Screened) .....
SMULKESNES 

Toųas ...........

• MUdienis. .liep.os 31, 1937
T . ...It..

Ofisą TeL Boulevard 5913 .

DR. BERTASH
T56 West 35th St

Oor. of >85th and Halsted Sts.rei. nepuoiic o40z , __
POCAHONTAS Mine Run $7 40 OfisQ valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8 :?0 
(Screęned) .................. tonas į • Nedėliomis pagal sutartį- - 1 $7 I R Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TeL Kenwood 6107

Pralakite Vakacijas Indianoj!
PUIĘ VAŽIOS CEDAU LĄKE, IND 

Tik 40 mylių nuo Chicagps. Turim ęottąges ren- 
4on, taipgi hotelię kambarius. Ežeras, ląbai geros 

. ■ mąųdynČĘ. Geras žųvąvimas.
Atvąžiupkit. ir pirkit patys. Kąinps nebrangios.

B CEPAR BĘACH
. j. Stašaitį^, L^ke, RV ^Itp Cųok, Ind.
Dykai “l’icnic Grounds” piknikams ir išvažiavimams.

■m......     \t, i ------------------------- ---------------------------------------------------------------- ■ ...... . ...................

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom forničius, pianus ir 
visokių^ rakandus bei štorus 

arti ar toli.
8406 SOUTH I 6921 SOUTH 
HALSTED ST.I WESTERN AVĖ.

Yąrdę 3408 i1 Hemlock 5040

Ofiso Tek Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENU#
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vaL vakaro 
' Ręzidencija:
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

Valandos—9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutartį.

rengęjąms įplaukų apie $5,OOQ.
V- Ziutak, buvęs ąp- 

sk^įp teismo sękretoyįus, apr 
kaltintas, bet vėliau išteisin
tas ųž trukumus teismu 
goge, gyvena 12-tąine warde ir 
tebėra veiklus vietos demokra
tų organizacijoje. Kvietimai į 
iškilmes buvo išsiuntinėti ma
jorui Kelly, Cook apskričio de
mokratų bosui, Pat Nash, bet 
ųei vienas, nei kitas nędąly- 
vavo.

Svečiai iškilmėse praleido 
dieną golfupdanu, valgydami, 
šokdami ir diskusuodami 12-to 
wardo demokratų planus atei
čiai.

. Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR i

and ■ Pašauk mus , dėl dykai apskaitliavi- 
ių. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogų dengėjas.

Leonas Roofmg Co.
3750 WALLACE&TREIiT, 
<Tei. ųouLEVAĘUrW,

> ■. -v '._ Jk-., >

Padarykite Savo Skalbi
mą Lengvu Darbu

ĮSIGYKITE SKALBIMO MASINA

__

Pas mus rasite visų žymiųjų išdirbysčių mašinas, 
k. a. NORGE, MAYTAG, THOR, APEX, 

WESTINGHOUSĘ, A.B.C. ir kit.

Kainos
Nuo..

$49-50
W|f Aukštyn

Viskas Lengvais Išmokėjimais

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY 
2310 W. ROOSEVELT RO.ĄD

CHICAGO, ILL
J ■ » • *. ** ’ •

Tel. SEEley 8768

QUALITY Pilnas Šlakas

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Hęitilock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ąr ligoninėse, 
duodu massage 
electrię t r e at
meni ir magnę- 
tic blanjkets ir Ct. 
Moterims ir mer- 

I ginoms patari
mai dovanai.

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

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

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswidk 0597

Millworko, Wall Boards, Hbestos 
Gontų, Roof ing

VISKAS STATYBAI IR PATAISOM
Joks- orderis nėra permažas. Patarnavimas y^a musų 

užduotis? Musų statybos materiolo kiemas nusitęsia 
? i nuo 64th St. iki 65th St.

William Ory, Mgr.
6401 South Bell Avenue

Telęphone, Republic 7900

• • / . < ’ ' ’ • - T-* P *. Z ' ’ ■ ' ■ v, I J r <r - • u. , ________
1 • *' ' ' ' ,.L 1 7

nri—■■imi imi ■■mm 11     .....i m "■ i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIĄ IR DJDŽĮĄUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
1 DIENĄ ih naktį

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605=07 So. Hermitage Avė. 
4447' ■ įSoųth Fairfield Avenue

TeV LĄf;AYETTĘ 0727

T A -r į 1 'C4 koplyčios visose
1^3/ Čhicagos dąlyse

Klausykite mustj- 
10:00 vai. vakaro ’ ■ - ■ *

m

ADVOKATAI
' 4 •' V* *>. ' v ’ ’ ’ *

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Telefonas Boulevard 1310

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
, c pagal sutartį.

Miesto
Kamb.
Namu

Si.

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 SL
Tel. Boulevard 1401

Lietuyįų rądio programų Pirmadienio vakarais, 
fž W. H. F. ę. ątptįes (1420, K.) — Pranešejąs 

Į P. šaltimieras.

Laidotuvių Direktoriai* «

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telęphone: Boulevard 2800 

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

Telephope: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
' ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso Tel. CENTRAL 1824 

Namų Tel.—Hyde Park 3395

AKIŲ SPECIALISTAI

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė
Tel. , Lafayette 8016

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

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

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

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.

NARIAI
Čhicagos, į

Cicero
Lietuviu 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance
. Patarnavi-

V TURIME
F KOPLYČIAS 

z VISOSE MIESTO 
DALYSE.

DR? VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS /

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina*"akių įtempimą, kuris 

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

Phonę Boulevard 7589"

Kiti Lietu v jai Daktarai ,,,.,

Doctor Manikas 
PHYSĮCIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue
Tel. Viginia 1116 

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

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

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencįja 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

KITATAUČIAI

’ S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3,319 Lituanicą Avenue Phone Yards 1138

:■ J. LIULEVICIUS
4348 So. Califdrnia Avenue , Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
1410 South 49lh CouH Cicero Phone Cicero 2109

, P. J. RIDIKAS .
3354 So. Halsted Streęt________ Boulevard 4089

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

S. M. SKUDAS
718 West 18tli-i Street Phone Monroe 3377

ĖZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. ' ' Tel. Pullman 57Q3

■ ■ < .. iM>rn ■ winnnwi—i m n i.   iiMutoi.nmei»ii>i i h■

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Eašt' lOSth Street Tel. Pullman 1270

.—.I I r   ... , , . ................ ........................... .... . ........................ .................. ............ ......................... . . I I ...  * III...

JUOZAPAS EUDĘIKĮS IR TĖVAS
4704 So. AVestcrn Avė- Phone Virginia 0883

DR. G. SĘRNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yardsz 1829 .
• Pritaiko Akinius 
! Kreivas Akis 

Ištaiso.
Akinių DirbtuvėOfisas ir

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų
Draugijos.Nariai^  

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868 ,

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 Šo. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
/ 2-ros lubos 1 
CHICAGO, ILL.

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

Garsinkite^ Naujienose

Qould.it


> ( NAUJIENOS, Chicago, III
- well, maybe better luęk next 

įloe.
Tliąt Doris Belus’s ol^ flame 

Watty also, PfiH Os £ Visit on 
__  pTiday. Qoųl4. it be thąt they 

------- - r.?.. . j J naight kiss and make ųp?
♦ Tonight, “Pirmyn” 8um-‘- Mrk Stephen’s famous 

mer .Formai, at Wedgewood riosb 'word is' ‘TEK’ ” 
Hotel, “Borf Garden”, 64th &, That Louie Lapinskas and 
Woodlawn. 9:00 P. M. 75c per. jflary Johnson may come to a

PIRMY*

«We, and ęo| The”, wish ce^in agręemęht soon. Bet- 
to t ha n k the chorus for show-!^r hurrV Louie. befor« ita 
ing approval ęf the Valdyba’s ^99
choice of seleeting “Raskey” į That the “3 Stooges”' of 
and “Huey” to continue writ-movie are pfcęrs when 
ing this column. Now ąll we their “slapstick” comedy is 
have to do is to get into the‘c°mPared to the “slam-bang” 
good graces of those who did- cbmedy °i our Lass section 
n’t vote for us. !at rehearsAls.

We, and our fifteen report- ' That those of you who are 
ers will be very busy from now planning to go see Niagara

> IFalls would save money by 
nl coming to one of our rehears-

Vaiyąt^ has 
ident of oųr 
Kąst year Mįl$ą hąs b,eęn 
oųe the jeąęling secpętaries 
for many years. It is with 
greąt pjeasųre that pirinyn 
saw this engagement take place 
and we, in the behalf of Pir
myn, wish them a world of 
hąppiness; <

“Raskey Huęy”.

Lietuviai, Lenkai 
Frank Y. Zintako

. ....'I, T
Gatviakarių Nelaimė 
Frie Paistei! jr 
Archer

Vą^ar Anksti rytų Hųlsted įr 
Archer avenue gatviaka'riai su
sidūrė prie tų dviejų gatvių 
kampo. Du žmonės buvo leng
vai sužeisti.

’TaT

šeštadienis. .liepos 31, 193? >

on.
^Don’t forget to be down 

to our Summer Formai at the 
Wedgewaod Hotel on 64th Anęl 
Woodlawn,' today. Tickets are 
75c per person. and the affair 
starts at 9 o’clock. Dancfng

als and watch our maestro, 
Mr. Stęphęns, pęrspire.

, Tbat Pirmyn intęųds to go 
to ĮJthuąnia next year? Or, 
hąvęn’t y o u* hęaręl that we

Kelly, Pat Nash nedalyvavę.

ęUAUTY 
IHILLOTORKį 

. .. — — - — —mLiĮĮTMiTr.-*.

will be inside of a pdnt housel haye reheąrsals svety week on
in the center of a very beauti- 
ftd roof garden on the top of 
the hotel. Young and old are 
both very welcome. Cards and 
tables will be supplied to those 
of you who prefer to play 
cards. There are not very many 
tickets left, so 
get them now 
štili a chance.

don’t wait, būt 
vvhile there is

of you know—
Plikis’ latest

>How many
That Frank 

theme song is “Horses, Horses, 
Crazy over Horses?

That Al Mickevičius is the 
first' among us to turo into 
one of those candid camera 
fiends? Bewarel (Let’s lynch 
him!)

That for the past five years, 
Al. Stupar has been ęontinų- 
ally moaning about how ter- 
rible he feels? (Oh, am I siek!) 
Could it be’ he is love-si^.? 
You know — he has been kdejj- 
ing gteady company of'late^ — 
and it isn’f a blonde ' either/ ■'

That Stash Rimkus scared 
the devil out of the basses 
once when she wore one of 
those funny hats? (At least, 
it’s wbat SHE calls a hat.)

That Junior and “Bolero” 
Aleksa have stopped sizzeling? 
(For the . time being anyway 
— What’s wrong Jr., don’t you 
know how to hold them?)

That Albina, Trilik is afraid 
to put wormfe on a hook when 
fishing? (Yeow!!!) •

That Pete Kitchas claims to 
be part Indian because of a 
blood transfusion? (Ugh) In- 
cidentally, Pete, how about 
those twins — are they In
diana too?

That Johnny Decan, Brunę 
Beleckis, and Al Kuchin qųit 
chorus because of some gossip. 
(Oh, dear me!)

That Al Kuchin has joined 
the navy to see the world or 
could it be the girls?

That Mrs. Stupar can scam- 
per along with the best of 
them when it comes to a foot 
race? (Swish!)

That Amelia Razmus is štili 
getting herself engaged būt, as 
yet, hasn’t decided who or 
vvhen it will be. (Come, come 
Amelia we KN0W you’re not 
bashful). ' ■ •

That there, is a reward to 
the person whę caų present 
and prove the identity of the 
“Singing Fool”. (Where, oh 
where can he be?) "

That Pete is now called 
“Fraidy Cat” by Albina for 
reasons unknown — now, what’ 
could he be afraid of? * — 
We wonder.

That Joe Žukas usually ęall- 
ed ‘‘the fellow with the rubber 
legs” because of his dancing* 
is now back in good old Chi-į 
cago and we hear he is intend- 
ing to stay. Also, we wonder' 
who he was looking for on; 
Friday? Anyway, she mušt not 
have been there as he con- 
tinued looking. for a long time

Friday evenings at 8? Any- 
way, 
now 
will 
next 
after that.

• Marriages to the right of 
them — 
Engagements to the left 
of them — 
and intę the vąlley of love 
rodė Chicago’s best Lith- 
uanian Chorus!

Yęs, vCupid has been 
around “Pirmyn”. .Uis arrows 
have 
loife.

We 
more 
latest 
are ______ ______ ......
Mildą Baronas. At a recent re-l.'Į11 
hearsal Stell Pųkis had the Į 
honor of. announcing their en- 
ga^ement.. .

.Ai. ______ •__

we have and since you 
have heard about it we 
expect to see you down 
Friday and many Friday’s

busy

been hitting vietinis ga-

Ąpię du tukstąnčiąi 12-to 
war^ę (Prįghtojų Parkų) lietu
vių, lęnfcų ir airių trečiądieųį 
suąųąi^U- Q°g Hilį 

Iciube mėtinėms “Frank V. 
Zintako” 1) ienos iškilmėms. 
Svęčuu sų^vįųįę, ^uiųohę4wį 
po $2.^(1 fe?

rengęįą^ aPie fO™
Frąą^ V-. Zintak, buvęs ąp- 

skrięip teismo sekretorius, ap
kaltintas, bet vėliau išteisin
tas už trukumus teisinę kny
gose, gyvena 12-tąme warde ir 
tebėra veiklus vietos demokra- 

. tų organizacijoje. Kvietimai į 
iškilmes buvo išsiuntinėti ma
jorui Kelly, Cook apskričio de
mokratų bosui, Pat Nash, bet 
ęei vienas, nei kitas nędąly- 
vavo.

Svečiai iškilmėse praleido 
dieną golfuodaiųi, valgydami, 
šokdami ir diskusuodami 12-to 

' wardo demokratų planus atei
čiai. .

suspect there are many 
that win. follow, būt the 
to fall under his spell

Anthony Vaivada

. Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

36 Tok ir Dearborn gatvių susi- 
gąįviakąvią, 'ą\itokWSJĮS ir 

privatiškas automobilis. Toje 
ųeląimeje nukentėjo 1$ kelei
vių. Tarp sužeistųjų yra Sam 
Yizerjto, nuo 8132 So. Union 
avenue, ir George Phelan, au
tobuso š.oferis, nuo 6734 South 
Artesian avenue.

Judw>ji
PUIK GRAŽIOS CEDAR RĄK®/ INO 

Tik ,40 iųylių nuo Chicagęs. Tupm ęęttąges ren- 
taipgi hotęlip k^harius. Ežeras, ląbai geros 

maudynės. Geras žųvavimas.
A(tąžiuękit h PĄhvkit patys. Kainos nerangios.

CEPAR BEACH HQTĘĘ
J. Stašaiti^, Cedąr Lsikę> Ią4*> ĘL 41 tę ęook, Ind.

CRANE I
COAL COMPĄNY 
5332 So. Long Avė, 

Tel.1 Republic 8402
POCĄHONTAS Mine Run $7.40
SMULKESNĖS............ tonas. Ig Rez. 4/910* SO. MIČHIGAN, BLVD.

To^as . ....................  TeL Kenwood 5107

Ofisą TeL Boulevard W13

756 West 35th St.
Oor. of 35th and Halsted Sts.

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:30 
, Nedaliomis ' pagal sutarti

“■ - ' irinriTri a wt

Tek Kenwood 5107’

Victor Bagdonas
2 Ofisai

forničius, pianus ir

arti ar toli.

Parkraustom 
visokius rakandus bei štįorus 

arti ar toli.
3406 SOŲT& I 6921 SOUTH
HALSTED st. WESTERN AVĖ 

Yąrds 3408 I Hemlock 5040..... ' . .... ........ . ...M . ............

Ofiso Tek Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENU^
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—-8 vaL vakaro 
Rezidencija:

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

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physięal Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
Ilęrftlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ąr ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrię t re a t- 
ment ir magnę- 
tic blapkets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

DR. I. E. MAKARAS
10758 S. Mięhigan Avė 

ROSĖLAND—CHICAGO, ILL. 
Tel. PULLMAN 1193-8277

• • i .

. 1 . -

„,N-. <. :-U .••• • •. ■ ’ -J

i Pilnas Šlakas
A. Montvid, M. D

West Town State Bank Bldg. 
24Q0 VEST MADISON STREET.

Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Seeley 7330

Namų telefonas Brunswick 0597

Miliworko, Wall Boards, Asbestas 
Gontą, Roofing '

VISKAS STATYBAI IR PATAISOM 
Joks orderis nėra permažas. Patarnavimas yra musų 

užduotis/’Mustį statybos materiolo kiemas nusitęsia 
vhuo 64th St. iki 65th St.

0. M. Zeis Lumber Co.
Williąni Ory, INfgr.

6401 South Bell Avenue
Telephone, Republic 7900

ADVOKATAI, , | * ' » t

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310 i \ V v *
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

, c pagal sutartį.

JOSEPH 1GŽISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Telęphone: Boulevard 2800 

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

Telęphojne: Republic 9723

st.

