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Lojalistai apsupo Huesca
Sukilėliai vėl smarkiai bombardavo Ma
dridą. Pabėgo Ispanijos trockininkų vadas

HENDAYE, Franci joj, rugį). 
.6. — Patys sukilėliai prisipa- 
žysta, kad stiprios lojalistų jė
gos, padedamos reorganizuotos 
Katalonijos armijos, veik visai 
apsupę sukilėlių tvirtovę Hues
ca, Aragon provincijoje. /

Tvirtovė yra apsupta iš tri
jų pusių ir yra nuolatos bom
barduojama iš oro.

Kampaniją prieš šį 24,000 
gyventojus turintį miestą pra
sidėjo mėnuo atgal ir nuolati
niuose bombardavimuose iš ka- 
nuolių ir oro žuvo jau 500 žmo
nių.

Huesca, kur seniau* gyveno 
Aragono karaliai, yra už 210 
mylių į šiaurryčius nuo Ma
drido ir už 140 mylių nuo Bar- 
celonos. \

Bet sukilėliai tikrina, kad 
miestą sunku busią paimti, nes 
jo fortifikacijos yra nepapras
tai stiprios. ♦

Bombardavo Madridą.
MADRIDAS, rugp. 6. — Su- 

• kilėliai šiandie nepaprastai 
smarkiai iš kanuolių bombar
davo patį Madrido centrą. Bom
bardavimas prasidėjo kaip tik 
didžiausio judėjimo gatvėse 
laiku, darbininkams eįpant j 
darbą. Tad spėjama, kad tino 
granatų galėjo Žilti daug žmo
nių.

Tuo jaus atsiliepė lojalistų 
kanuolės, bandydamos sunai
kinti sukilėlių batarejas. Greit 
bombardavimas sumažėjo, nes 
sukilėliai bijosi išduoti saVo 
batarejų slėpimo vietą.

Pabėgo trockininkų vadas.
HENDAYE, rugp. 6. — Is

panijos lojalistų valdžia pa
skelbė, kad trockininkų Poum 
partijos vadas Andrės Nin pa
bėgo iš sanatorijos Madride ir 
įsakė dėti visas pastangas jį 
suimti.

Lojalistai įtaria, kad jis gal
būt bandys pabėgti per suki
lėlių linijas ir dasigauti iki su
kilėlių vado gen. Franco, ku
riam pasisiūlys padėti pulti Ka- 
taloniją, kur Nin iki gegužės 
mėn. vaidino vadovaujančią ro-

Rusai sušaudė 18 
žmonių už ardymą 

geležinkelių
MASKVA, rugp. 6. — šian

die paskelbta, kad Piatigdrske, 
Kaukaze, liko sušaudyta 18 
žmonių. Juos pasmerkė mirčiai 
augščiausiojo teismo kariuo
menes kolegiumas, pasiremiant 
kaltinimu, kad jie, kaipo gru
pė trockininkų šnipų, ardę Or- 
džonikidze geležinkelį, padegi
nėję triobėsius ir organizavę 
traukinių katastrofas.

Jungt. Valstijos ir 
Rusija padarė pre

kybos sutarti

ORHSa

i'-'*' $

LAIMĖJO DUKTERĮ — John M. Hayes, turtuolis iš 
Mahwah, N. J., su duktėre Patricia Ann, kurią jis pagro
bė nuo uošvienės Califorhijoje. Chicagos teisėjas Stan- 
ton atidavė mergaitę tėvui. Čia jis buvo; suimtas už “pa
grobimą.” Acme Photo

Chiniečiai atsiėmė 
svarbų miestą šiau

rinėj Chinijoj f
NANKING, rugp. 6. — Chi

nijos žinių agentūra paskelbė, 
kad japonai aplaikė didelių 
nuostolių, kada^ pulkai Chini
jos kareivių be jokių unifor
mų praslinko- per japonų lini
jas Liuliho ir atsiėmė svarbų 
miestą Lianghsiang, Hopei 
provincijoj, prie Peiping-Han- 
kow geležinkelio, į pietvaka
rius nuo Peiping.

Chiniečiai užklupo japonus 
visai netikėtai, ląike smarkios 
audros.

• ;■. • ’ .z ■ " '

„ //Musų kariuomenė dabar žy
giuoja linkui' Slantung, į > šiau
rę nuo Lianghsiang. Ji paėmė 
didelius sandelius ginklų ir 
amunicijos”,1 sako minėta žinių 
agentūra.

Nėra jokių žinių apie padė
tį palei Peiping-Suiyuan gele
žinkelį, į šiaurvakarius nuo 
Peiping, kur vakar Japonijos 
kariuomenė ir lėktuvai ataka- 

už

Dėl meilės našlė at 
sižadėjo milionų

LONDONAS, rugp. 6. — Es- 
ther Sebag-Montefiore, 26 me
tų našlė, šiandie ištekėjo už 
Geoffrey Myddleton, 22 m. fi
ziologo, tuo prarasd&ma teisę 
prie milionų dol.

Buvęs jos vyras Arthur mir
damas paliko jai $1,900,000 su 
sąlyga, kad ji daugiau nebe
tekės. Ištekėjusi dabar ji to 
turto nebegalės gauti. ^Bet ji 
vistiek gaus $15,000 į metus, 
kurie jos vyro tuo pačiu tes
tamentu buvo palikti, 
vistiek ištekėtų.

Amerika j draudžia 
amerikiečiams stoti

Chinijos armijon
WASHINGTON, rugp. 6. - 

Valstybės sekretorius Hull pa
skelbė, kad tiems šios šalies 
amerikiečiams bandys stoti j 
Chinijos armiją bus pritaikin
ti įstatymai, kurie numato ką* 
Įėjimą ir pabaudas už ameri
kiečių įsirašymus svetimos ša
lies kariuomenėn. —

y

jei ji

Jau virš 25,000 dar
bininkų nedirba 
Chrysler dirbtuvėse

vo dvi chiniečių divizijas 
Nankou tarpkalnio.

Neaiški politinė 
šiaurinės Chini

jos ateitis

VVASHINGTON, rugp. 6. — 
Prezidentas Rooseveltas šian
die paskelbė padarymą naujos 
prekybos Sutarties, su-'.spyietų 
Rusija, einant kuria1' Rusija 
ateinančiais metais pirkį Ame
rikoje mažiausia už $40,000,000 
įvairių prekių.

Gyventojai tūkstan
čiais bėga iš Chini

jos sostinės

Angliją pradės Ry
me derybas su 

I Italija

DETROIT, Mich., rugp. 6.— 
Chryslerio paskelbtas Ply- 
mouth dirbtuvėse lokautas vis 
labiau plečiasi, netenkant dar
bo ir tiems darbininkams, ku
rie dirbo prie gaminimo Ply- 
mouth dalių. Tuo būdu Chrys
ler dirbtuvėse dabar nedirba 
jau virš 25,500 darbininkų.

Derybos su kompanija dėl 
baigimo lokauto nedavė 
pasekmių ir automobilių 
ninku unija pareikalavo 
ninku atstovų rinkimo 
Chrysler dirbtuvėse.

jokių 
darbi- 
darbi- 
visose

Bombardavo anglų 
ir italų laivus

LONDONAS, rugp. 6. — Gi
braltaro žiniomis, Alžiro pa
kraščiuose, netoli Ispanijos, 
trys lėktuvai bombardavo An
glijos aliejaus laivą Corporal. 
Keliomis valandomis vėliau veik 
toje pačioje vietoje buvo bom
barduotas italų prekių laivas 
Mongioia. Nė vienas jų ne
plaukė į Ispaniją. Nustatyti 
keno buvo lėktuvai dar nepa
sisekė.

■ -NANKING, rijgpį -6.' -i- 
sąjūdis apėmė Chinijos sosti
nę, kuomet tuo pačiu laiku ci
viliai japonai skubiai evakuo
ja Hankow.

Nanking oro apsigynimo 
draugija perka dujakaukes ir 
mokina žmones-, ką daryti, jei 
Japonijos lėktuvai pultų mie
stą. Dauguma gi iš 1,000,000 
Nanking gyventojų neturi pi
nigų įsigijimui dujakaukių.

Žmonės bėga į bankus \ atsi
imti pinigus ir tūkstančiais bė
ga į Shanghai ir kitus 
miestus.

žmonės tūkstančiais 
bėga iš miesto visomis
mis ■ keliavimo priemonėmis. 
Daugiausia bėga moterys ir 
vaikai, bet tarp bėgančių ne
mažai yra ir darbininkų.

Daug moterų betgi pasilieka 
mieste ir mokinasi karo dar- 
bų.