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė 
Tel. Lafayette 8016

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

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

Ofiso Tek: Boulevard 7820
Namų Tek: Rrospect 1930

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIĄ Iii DUŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

ANfBULANCE
■ DIĘNĄ IR NAKTĮ

Visi Telefoną! YARDS 1741-1742 
4605-^7 Hermitage Avė. 
4447>''South Fąirfield Avenue

Tol. LAPAYETTE 0727 '

and ! Pašauk mus , Uėl dykai apskaitliavi- 
ų. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogų dengėjas.

Leonas Roofing Co.
3750 WALLACE ėTREBSL 
,,Tel. BOULEVARU,W., Į

$dq.5o
wjf Aukštyn

Viskas Lengvais Išmokėjimais

Tel. SEEley 8768

N,

flas^

CHICAGO, ILL

EZERSKIS IR SUNŪS
10734 S. Michigąn Avė. ' Tel. Pųllman 5703.

■L______ __ ___
m
:iV-

> S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

TURIME
KOPLYČIAS 

’z VISOSE MIESTO
DALYSE.

Phone Boulevard 4139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515

Yards 1139S. P. MAŽEIKA
3,319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

J.- MULEVIČIUS

........—■. 1 ..... ■ !............................... - l'l !.l ■

Padarykite Savo Skalbi 
mą Lengvu Darbu

ĮSIGYKITE SKALBIMO MAŠINA

Pas mus rasite visų žymiųjų išdirbysčių mašinas, 
k. a. NORGE, MAYTAG, THOR, APEX, 

WESTINGHOUSĘ, A.B.C. ir kit.

Kainos
Nuo..

ROOSEVEL 
FURNITURE COMPANY 
2310 W. ROOSEVELT ROAD

vi ’ ’ v. ’ •...... ■' 1 4 koplyčios visose
* J- Chicagos dalyse

KL. JURGELIONIS
' ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tek Yards 2510
’ / • ’y » Tf 'r ' ’•

ADVOKATAS
7 So, Dearborn St.

Room 1230
Ofiso Tek CENTRAL 1824 

Namų Tęk—Hyde Park 3395

AKIŲ SPECIALISTAI

Klausykite musų Lietuvių rądio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. vakaro iš W. H. F. ę, stoties (1420, K.) — Pranešėjąs 

P. šAL’Į’IMIERAŠ. OPT

Doctor Manikas.
PHYSĮCIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
Tek Viginia 1116 

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

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

Ląidotuvįy Diręktoriąi
NARIAI

Chicągos
Cicero , 

Lietuvių
Laidotuvių ’
Direktorių
Asociacijos

4348 S o. CalifcJrnia Avenue 
f« ■ . ,1, . •

3307 Lituanica Aveųue

Phone Boulevard 7042

• DEN1ISTAS
4645 So.' Ashland Avė.-

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

Ąinbuląnce
L Patarnavi

mas Dieną
ir Naktį

Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS

A. PETKUS
1410 South 49th Coukt

3354 So. Halsted Streęt

Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
Boulevard 4089

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

SKYRIUS; 42-44' East 108th Street Tel. Pulltnąn 1270

JUOZAPAS EUDĘIKIS IR TĘVAS
4704 So. Western Avė. Phone Virginia 0883

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina "akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvęs skajidėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotų- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregvstę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsį- 
fikimuoįse egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
kląidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutarti.
Dąugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos p.igiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av. 

Phonę Boulevard 7589'

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

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335. So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards/ 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Krdivas Akis 
Ištaiso.

Akinių DirbtuvėOfisas ir
756 West 35th St. 

kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutarti.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS .

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR / DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedek pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue 

Telefonas Republic 7868 ,

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 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Phonę Hemlock 2061
DĘ. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

Tele/onas Yards 0994 f

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND A VE.

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

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

Garsinkitės Naujienose



nuo

Madni AkiniaiCook

nuo 1 iki 20 metų

Važiuokit Su Mumis
Džiunko Pedlioriai

G ARSINKITĖS “NAUJIENOSE

WCFL 
WAAF 
WHFC

AUROLEK Stiklais
ARBA TOLUMUI

PROGRESS PROGRAMAS 
Iš STOTIES WGES.

Perdavė Povilaitį 
Kriminaliam 
Teismui

BUDRIKO
RAKANDU 

KRAUTUVĖ
pasiūlo jums šias
moderniškas skal
byklas po

kraujais pasriuvusius ku- 
Tuomet gal sumažėtų jų 
būti banditais...”

u Justinu 
darbščiausiu

2430 
tris suau-

Vičnas
Užlaik
vvaukee avenue. Ginčas kilo 
tarp Prokopo ir Mosinskio, bet 
kulka, taikyta Prokopūi, kliudė 
Zahąreką.

Nušovė Žmogų 
Alinėje

WHITE LINOLEUM VARNIS'
SUGRĄŽINA SPALVĄ JŪSŲ NUBLUKUSIAM, NUDĖVĖTAM 

LINOLEUM. PADARO LENGVĄ NUVALYTI , 
------ REIKALAUKIT BŪTINAI PILSEN BRAND ------

BUbRIKO PROGRAMAS 
WCFL • .

Mes išmokam be jokio 
ir Liepos mėn.

Kartu pasl.inkiminsim ir
Parpksim---- •

Chuski gyvena ties 5136 
Carpenter Street. Jis jau sėdė
jo Pontiac kalėjime už panašų 
prasižengimą. šis Povilaičio 
prasižengimas yra pirmas. Abu 
berniukai prisipažino.

baisi 
• r 

lavoninę dvide

aukščiau, mo 
kant po $1.00 Į 

savaitę.

Per Lietuvio Rankąs—
100 Lavonų Į Menesį

ATNAUJINKIT SAVO LINOLEUM 
WITH

Frank Mosinški; kuris 
alinę ties 1630 Mil- 
avenue

Steporio Prokopo alinėje, 
1553 Milwaukee avenue,* vakar 
anksti rytą buvo nušautas Theo- 
dore Zaharek, 49^ nuo 1141 N. 
Damen avenue. šūvį paleido

Rašo Stasys Pieža
Susipažinkite 

Krutkevičiu 
graborium Chicagoj e. šis lietu
vis palaidoja nuo šešių iki sep
tynių šimtų kūnų per mėnesį 
laiko, tikėsite, ar ne. Jis yra 
direkto?ius Cook County lavo
ninės (Morgue), kurioje dirba 
jau per dvidešimts tris metus.

Na, ir teisybė tas musų po
sakis, “kur tų lietuvių nėra!” 
štai, ir Cook County lavoninėje 
randame lietuvį už direktorių!

Apie p. Krutkevičiaus lietu
vybę nėra nei abejonės, nes jis 
kalba’ lietuviškai labai gerai. 
Jis ir svetimtaučius, kurie turi 
reikalo lavoninėje, pasveikina 
lietuvių kalba. Teko man girdė
ti aną dieną, kaip jis lietuviš
kai pasveikino vieną juoduką.

Gimęs Markūnų kaime, Vil
niaus gubernijoj (dabar po Lie
tuvos vėliava), p. Krutkevičius 
atvyko Amerikon 1900 metais 
ir apsigyveno Pennsylvanijos 
kalnuose, kur pradėjo dirbti 
mainose. Jis yra’ 54 metų am
žiaus.

“Teisybė, banditai 
pas mane — bet jie jau 
kūnai...”

Berniukų teismo teisėjas 
Lambert K. Hayes vakar per
davė 19 metų lietuvį Juozą Po
vilaitį kriminalio teismo juris
dikcijom

Povilaitis, kuris gyvena 
4328 S. Paulina Street, bus 
siamas kartu su 19 metų 
mund Chuski, už užpuolimą* 16 
metų mergaitės prie Davis Par
ko, Town of Lake. Užpultoji 
mergaitė buvo Helen Byszew- 
ski, .nuo 5159 Wolcott Street./

Po kiek metų atvyko Chica- 
gon, kur pradėjo dirbti gatve- 
karių kompanijai už motormo- 
ną. Karo metu tarnavo Dėdės 
Šamo armijoj per tris "metus.

Chicagoj jis įsimylėjo, apsi- 
vesdamas su gražia lenkaite, 
Adele Lesnesvskaite. Jiems' su
teikė šliubą a. a. kun. Luko
šius, klebonas šv. Mykolo lie
tuvių katalikų bažnyčioj 1911 
metais. Dabar ponas Krutkevi- 
čiai gyvena po antrašu 
Kildare avė. ir turi 
gusius vaikus.

Pirmoji naktis
Patekus 

šimts tris metus atgal,, jam iš 
pradžios buvo baisu dirbti. Pa
klausykite ką šis lietuvis, žy
miausias Chicagoj graborius, 
apie tą pasakė:

“Iš tikrųjų, broliai, pirmos 
dienos lavoninėje buvo labai 
keistos. Parėjus iš darbo pir
mą naktį lavonai vaidinosi... 
šiurpuliai... O dabar tai niekis. 
Rodos, taip dirbu, kaip mėsi
ninkas Stock Varduose.”

Jis pasakė šiam rašytojui, 
kad per Cook County lavoninę 
(Morgue) ir per jo rankas į 
mėnesį pereina beveik septyni 
šimtai kūnų.

Kūnai yra laikomi skiepe, 
šaldytuvuose. Jie čia išbūna vi
są mėnesį laiko, kol kas atsi
randa atsiimti kūną. Jei niekas 
nepaima, tai kūnai būna palai
doti “Potter’s Field”, Oak Fo- 
reste.

Kūnai į Cook County lavoni
nę ' suplaukia iš Cook County 
ligonbučio, taipgi nuo gatvių. 
Daug kūnų yra sušaudytų ban
ditų. Juos čia išlaiko iki in- 
kvesto bei koronerio ištyrinėji
mo. Nors p. Krutkevičius nety
rinėja mirčių priežasčių, bet jis 
turi galią koronerio pagelbinin-

IŠBANDYKIT MUS SEKAMAM ANGLIES ORDERIUI — JUS 
STEBĖSITĖS JOS GERUMU.

MES VERČIAMĖS TIK GEROS KOKYBĖS ANGLIMI

DUDECK COAL COMPANY
WHOLESALE IR RETAIL DYLERIAI

ANGLIES IR KOKSO
Kiemas: kampas 38th St. ir California Avė

Tel. Virginia 2828

3206 M 63rd St. Near Kėdžhr'Ave.
Atdara Antradieni, Ketvirtadieni, Šeštadienį iki- 9 vai. vak, 

/ Krautuves Daugely Didžiųjų Miestų

atsilanko 
šalti

įvačerausko 
kurortas yra arta* 
Michigan ežero 
graži-tinkama vieta

Del aiškumo ar vietos 
rašyk arba važiuok 

Peter Kace r 
Lake 5hore 
County Road 
Beverly Shores,

. Indiana .

BUDKRIO PROGRAMA:
970 Kil., nuo 7:30 vai. vak. Nedėliomis.
920 Kil., Panedėliais ir PėtnyČiomis nuo 5 y ai. vak 
1420 Kil., Ketvergais nuo 7 iki 8 vai. vakare.

Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

Nida Laboratories
A. G. KARTANAS, Sav.

2555 West 69th Street, Chicago
Telefonas Hemlock 0318

'ACČBa 
| ARTISTv A 
iPAJNTERj.,^

akimis per akiniu^, Krutkevi- 
čius atsakė:

“Broleli, dėkui Dievui, kad 
visai mažAi. Sakyčiau, kad tai 
išimtis pamatyti lavoną lietu
vio bandito šioje lavoninėje. 
Mažai lietuvių banditų tėra. O 
iš visų kūnų, kurie čia paten
ka per mėnesį, tik penktas pro
centas yra lietuvių.”

Užsidegęs šio rašytojo ciga- 
retą, jis dar pridūrė:

“žinai, butų labai gera, kad 
jaunimas, sublogėjęs jaunimas, 
kuris turi šiokias-tokias preten
zijas būti Dillingeriais, atsilan
kytų ir pamatytų jų kulkų pil
nus, 
nūs.
noras

kos, svarbių ir įdomių prane
šimų, d ypatingai gerų žinių 
iš Progress Krautuvės * preky
bos ir apie didį rugsėjo mėne
sio išpardavimą. Patartina/ vi
siems pasiklaušyti.

Kiekvieną sekmadienį 
7:30 iki 8 vai. vakare, <enka 
gėrėtis iš galingos WCFL ra- 
dio stoties puikiu -radio pro
gramų, kuris yra duodamas lė
šomis Jos. F. Budriko.

Tad ir šį sekmadienį girdė
site gražių muzikalių kurinių, 
kuriuos pildys Budriko simfo
nine radio orkestrą, taipgi gra
žių dainų. Neužmirškite pasi
klausyti. .

Beje, teko nugirsti, kad per 
visą ateinančią savaitę Budri
ko naujoj Furniture , Mart 
krautuvėje,/- 3409 So. Halsted 
St. ir didžiojoj krautuvėj, 3417 t •»’
So. Halsted St. bus duodamos 
brangios dovanos.. su kiekvie
nu pirkiniu rakandų, pečių, 
plaunamų mašinų, refrigerator 
rių ir radio. Taipgi viskas par
duodama didele nuolaida, nu
pigintomis kainomis.

į Kaimynas.
* k \ ' • V

SONOTONE Air condition6d 
66 E. Van Buren Vidudien’s iki

- vidunakčio 
25c iki 2 P.M.

“ A n n.a ’
Nustebinantis atidengimas šnipų 

Sovietų Rusijoj 
“F0RWARD”

Išimtinai Vėliausios ISPANIJOS 
ŽINIOS — iš karoi lauko 

Loyalistinėje Ispanijoje

Apie p. Krutkevičiu p. 
ton Smith, prezideritas 
County board, pasakė: »

“Tai teisingas žmogus. Savo 
pareigas atlieka tinkamiausiai. 
Galiiųe p. Krutkevičiu pasidi
džiuoti !” <

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

Didelė Dėžė Tik už 50 centu

Kiekvienas kūnas, kuris išei
na iš Cook County lavoninės, 
turi gauti p. KrutkeviČia’us “O. 
K.” Tokiu budu p. Krutkevičius 
žino ir kiekvieną Chicagos lie
tuvį graborių, ypač labai gerai 
pažįsta Joną Eudeikį, 4608 So. 
Hermitage avė.

Per dvidešimts tris metus p. 
Krutkevičius matė beveik kiek
vieno nušauto šių dienų bandi
to kūną. Per jo rankas perėjo 
“baisusis” Dillingeris, “Baby 
Face” Nelson, “Valentine Day 
Massacre” užmuštieji, ir taip 
toliaus.

šis rašytojas užklausė:
“Nėra lietuvių banditų”

“Ar daug lietuvių banditų 
kūnų gauni?”

Pažiūrėjęs savo juodomis

Šį nedėldienį, t.y. rytoj, li
tą valandą prieš piet, iš sto
ties WGES, 1360 kilocycles, 
turėsite progos pąsiklairsyti 
gražaus ir įdomaus lietuviško 
radio programų, kurio leidimu 
rūpinasi Progress Rakandų 
Krautuvė, 3224 South Halsted 
Street.

Kaip visuomet, šie prograr 
mai pasižymi gerais talentais. 
Rytoj girdėsite žymius daini
ninkus ir dainininkes, Naujos 
Gadynės choro narius, po va7 
dovyste Jurgio Steponavičiaus, 
kurie sttdainudš rinktinas dai
neles, į—

Taipgi dalyvaus advokatas 
K. Gugis; bus smagios muzi-

Standard radarai Savings & Loan Association 
OF CHICAGO

2324 South Leavitt Street, kampas 23rd Place
JUSTIN MACKIEWICH, Preaidenh HELEN KUCHINSKAS. Secretary. 1

—KUR BEGI?
—PAS LIBERTY TAILORS!

■ , ■ . ■

Jūsų rubus mes išvalom, sutaisom ir išprosinam 
už prieinamą kaiųą.> '

Taipgi valom ir taisom Furkotus.

LIBERTY TAILORS
F. SAKALAUSKAS, sav.

3212 So. Halsted Street, Victory 1308

Su Garsiaisiais
SKAITYMUI, SIUVIMUI

Pavargusiom Akim
Užbaigti su Vltra-Mokslišku Išekzaminavimu... pas Winner’s Tiktai! 

Padirbti musų pačių Laboratorijoj—Parduodami musų pačių 
Krautuvėse—Jus Sutaupot Skirtumą

APDRAUDOS CERTIFIKATAS DYKAI
Išduodama su kiekviena Winner akinių parduota pora, 

užtikrinant jūsų pilniausią pasitenkinimą
Pasitarkit su mitkų Valstijoj Registruotais Regėjimo Specialistais, 
išėjusiais Pripažintas Kolegijas... Joks keisas nėra Persunkus.... Mes 
specializuojamos Sunkiai-Pritaikomuose keisuose. Prisidėkit prie eilių 

r ' Tūkstančių dėkingų klijentų visoj šaly
LIBERALĖS KREDITO SĄLYGOS 

Vadovybę* D-ro Albert Earl Winner, O.D., D. O. S._____

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

■n jTVk Ak a "U Dėlko Patartina1O Atsakymų “usr
' ’ ' " ’ į* ‘ . L- j ’’ . ’' ' "j’.' ;• ’ .

, 1 STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO: 
Išmokam 4%

2. Kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki $5000,00
3- Gryna Lietuvių įstaiga

- 4. U. S. Government priežiūra
. 5. Nereikia laukt 2 arba 3 metus gauti

nurokavimo kas 6 mėnesiai, Sausio “
6. Nėra Saugesnės įstaigos
7 Padėti pinigai niekados negali žūti
8* Represija Begali pakenkti >
9. Reikalaudamas padėtus pinigus gali atsiimti

10* Skolinant pinigus ant saugių pirmų morgičių

Mes ieškom gerų, pastovių Džiunko Pedliorių, kurie nori susitarti su 
gaivia įstaiga, siūlančia geriausias kainas už visas popieros stako 
rųšis ir norinčia padaryt metam kontraktus, paremtus marketu, ir 

imti popierą VISĄ LAIKĄ, nežiūrint aplinkybių.
KAINOS PEbLIORIAM:

Miašyta popiera ..................$ 6.00 tonui ir aukščiau
Laikraščiai ............. .... . $ 7.00 tonui
Corrugated  ........................ $10.00 tonui
Maišytos knygos ....... .......  $13.00 tonui ”

Viršuj paduotos kainos ima veikti tuojau. Mes taipgi padedam sufi* 
nansuoti bizni kiekvienam norinčiam'" atidaryti junk ahop ir picker 
shop. Mes apsaugosim pikerių šapas, norinčias tvąrkyti pedliorius. 

ĮRENGIMAI GREITAM IŠKROVIMUI.

Thomas Paper Stock Co.
841 West 22nd Street

- Tel. Seeley 7565

. .UUiHiŲĮlji

Gausite gražią dovaną pirkdami dabar

Jos-F-Budrik,!^ 
3417—21 SO. HALSTED ST. 1
3409—11 SO. HALSTED ST.

• Tel. Boulevard 7010

Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?
JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA ------
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA ------
JEI VIDURIAI NEVIRŠKINA ----- /

JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA,------

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

NAUJIENŲ PIKNIKAM
NedSlioj, RUGPIUČIO 8 DIENĄ, 1937 

^įfh. SUNSET PARK
iiv) Prie 135th ir Archer

WINNER OPTICAL CO

KACCRA1I5KA5
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.The Lithuanian Ne\vt Pub. Co., Ine
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" Tdephone CANai 8500

’i SubseripHoh Itate&i
$«.oo per year in Canadd
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fentered ad Ifecofld dlass Malter 
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Natijifertbs eitiA kasdlėii* ^skiriant
sekmadienius. Leidžia Naujienų ben
drovė. 8* Italsted ŠU Chieągo* 
Iii. Telefonas Ganai 8500.

Mussolinio “žygis”
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UMkythtt kaltui
Chicagoje paštus

Metajns •$8,00
Pusei metų .............      4,00
Trims mčhėsiathš &, 00
Dviem ntenesiams ___ OO
Viėndrh hiėfie&idi .................. *75

Chicagdf pef ižnfeftibtojus:
Viena kopija'......................* 3e
Savaitei 18d
Mėnesiui *h.h..... *l5<i

Suvienytose Valstijose, ne ChRagtij, 
palių:

Metams .'......$5,00
Pusei metų
Trims nąčnesiams    ........ L50
Dviem menesiams ...... ąuūu........ LO0
Vienam menesiui ........ »75

LietuVbje ir kitttt užsieniuose

Metams
Pusei metų
Trims menesiams
Pinigus rfeikįa siųsti pašto Mottey 

Orderiu kartu, su užsakymu.

. (Atpiginta)

Italijos fašistai paskleidė pasaką^ kad drąsus jWd* 
marškinių “maršavįmas į Romą” privertė karalių Vik
torą Emanuelį pavesti valdžią Mussoliniui. šitos pasa
kos netikrumas jau seniai buvo spaudoje įrodytas* Bet 
dar kartą ją sukritikavo Londono “Daily Herald” ko
respondentas, Giovanni Giglio, kurį fašistų valdžia iš* 
trėmė iš Romos už tai, kad jisai pranešdavo savo laik* 
raščiui tiesą apie tai, kas dedasi fašistiškoje Italijoje.

Giovanni Giglio parašė knygą ((“The Triumph of 
Barabbas”) apie perversmą Italijoje* Jisai sako, kad 
karalius Viktoras Emanuelis nebuvo juodmarškinių prk 
verstas paskirti MusSolinį Italijos premjeru, bet pats 
savo noru padėjo juodmarškinių Viršilai, pasigrobti vai* 
džią į savo nagus ir sunaikinti konstitucinę tvarką Ita*

ij V fY,,‘llriili.il

tos partijos teiSeš. Todėl vals
tijos sekretorių Flynn padarė 
patvarkymą, kad toliau s komu
nistų partijos kandidatai nebe
bus dedamii* j oficialius balotus.

Dabar komunistai padavė 
apeliacijos skundą. “N. Gady
nė” rašo:

"‘Jei ir apeliacijų teismas 
nuspręs naudai valstijos sek- 
retoriaUs, taL komunistų par
tija mTurės savo kandidatų 
sąrašo.”

ŽADA PROTESTUOTI _ 
“JEI”■

ii.

SSSR gyvanimo n atikSti n urnai 
Ir Europos porgmomi 

' ' ’ I . A * : ‘ • • . . • C • f / ' ‘ ‘ *
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Šeštadienis, liepos 31, 1937
'muai

Tariamas “maršavimas į Romą” buvo-ne sukilimas^ 
bet visai rami kelionė traukiniu, kuri niekuomet nebu- 
tų galėjusi įvykti) jeigu karalius nebūtų rėmęs fašistų*

Spalių mėnesio 27 d. 1922 m. Italijos ministerių ka
binėtas savo posėdyje nutarė paskelbti karo stovį ir 
numalšinti fašistų gaujas, kurios siautė įvairiose vieto- 
se, keldamos riaušes ir užpuldinėdamos ramius gyvento*- 
jus. Kitą rytą premjeras Facta nunešė karaliui pasira*- 
šyti kabineto dekretą. Bet karalius- atsisakė.

Spalių m. 29 d. Viktoras Emanuelis pasiuntė tele
gramą Mussoliniui^jįuido partija turėjo tik 35 atstovus 
parlamente, susidedančiam iš 525 narių, * ir pasiūlė jam 
ministerio pirmininko vietą.

Tik kai Benito Mtissolini gavo karaliaus telegramą, 
tai jisai pradėjo “marguoti i Romą” —- miegamajam 
traukinio vagone iš Milano*

Šitaip įvyko ta garsioji fašistų “revoliucija”..
Musšolinib gaujoms virtus valdančiąja “partija”, ki

lo aštrus krizis valdžioje, nes juodmarškinių banditai 
užmušė socialistų atstovą Matteoti. Dokumentai, aiškiai 
įrodą valdžios kaltę dėl šitos žmogžudystės, buvo pri
statyti karaliui. Net dalis ministerių buvo pasipiktinę 
tokiu žiauriu fašistų darbu. Bet karalius parėmė Mus* 
solinį ir jo diktatūra buvo išgelbėta.

Taigi ne tik Mussolinio, bet ir “Dievo pateptinlo” 
rankos yra suterštos nekaltų žmonių krauju. Kai Itali“ 
jos liaudis išsities ir nubrauks nuo savo sprando fašis
tiškas erkes, tai nebus pasigailėjimo ir karališkam BO* 
stuk

Savo, knygoje Giovanni Giglio sako, kad fašistų val» 
džia laikosi banditų priemonėmis.

Apžvalga
-Tr.>atfjį

ISPANAS RAGINA
TAIKINTIS

Londono laikraštis “Times” 
įdėjo žymaus ispanų politiko 
De Madariaga atsišaukimą į 
Ispanijos kariaujančias frakci
jas, ragindamas jas taikintis.

Anglijos Spaudoje jau birže
lio mėnesį buvo pranešta, kad 
“neitralių” ispanų grupė užsie
niuose atsargai -tyrinėja gali
mybes atsteigti taiką Ispanijo
je. Stambiausias asmuo toje 
grupėje dabar prabilo viešai.

Senor de Madariaga buvo 
profesorius Oxfordo universite
te, buvo viršininkas Tautų Są
jungoje, ambasadorius ir švie
timo ministeris. Jisai rašo mi
nėtame Londono laikraštyje, 

i kad-Ispanijai tėra tik vienas 
kelias laimėti šitą karą, tai.— 
susitaikinti.

“Jei bet kuri pusė la’mėa 
karo pergalę“, sako jisai, 
“tai šis laimėjimas bus pa-

siektas svetimų ginklų jėga..* 
tokia pergalė, nežiūrint kup
rius pusės, bus svetimos ša- 
lies pergalė. Todėl, nežiūrint 
kas pefgralėš, Ispanija bus 
pralaimėjus...

“Tiesa, viena pusė kovoja, 
kad Ispanija butų paliuosUo- 
ta nuo to, ką ji laiko tironi
ja, antra puse
jai atrodo anarchija.

“Bet ar yra aršesnė tironi
ja arba aršesnė anarchija, 
negu pilietinio karo tironija 
ir anarchija? ( ‘

“Nežiūrint kas laimės, val
džia turės remtis Ispanijos 
žmonių gera valia. O tą gerą 
valią jėga negalima įgyti...”

nilo to, kas

NEW YORKE KOMUNISTAI
• NEBĖRA PARTIJA

Pereitojo rudens rinkimuose 
komunistų kandidatai New 
Yorko valstijoje negavo tiek 
balsų, kiek pagal įstatymą rei-

Dėl pranešimo “Naujienose” 
apie Dr,, St. Matulaičio suareš
tavimą Minske vienas komuhts* 
tas reiškia abejonę, ar ta žinia 
tikra, iie»

“Kautio fašistinė ir buoži
nė Spauda jau daug kartų 
apie Sovietų Sąjungos lietu* 
vius melagingų žinių yrą pri
rašius.”
Bet “Naujienose” buVO pasa

kyta, kad ta žinia paimta iš 
Vilniaus lietuvių ItUktašČiU, o 
ne iš KauhO “fašistinės” tti’bk 
“buožinis” spaudos. y

Tačiau^ kad it abejodamas* 
tas komunistų rašytojas Visgi 
žada Dr* Matulaitį užtarti «« 
jeigu pasirodys* kad jisai tik-, 
rai yra suareštuotaš* Ir jeigu 
bus įrodyta* kad jisai pakliuvo 
į kalėjimą “už veikimą* lietuvy
bės labui”. Jisai rašo:

“Vis dėl įto jeigu Grigai* 
tis nori mpsų protesto balso 
prieš Matulaičio įkalinimą 
(jeigu Matulaitis įkalintas), 
tai mes Grigaičiui pastatom 
propozicijų, būtent:

“Tegu Grigaitis įrodo, kad 
Dr. s. Matulaitis kalinamas 
(jeigu kalinamas) už veiki
mą lietuvybės labui.

“jeigu įrodys*; tada 
komunistai pirmutiniai 
testuosiu, ir Šauksime 
gaitį tai daryti, ■

“Lauksime.” ‘ T

Tas komunistų rašytojas* tur 
būt, mano (arba jisai bent ap
simeta taip manąs), kad Dri 
St. Matulaičio suėmimas tai 
koks ten specialus “Grigaičio 
'reikalas”. Bet tai visai juofan4 
gas įsivaizdavimas* r -

Dr. Matulaitis nėra “Naujie* 
hų” redaktoriui nei giminė, nei 
draugas, nei šiaip kokiais San
tykiais su juo surištas. Iš tie
sų, tai “Naujienų” redaktorius 
neturėjo progos Stasį Matulai
tį net asmeniškai pažinti.

Dr. Matulaičio reikalas yra 
visuomenės reikalas ypač 
tos visuomenes* kuriai rupi de- 
mokratybė. Demokratijos šali
ninkai negali toleruoti to, kac 
butų areštuojami žmonės už 
savo įsitikinimus.

Tas komunįstų rašytojas da
ro kitą labai keistą pareiškimą, 
būtent, kad komunistai protes
tuosią prieš Dr. Matulaičio su
areštavimą, jeigu busią įrody
ta, kad jisai yra suimtas “už 
veikimą lietuvybės labui”, čia' 
jisai kalba visai, kaip tautinin
kas. Nuo kurio laiko “lietuvy
bė” pasidarė komunistams ypa
tingo Susirūpinimo Objektu ?

Už ką Matulaitis tapo su
areštuotas, komunistai pfivaio 
stengtis patirti ne mažiau, kaip 
kiti žmonės^ Iš tiesų, čia jų pa
reiga yra didpsnė, negu “Nau
jienų” . arba kieno kito — nęs 
Matulaitis per daugelį metų 
buvo komunistų partijos narys 
ir \jį suėmė komunistų valdžia. 
Taigi komunistai privalo pįr< 
mutiniai pasistengti gauti tikrų’ 
žinių ir painfbfnįįi&ti visuome
nę. ; J ; ..

Jeigu jie to nedarys* tai vi
suomenė turės teisę manyti, 
kad politinėj laisvės reikalas 
jiems Visai nerupi. j eigų
jiems nerupi šis reikalas, tai 
kas patikės jų deklamacijomis 
apie demokrątiją? v

Mes VUtięk galime 
tenkinimu 
munistaį'‘ 

• t8nį

iriefe 
pro- 
Gri-

SU pasi- 
pąstebeti, kad ko- 

jaų.žadą protestuoti

7-/iti. biB. ■ m r. M.,1, 

(Musų specialaus korespbndento)
A ' - •; . ■ J.
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(Tęąiriyš) '

Tkichačevskis
Jjsama tbkių gandų ir versi

jų. tuehačėvskis, khipo vienas 
iŠ ppfJūiiariatišių asmenų įr 
plačiai užsieniuose žinomas, bu
vo numatytas į busimus vadus, 
tai yra jis turėjo vietoje Sta
lino stoti Viso SSSR gyvenimo 
priešakyje/ Mat* šiuo- atsitiki- 
fn|t škaitytasi ir su užsienio 
Opihija. KaPas SSSR gyventojų' 
tįrpe tikrai yra nepopuliarus 
daiktas, tad nenorėta, kad Vį- 
dąus ir užsienio SSSR padėtis 
labai riėsUSikomplikuotų, todėl 
ir TuchaČevsklš sutikęs tuo su
kilimu vodavauti. Jis pasikvie
tė ir kitus buvusių kovų drau
gūs, SSSR armijos ritsakomin-

špąudą labui pašiepiamai puolė 
SSSR ir gerokai dėl to teismo 
sprendimo išplūdo, bet greitai 
aprimo.

Jei šiems spėloj imarns 7 tikėti, 
tai tektų daryti išvadas, kad 
yokiečiąįį po šio teismo Sprendi
mo savo politikoje labai, daug 
laimėjo. Bet vis Viena* kaip 
fenais nebūtų, SSSR šituo savo 
sprendimu < ir tų karių sušau
dymu užsieniuose . daug^ko nu
stojo. Pirmiausia tai prarado 
tą pasitikėjimą, kurį jau buvo 
užsieniuose įgijus; Dabar daug 
kas abejoja* ar galima SSSR 
pasitikėti, ries jų gyvenimas 
pilnas visokių netikėtinumų, ir 
galimi dar didesni sukrėtimai. 
Kas gali atspėti* ką rytojaus 

___ _____ dienos gyvenimas'įneša, kokius 
gUS Omenis, štai dėlko ir*tų*dar netikėtinumus jisai ruo- 
' ‘ . ..............  1 '_________ • šia?'

Prarado pasitikėjimų
Sakysime* kritiškam tarptau

tiniam momentui atėjus, ar ga
lima’ SSSR draugyste patikėti? 
Jei dabar, palyginti ramiu lai
ku iteko tokius atsakomingUs 
armijos vadus šaudyti* tai kas 
gi gali įvykti kuriems nors stai
giems tarptautiniairis sUkrėti- 
rnfemš atėjus! Juk gali vėl at
sirasti savos rųšies išdavikai, 
kurie savo žygiais Viską aukš
tyn kojomis gali apversti.

Tai visai nenuostabu, kad pa
skutiniu laiku vokiečiai pradėjo 
labiau drastiškai elgtis ir jų 
generalinių štabų vyrai pradė
jo po užsienius važinėti. Pa
saulio taika vėl drumsčiama, 
užsienio politikos diplomatai 
pradėjo; dairytis į visas puses, 
ir ieškoti kitų kelių.

Ispanijos civilis karas dar la
biau komplikuojasi ir respubli
kos šalininkai jau turi naujus 
pralaimėjimus, šitie pralaimė
jimai jau ne taip jaudina buvu
sius jų svetur šalininkus. Visi 
labiau pradėjo tik Savo krašto 
reikalais daugijm rūpintis.

žodžiu, pasitikėjimas SSSR 
vedama užsienio politika labai 
pašlijo. Tiesa, Stalinas tuo pa
čiu metu paskubino lakūnų ke
lionę per šiaurės ašigalį į šiau
šes Ameriką, kad tUO pačiu ati
traukti užsienio dėmesį nuo 
savo vidaus gyvenimo įvykių. 
Bet šitokiu skridimu galima’ su
dalyti labai gražią sau rekla
mą, galima gerai paveikti 'ma
ses* ištroškusias visokių ste
buklų, bet tokie žygiai nevei
kia generalinių štabų atsako
mingUs vyrus, kurių oda labai 
yta kieta ir kurių širdis jokiais 
stebuklais nesugraudensi, nes 
jie iš viso jokiems stebuklams 
nėra linkę tikėti, o visai rea
liai žiuri i gyvenimą. ,Į smul
kias monetas jie savo pasitikė
jimo /nekeičia ir. žiuri* kiek 
šiandien esi pajėgus ir nelai
mėj e ištvermingas. Jie tiek fe- 

\ . . ■ /J

visų armijų vadai sušaudyti.