Esantys į šiaurę nuo Gielto- 
; nosios upės amerikiečiai irgi

tolimus

kasdie 
galimo-

Tai paskelbta gavus žinių į 
Los Angeles, kad 182 ameri
kiečiai lakūnai yra pasiruoš 
vykti į Chiniją stojimui į Cht- 
nijos karo aviaciją. *

M 
Tokio žiniomis, Japonijos už‘ 

sienio reikalų ministeris Kok1 
Hirota irgi paskelbė parlamen
te, kad Jungt. Valstijos “rū
pestingai saugosi” prieš Ame
rikos lakūnų stojimą Chinijos 
armijon. į

Hirota taipjau pasakė, kač 
patvari taika galėtų būti at 
steigta rytinėj Azijoj, jei Chi 
nija prisidėtų prie Japonijos ii 
Vokietijos sąjungos prieš “ko
munizmą”.

“Musų armija veikia tiksli 
pagrindiniai išspręsti visut 
Chinijos-Japonijos klausimus 
bet šiuo laiku dar sunku už 
matyti nors spindulėlį vilties 
tinkamo susitaikymo”, saki 
Hirota.

Japonijos karo ministerh 
gen. Sugiyama gi paskelbė, kac 
į.wChiniją siunčiama dar dau 
giau kareivių, šiam laikui da 
bar pabirtų pinigų užteks, be 
jei padėtis pablogės, tai vai 
džia bus priversta reikalaut 
paskirti daugiau pinigų.

PEIPING, rugp. 6. — Poli
tinė ateitis šiaurinės Chinijos 
yra neaiški. Net patys japo
nai dar rfesako ką jie ruošiasi 
.ten veikti. Veikiausia laukia 
patogaus laiko (įsteigimui ten 
neva “nepriklausomos,” bet ja
ponų valdomos valstybės.

Dabar šiaurinę Chiniją val
do neva pačių chiniečių “poli
tinė taryba”. Bęt iš tos tary
bos pasitraukė visi žymesni 
chiniečiai ir pasiliko joje tik 
nereikšmingi japonų pataikū
nai. . Japonams visuomet yra 
sunku susirasti palankių jiems 
žmonių, kurie norėtų jiems pa? 
taikanti^ Prie jų dedasi tik,se
nieji politikieriai, kurie dabar 
jokios įtakos nebeturi.

Kaltina papą dėl šni
pinėjimo Rusijoje., 

/ -----------
MASKVA, rugp. 6. — Ofi- 

cialis valdžios organas Izvesti- 
ja apkaltino Rymo papą dėl 
palaikymo šnipų mokyklos ir 
parupinimo šnipų kaimyninėms 
valstybėms šnipinėti Rusijoje. 
Prie Vatikano esanti įsteigta 
specialė mokykla “Russicum”, 
kurioj buvę 
yra mokinami 
skui siunčiami 
nio valstybes.

Laikraštis duoda suprasti, 
kad jau dabar yra nagrinėja
mos, ar ruošiamos nagrinėji
mui daugelio kaltinamų šnipi
nėjimu kunigų bylos ir kad gal
būt bus išnešta mirties 
sprendžiu.

RYMAS,’ rugp. 6. —- Italuos 
valdžia paskelbė šiandie, kad 
Anglijos ir’ Italijos dįplomatai 
susirinks Ryme formaliam iš- 
sprendimui, visų ginčų tarp , šių 
abiejų šalių.ii’. j

Italijos ambasadorius Lon
done grafas Dino Grandį par 
siūlė derybas premierui* Neville 
Chamberlain, kuris nesenai: ap
simainė draugiškumo laiškais 
su Mussolini.

Vakar Anglijos užsienio rei
kalų ministerio padėjėjau Sir 
Robert Vansittart pranešė Di
no Grandi, kad Italijos pasiū
lymas liko priimtas, /

»

Grandi- Vansittart1 pasitarime 
liko sutarta ateinančias^ kelias 
savaites pašvęsti priruošimui 
medžiagos deryboms.

Senatas priėmė su
darkytą namų sta

tybos bilių
baltagvardiečiai 
šnipinėti ir pa- 
į Rusijos pasie-

WASHINGTON, rugp. 6. - 
Senatas šiandie 64 balsais priei 
16 priėmė Wagnerio namų sta
tybos bilių, kuris paskiri? 
$726,000,000 lūšnų griovimui ii 
naujų namų statybai. Bet prie 
jo pridėtos pataisos taip bilii; 
sudarkė, kad jis neteko save 
pirmykštės prasmės ir reikš 
mes;

Dėl skurdo nušovė 
motiną, 2 seseris 

ir save
nuo-

NEW YORK, rugp. 6. — 
Naujasis Tammany Hali, suk
tos demokratų organizacijos, 
vadas Sullivan įsakė pašalinti 
iš organizacijos visus prezi
dento Roosevelto šalininkus.
Tammany Hali pereitais rinki- gavo paraginimą iš savo kon-

Įsulų apleisti tą dalį Chinijos 
jbar susigryžo ir nominavo sa-’ir vykti arba toliau į pietus, 

teka 5:48, leidžiasi vo kandidatu į merus atgalei- arta į Shanghai, kur juos ga- 
vį senatorių Copeland. - , lėtų paimti laivai.

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

Dalinai
ti lietaus
permaina

apsiniaukę, gali bu- 
su perkūnija; maža 

temperatūroje.
Vakąr 3 vai. po piet tempe- į mais rėmė prezidentą, bet da-Į 

ratura Chicagoje buvo 88°. . |’ "
Saulė

8:03.

MADRIDAS, rugp. 6. —- Lo
jalistų armija yra paruošta ir 
tik laukia naujo sukilėlių puo
limo, kurį sukilėliai turi grei
tu laiku padaryti pakėlimui sa
vo kareivių ūpo, nes jau pra
sidėjo nauji maištai sukilėlių 
eilėse.

PITTSfBURGH, Pa., rugp. 6. 
— Frank Gregor parėjęs į sa
vo skurdų butą rado nužudy
tus savo motiną ir dvi seseris. 
Juos nušovė jo brolis Bernard, 
kuris pats po to nusišovė.

Paliktame raštelyje Bernard 
sako tai darąs nematydamas 
kito budo išbristi iš to didelio 
skurdo, kuriame atsidūrė visa 
šeimyna.

MINNEAPOLIS, Minn., 
piučio 6. — Iš apie 200 
nių minia užpuolė dvi automo
bilių pardavinėjimo įstaigas, 
kurių pardavėjai streikuoja ir 
sudaužė automobilius ir vidaus 
įrengimus, padarydama nuosto
lių už $8,000. Nė vienas strei- mijos 
kierių puolimuose pedalyvavo. bandymus naujų lėktuvų, skir 
Streikieriai reikalauja didesnio tų skraidymui didelėse augštu- 
komiso. ■< • mose.

rug- 
žmo-

ZURICH, rugp. 6. — Sionis 
tų darbininkų partija, kuri 4c 
nuoš. delegatų Sionistų kon 
grėsė, sutiko remti rezoliucij.; 
pritariančią padalinimui Pales
tinas.

DAYTON, O., rugp. 6. — Ar 
lakūnai daro slaptu?
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Dovanos bus duodamos tik 
tiems, kurie dalyvaus pikinke 

ir asmeniškai priduos 
Numerius..

Prie 135-tos ir Archer

= =

=I
š

GAUSIT DOVANŲ 
Jei laimikis jums 

nusišypsos! NAUJIENO

SEKMADIENYJE
Rvigpiučio 8 d., 1937

S 'U N S E T P A R. K E



TT—

PIRMYN
SHARPS and FLATS

-- - - - -- - - - -

at 1 o’clock. 
most of us 
to the Nau- 

there will be

eageruess 
and their 
for s.ome- 
overcome 
may pop

©Lašt Friday we received 
from the Roseland Aidos cho 
rus an invitation to come.out 
to their picnic for another bąli 
game. A vote was taken up 
and the chorus decided to ac- 
cept. It will be held on Au- 
gust the 8th at 130th St. and 
Cottage Grove. Cottage Grove 
is 8 hundred East, so its very 
simple to get there. The bąli 
game will start promptly at 1 
o’clock, so that those who wish 
to go elsewhere after the game 
will have time to do so. We 
urge all inembers to come to 
the picnic not merely becairse 
of the game, būt because Ai
dos Chorus has supported us 
very well in our own affairs. 
Don’t forget to come — Sun- 
day August 8th 
After the game 
have plaus to go 
j ienos picnic and
plenty of time to go to bo.th, 
that is of course, if you do not 
wish to remain at the Aidos 
picnic.

The Chorus also voted to 
raiše the dues of each mem
ber from 10c to 25c a month 
so that we’ll have extra money 
to put into the fund we are 
gathering for the trip to Lith- 
uania which is coming up next 
year. As Mr. Stephens said, 
nine ou?t of ten people don’t be- 
lieve that Pirmyn will be able 
to make it būt, the 
of the chorus to go 
ability to work hard 
thing they want, vvill 
any obstacles that
up. Off we will go tovvard the 
biggest undertaking that Pir
myn has ever attempted! Next. 
year we will be on our way to 
the beautiful little countrjĮ; ęf• 
our fore-fathers tp> our 
countrymen vvhat’vve* h’ere in 
America, are dorng* to keep 
aliye the songs and traditions 
of our Mother country!