Kita versijax
Dėt esaina ir kitokių gandų.
SSSR Užsiėttio politikoje esa

ma dvieją .srovių, Vieni jų lip- 
kę ŠAVo užsienių politiką dfe- 
rįpti iii Ąllglija ir Prancūzija, 
O kiti su Vokietija. Vokietij,Os 
šalininkai mena, jei tokia drau
gystė įvyktų, tai susidarytų 
i^ilžlhiška karb pajėga, kuri 
drąsiai galėtų visai Europai,, o 
ypač Britų- imperijai, 
savo Sąlygas.

Vokiečių kafo žvalgyba' gerai 
žinanti SS^Rį gyvenimo kryptį. 
TųchačeVsftiS^Putna, Ubarevi- 
čius buk kaip tik buvę dideli 
Prancūzijos, užsienių politikos 
ladninkaM $lefstovčj ę griežtai 
vokiečiams skersai kelio. Stalb 
nas ir kiti buvę linkę ieškoti 
ryšių su vokiečiais ir pradėti 
SU jais Užsienio politikoje ben
dradarbiauti. Armijų štabai šL 
ttmįai politjkds krypčiai būvą 
priešingi, bet Stalino žvalgybą 
ih kiti jo Mminkai, aklai seką 
Stalino diktatūrą, nedaug gal
voją ir politikoje iš viso trum
paregiai šiltokiems armijų Šta
bų viršininkams nepritarę ir 
Vhrę Visokias ihtfygas,

Vokiečių karo žvalgyba laba! 
gudriai tas intrygaS išnaudojo 
ir provokacijos keliu sudarę 
taipi kad tie atsakomingi vyrai 
turėjo sėsti į kaltinamųjų suo- 
lą, kaipo SSSR Valstybės išda
vikai.

Vokte^ių karo kontr-
>■ žvalgyba

Kitaip tarus, Vokiečių karo 
žvalgyba pasistengė jų politi
kai OriėŠingtiš Vyrūs iš savo 
kelio pašalinti. Kadangi teismas 
nebUVo viekas, kadangi tai buvo 
karo lauko teismas, kuriame 
dalyvauja liudininkais tik vie
na pusė, būtent, tik žvalgybos, 
tai teisme nebuvę galima visos 
teisybes patirti, o be to* ir bi- 
jotas! tbji j teisybė sakyti, štai 
dėlkfr tie vyrai buvo pasmerkti 
mirti.' ; L? ;

įdomu, kąd'teismui ši spren
dimą paskelbus ir jj įvykdžius 
kai kurie Italijos laikraščiai net 
su savotišku pasitenkinimu apie 
tais rašę.: Eąą, SSSR eina tiktas 
nacionalis atgimimas ir . SSSR 
savo režimo Jiudu stojanti gre
timais su Vokietija ir Italija, 
tai yra* .ir 'įSSŠR Užsidaro tik 
šūvo yąĮstVbls reikaluose ir 
yyktjo išimtinai savo laūtoš UŽ* 
dayinius. Girdiį Stalinas* Mus- 
soiini ir Bįtieriš supratę am- 
Žiaiis dvasią įč jų režimas ity 
bai pahašėjk. 'Tiesa, vokiečių

diktuoti

skaitosi, kiek turi kietą, pajė- Na, jei sykį ramiu metu rei- 
gų. kumštį. Be to* SSSR savO^ia dešimtimis aukštos kvallfi- 
užsienių politika derino kaip 
tik su feis kraštais, kuriuose 
demokratinis režimas viename 
ar kitame pavidale yra stipriai 
įsigalėjęs. Tai šitų kraštų aukš
tiems politikams visai hėra su
mautam! vieši* taikos metu, 
tafo laukai, o dar sunkiai su
virškinami tokie sprendimai, 
kuriais ne paskiri asmens, bet bendrumo ir dar mažiai! pasi- 
ištifeofe grupės ir tai ne eilinių tikėdami kitų gerais pažadais 
politikų* bet atsakingų vyrų 
šaudomos.

kacijos žmones šaudyti, tai ma
tyti* kad tame krašte tikrai 
kals hors negero darosi, kad fe
nais eina dideli negalavimai; o 
jei taip, tai ar galima tokio 
krašto politika pasitikėti. '

Suprantama, tokiu atsitiki
mu visi labiau žiuri savo rei-. 
kalų, jau ne tiek paišydami jų

ir gera širdimi. . r 
(Buš daugiau)

I

VAKARŲ KOMITETO PAREIŠKIMAS SLA 
VIRŠININKŲ RINKIMŲ KLAUSIMŲ

Mes žemiau pasirašiusieji 
SLA. nariai iš Chicagos ir apy
linkės* susibūrę į Vakarų Ko
mitetą, esame tos nuomonės, 
kad besiartinančiuose mūsų or
ganizacijos viršininkų nomina
cijose ir rinkimuose reikėtų 
balsuoti už visą dabartinę Pil
domąją Tarybą. Nekalbant apie 
atskirus asmenis, kaipo čielas 
kubas ji pasižymėjo sumanu
mu, darbštumų, taupumu ir 
skrupulingu atsargumu invest- 
mentų tvarkyme. Piniginės iš
galės pakilo ir tapo atgauti lei
dimai daryti bizhį tose valsti
jose, kurios jau* buvo sustoju
sios leidimus duoti.

Nors daugelis srovinių na
rių norėtų matyti Pildomojo] 
Taryboj vien savo partijos bei 
sriovės žmones, bet mes esa
me tikri, kad tai pakenktų or
ganizacijai, nes kitų 
nariai keltų barnius, 
darbuotis, pasidarytų 
ir nemaža jų apleistų 
zaciją. Gali nepatikti
vienas kitas dabartinės Tary
bos narys dėl jo srovinių niL 
sistatymų ar dėl 'ko kito, bet 
pradėjus 
prasidės
kritikos ir net šmeižtai, kurie’ 
vis labiau aštrėja kiekvienuo
se rinkimuose ir pasėja apa
čiai neapykantos iri susipyki
mų nariuose. Dabartinė Tary
ba susideda iš sriovinių ir nc- 
sriovinių žmonių* kompetentiš- 
kų vesti SLA. reikalus ir nė
ra galimybės padaryti jį bet 
kurios partijos bei sriovės įran
kiu.

Susivienijimas pergyveno ir 
dar nebaigė finansines bėdas. 
Dabartinė Taryba išmoko iš~ jų

s.-jĮa* r.r,a ..r^ fT ■•a.-pyt ,y s, --rara -.r * a.<„7 r 
----- .£.-=rž&r i&rr.aiži .. 5xr,r7 ,, y iwr.i .na, ž.ai„V .ii ■ t-a

rištis ir daro žymų progresą. 
Pradėti barnius, varžytines ir 
nesantaiką šiuo momentu dėl 
kandidatų butų <eikvojimas lai
ko ir energijos, kurie yra dar 
taip reikalingi organizacijos 
stiprinimui. Kad išvesti ją is 
esamų keblumų, kad patobu
linti joje tvarką, kad padary
ti ją našesne ir išgalingesne 
savo tikslus siekti,1 reikalingas 
yra šiltesnis draugingumas tarf 
narių, vieningesnis ir glaudes
nis jų veikimas. Todėl, muši 
manymu, nariai pasielgtų iš 
mintingai bent šiuose rinki
muose balsuodami ufž visą da 
bartinę Tarybą. Nesusikiftę ii 
jėgų neįtempę rinkimuose, ga 
pajėgtume ir seime susilaiky 
ti ir šaltai Susi
rišus daugybę klausi 
paprastai pasilieka nt 
ba netinkamai išrišti1 
elnių užsispyrimų.

Vakarų Komitetas:

sriovių 
sustotų 
apatiški 
organi- 

mums

daryti pakeitimus,
barniai, varžytinės,

ąti, kad iš 
lų* kuri< 
šrišti ar 
dėl trak

K. Čepukas
V. Račkauskas
W. V> Maukus
J. Kaulinas 
V. B. Ambrose
L. Jonikas , , . 

šeštokas 
Laurutanas 
Pivorunas 
Norbtftas 
j. Kučinskas

Vincas Ašcila
K. Kungienė 
Ona Kaulinienė 
Antanas Kondrotas 
br* P. Z. Zalatorius 
Julius Mickevičius 
K. P. Deveikis
P. Grigaitis 
V. MišMeika

M

K=a

MUSŲ SKAITYTOJAI
■■MteMasanaai

NAUDA IŠLIETU 

VOS SVEČIŲ
kę paversti, o jaunieji stebė 
josi, kodėl pralotas polskai sa 
Vo pavardę spelina (KfUszas) 
Bet tiek to.

prieš sovietų valdžią, Tai pir- 
jnaf*' atsitikimas, kad jie viešai 
pripažįsta, joge i ir Stalino po
litika gali bų/i kritikuojaitiai

Mes horiįne tikėti, kad šiite 
jų. žodžiai jčra nuoširdus. Lauk* 
siihe 'tolimesnių jų žinksnių ši
ta kryptim.- >

BANDO 
ė* Grew, 
ambasadorius Japonijai, ku
ris bando .sutaikinti, kohflik-. 
tą tarp Kinijos ^ ir Japonijos, 
^bi pusės užtikrino ambasa
dorių, kad Ji ,V. turtas ir, pL 
liečiu gyvybės bus apsaugo
ti.* (Acme Photo)'

TAIKINTI.—Joseph
Jungtinių Valstijų

Kai atvyko iš Lietuvos į 
Ameriką sportininkai ir būre
lis kitų veikėjų, tai amerikie
čių nuomonė apie juos nebuvo 
vienoda. . Vieni juos čia vaiši
no, kiti J juos žiurėjo nei šal
tai nei šiltai, 
niekino. >.

Ryšium 
via noriu4 
stebėti. .

Svečius 
šino ir prolotas M. 
Ir štai kokia čia permaina įvy
ko tų svečių atsilankymo pro
ga. Bet kad viskas butų pilnai 
aišku, tai reikia priminti, kad 
prieš apie trejetų mėnesių prie 
šv. Jurgio bažnyčios fronto 
atsirado didelė juoda toblyčia, 
tokia, kaip kad matosi prie 
protestantiškų bažnyčių. Ant 
tos toblyčios viršuje parašyta: 
“St.

o dar kiti juos

tais svečiais aš 
tik vieną faktą pa-
su

pasikvietė bei paval- 
L. Krušas.

Iki svečių atsilankymo an’ 
toblyčios visi pranešimai bu 
davo tik anglų kalba. Ir šešta 
dieniais laikomos lietuvių kai 
ba novenos būdavo skelbiamos 
angliškai. Bet prieš minėti 
svečių atsilankymą anglišk 
pranešimai buvo pakeisti lie
tuviškais ant minimos tobly
čios. Ar ilgai tie lietuviški pra
nešimai bus, nežinia. Bet ga
na to, kad svečių iš Lietuvos 
atsilankymus paaksthio Jo Ma
lonybę padaryti žfngshį lietu
vystės link.

Dabar laukiame vyskupo 
Reinio atsilankant. Žiūrėsime, 
koks žingsnis lietuvystei bus 
padarytas to vyskupų atvyki
mo proga. Gal “angliški7’ pa
mokslai bus panaikinti 
sekmadieniais

George’s Lith. R. C. 
Church. Monsignor M. L. Kru
szas — pastor.” Po to seka 
baltomis raidėmis pranešimai 
apie pamaldas,, pąren^imp)s{4ir 
1.1. Savo laikd ta . toblyčią, W 
rapijonU'\ tarpe : bfiv$$ sukfluši 
Visokių kalbų. Senieji sakė, kad 
musų balnyčių norima į kir-

gal 
I>er sumą bus 

giedama lietuvių numylėta gie
smė “Pulkim ant kelių” išti
sai, vietoj vieno punkto, kaįp 
kad, dabar yrą ;(įkroma? Pw 
guma; v ęparaęiįontį k laukia • jvU- 
skųpp- įpeiriiti, dŽ tikisf^sago 'įd- 
njausipje' - fįetųvi^ .bažnyčioj^ 
permanių liėtuvystėaf link. • f»

Senaa parapijonas.

%25e2%2580%2598llriili.il
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Kankakee, III.
APIE VIETOS BIZNIERIUS

ir kitus Dalykus.
*>14 i. .t V ,

Aš labai esu dėkingas “Nau
jienoms” už gražią dovaną, 
būtent, lemputę. Visiems ji lai
bai patinka. Klausia,- kokiu bu- 
du jie galėtų tokią dovaną gau
ti. žinoma, aš jiems paaiški
nau, kad reikia “Naujienas” 
metams Užsirašyti, tai ir tą 
dovaną gaus.

Šia proga noriu nors truih- 
pai parašyti apie vietos lietu
vius biznierius, kurie yra 
“Naujienų” skaitytojai. Pir
miausia apie ponią Sančiulie- 
nę, kuri turi Užrašiusi “NaU-^ 
j ienas'* net savo broliui Lietu
voje. Reikia pasakyti, kad p-ia 
SahSiulienė jau seniai šiame 
mieste bizniu verčiasi, — ji tu* 
ri labai gražiai įrengtą užeigą 
adresu 218 South East Avė. 
Beveik gretimai p. Sančiulis 
laiko visokių gėrimų sandėlį. 
Biznis Visai neblogai sekasi.

Kitas vietos biznierius yra 
Charles Gardatfskas* Jis taip 
pat turi užeigą, kurioje laiko 
įvairiausių gėrimų. Tiek jis, 
tiek jo žmona yra labai man
dagus žmonės. Jie su visais 
yra draugiški, tad ir biznis 
jiems gerai sekasi. Chicagie- 
čiamš, kuriems tenka per šį 
miestą važiuoti, patariu susto
ti pas ponus Gatdauskus, ku
rių vietą nesunku surasti. Va
žiuojant Chicagps keliu, prie 

' 49 reikia pasukti į kairę. Be
veik šalimai yra trys užeigos, 
iš kurių Gardauskų vadinasi 
“White Swan”. Gardauskams 
tikrai bus malonu su chicagie- 
čiais susitikti ir pasikalbėti.

Negalima nepaminėti p. Mi
ko Sorvilos. Tai vienatinis lie
tuvis, kuris turi tikrai šauniai 
įrengtą maisto krautuvę. Jo 
blzniavietė yra 499 Entreųcy 
Avė. Ten gyvena įvairių tau
tų žmonės, su kuriais jis ir 
daro biznį.

P-as Sorvila ne tik krautu
vę turi šauniai įrengęs, bet ir 
savo koStumeriams labai gerai 
patarnauja. Jis turi troką ir 
toliau gyvenantiems orderius Į 
namus pristato.

P-as Sorvila yra senas biz
nierius ir “Naujienų” skaity
tojas. Prieš kiek metų jis gy
veno Ghicagoje ir ten taip pat 
bizniu vertėsi. Daugeliui chi- 
cagiečių jis yra gerai pažįsta
mas.

*-- Q_
Kankakee kaimynystėje yra 

Manteno. Tas miestas daugiau
sia yra žinomas valstijos ligo
nine, kuri liko atidaryta tik 
1928 m. Vadinasi, tai dar vi
sai nauja įstaiga. Daugiausia 
čia yra atvežami proto ligo
mis sergą žmones. Ligonių iš 
viso pHskaitoma iki 4,000. To
kiam dideliam buriui pa ei j e n- 
tų prižiūrėti, žinoma, reikia 
nemažo štabo: daktarų, slaugių 
ir visokių patarnautojų. Ligo
ninės štabas susideda iš 400. )
Vadinasi, tiek yra samdoma 
žmonių. Iš tų keturių šimtų 

-tarnautojų esame tik du lietu
viai: viena mergina iš West- 
ville ir aš.

Kiek man žinoma, yra apie 
tuzinas lietuvių ligonįų. Jie čia 
buvo atsiųsti beveik išimtinai 
iš Chicagos.

Nėra mažiausios abejonės, 
kad yra ir daugiau lietuvių li
gonių, kurie man dar nėra ži
nomi. Jei atsirastų interesan
tų, tai aš galėčiau suteikti in
formacijų apie čia esančius li
gonis. Galite kreiptis į Mante
no State Hospital, pasiųsdami 
laiškus mano adresu*:
' ,■ -__

* u L V''‘Pereitą •Šeštadienį, visai ne- 
tįįėfei gavap sped^ą laišką 
iį: GlĮicągoii. Tai x bįiydy pakvie- 

ponios Obos Davgin 
atvykti “Oninėms”.

Sekmadienį išvykau į Chica- 

go ir apie 11 vai. ryto jau bu
vau ponios Davgin namuose
(6108 S. State Si.). Ten jau 
raddu kelis svečius ir bačku
tę atkimštą. Be didelių cefe^ 

'monijų pradėjome Švęsti “Oni- 
nes”.

P-ia Davgin pagamino tik
rai šaunius pietus: stalus ap
krovė įvairiausiais valgiais ir 
visokiais gardumynais. Besit 
linksmindami ir draugiškai be
sikalbėdami, nė juste nepaju
tome, kai ir vakaras prisiarti
no,

P-ia Davgin yra labai drau
giška moteris ir “Naujienų" 
patriotė. “Naujienas” ji skaito 
nuo pat to laiko, kai atvyko į 
Ameriką.

— Louis J. Pošžkus.
■ - ... ■ r, — i .i -

Kaip Waukeganas 
Sutiko “Mariutę” 
Rakauskaitę

~ ■ 1 ' —■ " f

žada rengti koncertą Chicagoje
>. ■ .Ui>«-■■■ ,

Pereitą šešitadienj būrys chi- 
cagiečių hUvyko j Waukeganą 
sutikti “Mūšų Mariutę”, kuriai 
vietos gyventojai surengė la
bai malonų pokilį. Jame, apart 
lietuvių, dalyvavo ir visa miesr 
to valdyba su miesto ųiajotu 
priešakyje. Pokilyje dalyvavo 
apie 300 vietos gyventojų ir 
įspūdžiai, kuriuos jie išsinešė, 
pasiliks pas juos per ilgus me
tus.

Nors mes chicagiečiai ir va
dinam operos artiste “Musų 
Mariute”, tačiau waukeganie- 
čiai apie tai ir klausytis neno
ri. Jie sako, kad Mariutė WaU- 
kegane gimė, tarpe musų už
augo, mums pirmiausiai daina
vo, taigi ji priklauso.,, mums. 
Kalbų buvo gana daug. Visi gė
rėjosi Mariute, kuri sėdėjo tar
pe savo senelių tėvų* Kai, galų 
gale, tėtis ir mamytė pakalbė
jo, tai ji apsikabino juos ir aša
rojo susijaudinusi*

L e t FEDERAl
Remodel Your Home
Šimtai patenkinti; kostumeriy užgirių 
FEDERAL PLAN. Mes darortl plahiis, 
statom ir finansuojam bet kuri ndmą 
modernizaviirto darbą. Ištikimas pa
tarnavimas garantuotas. Kuponas su
teiks Informa
cijas DYKAI.

Porčiai
Priedai 

Aptvėrimai 
Išmokėjimai 

taip Maži kaip
$607 Per 

Mėrt.
IKI 20 METŲ MES SUTAUPOM
MOKĖTI JUM PINIGUS

Atdara Kasdien 9-5; Sekm. 10-12
ii i . ,, t,,,, ....... ...... , t j, i ii

/SKUBĖK!
Anglių kainos pakils Pirmadienį, 
Rugpiučio 2 d., bet jus dar galit gaut 
Keltiems Pocahontas Pea Coal

REINER’S PEA COAL šVĄRt, PERSIJOTA, VIENODA DIDUME 
RE DULKIŲ, MAŽAI PELENŲ, DAUG KARŠČIO.

KARTĄ PAĘANDŲ, JUS VISUOMET IMSITE.

Pocahontas Mine Rurt — 70%s Rupi $7,75
Pocahontas Range ...................

Pirkit Dabar — Užsisakykit Šiandien

Saukit “GROVEHILL 1000”
■z :

Reiner (oai. (6mpany
K'- ' "■ ’’ ’■ . / .. ■ f . . 1

Kiemas ir Ofisas: 59th’arid Wood Streets
25 METŲ PATIKIMAS PATARNAVIMAŠ

■ „I .1111 T - r - I ■ U.T-Į------------------------------------I,,..,'    ri

' “Ar tamsta gali , įsivaizduo 
ti ką baisėšhid* už alkoholį?”

“Taip —j troškulį!”

mane

tikras,

nauji, nie

PASKOLAS

AtataMta
rtaMtatatai

Matykite—GirdOkite
NAUJOS 1938 METŲ MADOS

NEW

seniui

HlMtite DEGTINES
Kiti perioid modeliai nuo 15-kos tūbų $185.00

GARSiNKITES “NAUJIENOSE

19.95
29.95
49.95

Pirkti Nnujų 1938 ZENITU 
Radio iš PEOPLES KRAU
TUVIŲ ytit saugiau ir lerig* 
viau. Peoples Krautuvės diK> 
da dideįę nuolaidą į ma'indš 
amt Tamstų1 seno radio ir pri- 
/** ■ f • f ■

taiko lengviausius išmokėjl-

TRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTI N R

mus.
1938 ZENITU Radioš pasi

• *

rinkimas iš 45 modelių tin
karnų kięityiehd noriii ir ki

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE

“Vakar matyt, kamba
ryj pamečiau paskutinį dešimt-

fJwHBDlST*HCE*R AD I 0

1938 ^eiiitli Midget Radios nuo .....
1938 Ženith Arm Chair Radios nuo
1938 Zenitll Gbnsole Radios nuo ...

COMPANY0A

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

ILLINOIS

Namam ir Statybai 
Greitai ir lengvai suteikia 

arit jpiifrtio HibrgičiiiUs 
SECOND FfiDERAL 

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION 

Ktbrtdk viršija $1,700,000) 
Paskoloj duodama net iki 65% 

įkainuotos vertės 
Mėnesiniai išmokėjimai nUo 

5 iki 15 mėtų 
iRatoš taip Žėttios, kaip 

$844 ant $1,000.

4048 WEST 26 GATV.
TEL. ROCKWELL 6100 

Jan A. Sierocinski 
Prezidentas ir Vedėjas Direktorius

Peoples Krautuvėse
Jie yra kitokie, pagerinti, ištobulinti ir pilnai užpildo 

norus ieškančių geriausio radio markete

Neatskiriamos sąvokoš. ,
/ •" J ' • ■. . ■ J
Mokytoja mokykloje aiškinat
“Mes dainai kalboje isutin* 

kame •Sąvokas, kurios yra lyg 
nęatskįrlamos, pav., mirtis U 
gyvenimas, duksas ir sidabras^ 
žiema jr. vasara.., Gal yaikai 
turite kokių pavyzdžių

Mažas mokinukės pakelia 
ranką Ir drožia:

— Ogi silkė ir svogūnai!

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI MUSŲ SPULKOS NARIAIS

Už praeitų metų indėlius JS f\f,
MUSŲ NARIAI GAVO............... ......./C

Dėl informacijų 
ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ 

arba pašaukite
CANAL 8500

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND 
SAVINGS ASSOCIATION

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

■ . ... ........ . ... X----------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------

Dideli niiolaida trž senus radios 
’*ĮbWGVŲS IŠMOKĖJIMAI

BUSIMAS MENININKAS
Juozienė: “Mano sūnūs, tUr 

būt, tikrai bus menininkas dai
lininkas, hės visas tvoras vi
sokiomis sceiiomis išdažo”.

Dranienė: “Tai dar abejoti
na. Bet va manasis — tai tik
rai turi visas mehihihko žy
mes: jatv dabar išbūva po dvi 
dienas ir daugiau nevalgęs”.

Tom Taylor
2 Metų

* senumo

“Aš norėčiau savo 
kuo nors > nustebinti 
vedybas. Ką tu galėtum pa 
tarti*” j f

“Parodyk jam gimimo me 
triką!” -

. “Tamsta neturi išsigąstų 
juk jūsų tarnaitė labai sąži
ninga!” -i ,

“Taigi tas ^sąžiningumus ir 
•baido mane;' kai tik ji atran
da pinigus,/tuoj atiduoda jUOš 
žmonai, o jah ! tada*

MANUFAGTURlNa

4179-83 Archer Avė.
S. Nakroąis, vedėjas

CHICAGO

NEĮMANOMAS DALYKAS

Gydytojas r “Vienintelis tam
stai išsigelbėjimas iš to ner
vų sutrikimo, jei tamsta visai 
pasinersi į Savo darbą”.

Pači jen tas: “Tai neįmano
mas dalykas: juk aš esu duo-*- 
hoš minkytojas“.

‘ 4707 SOUTH HALSTED STREET
Visi Telefonai Yhrds 0801

VIENINTELIS DISTRIBUTOR1US

JUOKAI
I’AšNteKfiStAl

Z . ' ' Iv* .> .•/-

“kieky 4 i mamyte, ti 
įvertini?”;.--j ;

“Tu, vaikeli, vertas tiek, kiek 
ir visas mano turtas”.

“Tai gal man bent 20 centų 
duotum iš to turto”-.

Viso Gyvenimo Proga!
Vėl sakome^ pirk sau karą tiesiog iš U. S. Aulo Finance 

Company, didžiausios Chicagoj automobilių finansavimo 
benUfbVės ir sutaupyk daugiau kaip pusę.

Kiekvienas Ikaras, kurį mes parduodame yra
rantuotas, Už skolą atgautas automobilis.

Virš 200 karų pasirinkimui. Kiąi kurie visai
kkd nevartoti, atimti iŠ automobilių dylerių, kurie negalė
jo atsilyginti savo dirbtuvėms.

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

Šį pareiškimą mes pilnai garantuojame 
2b metų finansuojame automobilius ir tukstahčiai ant 

tūkstančių patenkinti koštumeriai yra jūsų pasitenkinimo

1937 TetrUplahes, 1936-’37 Buicks, 1936-’37 Chevrolets 
1936 Fotdš, 1936 PackUtds, 1936 Pontiacs, 1337 ir 
1936 £lymouths, 1936 Gtahams, 1936 Dodgfcs, 1936 
Lafayettes, 1936 Hudsons, 1936 Oldsmobiles, 1936-’37 
DeSotos, 1936^37 Chrysler už pusę kainos ir kai

NAUJAS KARALIUS? — 
Farouk Ūmasis, kurį liepos 
29 d., penkiolika milionų 
Egipto gyventojų apšaukė 
savo karaliumi. Jis yra 17 
metų amžiaus. Jo tėvas, ka
ralius Fuad I-masis mirė 
1936 metais. (Acme Photo) 

d.... --------j.- ■.:■■■, =

P-lė Rakauskaitė sudainavo 
vieną kaip ir tam įvykiui pri
taikintą dainą, būtent, “Mano 
Sieloj šiandien šventė“, Jai 
akompanavo Lulu Micevičienė 
iš Chicagos. Aplodismentams^ 
galo nebuvo. Rašančiam teko 
Mariutę girdėti dainuojant dau
gybę kartų, bet niekad jos ne
girdėjau taip dainuojant, kaip 
šiuo atveju. Dabar Mariutė dai
ną padaro tiesiog gyvą ir ati
duoda publikai, kuri lieka tie
siog sužavėta.

Mariutė sakė, kad duos kon
certą Chicagoje. Be abejonės, 
tai bus mums nepaprastas įvy
kis. Tos progos nei vienas ne
turėtų praleisti.

Iš Chicagos pokilyje matėsi 
teisėjas žųris SU žmona, Lb- 
Caičiai, Sarpaliai, Šuoliai ir da
lis Micevičių šeimos. ,

Surengimu šio pokiliO rūpino
si daugiausiai pLia Petrošienė, 
pirm. rėngiihb’ :kėhlišijos';’' Vlš< 
kas buvo priruošta . gerai ir 
Skaniai. Po programo, pasphū-4 
dę Mariutei ranką, skubinoihėS 
į musų palaimintą Chicagą.

Ten Buvęš.

DeSotos, 1036-y37 Chrysler 
kurie mažiau, kaip už pusę

Turime taipgi 1933, 1934, 1935 Dodges, Buicks, 
Chevrolets, Fords, Nashes, Hupmobiles, Cadillacs, 
Pdckards — faktiškai visų išdirbysčftį ir kokie tik 
yra daromi modeliai 
pigiai kaip 45.00*
Užtikriname, kad Sutaupysite Mažiausiai 

50 Nuošimčių.
Neprivalote mokėti būtinai cash 

u Mes priimsime jūsų senąjį- karą kaipo (mokesni ir kitą 
galite mokėti mažais mėnesiniais išsimokėjimais per 2 
meitu»

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 Go.
1340 W. 63rd St, kampas Loomis 

Nesvarbu kur gyventum, mes apmokėsime jūsų kelionės išlaidas, 
kad pamatyti šiuos nuostabius batfeenus.

—_r___
X. -- - L »tr

II ..........................
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tauta

puikus 2-KaW Garažas 
PASTATYTAS ANT JŪSŲ LOTO 
Dailus, tvirtas, apsimokąs garažas. 
Pastatytas su visais parankamais 
Mažai kaštuoja. Keletas skirtingų 
modelių pasirinkti.

NEREIKIA ĮMOKĖTI 
LENGVI MfeNi IŠMOKĖJIMAI 

PIRMAS MOKĖJIMAS OCT. Ist.

................ MA1L YRIS U*
■
■ FEDERAL Remodeling & Bldg. C». »
1 3547 W. Madison Sti, Ghicago, III. ■( 
J WHhout obllgation, sena me frefc in- Jj 
g fonnation aboUt z g
I □ Garages □ Porches a
a □ Asbestas Siding □ Modernizing a
I U Plunbing □ Sununer Homee ii
1 ■ -gI Name .*«***..*• i*«..*•
■ ia Adoresš .............. ...*4 . a
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Reikalui esant kreipkitės į 
McAvoy Bros, šiuo adresu: 
5941 So. Damen avenue. Jie 
visuomet maloniai patarnau
ja. '■ ;v J

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ*

žmona 
ir

Išvažiuoja < 
Clevelandan

P-a J. žymontienė 
“Naujienų” direktoriaus
skelbimų agento, Antano Zy- 
monto, šįvakar išvažiuoja į 
Clevelandų. Ji viešės per ke
lias savaites pas pp. T. čiur- 
lainius, 14239 Garfield avenue, 
Lakewood, Ohio (Clevelando 
priemiestyje.)

Rytoj Dr-jos “Lietu
vos Ūkininko” 
Piknikas

Harry Potieha, Boston 
Shoe Savininkas 
Grįžo Iš Atostogų

NAUJIENOS, Chicago, III,
-k—------- H .-------------------------------------------------------------- , ,■■■■*.

/ • • • '‘U . ,*

Bridgepbrte. Turi daug pažį
stamų, kaip Chicagoj e, taip ir 
Cicero. Sako, gal -reikės padų* 
ryti vadinamų Grand Opening 
apie Aug. 14 dJ “Rookie’s Ta
vernas” yra veik gretimais p. 
S. Mažeikos laikinosios koply
čios. ‘ <

vba.

šeštadienis, liepos 31, 1^37

da-.

Lankosi 
Mass. Valstijoje

Massachusetts valstijoje 
bar lankosi northsidietis A.
Shimas, nuo 1420 N. Fairfield 
avenue. Pervažiavęs Adiron- 
dack kalnui ir daugybę gražių 
apielinkių, jis pirmiausiai - ne
vyko į Bostonų aplankyti savo 
švogerius, pp. Yatuzų ir Bra
zį. Taipgi aplankys pusseserę, 
A. Rudis,
ir dėdę A. Bazadragį, Lowell, 
Mass.

Nuvykęs Bostonan, p. 
mas nepraleido progos ir. 
maudyti sūriam Atlantiko 
denyno vandenyje.

Bridevvater, Mass

Shi- 
išsi- 
van-

Mrs. Peggy Ažukas 
ir Sūnūs Jos. Kenneth Jr 
Mercer, Wisconsine

BRIDGEPORT. — Liepos 30 
d. Mrs. Peggy Ažukas ir jos 
jaunas sūnūs Juozukas išvyko 
atostogauti Mercer, Wis., kur 
kas metais Ažukų šeima pra
leidžia savo atostogas. Ten jie 
apsibus privatiniam “katedžiu*- 
je” pas p. Piltz Bros.

Mrs. Ažukas yra žmona pla
čiai žinomo Bridgeporto biz
nieriaus p. Juozo Ažūko, ku
ris užlaiko Real Estate ofisų 
ir gretimais 
perėmė nuo 
metų atgal, 
buvo vienas
vių biznierių ir labai plačiai 
žinomus amerikonų 
Ir jo sūnūs Juozas 
seka tėvo pėdomis 
plačiai yra žinomas 
amerikonų tarpe.

Mrs. Ažukas mano prabusti 
apie mėnesį lailto atostogose, 
po kurio laiko pats p. Ažukas 
nuvyks jų parvežti namo.

— VBA.

- Šiais metais draugija “Lietu
vos Ūkininkas” minėjo savo 30 
metų gyvavimo sukaktį. Rytoj, 
rugpiučio 1 d. Dambrausko dar
že, Willow Springs, žada suva
žiuoti kuo didžiausias būrys 
draugijos narių*, ir jų draugų 
tyrame ore pasilinksminti ir 
pasidžiaugti 30 metų draugijos 
nuveiktais darbais. ,

Tame jubiliejiniame piknike 
bus daug margumynų. Rengi
mo komitetas, susidedantis iš 
J. Martinkaus, D. Rudako, A. 
Valonio ir visos valdybos, jau 
viskų turi prirengęs.' Yra ren
giama įvairus kontestai, k. t. 
draugijos narys, atvaživęs su 
didžiausia šeimyna, gaus didelę 
dovanų; bus storų moterų bė
gimas; jaunų merginų lenkty
nės; sunkaus svorio vyrų lenk
tynės ir vaikinų bėgimo kon- 
testas; taipgi daug juoko suda
rys ir 
tas. O 
sime 
trimis

BRIDGEPORT. — Pereitų 
liepos 5 d., p, Harry Potieha, 
savininkas Boston Shoe krau^ 
tuvės, buVo išvykęs atostogij 
į rytines valstijas, kur kartu 
jam teko atlikti ir savo biznio 
reikalai. x

P-s Potieha važiavo per ,'De- 
troit, Mich. j Canada, per Nia
gara Falls, vėliaus į Boston, 
Mass. kur randasi vienas iš 
didesnių batų pramonės cen
trų. Taipgi lankėsi ir pačiose 
dirbtuvėse, būtent, Brockton, 
Mass., Lynn, Mass. ir Haver- 
hill, Mass. kur padavė dide
lius užsakymus naujausios 
dos čeverykams ateinančio 
dens sezonui.