©Friendly niek narnės whięh 
we would likę to see stiek to 
certain people are: —

Bernard ’ “Skeezix” Miller, 
George “Fuzzy” MiĮler, Albina 
“Calamity Jąpe” Trilik, Aldo
na “Bubbles”* Grigonis, Felix 
“VVhiskers” Mason, Pete “Liza 
Lou” Kitchas, Vito “Lover” 
Biehle, Louis “Romeo” Lapin
skas, Mary “Juliet” Johnson, 
Frank “Bu’ttercup” Pūkis, LiP 
lian “Shanghai Lil” Stupar, Do- 
ris “D.B.” 
“Twinkletoes 
“Moonbeam”

Belus, Chuck 
Matekonis, Al 

Mickevičius, Jo- 
Bolero” Aleksa,

George “Bolero II” Stephens 
Amelia “Legs” Bažmus, and 
lašt būt not least Bonui 
“Sųuavvzo” Janulis.

• A description of one cho
rus member will appear ^each 
week in this column and with 
that will 'be the name of the 
former weeks description. 
Watch carefully for this co- 
lump and see if you can guess 
who the representative of the 
description is. Who knows it 
may be YOU! The first de
scription will appear in this 
column follovving this para- 
graph and next week we will 
tell you who we described and

SLOGA 
ŠIENLIGĖ

SINUS

per šiuos 23c ban
dymų raportus pa
rodo, kad tūkstan

čiai vargstančiųjų
dėl šių baugių ilgų sus - Ol»«» Lattiag 

liet.laukė niittMtablOH Ir grei
tos |»*K»lbos vartodami 
SI-NOZK.

ATA1 KA SI-NOZE PADARO 
Sutraukia nosie# Kleivlųją plėvę. 
>’«|in«Moola soHlr’nki’si»H išmatas- 
Iššaukia sinusu nusausinimą.
Sustabdo čiaudėjimų, sniokimų ir 
išpūtimą.

Suramina įerzintu?, uždegtu# audi
nius.

B Sugrąžina normalų kvėpavimų.
Neturi narkotikų, nė įpročius sudarančių 
vaistų Para* duobia su pinisrų gražinimo 
Garantija—Atsiųskit (pinigais) JS-
bandymo riiierai. arba ki^ipkitės į 
ST-VOZE CO . 203 N. Wabash Av., Dept.ll 

Chicago, III.

1.
3
4.

a.

NAUJIENOS, Chicago, III.
also describe another member readers fa misundarstąnd the 
and purpose. It$. narely a little kid^ 

rn, . ding in prmt afid the fun ofThey come m two s, * . \ v
m , j. , . , , guessmg to top it off.threp’p, or four s, būt we re %

: referriijg .to only one who ©The Summėr Sočiai was a 
is tall, light and hapdsome! suecegs in ^vėry respeęt ’The 
who is this fair lad who fee of seventy five eents per 
by his • pranks reminds person was ihdeed small, if you'

consider that the sight oij John-
(Tasa ant 3-čid pugl.)

so on.

you of
- ... j .

Willie' iSheakespeare’s
“Pu'ck”?

Do you know wljo it is? Wait 
till next weęk and then see if 
you’re right.

Thesp descriptions are 
meant to. be personai or 
agreeable in any manner 
therefore, we do not wish

not 
dis- 
and 
our

Pataisyk Stogą ir -i 
į. RYNAS DABAR ,. 

Pašauk mus dėl dykai apskaičiavi
mų. 25 metai patyrimo, Blėkorius ir

> stogų dengėjaš.

Leonas Roofing Co.
3750 WAIXAC£ STREET ' 
Tel. BOULEVARD 0250

—:---------—------------ ------ -

Tonys Lukošius, Drabužių Valytojas
■ / ■ ’ '■ . r /■ ';/■

Seniausias ir geriausias drabužių valytojas Brighton 
Parke. Atliekame darb$ greitai ir gerai, kaip vyriškų, taip 
ir moteriškų rūbų. Taipgi furkautus išvalome, taisome ir 
perdirbame j vėliausią madą. ■ ,-į

2555 W. 43rd St. Tel.-Lafayette 1310

fT —NhhmrĮh lT IIWWMI THI

?'■ T ■■ r

STATYKITE’A ZTk A A AVA A 1—
Tegul jūsų rendų kvitos nuperka namą. Mes pastatysime ant jūsų 
Joto murinę JSnglišh type rezidenciją, kuri - norintiems bus pUnai 
įrengta- dėl 2 ^lipynių' tąjįj pl^Hb kaip $5^85O.Q0. šiame name turėsite 
sau gražų flatą, o aųtro flato renda apmokės visas namo išlaidas. 
Statoipe visokios rųšįęs, ųąųjųs įr taisome senus namus. Viską daro- 
rfie* ant kngVU įšmokojinjų- jParupiriam F.H.A. paskolas ant 10—15 
ar 20 metų. Padarome planus, duodame išrokavimus ir kitus pata
rimus veltui. Reikalo kreipkitės prie -.........

JOHN PAKEL & C0.
GENERAL BUILDING CONTRACTORS2502 W, 69th St. Tel. Grovehill 0306]
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DABAR VAIDINA 
PUŠKINO 

“DUBROVSKY” 
Tąipjąu U. S. S, R. Žinios

GRANE
COAl COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel, Republic 8402
POCAHONTAįS Mine Run $7.40 
(Sfcreenecį) ..........  tonas
SMULKESNĖS $7.15

Tonas ........ ...».............. ......

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Streęt

Valandos: nuo 1—8 ir 7.'*8
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti
Ręz, 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso TeL Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 491Q SO. MICHIGAN BLVD.

Tol. Kenwood 5107

i i' II'I?

^SKUBĖK! |
^-r,, H

.M-.. '   .

JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA -----
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA -----
JEI VIDURIAI NEVIRŠKINA -----
JEI GĄSAI VIDURIUS IŠPUČIA,

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

< .■     i   i.     a   į i ,i       11 i - ii i ii.ii'i. i' i. 1ysyain11 jinyiiiiyK1 ijii, j

Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?

NIDA 
■ ■ : :■< ■ <f 

Alkaline Digestant Powder Miltelius 
Didelė Dėžė Tik už 50 centų

Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

Nida Laboratories
A. G. KART ANAS, Sav. ■

2555 West 69th Street, Chicągo
Telefonas Hemlock 0318 _•

Padarykite Savo Skalbi 
mą Lengvu Darbu

ĮSIGYKITE SKALBIMO MASINĄ

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

WESTINGHOUSE, A.B.C. ir kit. '

Kainos
Nuo .

540.50
Ankštyn

Viskas Lengvais Išmokėjimais
T—"

ROOSEVELT 
FURNITURE COMPANY 
2310 W. ROOSEVELT ROAD

CHICAGO, ILL

■MMMB

Victor Bagdonas 
2 Ofisai

Parkraustom fomičius, pianus ir 
yiso'kius rakandus bei štorus 

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

Yards 3408
^■'■<111111 . ...................

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. ĘEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

Nors kainos pakilo, tačiau jus dar 7 Ai
gulite pirkti už ............... X • *

FM^ihoiitas Pea CoaJ * TONUI
REINER’S PEA COAJ. SVARI, PERSIJOTA, VIENODA DIDUME 

, BE DULKIŪ MAŽAI PKLENŲ, DAUG KARŠČIO. 
KARTA PABANDĘ, JUS VISUOMET IMSITE.

Pocahontąs Miąe Run 70% Rupi $7,75
PocahontasijBangp ...... $8.75

h . •' ’ \ a . > a V ’ i • • :. ' t ' • ■ ' .

Pirkit Dabar — Užsisakykit Šiandien

Saukit “GROVEHILL 1000”
<§ĄĮ (S^’

Kiemas įj*?Ofisas; 59th and Wood Streets
25 METŲ PATIKIMAS PATARNAVIMAS

Wl——————■ 
------- -—,—;—... 