Iš Boston apielinkė's p.
ticha nuvyko į New Yorka, 
kur taipgi apžiurėjo paskuti
nes madas batų rinkoje. Vė
liaus per Atlantic City grįžo 
atgal į Chicago prižiūrėti savo 
biznio ir sutvarkyti vasarinį 
išpardavimų batų papigintomis 
kainomis, kad padarius vietos 
sandėlyj rudens prekėms.

— VBA.

Sovietų šnipai 
filmoje

Sonotone teatre, Chicagoj, 
praėjusį penktadienį pradėta 
rodyti Sovietų Rusijos filmą 
“Anna”. ų.

šis paveikslas faktinai1 # yra 
aiškinimas, kaip veikia šnipai 
Sovietų Rusijoj, ir nušvietimas

ma
ru*-

Po-

tavernų, kurių jis 
savo tėvo ..daug

P-o Ažuko ‘ tėVAs 
iš seniausių lietu-

politikoje, 
sėkmingai 
ir lygiai 

lietuvių ir

Julia

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Louis Lerner, 33, su
Kobrin, 28

Martin O’Shaughnessy, 30, 
su Rose Dawdall, 35

William Kinsley, 26, su Rose
Buchinski, 24

Walter Rasky, 49, su Sophie
Laba n, 51

Reikalauja
Perskirų

Josephine Slowickis nuo 
seph Slowickis

Jo-

McAvoy Bros
Alaus išvežiotojai.

už-
bu-

pajaus valgymu kontes- 
kų sakyti, kaip pamaty- 
merginas bėgančias su 
kojomis?
laimingieji gaus dovanų, 

to Lon Labanausko
Visi

Dar prie 
orkestrą gros angliškus ir lie
tuviškus šokius, bus skanaus 
gėrimo ir užkandžio. Taigi visi 
jauni ir seni, kurie nori pra
leisti labai smagiai ateinantį 
sekmadienj, važiuokite į dr-jos 
“Lietuvos Ūkininko“ metinį bei 
jubiliejinį piknikų ir tenais iš- 
tikrųjų rasite daug linksmumo.

Pikniko Rengimo Komite
tas ir Valdyba.

Alaus išvežiojimo bizniu 
siima McAvoy Bros., kurių 
veinė yra adresu 5941 South 
Damen avenue. Jie pristato šių 
išdirbyščių alų: Hoerber’s 
Koeller’s, Monarch, Ambrosia, 
Rheingold, Fox Head, Blatz ir 
Miller High Life. » " » ••

Kadangi jie varo pfttų biz
nį, tai patarnavimas sutvarky
tas pas juos gerąi: užsakymus 
išpildo greitai, o alų atgabena 
šviežių ir šaltų, kaip kų ztik 
nuo ledo nuimtų. Atveža alų 
%, 1/4, ¥2 bačkos, bačkomis ir 
pusgalionais. Parenduoja coil 
baksus, o pumpus duoda dy
kai. Patarnauja taipgi parėm, 
vedybom ir piknikam. Prista
to ir Root Beer.

Gudaitis Išpirko Stepo 
navičiaus Taverną 
Bridgeporte

faktų, kurie sudarė pagrindų 
^pastarųjų, laikų teismams ir su*- 
šaudymams daugelio komuni$tų 
Rusijoj.

“Anna” yra pasaka apie jau
nų koihunistę merginų, kurios 
meilę pagauna šnipas. Merginos 
meilę išnaudodamas, jos užta
riama^ šnipas įgija Sovietų pa
sitikėjimo ir išnaudoja jį at
kreiptiems prieš Rusi jų tiks
lams. šnipų galų gale sugauna, 
jo likimų galima numanyti.

, ; ■ ■ ■_ . į < - > ■■.

\ Paveikslas “Anna” buvo už
baigtas daryti dar tuo laiku, 
kai apie vėlesniuosius aukštųjų 
Sovietų \v valdininkų ‘ .teismus 
nė nemaniau Jis tačiau, saky
tum, išpranašavo, kas gali atsi
tikti Rusijoj dėl šnipų veiklos.

ATSILANKYKIT Į 
DIDŽIAUSIA VARTOTŲ KARŲ 

LOTĄ CHICAGOJ
VISI MUSŲ KARAI YRA 

PERBUDAVOTI 
ŠešiifMėnesių Rašyta

PATARNAVIMO 
GARANTIJA 

SU KIEKVIENU KARU 
DIDELIS PASIRINKIMAS — 

VISI PEDIGREED
15 METŲ ŠIOJ VIETOJ . 

UžTIKJMA — SAUGI VIETA

Chrysler

Chrysler 
“37”

45.00 
50.00 
65.00 
75.00 
75.00 
95.00 

125.00

I

T*T

APDRAUDA
(INSURANCE)

’ J -A ■

Rugpiučio Mėnesio

Išpardavimas
ir kitokių namam reikmenų

Sučedijimai 40%

Progress Krautuvėje

PIRKTI 
Airflow “37 6 Pass 

Speciale Kaina 
Custom Imperiąl 
9 Pass Speciale Kaina

Ford Coupe ......... .....
Pontiac Sedan ..........
Nash 2-Dr Sedan ......
Willys Knight Coach 
Chrysler Sedan ......
Nash Sedan ..............
Reo Sedan ..............
Dodge Sedan ... 145.00
Buick Sedan 160.00
Pontiac Sedan ......... 165.00
Chrysler Sedan .. 175.00
Buick Coupe ........... 195.00

ĮMOKĖJIMAI TAIP ŽEMI,* 
KAIP $5.00

STONY ISLAND 
MOTOR COMPANY 
7131 Stony Island Av. 

Vadovaują 
CHRY SLER-PLYMOUTH 

Dyleriai

A. RYPKEVICIŲ 
galite gauti 'apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI:

• Gyvastį
• nuo’ Ugnies
• nuo Vagių
• nuo Langų išdaužj’mo

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 (kaucijų) iki $500.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje ir daug kitokių rų- 
šių apdraudas.

Kelionei į Lietuvą
DAILY

BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jefgu 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.

7 8BBBI

<1.

A

£21in LJul i

253 Broadvvay, 
SO. BOSTON, MASS.

$49.50
ir aukščiau

Pernaujinti Refrigeratoriai 
Pasirinkimas Nuo

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jį gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jį skaityti?

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

“Keleivį” 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 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”

BRIDGEPORT.—Buvęjs Ste
ponavičiaus Tavernas, antrašu, 
Š321 So. Lituanica Avė., da- 

(bar yra užvardintas “Rookie’s 
Tavern” ir jį operuoja Gudai
čių šeimyna. P-s Gudaitis se- 
niaus yra btfvęs West Frank- 
fprb . gyventojas,, kgęįb; ■per;: pa
staruosius 8 metus, gyvena

£ 

s:

.■t

14 ii ■ ;vj: i

*==ai Jfell
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GRAND OPENING 
TONY’S TAVERN - 71st PLACEINN 

šeštad., Liepos 31’ ir Sekmad., Rugpiučio 1 d 
Skani užkanda svečiams, šauni muzika ir šokiai.

NAUJAS 100 PĖDŲ BARAS — VISAS PERMODĘLIUOTAS

7132 Racme Avenue, Chicago, III.
Tel. Radcliffe 9399

A. ZALAGENAS, -Savininkas.

LDS 72. 139, 204 ir ALDLD 79 — Roselando ir Burnside kuopos
— RENGIA —

METINI PIKNIKĄ 
Rugpiučio-August 1 dienų, 1937 

WILDW00D GROVE, 127th ir Wentworth Avė.
Programą pildys vietinis Aido Choras. Bus ir kalbėtojai, drg. žaldo 
kas ir anglų kalba Zebraitis. Bus kitokių pamarginimų, laimėjimų 
valgių ir gėrimų.

Pradžia 12 vai. dienos.
Visus atsilankyti kviečia KOMITETAS

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS ĮR KULTŪROS KLIUBAS RENGIA 

GEGUŽINĘ(PIKNIKĄ) 
Sekmadienį, Rugpiučio 1 d., 1937 

p. J. SPAIČIO DARŽE, prieš Oh Henry Park 
WILLOW SPRINGS, ILL.

Pradžia 11 vai .ryto. / .— — Įžanga veltui.
Bus šauni p. Juozo Balako muzika šokiams. Taipgi bus įvairių žai
dimų su dovanomis. Tad turime drąsos visus kviesti atsialnkyti.

RENGIMO KOMISIJA.

39 METU JUBILIEJAUS PIKNIKAS
RENGIA —

Draugija Lietuvos Ūkininkas

DAMBRAUSKO DARŽE, 83-čia gatvė ir
/ ‘ WILL0W SPRINGS ROAD 

Pradžia 10 valandą ryto 
GRIEŠ LABAN ORKESTRĄ

Bus įvairi programa su žaidimais. Laimėjusiems bus dalinamos 
DOVANOS. Skanus valgiai, gardus gėrimai. Galima bus smagiai ir 
linksmai pašokti, padainuoti prie puikios muzikės.

Kviečiame visus atsilankyti ir drauge su mumis nors valandėlę- 
kitą laiko linksmai praleisti.

Kviečia KOMISIJA ir VALDYBA.

Didis Pasirinkimas
Nauji Refrigeratoriai 

Sumažinta Kaina

$70.50
• f . i , , <

ir aukščiau

Lengvus Išmokėjimai
■ : X ■ ’ '' ' V ' ’ ' - ' .

Imame senus Refrigeratorius į mukius ant naujų.
Duodame didesnę nuolaidų negu kitur.

BALTASIS ŠVEDŲ
LAIVYNAS

Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK — 
KLAIPĖDA

(Per Gothenburgą, Švediją)
Laivų išplaukimai iš New Yorko

KUNGSHOLM rugpiučio 19 
DROTTNINGHOLM rugp. 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 Michigah Avenue 
Chicago, III.

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA!.

' Užsisakyki t anglis dabar!
Pristatėm bile kur Chicagoje.. ■ 

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

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

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

ir kitokias anglis pristatom. 
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

$7.65
$5.60
$7.50
$8.75
$9.00

$13.35

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avenue 

TeL YARDS 0965;

• LIGONINES— 
H0SPITALS

<IIKRw®

Pasiklausykite musų gražaus Lietuviško Prograrųo ry
toj, nedelioj, 11 vai. ryto iš stoties WGES, 1360^kil.

3224 So. Halsted Street , 
Tel. VICtory 4226 1 ■ . Chicago, Illinois.

J. KALEI)INSKAS, Vedėjas

NAUJIENŲ”

r 135th ir Archer Avė

n
r v

CONRAD
FOTOGRAFAS 

Studija įrengta ] 
mos ryšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywoc>4 šviesomis. 
Darbas garantuotas.

’ 420 W. 63r<i ST 
Tol ENG. 5883-5840

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

PETE YOUNG
82nd and Kui Arena e

WESTERN COAL & SUPPLY CO
4916 SO. WESTERN AVENUE

TELEFONAS PROSPECT 3400
J. MOŠCIPAN, Prezidentas, PATARIMAI DYKAI

bi

Norėdami Geriausios ANGLIES
Visuomet Kreipkitės į r

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI 

už .........................
PALAGUI PAGELBA

LIGONINĖJE ........
PALAGO PAGELBA

NAMIE už ..............
EKZAMINAVIMAS

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

$12 
*50 
*20 

*1
HOSPITAL

Avenue
5727.

• RESTAURANTAI

SEKMADIENY, 
RUGPJŪČIO 8 — 1937

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Te!. Victory 9670



r

I
<>

žešta&eniš, liepos SI, 1937

Kuraičių Išleistuves

Pereitą trečiadienį ponai F. 
Bulaw’ai surengė šaunias iš
leistuves ponams Kuraičiams, 
kurie rytoj rytą apleidžia Chi
cago ir išvažiuoja penkioms 
savaitėms atostogų. Iš ilgos ir 
įdomios kelionės jie grįš tik 
apie “Labor Day”.

Jaukiame ir tikrai smagia
me išleistuvių pokylyje dalyva
vo būrelis svečių, būtent, pp. 
Kuraičiai, Masonai, Grabaus
kai, F. Bulaw’o brolis su žmo
na ir sųnųm, Augustai, “John- 
nie” iš. Mildą Auto Sales, p-ią 
Yoimg ir dar keli kiti. Jąų- 
nų šeimininkų šauniai vaišina
mi, svečiai juokavo, šnekučia
vo ir linkėjo išvykstantiems 
ponams Kuraičiams laimin
giausios kelionės. Išsiskirstė 
jau tokiu laiku, kada trečia
dienis pasibaigė, o prasidėjo 
ketvirtadienis.

Per išleistuves teko kiek pla
čiau patirti ir apie dabartinę 
ponų Kuraičių įdomią kelionę. 
Pirmiausia gal bus pravartu 
priminti, kad p. Dominikas Ku
raitis yra didelis keliavinąo 
mėgėjas. Jis vis negali nurim
ti: vis nori daugiau pasąulio 
pamatyti. 1934 m. jis aplankė 
Lieti/vą drauge su savo žmo
na ir gerokai pasivažinėjo auto
mobiliu po Europą. Vėliau, grį
žęs Amerikon, jis vėl atliko 
dvi ilgas keliones: vienais me
tais nuvažiavo į .Floridą, o pa
skui į Kubą; be to, dar visai 
neseniai kelias savaites pralei
do besivažinėdąmas po vakari-r 
peš valstijas (važiavo tol, kol 
automobilius Galifornijoje atsi
dūrė į vandenyną) ir Meksi- 
ką. : .

Tokiu budu Ameriką, kaip 
yra sakoma, p. Kuraitis yra 
išvažinėjęs skersai ir išilgai. 
Tad dabar jis nutarė patrauk
ti į šiaurius, atseit, kaimyninę 
Kanadą. Automobiliu1 drauge 
su žmona jis važiuos per Du^

luth, i Wįnjįūpę«m K
ten keliaus per Kanadą į Mon- 
treal, išgarsėjusį Ęąnądos mie
stą. Palikęs Montrealyje sayo 
Pontiac, jis North Star laivu 
išplauks į Atlanto vandenyną 
(aplankys Nova Scotia, Nevy- 
foundland ir dvyliką mažesnių 
salų). Ta kelionė vandeniu 
truks dvyliką dienų. Reikia 
manyti, kad ponai Kuraičiai 
bus pirmi lietuviai, kurie tą 
įdomią kelionę atliks.

Grįžęs į Montreal, p. Kurai
tis vėl sės į automobilių ir pra
dės kelipnę nąmų lin#. Qrįš 
skirtinga kryptiųii, buteųt, per 
Maine yąĮstiją. ApJąiijkys Ęos- 
toną, New Ydrką, Washingto- 
ną ir kįtufc miestus. Apie Labor 
Day jis bus Chicagoje ir stos 
j <la <'l»J •

P-as Kurąitis, kaip žinia, yrą 
Milda Auto Sales savininkas. 
Jo įstaiga parduoda Buick’us 
ir Pontiąc’us. Tai vienatinę nu
sakytu ąųtompbibų ah
stovybė, kuri tikrai varo sėk
mingą biznį. Ųer tas keliąs sa
vaites^ kai p. Kuraitis važinė
sis sausžemiu ir vandeniu, jo 
įstaigoje biznis eis, kąip įr pa
prastai: jo patyrę padėjėjai 
(Frank Bulaw, “Johnni^, Bač- 
kis, Rodįnas, Sabonis ir kiti) 
visada bus pasirengę patarnau
ti visiems, kas tik planuoja au
tomobilių įsigyti.

Beje, šia proga priminsiu, 
kad p. Kuraitis pąsįžądėję su 
“Naujienų” skaitytojais savo 
kelionės įspūdžiais pasidalinti. 
O tie įspūdžiai, galima drąsiai 
sakyti, bus itin įdomus, nes p. 
Kuraitis yra pastabus žmpgus 
ir moka savo įspūdžius gyvai 
atpasakoti.

’ — K.

Cicero Gyvenimas — 
Vienas Piknikas 
Paskui Kita 

>.'i :.■>.< ... . .

» 4 • v ;

CICERO. — šį sekmadienį, 
jei tik nelis, tai visas Cicero 
važiuoja j J. Ūso daržą prię 
Lietuvių Taųtiąkų Kapinių. Rie
tuvių Kultūros Draugija, Chi- 
cagos Lietuviu Draugijos sky
rius Ciceroj, ten rengia savo 
pirmą išvažiavimą. Yra skiria
mos dovanos, bus pačių narių 
muzika; etc. Piknikas bus labai 
šaunus. -

O kitą sekmąęįięnį Cięero vėl 
važiuoja i “Naujienų” pikniką. 
Visi tik ir kalba apie tai ir 
apie dide'es dovanas, kurios 
bus dalmamps ^ųblikąi. Ęsų 
tikras, gad ciceriečiams teks 
kelios iš jų, nes čia yra laimin-

gų piliečių ir “Naujienų”' skai
tytojų. P-as Lukoševičius sako, 
kad paliks šį kartą ir Sand 
Dune^s ir važiuos į ‘^Naujienų” 
pikniką.