. . • . i'f>. - • • < V * /_■ < g ■

—V-P ..........
LAIDpTUVIŲ ■ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

‘ AMBULANCE ...
DIENĄ‘IWNAKTJ,W^

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605^07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

<»‘'1iTel.f'tAPAYĘTTĘ 0727
.1 ?!.' . 1 'I J "j j   „i m r v i 
r—’A...........................^-*-5 koplyčios visose

Klausykite nutsų Lietuvių radįo programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. vakaro įš W. H. F. Č, stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

į ip. šaltimieras. \

Laidotuviųjlirektoriai
NARIAI 

Chicago s,
Cicero j 

Lietuvių I 
Laidotuvių j 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
K Patarnavi- 
k mas Dieną 
■. ir Naktį

V TURIME 
f KOPLYČIAS 
z VISOSE MIESTO 

DALYSE.

t S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138
|»l^l lll»Į.|.>H.1,|ll|m,?yil.. , Į HĮRffįp...  .^.Į..iy»Wlllįl<ril-,.« . ................ ■ff..įHĮlfl..|ll...«r,;l.l.|.lll I I ...................  »»;i . | »■»■!»:

C J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572
.... .  V'—'—" 1 HM ...................  ...... .. ..................................... ;■! I ...................... ■ .1.1 .1, .......

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

■> , ’ . ■ i • f ■"'-Krr? h'- r T.l>yw..l| I ■ ... ............ — y*,-— ....................-..........................  ■■

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

, ' 1 1 'yjT**?'i ' 'i ' ' 1 ............ yr      irrfl r?"1 ■ ■ r-i1 ■■■■■ i- ■■■-r

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th; Street į Phone Boulevard 5566 . . I 1 ■■ ■ ........................■" ! I11" ■ ....................... .....................       IT""11*....  1 11

’ i ° t A. t ■ . ' ' : :y ' • . E-

? ■ ' - : -S. M. SKUDAS '
718 West 18th Street ; Phone Monroe 3377

........ 11 " ........ ■" . M'l ' ' i-ii i........... i i»y . , ■

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė.
< ■... ■ r‘     

’ ■. • - t .5

Tel. Pullman 5703
-»■".<F'!"T " .•'."■.-T- -'  -    Įl.H.I J"' ■ĮW!-n » J 1. " 1 U! XX

■K LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 WęšĮt‘23ft} piace Phone Ganai 2515
SKYRIUS: «-44 Eau j»8th Street Tel. Pullman 1270
■ „■I, ini.te.'i.i ! .1.1 I -ity". I'IIJ' .,wl .1 '■

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TfiVAS
4704 So. Western Avė- J Phone Virginia 0883

6921 SOUTH

Hemlock 5040

NABAŠNINKAMS 
RŪBAI

TurSdamį laidotuves prašykit, kad gra- 
borius pasitartų su mumis dėl rūbų na- 
bašninkams. ,

CHICAGO BURIAL 
GARMENT CO.

1318 N. Ashland Avė.
Tel. ARMITAGE 3630

SKYRIUS SOUTH CHICAGOJE

8202 Muskegon Avė.
Telefonas SOUTH CHICAGO OB37

ADVOKATAI
N

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

st.

nuo
Rezidencija:

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

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

« pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

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

. 2Ę|ĮpphOųą; Jlepublic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

AKIU SPECIALISTAI

DR. 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 Brunswic!k 0597

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garąųtavimas.

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

, Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVest 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DEl^TISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KĘLLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro
• . Seredoj pagal sutarti.

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė 
Tel. Lafayette 8016

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

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

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS ....

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kįti L. .PaktBrai_____

Doctor Manikas
PHYSICIAN-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. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metpdus X-Ray ir kitokius plė
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. Canąl 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHJLAND AVĖ,

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 4

Rez. Tdeąhone PĘA^A 2400

Garsinki^ Naujienose
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PIRMYN
SHARPS and FLATS

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
ny Rukstala trylng to mix Tom 
Collinses was well worth the 
price of admission. With no 
previous experience and būt a 
recipe, hurriedly scribbled by 
Mr; Stephens, to aid him, John- 
ny did a heroic job and was 
turning out concoctions by the 
dozens. Since we’ve heard of 
no fatalities, we may assume 
that the ųuality of the con
coctions was up to par.

The dance progressed, at a 
swift and lively pace, to a 
pleasant climax that gavę 
“Pirmyn” reassurance that the 
plan to go to Lithuania is 
meeting with favorable re- 
sponse and that the older ge- 
neration, to vvhom we will 
turn for help to make the ven- 
ture possible, is inclined to 
give us that help.

Among the guests present 
were Mr. P. Daužvardis, Lith- 
uanian Consul in Chicago and 
Mrs. P. Daužvardis; Col. and 
Mrs. Houghtaling, Dr. A. Juo
zaitis, Mr. Joe Žukas, Mr. and 
Mrs. E. Voight, Mr. Anthony 
Vilis, Mr. Manikas, Mr. L. Mi
kutis, president * of “Aidas” 
with a group from his chorus, 
Mr. J. Virbickas with a group 
from “Naujos Gadynės” where 
he is president, and many 
others.

George Stephens and his 
band supplied the mtfsic, giv- 
ing a particularly good rendi- 
tion of “The Merry-Go-Round 
Broke Down”.

The Roof Garden of the 
Wedgewood Hotel, where the 
affair took place turned out 
to be a very attractive and 
comfortable spot. Many took 
advantage of the promenade 
of the garden to enjoy the 
really cool breezes and view 
the vast blanket of the City 
stretching below the 13th story 
point of vantage.

Aldona Grigonis, Sočiai 
Chairman, and Stella Pūkis 
were in charge of the affair 
and they made a good job of 
it. More power to them.

Raskey-Huey.

Eina j Alaus 
Biznį

S. Vetikas šiandien 
grand opening paity savo nau
jam taverne, ties 2448 W. 47th 
street. ’ žada duoti užkandžius j 
veltui. Svečiai galės ir linksmai 
pašokti.

Ryt Biznierių 
Piknikas

rengia PATARNAVIMAS
Jūsų asmeninės sąskaitos turi 
būt taip moderniškos, kaip jūsų 

mados žmogui, 
; ; api- 

Pilna apsaugą 
jūsų už mažą primokėjimą 

HALSTED EKCHAN'GE 
BANK patamavi- 

Kanseliuoti čekiai Yra

biznis. Senosios i 
kurs. moka cash, tinka bijot 
piešimo rizikos 
vra 
THE 
NATIONAL 
mams 
Jūsų

NAUJIENOgy Chicago, UI
***■111 Ii llU ............ ■ UI* ....... ...

MES KALBAM LIETUVIŠKAI. ,

■Remodel Your Home
K <•-. c :.A . . : 1 4

Šimtai patenkintų kostumerių užgiria 
FEDERAL PLAN. Mes darojn planus, 
statom ir finansuojam bet kuri namų 
modernizavimo darbą. Ištikimas pa
tarnavimas garantuotas. Kuponas su
teiks Informa
cijas DYKAI. 

t Porčiai 
Priedai

Aptvėrimai
Išmokėjimai 

taip Maži kaip
. Per

Mėn.
IKI 20 METŲ 
MOKĖTI 7

ta

fąvSS1

MES SUTAUPOM
JUM PINIGUSPINIGUS

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

Jau
Pastatyta

Budriko nauja krautuvė jau 
baigta ir pripildyta įvairiau
siais vėliausios mados rakan
dais. J. F. Budr'kas, naujo san
dėlio atidarymui, užpirko dide
lius kiekius radio aparatų, 'ra
kandų ir elektrinių šaldytuvų 
ir dėl to gali prekes parduoti 
numažintomis kainomis. •

Sandėlyje jau randasi visi 
1938 metų modeliai, kaip Ze- 
nith, Philco, RCA Victor, Ge
neral Electric, etc. Seni radio 
aparatai priimami mainais.

Budriko naujos krautuvės 
adresas yra 3409—3411 South 
Halsted street.

PATRUKĘ?
Raištys visoms patrūkimo rųšims. 
BODY BRACES, E L A S T I C 
STOCKINGS gatavai padaryti, ar
ba padirbsim tamprias pančiakas 
jūsų mierai. Mes esam specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kitų mokslinių kunui 
prietaisų. Jei turit bet kurią ydą, 
kreipkitės i mus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
gentkartes.

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

CHICAGO ORTHOPEDIC CO.
183 W. Lake Si.

Arti prie Wells Street

PUIKUS 2-KARŲ GARAŽAS 
PASTATYTAS ANT JŪSŲ LOTO 
Dailus, tvirtas, apsimokąs garažas. 
Pastatytas su visais parankumais 
Mažai kaštuoja. Keletas skirtingų 
modelių pasirinkti.

NEREIKIA ĮMOKĖTI 
LENGVI MĖN. IŠMOKĖJIMAI 

PIRMAS MOKĖJIMAS OCT. Ist.

Daniel Ryan miškuose, prie 
87th ir Westem avenue rytoj 
įvyks Amerikos Lietuvių Biz
nierių organizacijos piknikas. 
A. K. Valukas, pirmininkas, 
praneša, kad su pikniku bus 
pradėtas naujų narių gavimo 
vajus. Svečiams bus dalinamos 
dovanos.

HALSTED EXCHANGE NATIONAL BANK
. HALSTED ST. prie 19th PLACE

Nariai FEDERAL RESERVE SYSTEMOS IR 
FEDERAL DEPOSlT INSURANCE KORPORACIJOS
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Phone

5547 WEST MADISON STREET 
Atdara Kasdien 9-5; Sekm. 10-12 i

MAIL THIS
' ' .L»' '

FEDERAL Remodeling & Bldff. C». 
3547 W. Madison St., Chicago, Iii. 
Without obligation, send me fre« In
formation about

□ Garagea □ Porches
H Asbestos Sidlng □ Modernizlng
□ PiUmbing O Summer HomM
Name ...................................................
Address .........................................................

■ I
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PASKOLAS
Namam ir Statybai

Greitai ir lengvai suteikia 
ant pirmo morgičiąus

SECOND FEDERAL 
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION 
(Turtas viršija $1,700,000)

Paskolos duodama net iki 65% 
{kainuotos vertės 

Mėnesiniai išmokėjimai nuo 
5 iki 15 metų

RatoT taip žemos, kaip 
$8.44 ant $1,000.

4048 WEST 26 GATV.
TEL. ROCKVVELL 6100 

Jan A. Sierocinski
Prezidentas ir Vedėjas Direktorius
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Došs Your Tuning Work for You
i

The World's GUARANTEED Long- 
Distancė Radio Becomes the World's 
_ EASIEST TO TUNE _

’ Zenith’s nuostabus Robot Dial parodo tik 
VIENĄ paprastą, lengvą—skaityt dial vienu

> atveju—ir VIENAI wave—band—-tačiau, tik 
paspaudimu, kitas ir dar kitas dial greitai už
ima savo vietą užpakaly rodyklės GATAVAS 
bet kuriai stočiai pasauly! Visos didžiosios 
stotys aiškiai pažymėtos pašaukimo—raidėmis. 
Naujos, Vietinių Stočių Rodyklės mėgiamom 
stotim. ■ Elektrikinis automatinis tunijimas, 

( suka adatą ELEKTRIŠKAI j stotis, kurių no
rit—bet jūsų paspaudimu adata sustoja, muzi- 

, ka groja.

ZENITU 1VIODEL- 12S207—13 Tūbų, 
Tunija Amerikon ir Užsienio Tranu- 
llaviniuR, Policijos, Ainatoriij, Avia
cijos, Laivų. 13” Speaker, Pilnas “Ro-' 
bot” Dlai su Elektrišku Automatiniu 

' Tunljimu ir Tell Tale Kontroliaisy A- 
kustlkos Adapter. Kilocyclo Coverage, 
(540-1753 K. C., 1740-5030 K. C.' 
5400-18, 400 /K. C.), SlgECI QĖ 
43’ aukSčio. L....

♦ ŠI UŽSIENIŲ PASIEKIMO 
GARANTIJA DUODAMA TIK 
SU ZENITH A L L-VV A V E 
WORLD AVIDE PRIIMTUVAIS 
IR KAI MES INTAISOME 
JUOS SU SPECIALIA ZE
NITU DOUBLE ANTENA.

ZENITU ARMCHAIR MODELIS, 
138345—13 Tūbų, Tunija Ameri
kos ir Užsienio Transliavimus, Po

licijos, Amatorlų, Aviacijos, Laivų. 
11” Speaker, Pilnas “Robot” Dial 
bu lu< hiri.nU ..luol)iaunKU Tlllk.- 
jlinu ir Teii T^ile Kontroliais. K.l. 
Coverage, (540-1753 K.C., 1740— 
5030 K, C , 5190-18,400 K. C.l. 
30” aukščio 1----- $ 149.95

Taip didžiai mėgiamam, šauniam

Armchair Modely, Consoles, kaip De
Luxe Stratosphere, Zenith siūlo tobu
luiną piešinio ir medžio — dailumą,
kuriam kiti neprilygs. KIEKVIENĄ
modelį padirba meistrai kabinet-mei-
keriai, kurie moka sukombinuoti pa
rinktą retą medį nepaprastam grožiui

ZENITH SHOBT WAVE BECEIVERS CF 3 BANDS 0R MORE 1 
ARE SOLD WITH ZENITH DOUBLET ANTENNA

AMERICA’S MOSI COPIED RADIO . . AGAIN A YEAR AHEAD

Jos.F.BudrikJnc
3417 South Halsted Street TEL, BOULEVAtlD 7010

iiO

3409 South Halsted Street
Paklausykit Budriko Gražių Programų W. C; F. L. 970 K. Nedėliomis nuo 7:30 iki 8 vai. vakaro. WAAF 920 K. Panedėliais ir Utarninkais 

v kaip 5 vai. vakare. W. II. F. C. 1420 K.• Kęj^ergais kaip 7 iki 8 valandos vakare.

APDRAUDA
(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus
APDRAUSTI:

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

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

' Kelionei į Lietuvą

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 pinigą 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 Michigan Avenue 
Chicago, III.

AR ŽINOTE KA 
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
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
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March 7th 1014 at the Poąt Office 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Capal 8500.

Užsakymo kaina t 
Chicagoje

Metamą ..—..—11
Pųseį nąetą
Trinas mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesini

ChieagoJ per išnešiotojus t
Vieną kopija —...... 8c
Savaitei 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago^ 
paštų:

Metams
Pusei metą ............ 2.75
Trims mėnesiams   —.... 1-59
Dviem mėnesiams ..............  1.60
Vienam mėnesiui .............  ,75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8,00
Pusei metų •••*• v L00
Trinas mėnesiams   —2.50 

, Pinigus reikia siųsti. pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.
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šeštadienis, rugp. 7, 1

Smūgis naciams

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

Šioje vietoje vakar-buvo rašyta apie tą sąjūdį, ku
ris kilo dėl rengiamos “vokiečių dienos” Kenosha mies
te. Buvo pažymėta, kad Deutsche-Amerika V®lksbund, 
naciams simpatizuojanti organizacija* rugpiučio 8 d, 
Washington parke rengia “vokiečių dieną”. Audra kilo 
vyriausia dėl parko, kuris priklauso miestui Įvairios 
vokiečių organizacijos, kurios yra nusistačiusioa prieš 
Hitlerį ir nacius, kreipėsi į Kenosha miesto tarybą rei
kalaudamos, kad leidimas naudotis parku butų atšauk
tas. Jos nurodinėjo, kad Volksbund yra grynai naciška 
organizacija, kuriai didelis daugumas vokiečių neprita
ria, Leidimas turįs būti atšauktas dar ir dėl to, kad 
Volksbund vedąs priešingą Amerikos valdžios formai 
propagandą.

Protestų audra pasipylė ir iš įvairių darbininkiškų 
organizacijų. Net dvasininkų sąjunga pareikalavo, kad 
leidimas butų atšauktas.’

Norėdama būti bešališka, miesto taryba sutiko abie
jų šalių argumentus išklausyti. Tie argumentai truko 
net tris dienas. ^Pagaliau ketvirtadienio vakarą tarybos 
nariai paskelbė savo sprendimą: visi kaip vienu balsu 
pasisakė už tai, kad leidimas Volksbund’ui rengti ^vo- 

, kiečių dieną” Washington parke turi būti atimtas.
Tuo metu rotušės salė buvo sausakimšai žmonių 

prisigrūdusi. Tarybos narių sprendimą publika pasitiko 
su didžiausiomis ovacijomis. Vadmasį> k^noshiečiai buJ 
vo patenkinti tuo, kad Hitlerio šalininkams viešai buvo 
kirstas smūgis.

šia proga bus pravartu pažymėti, kad tame politiš
kų aistrų sūkuryje teko dalyvauti ir J. Martinui (Mar
cinkevičiui), kuris yra Kenosha miesto tarybos narys.

i i HĮiĮiijiįiyių i

gauras atliko savo

Apžvalga
wickhAm STEED IR SSSR 

ĮVYKIAI 
• f

Vietos komunistų laikraštis 
išdrožė Ilgą pamokslą, visiems 
Sovieteų BųsŲoę priešams už 
tai, kad jie skleidžiu visokius 
prasimanymus apie sušaudytus 
generolus ir kitus įvykius. Gir
di, “sovįettų priešams, įskaitant 
ir Naujienas, apeina ne Tu- 
chačevskio kaltumas ar ųekaL 
tumąs, o vien paabryti (tur 
būt, paambryti, Red,) prieš 
Sovietų Sąjungą”... ( Q kad 
taip iš tiesų yra, tai negalį bų* 
ti abejonės, nes ir Wiekham 
Steed,’ buvęs Londono Times 
redaktorius, esąs įsitikinęs, jog 
“Tuchačevskis ir kiti nubausti 
generolai buvę hhlerizmo agen
tai ir planavę Vokietijos fašia* 
tų naudai,”

Po to rituojama ilgoka iš
trauka iš straipsnio, kurį prieš 
kiek ląįko Steed parašęs New 
York Times laikraščiui.