Rengiuosi ir aš važiuoti.
Raže jas.

PASKAITOS IŠ 
BIBLIJOS

SUSIRINKU’/.
18 Apieljnkės Dr-stės Susivieųijimo Byolių ir Sesęrų Lietuvių 

susirinkimas įvyks ateinantį sekmadienį, vugpįųcin 1 d., 1 
va), pę pietų Dięvo Apveizdos p^ęąpiįęs mokykloj kamba
riuose, prie 18 gat. ir So„ Ųnipn ąyę. y .

K. B^tutis, pr0, K^št.
■ ..... J1^1 J

PARENGIMAI
LDS 72, 139, 204 ir ALDLD 79 kp. rengia metinį pikniką rug

pjūčio 1 dieną, Wildwood Grove, 127 ir Wentworth avė. 
Dąlyvąųč Aidp ęhorąs ir kalbėtojai,, bus kiti pąmąrgini- 
mai. Kviečia visuą atsilankyti Rejigii^a KV^iitetųs-

STATYKITE!
Tegul jūsų reudų kvitos nuperka namą. Mes pastatysime aut 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 visokius rųšies naujus ir taisome senus namus. Viską daro
mą ant lengvų išmokėjimų. Parupinam F.H.A. paskolas ant 10—15 
ar 20 metų. Padarome planus, duodame išrokąvimus ir kitus pata
rimus veltui. Reikale kreipkitės prie

JOHN PAfcEL & CO. <
GENERAL BUILDING CONTRACTORS

2502 W. 69th St. Tel, Grovehill 0306

CLASSIF.IED ADVERTISEMENTS.

. GYVENU VIENA savo namuose. 
9 iš kambarių paręnduosiu pąvię- 
niąhis, be valgio. 10521 S. Stąte St.

JFORNIŠIUOTAS kambarys ren- 
dąi. Apartmeptas 10. ANNA SĘTKR, 

73T .West i8jh St. ‘ ’

sve-tNedėliOj, 1 dieną rugpiučio, 
tainėj 2458 Vf. 38 St., Pįrie pat Ar
cher Ąve. pivma paskaitą atsibus 1 
valandą po pietų. Kągės. X Oranion- 
tas temoje ‘Ką Reiškia Krikštas”. 
Kita paskaita Ivgiai nuo 3 vai. po 
pietų. Kalbės S. Beneckas temoje 
“Kas Yra žmogus?” Kviečiame vi
sus atsilankyti ir atsižinoii, ką reiš
kia krikštąs, kas yrą žmogus, ką 
riškią žodžiąi “dvasią”, “ąiela”, 
“p&agaras” ir girdėsite daug Wtų 
įdomių dalykų. Bengia ir kyięčia 
Biblijos Tyrinėtojai. Įžanga veltui, 
Rinkliavos nebus. ;

PASIRENDUOJA vienas ar dau
giaukambarių. Khrštų vandeniu ap
šildomi, prie mažos šeimynos. Gali
ma valgyt gaminti.

. 7115 S. Honore St.
. ■*.*■•• • ' 1 < TT*T“

REIKALINGAS fornišiuotas kam
barys su atskiru įėjimu dėl vyro. 
Praneškite, NAUJIENOS, Box ^5,

ForRent
RENDQN 3 kambariai, naujai de

koruoti. Rėndą1 $.13,00. Savininkas 
ant antrų' lubų. 3121 S. Morgan St.

MUZIKALIŲ INSTRUMENTŲ
< IŠPARDAVIMAS

1,000 Instrumentų Pasirinkimui
$55.00 dviejų eilių AĮCpRDIONAS, 

8 basai, rankų darbo, italioniškas 
i $35.00.

75 smuikai—$3.50 įr aukščiau.
50 gitarų—-$3.ęo ir aukščiau.
GOLD^NSTEIN’S MUSIC SHOP 

9l4 w^st Maxvell Street
3 blokai į vakarus nuo Hąlsted

Business Chances
Pąrdąvimųį Bizniai

DELICATESSEN pardavimui. Ge
rai išdirbtas biznis. Gerą vieta.

Šaukit, Prospect 5961>' - / • . ■ ‘
PARDAVIMUI GROCERY AND 

MARKET apribotoj (restrieted) apy
linkėj. Nebrangiąi.

5700 So^ Honore Street,
t. •' '

....CTff "*w-

GLASSIFIEDADS
GERA PROGA

IŠSĮRENDŲOJA j pilnai įrengta ta
verna. Lietuvių Apgyventa. Renda ne
brangi. ANTON NORBUT, 4500 So. 
Paulina St., tel. Yards 2652.

Į’ARSIDUPDA lunchroom. Gera
Ylęta, pigį renda. Priežastis ligą.

Briagepbrt Lunchroom,
3432 So. Hąlsted St.

Farms for Sali
Ūkiai ItaydMira

Mįscdlaneous
Įvairus

PIRMOS' klasės barbęrnė reųdąi 
ar pardavimui. Geriausios išlygas. 
7134 Sę?. Ęacinę ąve.

Personai
Asmenų Ieško

BARGENAS. 2-jų pagyy. mę^iniš 
nalnas, 4 ir 4 kambariai, furnis Ži
luma, nauji įrengti porčiai su mie
gantis kambariais, vendą $70 į mė
nesį. Kaina $4,500; $2000 įmokėti.

6116 So. Carpenter St.

PARDAVIMUI kriąučių šapą. 3 mę- 
tai išdirbta vieta. Mainysiu ant au- 
tomobiliaus arba ko kito.

. 44.36 S. pairfield Ave«

PARSIDUODA fąrriia 80 akerių; 
65 dirbamos; pietinėj valstijoj Ala- 
bama. Čia žiemos i nėra, du derliai 

1 užauga j metus, parketas yra ge> 
ras, nes čia derlius pitipa gaunamas. 
Čia sveika gyventi — jei ąetgl, tai 
iš^sį Pasimato pkįaį, ęsų per se
nas. M. Alexander,, Folęy, Alabama, 
Route A, Bpx 40- A» Alexander, 
8029 So. Emerald avė., Chieągo, III.

NORIŲ PIRKTI namą arti South 
Chicago prieinama kaina. Kas turitę, 
praneškite laišku.

1739 S. Hąlsted St. Box 674.

PAAUKOSIU 5 kambarių katedžių, 
fujfnące apšildomą. Pilna kaina 
$ži>OO.QO. 7234 Ą Ciaremoųt Avenųe. 
Kreipkitės po 4.

Trr

P ARU AVIMUĮ 2 aukštų, medinįs 
namas 5. ir 6 kambarių. Furnącą ap
šildomas, cementuotas basementas. 
Parduosiu arba mainysiu ant biznio 
ar bizniavo namo.

žįįf W., 69 St. Antros lubos.

60 AKĘRIŲ farrpa pardavimui ar- 
bą mainams ąnt pamp. Kripkitės į 
Mrs. Ahna Kember, 1324 So. 49th 
Avenue, Cicero, Iii.

-------------- •W5JUjį.!S3f?

ATVAŽIUOKIT i L. Ę, ĄNDER- 
SĘN and Co. mažas farmąs. Priešais 
Touhy Avė., Vakaruose nuo Park 
Ridge; 22 minutės iki vidumięsčio ; 
taip pigiai, kaip $250 kiekvienai; iš
mokėjimai; ofisas ant nuosavybės; 
Dės, Piginęs 3058-J.

Mes dengiame Ir ’ pataisome visokios 
rųšies stogus^ taipgi dirbame blątięs 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagęt 
dau jama.
" BRIDGEPORT BOOFING CO.

3216 So. Halsted S&ęęt

COAL
Anglys

PAIEŠKAU apsivedimui svarąuą 
teisingo vyro, kuris mylėtų šeimy
niškį gyvenimą ir tiktų i biznį. Aš 
ęsų hąšlė, tūrių bizbl, viepaĮ persųn- 
ku.

Rąžykite; x
/ 1739 So. Hąlsted Sttręet,

Ęo* 673į

DIDEHš B ar genas; biznis išdirb
tas per daug mėtų; Ice creąmas ir 
visų kitokių daiktų. Yra įrengimui 
dė! bųčernės. 5 kambariai pagyvenį- 
mui, karštu vandeniu apšildomi. Pa
darysiu pigią rendą. Norintys gali 
pirkti su namu. Priežastis — liga. 
Atsišaukit 5306 So. Union avė. Fr. 
Giedutis. •-

Į r ■ ■■!■ - f .-rr- ■
PIRMOS klasės barbęrnė rendai 

ar pardavimui. Geriausios išlygos. 
7144 ^o. Racine avė.

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai. Tinkami pavieniems ąęba jau
nai porai. Atsišaukite vakarais.

3123 S. Union Avė.
Antros lubos užpakaly.

.7 i* •' M z-.’*.*--’

WILMINGTON - r
■ ■ ■ANGLYS/. ■

Lump, .......  55-00 >
Mine Ęųu,................ 9-75 
Egg....9,09 '
Nųt
Screenings - 4.75
PIRKIT DABAR! 5 VEŽIMAIS 

KAINOS BUS DAW AUKŠTES- 
' nės kita mėnesį \ , 

PRISTATYMAS MIESTE IK 
priemiesčiuose

Tel. AĘĮ)M0W 6975

PAIĘŠKĄŲ ąps|vędim$Į gero ir 
teisingo draugo, ^atrasi į«^tų gerą 
ir teisingą gyvėhtmą.i Ąs esu- našle 
ir bą vąikų, pūšantžė, ir tei
singa. Norintys daugiau žmoti apie 
mano gyvenimą, rašykit laišką:

1739 S. Hąlsted SĄ, Bpą 671

PARDAVIMUI grosernė; biznią 
išdirbtas per daugelį metų; Nupirk- 
site už teisingą pasiūlymą.

• 3631 So. Union Avė.

PARSIDUODA bųčęrne ir groser- 
nė pigiai, arba mainysiu ant mažo 
namo. 246 So. 13 Ąve., Maywood, 111.

* Partners VVajifed

PAIEŠKAU PĄRTNEpĮO į tą 
vern biznį. Moteris,; ,mergina ar yy 
ras. Rašykite laišku

. 1 NAUJIENOS.
1739 S.; Hąlsted St., #ox 677.

Wantęd—-Female

KAS TURITE tavern parenduot su 
barais, prušom pranešti, 

' "NAUJIENOS
1739 S. Hąlsted ?t., Box 676

-------------------------------------- ----------------------------------------------------- -M

PARSIDUODA GROSERNĖ labai 
pigiaj, su lease ant 2 metų. Yra pra
gyvenimas, 0 renda pigi. Savininkas 
išvažiuoja i kitą miestą.

4345 Sp- Fairfield Avė.

ŠTAI KUR PROGA!.

Urba Shoppe ;
Gėlės Mylintiems-*Vestuvėms— i

Bąųkietams—Laidotuvėms-—
l Papuošimams.
4180 Archer Avęnue
^Phone LAFAYETTE 580U
——o—

it',... ■ ■. ", 1 .

LOVEIKIS BBT
Dalis. ;

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Baųkictams 

rr Pagrabams > • {

PAIEŠKAU,..^Wos merginos, kų-. 
ri norėtų fiz barbį Atsišaukit’ 
.3410 Wallące >t. ,. ■

NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJA; 25-40; 
savas ką«4bąryą; ^bjų šeimininkai dir
ba; vaiįkąą 4 mętų;' Keystone 7996.

: Help ^aĮKile^-ri^aiįe-Fein^

YRA DARBŲ vyram ir mo^ 
rim; koteliuose, restoranuose, inąt^- i 
tucijose; cooks, pantry, housemari, 
cleaners ir kiti. Modem Hotel Bu- 1 
reau, 879 NOrth State St. t

- KOTELIS' ANT' PARKAVI
MO. GERA VIETA. NAUJAI 
IŠDEK0RUOTAS.

RŪMAI VISADOS BREN
DI JOTI.

PIGI RENKA. ŠILUMA ŠTY- 
'MU. ■

222 SO. HĄLSTED ST.
Tel.' Haymarket 4942

Tek BOULEVĄRD 7314
Heli Wąnted-rr^ląle

Darbininkų Reikia

PA$SID/UODA 2į aukštų mūrinis 
namas, sų gerai einančiu tavernos 
bizniu. Gera vieta, nėra kompetici- 
jos. Priežastį patirsite ant vietos. 
Parduosime pigiai arba mainysime 
ant nedidelio namo arba cottage.

MARQUETTE PARKE mūrinis na
rnąs ant 63-čios, tarpe Western ir 
Kęidzie. Storas su 4 kamb., užpaka
ly 7 kamb. Datas viršuj. 2 karų mū
rinis garažas. Kaina labai pigi. Auk
sinė vieta dėl tavernos.

Lotas ant 69-tos gatvės. Pačiam 
biznioi centre. Turi but greitai par
duotas, nors pigiausiai.

4-fIatis, naujas, mūrinis. $12,500. 
KAZYS URNIKAS

4708 S. Western Avė.

Financial
Finaųsąi-Paskolos 

invęstuokit dabar 
į Saugmenes Vadovaujančių Korpo

racijų barbeno kainomis ir 
dalyvauki! nepaliaujamai 

Gerėjančiuose Uždarbiuose 
PATĮKRINKIT SAVO ^AŲGMEN^S 
bukit tikrų kad esat atstovaujami 

progręsyvįausioise grupėse.
Leiskit Mum Padėti Jum išrišti jūsų 

i įųvęstmęntu problemas
Teleionuokit ar rašykit apointmentui 

A. C. STERLING 
Management of Investment and 

Tratfing Seeurities Aceounts.
208, So. La Šalie St. 

Suite 788, Chicago, III.
Tel. Rąnd.olph 6646

Building Material

TURIME DIDELĮ PASIRINKI-
• MĄ BARGENŲ

PRANCIŠKA URBAN 
po pirmu vyru Maskaliunienė
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

liepos 36 dieną, 1937 m., sukau
kus 50 metų ąmžW, 
MariąmP°lįs ąp^k-, 
pąrąp,, Vartų kąime.

Amerikoj išgyveno 26 metusi.
Paliko didvliamę pąRųdime 

vyrą Povilą, tris sūnūs: Myko
lą, Joną ir dųhų, 2 seseris: 
niešką Ąssillą Qną Šerme^- 

. kąs, dede Jeną Aiuką iv.
$lnes, 0 Lietuvoj 2 seseris, 2 
brolius įnames.

Kūnas pašarvotas rąndasi 
koplyčioj 3354 MaMed St.

TąitMuvės įvyks
Augusi 2 dieną. 1:#1 vai. po 
pietų. Iš koplyčios b,ąą-nulytą 
i Taktiškas kaųmes; t

Visi ą. ą. ^ąnciskos Urban 
gimines, draugai jį pažystą^ 
esat nuoširdžiai kvieėiąmi da- 
lyvąuti laidotuvėse 'iy suteikę 
jįai paskutinį pątarnąvimą ir

SSae”s.'Dedč ir Giųpnes.
Laidotuvėse pąUrnaują ląi- 

dotuvių direktorius

PIKNIKAS
SEKMADIENY, 

RUGPJŪČIO 8 — 1937

SUNSET DARŽE
135th ir Archer Ąve.

REIKALINGAS patyręs shearman 
ir geležies sortuotojaš džiunko kib- 
me- u ‘ I •WEST END PAPER STOCK CQ. 

73361 Fųllejęton Avė, 
1 .... ......jitą ifl ■ ■■ « '**- I lįlįt 1.1 I I

l V'** ■' i‘. t* . v- xl

REIKALINGAS patyręs shearman 
dėl No. 3 shears, taipgi 2 (iąrbįųin- 
kai laužymo kieme.

Ręal Estate For Salę
Namai-Žemė Pąrdąvimui

BKIGHTON parke
2 Uątii po 4c kambarius, karštu 

vandeniu apšildomas, garažas. Kaina 
$0,20,0,,. mažas įmokėjimas. Randasi 
ant Washtonaw avė., netoli 43. Sa
vininkas ipainys aut. Totįią arba dV 
dėsnio narąo. Turime'daug hutų bar- 
geriū.

C. P. SUROMSKIS 
. <2502 W. 69 St. 

Grovehill 0,300.

Namų, biznių ir farmų.
4 FLATŲ po 4 kambarius, 

dviejų karų garažas; namas 
kaip naujas, 9 metų. Kaina 
$11,4)00. Rąndasi South Sidėj.

TURIME Brighton Paykę biz
niavę namą, didelį bargenę iv 
turim'e daug farmų ant parda- 

ivilfto arba mainymo; randasi 
60 mylių nuo Chicągos.

Norėdami pįrktjį arba parduo
ti kręipkites, prie, musų, nes 
mes’ visados turime didelį pasi
rinkimą didelių ir mažų namų, 
biznių ir bargenų. Greitas ir 
teisingas patarnayimas vi
siems, o tas bus jums ant nau
dos, kurie darysite bizni per 
mus.