To straipsnio mums 
skaityti, o iš citatos 
sunkų yra spręsti apie 
riaus nusistatymą vienu 
tu klausimu.

IAmerikiečio pažintis su
Lietuvos blusa

..................... ....... J llįii' I ■

(Tęsinys)
r—Tai matau, blusele, kad tik

rai tau liūdnos dienos Lietuvo
je atėjo, tai kur pasidėsi?

—Manau dar kurį laiką lai
kytis kaime, paskui persikelsiu 
j mažesnius miesčiukus, p j ei

• p • J‘ ’ • < ■ .

timiBĮJįJį .■ uiTiįiJii^^|.^f^i/|'Į|i!i

lų susidarė bent trys grupės, 
kurios turėjo tris tikrus ir ne
klaidingus ręęęptųs pasauliui’ 
lišgelb^tj. t Vadinamieji trockis- 
taįnorėjo^ pasaulinės 
revoliųrijos; Bykovo? Tomskio 
ir kitų grupė buvo linkusi ę|tį 
pusėtinai toli į dešinę ir net 
^taikytis su kapitalistais, o SU-Į Jau čia bus sunku išsilaikyti, 
linas su savo šalininkais pasį-linas su savo šalininkais pasį-ĮUi kraustysiuos • iš Lietuvos! 
ryžo ‘‘socializmą steigti” vien Šitiek amžių čia darbuotasi, tiek 
tik pųsijoję, 9 į pasaulio ręyo- amžių čia savo kraujas gerin- 
liųeįją numojo ranka. . < . i-v-

Stalinas savo oponentus nu
galėjo ir su jais pasielgė visai 
nedraugiškai, taip sakant, azi- 
atiškai, Vadinasi, išėjo taip, 
kad kieno galia, to ir valia.

Kas bus toliau? Kurlink eina 
Ąusija? ' ■ • ■ „

i štai ką apie tai mano Steed:
i z **Bet -ar belševtoaa eina

/prie galot Ar Stalinas iš tie»|naitv^įa teks savas gimtas kraš- 
: w keičia jį | Wvo rūšies

ižejo taip,

ta ir štai tau senatvėje kokia 
paguoda —- važiuok kitur! O 
kur jau dabar kitur nešdysies? 
Sako, Lenkijoje esą dar ge
riau gyventi. Reikės pamėginti 
tenais apsigyventi. Tik gaila, 
kad dabar ta siena taip aklinai 

[uždaryta, tai nęį žinių iš te- 
nais gauti gali, nęį pačiai te- 

fhais nuvykti įmanoma... Tikrai 
skaudu, kai pagalvoji, kad se-

naikinti blusynus! Ar tai gero 
tautiečio darbas, ar privalu ši
tokių darbu užsiimti ir mus 
bluseles naikinti. Lietuva be 
blusų? Ar tai jus galite sau 
įsivaizduoti! Juk supraskite, 
kaip tai sunku pamanyti, kad 
kada nors mano giminė turės 
apleisti Lietuvą, turės iš jos 
išsinešdinti... Koks gi širdies 
skausmas apima! Na, ar jums 
nebus gaila, kaip jūsų tėvų že
me pasiliks be musų, bluselių!

neteko 
dažnai 

auto- 
ar kL 

Juo ląbiali, kad
kai kuriais atvejais tos citatos 
yra taip “parenkamos”, jog 
joa klaidingai autoriaus 
nusistatymą nusako. Pavyz
džiui, imsime kad ir Wickham 
Steedą, kuris, kaip “Vilnis” 
tvirtina, yra įsitikinęs, jog Tur, 
chačevskis ir kitį sušaudytieji 
generolai buvo Vokietijos na-^iu 
šnipai, ir ftodėj Stalinas gerai 
padaręs juos sušaudydamas. ;

Tai labai įdomu, Tačiau pa
žiūrėkime, ar iš tiesų Wickham 
Steęd apie sušaudytus genero
lus yra tokios’ nuomonės, kokią 
jam bandoma primesti? A,'. 

;1 šio mėnesio The. Atlantic žur
nale yra išsįiąus$nti du straip
sniai apie Sovietų Sąjungą. Vie
no .straipsnio (CR1SIS, IN 
HŲSKIA-THE LQW VIEW)

Tas apkfeti, Ot kartais taip 
Į širdį apmaudas suspaudžia, kad 
fnežlhal ne kur pasidėti? Kad 
dar tie mano vaikai nebūtų žu- 
vę, tai vis dėlto butų kas pa
guodžia, o dabar... dabar tikrai 
liūdna, „

—Na, o pensiją ar negalėjai 
išsirūpinti?

P -—Juokus kreti.? Kokia čia 
pępsija, nors turiu visus priva- 

Įtumus ją g'auti, juk grynesnio 
*’|lietuviško kraujo nerasi. Tiesa, 

įkarę metu jis buvo atmieštas 
vokišku, rusišku, gal įr kitu,

, toĮęruojsį jeigu jąu ne^kutT 
pą, ątrirądlmą Husite nau- 
jos buržuazijos, imujo$ aria- 
įokrąiUj os, nau Jęs ęJięiąlįęs 

/iėrąrchiM? Jęigu taip, tai 
bolševizmo dienoj (satfo 
marksistiškoje formoje) tik« 
rai yra suskaitytos. Visai 
kitokiais samprotavimai^ ku
rie nieko bendro neturi su 
Maskvos bylomis, a'š manau 
kad tos dienos yra suskaitys 
*tOS, ' * v’

■ : ; .. - r .........

Tai št^įjką Rko Steed apie bet juk dėl to ir karas, tai nę 
bolševizmo, ateitį. Po au di- ‘ 
deUų apgailestavimu tenka pri
durti, kadmusų komunistai vi
sai nevykusiai pasirinko sau 

! talkininką.^ Būtent, tokį talki- 
pinką* kūW jiems patiems plię- 

; kia

tavo sūnus te 
Juk jis, žino 

ta praeitis, «tai 
buvo. Pasakyk 
visos Lietuvos

Maršalų Tuchočevskį ir kitus septynis generolus 
teisė karo teismas, kuris susidėjo įš astuonių teisėjų. 
Vienas t^. teisėjų buvo generolas Kąširin’ąs, Kaukazo 
miljtariško distrikto komendantas,

Dąily Horaid dabar praneša, kad gen. Kaširinas 
jau kažkur iškeltas, o į jo vietą paskirtas gen. Timo- 

' šenko. , '

Tokios permainos sovietų generolams nieko gero 
nelemia; juk ir maršalas Tuchočevskis buyo, iš karo ko
misaro antrininko vietos “iškeltai, o 
prie sienos.

Nebus nieko stebėtino, jei tas pat 
gen. Kaširinu. Kitaip sakant, jam gal
ano mauro negarbingą vaidmenį. Vadinasi, jis atliko 
purviną darbą ir dabar pasidarė Stalinui nebereikalin
gas.

vėliau atsidūrė

atsitiks ir su 
teks suvaidinti

Kaip galima nusikalsti
*

Nacių Vokietijoje, kaip sakoma; įstatymai yra ne
rašyti. Tokį bent pareiškimą visai neseniai padarė vie
nas labai įžymus nacionalsocialistų teisininkas.

Tas teisininkas sako, jog įstatymas turi būti ^lank
stus”, Pavyzdžiui, jeigu ištikimas nacis, gryno kraujo 
ari jonas "per klaidą” nužudys žmogų (o ypačiai kokį 
žydą), tai jį negalima bausti už žmogžudystę. Šiuo at» 
veju teisėjas turi pakaltintą asmenį; išteisinti ir pripa-* 
žinti jam gynimosi teisę. Vadinasi, sprendimas turi bu* 
ti toks: pakaltintas asmuo yra nekaltas, nes jfe 
gyvastį begindamas papildė žmogžudystę. * ■ / .

Kada taip įstatymai aiškinami, itai, žinoma, galima 
tikėtis visokių kūrjozų. štai dabar iš Berlyno praneša
ma, kad žydas Ęrn$> Seckel iš CharlottenthaL likęs nu
baustas keturiais .tūkstančiais dolerių už tai, kad jo na- 

• muose tarnavusi septyniolikos mętų (vokietė mergina!
Tokiu budu išeina, kad yra,dWejU? nurikaltima^ žy-? 

dui samdyti namų darbui gryno kraujo vokietę.

■ .r ■< ....... .

KEISTAS ..PROGRESO
I. ' ' I. mastas:

Jau itrimis atvejais p. Tyslia- 
va teikėsi’1 pakartoti, jog Ame« 

autorius yra kaip tik Wiekham rikes lietuvių jaunimas esąs 
■ “ ‘ labai atsilikęs. “Vienybės” Nr.

i'i'73 jia s^kėT ■ < ■’
“Taip, aš dar sykį brėžti- 

nai pabrėžiu, kad tas Ameri-
■ kas lietuvių jaunimas, kuris 

nemoką lietuviškai kalbėti, 
skaityti ir rašyti, nuo Lietu
vos jamiimą atsilikęs mažiau
sia penklasdešimria' metų,”

i Vadinasi, pasakyta taip, kaip 
su kirviu atkirsta. Išeina taip, 
kad tikrasis .progreso rodiklis 
!yrą' lietuviu kalbos mokėjimas. 
Jei Amerikoje gimęs jaunuolis 
įr visai nė nuo jo priklausan
čių aplinkybių lietuvių kalbos 
neišmoko, tai jis “mažiausia 
pęhkiasdešimčia metų” yra at
sitikęs nuo Lietuvos jaunuolio, 
kuris .lietuviškai kalbą, skaito 
ir rašo! Tas Amerikoj e gimęs 
jaunuolis gali būti labai gabus 
Ir pasižymėti mokslo ar meno 
srityje, bet jis visvien bus at
silikęs, nes jis lietuviškai ne
kalba!

Įr p. Tysliava visą' tai ląiko 
nęsųmušamu argumentu. O ka
dangi “Laisvė” ryžosi apginti 

.1 .-J__________ . ■. .---i.. . I •

Tysiiaya štai kaip atsikirto: 
? “Bet Laisvės >. redaktorius 
neredaguotų Laisvės, jeigu 
jis nebūtų toks žioplas. Bol
ševikų laikraščio redaktorius 
net to nepastebi, kad, pa- 
Yyąd&ui, (Amerikoje yrą tuk- 
stąnčiąi lietuvių jaunimo, ku
ris, jeigu ir kalbą, tąi nęm^ 
ką pęi skaityti, uęi rašyji 
lietuviškai

• čia neatrilikima^ 
mažiausią penkiąsdešimčią 

’ metų?”

Steed. Įdomu tad bus patirti, 
ką jis tame straipsnyje sako 
apie sušaudytus generolus.

Pirmiausiu jis šaknį jog, kiek 
jam žinoma, iš visų sušaudytą*, 
jų generolų vienas tikrai palak 
kęs artimus ir draugiškus ry* 
sius su vokiečių karininkais, 
Bet padaręs tą pareiškimą, jįs 
skubi pridurti, jog jis neturįs 
tikslo daryti sugestiją, kad itfe 
draugiški santykiai galėjo turė
ti ką nors bendro" su išdavyste.

Visai galimas daiktas, kad 
apie tuos draugiškus santykius* 
patyrė G. P. U. ‘agentai, čia 
nebuvo reikalo įrodyti, kad iš 
tų draugiškų ryšių išsivystę iš
davystę. Atmosfera buvo to-* 
kia, jog ir visai nekaltas daly
kas galėjo būtį v išpustas į 
davystės nusikaltimą, štai 
ties Steedo žodžiai: <

I *• I) . ■ '

“In the atmosphere of 
spicion and alaym which sui*- 
rounded the Moscow trials 

z of August 1936 and January
1937 this sort of ’tkiijg, how- 
ever harmiess, might easily 
be magnified mto the orime 

x of treason.’* \
Tai štai kokie dalykai yra su 

tais generolais. Bet jeigu jau 
“Vilnis” pasikyietė į taiką 
Stęedą, kad galėtų atsiginti nuo 
“Sovietų Sąjungos priešų”, itai 
mes, tuo pačiu Steedu pasirem
dami, padarysime vieną kitą 
pastabą apie kitus įvykius, ku
rie yra susiję su SSSE gyveni
mu.

Kodėl per paskutinius kelio* 
lika mėnesių liko sušaudyti įžy
miausi bolševizmo steigėjai, bu** 
Vėsieji artimi Lempo draugai? 
Nejaugi jie visi staiga “suge
do” ir pasidarė savo krašto 
davikais? A ■ V' s/ ■</' gg

Reikią bųti labai naiviame 
kad tuo butų galima patikėti. 
Fafctąs yrMM, kaį •.įįjĮjja 
metus tayp bojšpvjzipo ąpašta-

i

!$■» 
pa

SU-

Amerikos lietuvių jaunimą, tai 
P

taisyklė, tai tik išimtis, Jei 
bent išminčius Vabalas-Prusei- 
ka’ Lietuvos prezidentu taptų, 
na, tai tuęmet galėčiau pasiti
kėti, kad kas nors panašu į pen
siją išeis. Juk seni pažįstami!

—Tiesa, jis kiaulių neganė, 
jo tėvai buvo pasiturį, bet mus, 
blusele^ r nępasišykštčdamas 
maitin<^^kia jau lietuvio da
lią ’^kščiau nosies neiššok
si!

—Tai sakai, blusele, liūdnos 
dienos atėjo?

—Ką jau čia kalbėti? Pasa
kysiu, kad ir jus amerikiečiai 
tose mano nelaimėse esate dide
li kaltininkai, Kaip tik parvyks- 
tate (• ĮJetuvą, tai tuoj visa 
gerklę šaukte šaukiate, — štai 
Amerikoje blusų nėra, O jau 
musų kaimo žmogaus toks bū
das, kaip tik ką nugirsta, tai 
tuoj pąs save nori įgyvendinti, 
štai ir tavo giminės, kaip tik 
sužinojo, kad parvažiuoji pasi- 
kieminėti, tai kelias savaites 
prieš tai jau mus bluseles pra
dėję naikinti. Girdi, bus didelė 
gėda, kaip į blusų lovą atsiguls, 
žinai, sako, jau jie nuo tų prav 
keiktų blusų yrą atpratę!

• —Manę, senę, tai neapgaus, 
štai sveika išsisaugojau, bet 
kiek jų žuvo? Kas čia dabar 
suskaitys. Tokio pusgalvio dar 
neatsirado, kas imtų skaičiuoti, 
kiek musų Lietuvoje dabar žū
va! O Jūsų amerikiečiai kiti 
tiek gudrus, kad prisiperkate 
Visokių bluslnių nuodų ir mus 
žudote, Tai patyrę kaimiečiai 
taip pat jus paseka/ Einate 
bendrų frontu, o juk, rodos, ši
taip pasiilgę savo tėvynės par- 
vykstate! Na, sakykite, ar/ga
lite savo tėvynę be bįusų įsi
vaizduoti? Ar kaip prisimena
te savo tėvynę, ar kartais ne- 
nieMi jums šonas? Jei myli tė
vynę, kentėk ir jos blusas! Štįi 
koks jūsų, šūkis turėtų bųti, o 
jus ką darote? Siunčiate sa
viesiems dolerius ir raginate

pių-Karpavičių Amerikoje; jis 
didelis, sakosi, savo krašto pa
triotas, senosios Lietuvos my
lėtojas, pasakyk jam, kad jis 
nepamirštų musų likimo. ►

-™-Iš praeities 
stiprybę semia! 
tuos žodžius, o 
tikras blusynas 
jam, kad mes
blusos busime jam neapsako
mai dėkingos, jei jisai ta Lie
tuvos praeitį išmokys visus my
lėti, O jei sykį taip, tai ir mes 
jaukiau jausimės. O kas žino, 
gal kas nors ir supras musų 
Šukį: myli Lietuvą, kentėk ir 
jos blusas!

—Antraip, antraip koks 
skaudus musų laukia likimas! 
Aš neagituoju, nejkalbineju, 
bet tik suprask geras nuošir
dus tautininkas turi mylėti Lie
tuvą tokią, kokia ji yra ir ko
kia ji buvo. Lietuva' be blusų, 
ar gali tokią Lietuvą įsivaiz
duoti? Jei esi geras tautinin
kas, jei esi tikrai nuoširdus 
tautininkas, Lietuvos be blusų 
negalėsi įsivaizduoti! Mes, blu
sos, taip giliai šaknis įleidome 
į Lietuvos istoriją, tokius dide
lius lizdus turėjome Lietuvos 
visuomenės gyvenime, taip ar
timai mus pažįsta visi stam
biausieji Lietuvos buvę ir esa
mieji jos 'gyvenimo veikėjai ir
jos istorijos kūrėjai, pradedant yra naudingoji.

žymiaisiais Lietuvos kunig 
ščiaig ir baigiant šių dienų ; 
senybSmiš, kad Lietuvą be 
sos įsivaizduoti negalėsit 
jei sykį taip, tai šitaip mus 
sipelniusias turite palikti 
žiams Lietuvoje gyventi, i 
ma, jei tik jus geras tauti 
kas, tai mane suprasite ir 
no norus, mano troškimus 
tenkinsite. Juk ar man, bli 
butų labai skaudu Lietui 
Lietuvos sienas apleisti.