PAUL M. SMITH & CO.
, 4631 So. Ashland Avė.,

antros lubo#, su J". J. Grįsh.
■■ Tel. Bo.ulevąrd 2800, ąrba

4177 Archer Avė.,
Tel.’ Lafaye<tte 2235

Musy 350 Pėdų Vėr-L 
auzė Sugriuvo

TURIM PAAUKOTI 
VISUS MUSŲ 

MATERIOLUS
Naujos 1” lentos—1006 $21.00

pėdų .......... ...............
2x4, 2x0, 2x8, 2x10, 2x12 27.00 

—M. pėd. ....... .
Naujas plywood, visų iuierų 31/^c 
-,nrkušąi, kvad. pėda
Insulating board, kvad. pėda iy2'
Nau piaster bpard , 2^

kvad, pėda .........   .
Nauja wallboard, visų mierų iy2c 

ąrkušai, kvad. pėda   —..
Nauji cedar stulpai, 7 pėdų 10^ 

ilgio, vienas ...... .......
Geriausios naujos durys 

viena ...... ...................
108 kvad. roll roofing, firsts 80< 
Geriausias naujas wire fensing 2^c 

malevų

2.25

800 galionų vidaus ir išorio 
$2.50 maleva—visų spalvų 

galięnųi ............-.......
Vonios, geriausiam stovy 

viena ...... .......... .
Prausinės, visokių mierų, 

viena .............................
Nauji plieno sash* $6,00 

vertės, vienas ................
Lath, ryšuliui ......................

RAKANDAI
Nauji matrasai, $10.00 

vertės ............. ............
Naujos sulankstomos lovos, 

$8.00 vertės .. ............

5.00
2.50
X«75
150

3.95
3.45

REIKALINGAS- patyręs p^sppąn.

Morgičiąt^ sa^o^nkui ■ reikalinga 
cash. Jis paskęs ų^ pąsę pržgiųąlio, 
morgičiaųš. Kąramas, 2 
mūras, a^ti 5^ Ir WeĄte»n.

LINGU TUPINTYS TAVERN- 
RAMĄ. VISA: EILE LlKEįlŲ.

MES MOKAM'-6570 NtO PE 
IR SUTEIKIAM KOSTUMEKI 

šaukit MOTOb, 
■). ■'p^fęęT 7008, 

-..... . ....... ............... .
REIKALINGAS tukpointeris 
Pašaukite Normai 6902.

PARSIDUODA BI^NIĄVĄS NA
MAS, štĄąą 
Tas pats, 
na apie SĮ, meti 
Lengvais i$m$! 
bargenų. -

Z. S. MIC 
6816 So, '

į Kurie n<XtH pasistatyti namą tąip, 
kąip jum patinką-

i lipt jus neturite loto. Tačiau ąš tu
rtų lutų pąrdayiįmui geroj vi^oj. Pąr- 
duosių viena ąrba daugelį. Jei non| 
'pirktu lotą, tąi raLeko nelaukdami pą- 
Irašykit mąą ląišką šiuo, adresų;

NAUJIENOS, Boa 072.
Mąn yra sunku Juos :

esu pąvienė ypata ir neturiu pagel- ! 
įjuos jiems išlaikyti. Todėl pąrdupdu 
pigiai. . ' ''

geriausios natfjSs metalinės 4«95
3.95

- vertes ---------

JĮVSV PACIV KAINA!!

2221 S. Ashland Avė.
Tabako 

t^ące#

ĄuTOMOBjįjĄį pigiaį, y™ K 
dirbimų. Gąrantuoti. ir iki ^700.

Wisconsįn aųd Qgden Avės. 
Berwyn, 2^9^ i ryW. UjĮŲ; Hąrlęąą.

<

1934 TURRERLANE Coach; radio, 
šildytuvas,;: įowlą$; $95 imok.etž; 
Newberry, 3165 Nąrth

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio ' su Coil 
Baksais' ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčeriųs dėl bile .kairio biznio įskai
tant svarstyklęs, registerius ir ice 
baksiuš. Cash ąrbą ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

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

CALumet 5269.

PAUL M. SM1TH and ęOMPA^Y 
KeS1

Perkam, parduodam ^r mainom ną- 
mus, lotus,' biznius ij. karinąs; įąw 
riname ; nĄrnųs, rakande^ auto
mobilius. Taipgi turime-’^aug ’iįįjaru 
namų pardąvžinuį arbą mainymui ųž

;hd Ii

pkitės: f ■'
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofisas 2-rb$ lubos sų į. X Grish.

PARSIDUODA pigiai mūrinis na
mas; 3x5; 6x4; 1x3, pečiais Šildo
mas, — lengvą! pasidarai pragyve
nimą ir dirbtuvėn nęinant. Matulis, 
2118 Evergreeri.

bungalow ant jūsų l<>to' $3,850.06;
Taisome seųus, dędame naujus 

fundamentus, stogus ir sutingus vi
sokių rūšių. J. LILEIKA, 
4743 S. Maplewood Avė. Virg. 2911

GROSĘRIO KRAUTUVĖS fikče- 
riai, icebox, registeris, .cigaram case, 
2 stiklo cąseŠ, grinder, 96 pėdos len
tynų, vogos. ‘'IW4TV. 51št St.'

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

BAĘGĘNAl
ČICACįOJEI

^KAĮTVKIT:'į-Ją* $ąĮ Brick nąmas Bričporte.
'^L-40 ak- fa^rna PWe ežero, Miš

kas- Kamą ...J....L.,.....'.!.......   $1Q00.OQ
3— 6 flat namas Kr^porte, reiwa

75.00 pę$ mėu- Kainą.......... $3500.00
4— Namas, įtorąs. ųr ? fiąti Tįį-

ma karčemai ■Kainą ....... $6500.^0

..L. $18000,00
4, flaĄ muminis narnąs prie Par- 

ku. Kainą .... .....................$3609.00
7—Biznio Centras — Nauj. per-

$6500.00
■
$5,^00.00Kai^ą—    ............ -...

čia paminėti nąm 
yrą 'feg‘vąiętėsąi, ąągų 

; Smųlkmęnąs suteiksim ypątiškąi ar- 
16a laišku, šaukit Yards 6894, arba 
| ' 3852 S. Hąlsted St.

Fnrnis for Sale
5 MYLIOS Vakaruose nuo Pląin- 

ficld, Wisconsin; Route No. 51 į 480 
akerių.; dirbama žemė; trobesiai; 
$8.5 už akerį greitam ■_ pardavimu*; i 
R. B. Steck,’ Earmingtbn, Illinois, 1

MAX KOHN—Turim rusišką, tur- 
kUką Ubalį-. <*?a«*u3 ęi-
wr«?wl'®<ss» 

.  .—'■ >■ ■•■Sf L '

| GARS1NKIT 
SAVO 
BARGENUS

ŠIMTAI ŽMONIŲ 
IEAKO. NAMŲ .
NUSipiRĘTl

PAŠAUKIT ąfGS

CANAL8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos- TTx — 
mus duoda 
laidą.

3

Už pąkąrtoji- | 
lodamę gerą nuo- | 

I



Draugijos Šv. Petronėlės susirinkimas įvyks pirmadienį, rug 
piučio 2 d. 7:30 vai. vakare, šv. Jurgio parapijos svetai
nėje. Narės malonėkite pribūti, nes yra rengiamas išva
žiavimas, tai reikės rinkti darbininkes.

O. Laurinavich, rašt.

šeštądienis, liepos 31, 1937

VALSTIJAI PINIGUS PENSIJOMS

vie

DOVANŲkad

Iš Roosevelt Furniture CoSUSIRINKIMAI

VISI

sos kontrole
$16.50 vertes

ANTROJI

gausite dovanų

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

rugpiu- 
adresu

LEMPA 
, $14.00 
VERTĖS

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Nauj’ienos 
vra naudingos.

Nužiūrėdamas, kad jo žmona 
Rose palaiko santykius su kitu 
vyru, kitas chicagietis, Walter 
Calonder, 44, 1041 Barry avė., 
vakar ją pašovė. Suvarė į jos 
kurtą tris kulkas.

viena geriausių 
rinkoj. Jūsų drapa
nos išsiskalbs grei
čiau, bus baltesnės 
ir naujos mados 
agitatorius jūsų 
drapanų nesudras
kys. Naujienų pik
nike šia mašina

Apie Tverečiniiis 
Ir Jų “Dievobai
mingumą”

pasakyta ' daugiai?
Tverečiniai myli

Sako, kad Illinois pensijų administracijo 
je didele betvarke

Naujienų Piknike- šios lem
pos bus atiduotos dovanai 

tiems, kuriems laimikis 
nusišypsos.

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliubas laikys susirinkimą sekma
dienį, rugpjūčio 1 d., tioliywood svetainėje, 2417 W. 43 Si., 
12 v. d. Mėnesinė^ duoklės bus priimamos nuo 11 Vai. ry
to. Pageidaujama, kad visi atsilankytumėt, neš yra daug 
svarbių tarimų ir reikės darbininkų dėl Moonlight Pikni
ko, kuris įvyks rugpiučio 7 d. Liepos darže. .

? Bernice Keller, rašt.

Simano Daukanto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks sek
madienį, rugpiučio 1 dieną, 12 vai. dienos Chicagos Lietu-* 

z. , vių Auditorijos svetainėj, 3133 S. Halsted St. Susirinki
mas yra svarbus, todėl kiekvienas draugas privalo būtinai 

, pribūti

lifikacijas pensijoms, ir, paga
liau,

Illinois pensijų administracija' 
nuturi išdavusi tinkamų in
strukcijų apskričiams kaip pen
sijų programą vykinti. ,

Illinois valstijos seneliai gau
na pensijas pusiau iš fedėralės 
valdžios, pusiau iš valstijos iž
do. Kas mėnesį tam tikslui rei
kia apie dviejų milionų dolerių.

Federalė valdžia savo dalies 
nemokės tol, kol valstija nesu
tvarkys administraciją, kuri rū
pinasi pensijų mokėjimu. Pir
miau Washingtonas pareiškė, 
kad betvarkė pasireiškė dėl to, 
kad politiniai bosai i adminis
traciją prigrūdo būrį politikie
rių, kurie apie reikalą visai ne
nusimano.

ir beveik vieni Tverečiniai su 
daro SLA. 63 kuopą”.

čia jau 
kaip reikią 
laisvę ir* tiesa, jie beveik vie
ni sudarę SLA. 63 kuopą. Bet 
jeigu, jie butų tokie dievobai
mingi, kaip rašo “P. K.”, tai 
kodėl gi jie nesudarė kokios 
nors Rymo. Katalikų kuopos, 
vietoje SLA. 63 kp. ir kodėl 
prie tų “dievobaimingų

/ Fęderalės. Valdžios Sočiai Se- 
curity fondąs parnešė Illinois 
valstijai, kad nemokės valstijai 
pinigų pensijoms tol, kol 
tos pen si jųAdmiųist racija 
bus sutvarkytą. L

Wa'shing tonas pareiškė, 
Illinois pensijų” administracija 
netvarkingai veda knygas, taip 
kad’ nežinia, kaip federaliai pi
nigai yra sunaudojami;

’ ■ ■< ■ J

Federaliai auditoriai - negali 
patirti ką valstija su gautais iš 
Washingtono pinigais padaro;

Illinois administracija nesirū
pina aplikantais pensijoms ir 
verčia juos bereikalingai ir be 
pamato laukti ilgą laiką;

Nesirūpiną išklausyti senelių 
prašymus ir patirti apie jų kva-

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelio susirinkimas įvyks 
čio 2 et, pirmadienį, M. J. Pučkoriaus namuose 
10049 Šo. Perry avė 
lonėkite laiku susirinkti

Kirviu Užkapojo 
Savo Žmona ■ t

Dominick Frangella, 64 metų, 
nuo 7727 Dobson avenue, kir
viu vakar anksti rytą mirtinai 
sukdpojo savo žmoną, Clara, 
47 metų. Nuo burtininkės jis 
“patyrė”, kad ji “svetimvy- 
riaujanti ir leidžianti perdaug 
pinigų ♦rūbams”.

Tautiškose kapinėse, 
ir B. Soplis. Toliaus rašo, 
“Burnsidėj įr Roselaride 
daug ‘Tverečinių’, beveik 
yra dievobaimingi žmonės

SLA 129 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
rugpiučio 1 d., 1:50 vai. po pietų, J. Petrausko svetainėje, 
1750 S. Union avė. Susirinkimas yra svarbus 
riai skaitlingai atsilankykite. —Valdyba.

“Tverečinis” rašo apie 
SLA. 63 Kuopą.

BURNSIDE. — 29 d. liepos, 
“Naujienose” buvo aprašytos 
laidotuvės Burnsidiečio B. So- 
plio, Lietuvių Tautiškose Ka
pinėse.

Korespondentas P. K. rašo, 
turbūt, patsai nedalyvavęs lai
dotuvėse, o tik. painformuotas 
kokios nors kūmutės, kuri ne
žino gerai dalykų. Jau vienas 
dalykas neteisybe, kad “B. So
plis benepinnas iš kuopos, ■ ku
ris buvo palaidotas laisvai Tau
tiškose kapinėse”. .

SLA. 63 kp. turėjo narių, 
kurie buvo laidpjami taip pat 
laisvai 
kaip 
kad 
yra 
visi

M. J. Pučkoriaus
7:30 v. v. Visi nariai ir rėmėjai ma

Ant. Jocius.

išeiti į gražią “roof 
verandą, kuri eina

AUSI
JEI LAIMIKIS JUMS NUSIŠYPSOS

Nedelioj, Rugpiučio 8 d., 1937
SUNSET PARK Prie 135th ir Archer Avenue

FEDERALĖ VALDŽIA ATSISAKO MOKĖTU šįvakar “Pirmyn” 
Choro “Vasariniai 
Šokiai”

Įvyks Wedgewocd viešbuč o 
Roof Garden

“Pirmyn” choras šįvakar 
kviečia visus savo rėmėjus ir 
draugus atvykti į choro “Vasa
rinių Šokių” Vakarą, kuris 
įvyks Wedgewood viešbučio 
(64th ir Woodlawn avenue) 
“Roof Gardene”. Y

šokiai prasidės apie 8—9 va
landą vakare. Rengėjai pakvie
tė G. Stephens Revelers orkest
rą parūpinti> muziką šokėjams,; 
o ne šokėjų naudai įrengs sta
lus ir kitus, patogumus, taip 
kad jie galėtų kortuoti, etc.

šokių protarpiais svečiai gaus 
progos 
gardeno
aplink visą salę.

Įžanga parengimui yra 75 
centai asmeniui. “Pirmyn” cho
ras, kuris rengiasi ateinančiais 
metais važiuoti į Lietuvos • dai
nų šventę, nuoširdžiai kviečia 
visus atsilankyti ir praleisti 
smagiai ‘ vakarą.
' šokių rengimu rūpinasi ko

misijos narės, p-ičs Aldona Gri- 
goniutč ir Stella Pukiutė.

Jonuks.

nių ir patsai korespondentas 
atbėgo. ’ ; z

Apie kalbėtoją Ambrozą ir 
Tautiškų kapinių tvarką, Tve
rečiniai žino nemažiau už pa
tį korespondentą.

Dauguma važiavusių į Tau
tiškas kapines Jau yra išėję 
daugiau kaip reikia į viešą gy
venimą ir supranta savo reika
lus neprasčiau už mokytojus, 

žmo- . Tverečįnis.

MŪŠIO CENTRAS — Japonų priklausanti gelžke- 
lio stotis Tientsin’o mieste, kurią kiniečiai puolė šiomis 
dienomis, ir runius, kartu ir japonų konsulatą, apmėtė 
bombomis. ACME PHOTO.

ŽUVO TŪKSTANČIAI — “Senasis Miestas” Tientsine, kurį japoųai bombardavo 
iš lėktuvų, užmušdami tūkstančius kvartalo gyventojų-kinieČių ir sunaikindami 
daug turto. Po bombardavimo Japonija paskelbė, kad tokį puolimą legalizuoja ir 
pateisina sutartys su Kinija ir kitomis yąlstybėmis. ĄCMĘ PHOTO.

I $135,000? Ch'cagietis

kuri; tviitY
.■. c.

f oi eraliam teismui, kad

_ j medžiu, prie Ruby, Ari-

zona, užkasė $135,000 ver-
i - 1

tės bonų. Teismas jo tvirti-

nimams nenori tikėti.

GAVO DU METU. — Wil- 
liam II. Malone, buvęs Illi
nois valstijos mokesčių tary
tos pirmininkas, kurį federa- 
lis teismas Chicagoje nuteisė 
dviems metams į Leaven- 
woith kalėjimą už nesumo
kė jimą valdžiai $59,574 in- 
come tax mokesčiais 1929 ir 
1930 metais. Jis taipgi turės 
sumokėti $5,000 pabaudą.

(Acme Photo)

BĮ
v"- ■

SUDEGĖ — Du žmonės žuvo, kai kelyje į Norfolk, 
Virginia, Chesapeake įlankoje, užsidegė ekskursinis lai
vas “City of Baltimore” (viršuje). Laive buvo apie 125 
keleiviai, bet didžiuma išsigelbėjo. ACME PHOTO.