Tarus šiuos žodžius blusa 
nomis skausmo akimis dirs 
jo į mane ir veptelėjus ,— 
duok geriems amerikiečiams 
tuviams tautininkams 1 
dienas — nušoko sau.

—Kaip tik šituos žodžius 
sa tarė, aš ją norėjau tuoj < 
ti ir pasmaugti, — paša 
man amerikietis.

—Juk suprask, kaip ji 
džiamai kalbėjo ir vieną v 
menes luomą kurstė prieš 
Ar tai galima’, kad blusa 
amerikiečiams lietuviams 
tautininkams siųstų savo 
dienas, juk tai įžeidimas, k 
Ii į tai pasakyti visi muši 
ri Clevelando ir Brooklyno 
riotai? Juk tik pamanyk 
manyk, pamiršau dar tau 
kyti, kad ta’ blusa sakėsi, 
anais metais įvykęs ukii 
streikas taip pat buvo pri 
blusą nukreiptas, o musų 
riotai turi visai priešing 
nių. štai kųkios tos bluso 
ta. Tikrai bučiau ją be 
pasigailėjimo nudobęs, be| 
tija pabėgo, nušoko sau, ii 
aš ją temačiau.

Šitaip man pasakojo 
amerikietis apie savo pa’ži] 
Lietuvos blusa. Sunku pa 
ar tikrai jau tenais taip 
bet jis įtikinamai ir taip 
džiai kalbėjo, kad aš linkt 
tikėti. —Vistaspats.

(Galas)

Skelbimai JNaujien< 
■duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naugier

When It’s Time to Fili the Cookie J<

svi<

Rašo Barbara Brooks
Kukių puodynė gali būt džiaugsmu kiekvienam šeimos na 

išėmus tą ypatą, kuriai tenka puodynę pripildyti, jei ji netųr 
ranka keleto nebrangių receptų kukiams pagaminti. Maistingi 
kiai papastai būna brangus, nes juose yra žymus kiekis 
cukraus ir kiaušinių, o ir puodynės rųšiai jie nepriklauso 
kai kiekvienam šeimos nariui leidžiama laisvai iš puodynės 
sįtarnauti,

Esama betgi įvairių kitokių receptų, taipjau skarnų, 
taip maitingų, ir šie kukiai kur kas geriau tinka virtuvės biudž

Žemiau paduodamas receptas Cape Cod Molases Cookies, 
vyzdžiui, turi visas savybes, kad galėtų patekti į kukių puodyn

Cape Cod Molasses Cookies
teaspoon soda

1 teaspoon baking powder 
teaspoon 
teaspoon 
teaspoon 
teaspoon

sau

nors

shortenlng 
sugar

milk 
molasses 
alį-bran

«

į ,p> Tysliava
įė|ętą ■ / “rttprtąią ’žo--.
džiaįe"’5 arginhentuoti. Bet juk: 
.tą i tąrsufe, lt *

‘‘w 
Vienybės redaktorius ( ; nereda-

' 1STT" fi'jį '''j į i' į'-y...,įį.,.į,yl

guotų Vteuybes, jeigu jis nebū
tų toks žlaplas”.

Išeitų visai neblogas “due
tas”. Bet tatai vią dėlto klausi- 
>o neišspręstų, Lietuvių kalbos 
mokėjimas ar nemokėjimas nė- 

>ra inkis Ai^yiko|e, gimusio 
'jaunuolio atsijikįmo ar ne'ktši- 
Įįkįinp, rodi^įįą,į
kalbėti apie knki atsilikimą, W 
tik .apie atsilikimą lietuvių kal- 

jboa atžvilgiu..........

% cup
% cup
1 egg
% cup

cup 
Va cup 
1 H cups flour

Išplakit taukus (shortening) ir cukrų gerai. Pridėkit kiau 
plakit iki pasidarys kaip Smetona. Pridėkit sirupą (molassės), 
ną ir all-bran. Pridėkit miltus, kurie buvo persijoti su sode, ba 
pauperiu, druska, putmeg, cinamonu ir gvaizdikais ir išmaišykit 
rai. Paskleiskit tešlą arba mišinį visai plonai taukuotoj pate 
kurios apačioj yrą vaškuota popiera. Kepkit nekarštam pečiuj ( 
3000 p,) apie 25 minutes. Supiaustykit kukius diagonaliai (pra; 
biaį) kai tik/išims-t juos iš pečiaus. Leiskit jiems truputi atv 
pirm negu išimsit iš petelnės. Gausit: 4 tuzinus kukių (1* 
colių).

. %
y2

%

salt 
nutmepf 
cinnamon 
cloves

................. HM..................... ............... ■   ............................ ..ĮI—ĮH m IĮ     HĮflIĮ >1111

Kur Bėgi?, Pas Liberty Tailor
į '

Išvalom, sutaisom ir suprosinam motpriškąą ir vy
riokas drapanas. Taipgi taisome brangius- kaili- 

dirbame, Jeketus. Darbas garantuotas ’ už
11 A.

’ n

š.nius ir dirbame, Jeketus. Darbas garantuotas \ už 
įppciiHmąs- kainas; reikalui esant, tyren>Uitč$ paėmus

Ev'.SAKALAUSKAS, ; '
3212 So. Halsted Street

Tel. VICTORY 1308.
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PULASKI
TELEFONAS ROCKWELL 8200175.00 Grunow Refrigeratoriai po

Pilnas Šlakas

asasss

114
109
128
125

DOVANOS 
“NAUJIENŲ 
PIKNIKE KAIP NUVAŽIUOTI 

“NAUJIENŲ” 
PIKNIKAN

A. F. Czesnos Pirties Piknikas 
Pagarsėjusios ANTANO SZESNOS PIRTIES

prisidėti. prie 
Lietuvių draugijos, 
ir to žygio gerąsias

faktiškai visų išcliibysčių ir kokie tik 
virš 200 karų išviso už taip

7 svarų suris nuo Wm 
Kubaičio.

1 Vilniaus Albumas.
Dvi “Naujienų” Pre

numeratos, ir visa eilė 
kitu dovanų.

PIKNIKAS įvyks ry
toj, sekm., rugpiučio 8 
d., SUNSET i PARKE, 
prie 135-tos ir Archer 
avenue. 
“NAUJIENOS” kviečia 
visus Chicagos ir apie-

$365 
265 
545 
465 
345 
465 
285 
395 
495 
545 
475 
595 
595

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE

Tebupa žinotina visiems musų draugams, kaimynams ir 
pažįstamiems, kad W, J. Kanton apdarė tavernos biznį 
adresu 69į5 SQ. WESTERN AVENUE.

Čia bi^‘ ‘ ’ ”
degtine ir

Iš Vyrų ir Moterų 
Apšvietos Dr-įos 
Darbuotes

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Sunset Parkas, kuria 
me 
piučlo 8 d., įvyks “Nau
jienų’ Rudeninis Pikni
kais, randasi prie 135-os 
ir Archer avenue. Va
žiuojant automobiliais, 
reikia paimti Archer 
avė. ir važiuoti iki dar
žo. Daržas randasi prie 
Archer avė. ir jo vartai 
išeina į tų gatvę.

Daržų galima pasiek
ti ir autobusais. Jie iš
eina iš trijų vietų Chi- 
cagoje:

CICERO, 22nd ir Ci
cero avenue;

CHICAGOJE: 55th g. (sustoja prie kiekvieno svarbesnio kampo).
63rd ir ARGO: 63-ios 

gatvės gatviakariai iš 
Chicagos važiuoja iki 
autobusų stoties. karą kaipo įmokesnj ir kitą 

išsimokėjimato per Ž

Galite būti tikri, kad gausite 
geriausios rųšies anglis ir tei

singą svorį, jeigu 
PIRKSITE NUO

įvyks Rugpiučio-Aug. 8 d.
BIG TREE INN DARŽE, 

kuris randasi ant Archer Avė., 6 blokai į vakarus nuo 
Kcan Avė. Vieta labai graži.

Šiame Czesnos piknike bus visokiausių pam ar ginimų, 
-dideliemis ir vaikams, kaip tai: lenktynės, virves trauki
mas ir kitokios žaismės. Be to, bus virš 100 dovanų išlai- 
m ėjimui ir skanus užkandžiai veltui. Visi Czesnos drau
gai ir pažystami esat užprašomi atvykti. Pradžia 11 v. ryto

keletas kitų gerų pernaujintų refrigeratorių rfC
sumažinta kaina iki ................................. *3

Imame senus Refr iger atartus į mcįnus ant naujų
T)uodange didesnę nuolaidą negu kitur.

A ' z

Lengvi Išmokėjimai iki 3-jų Metų
■ ■ '■ ,,iiį'i'"*i; ".i i' 'nu 1 *.............   ■ ............. ...............................................

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI MUSŲ SPULKOS NARIAIS

Už praeitų metų indėlius Ji Cįf,
MUSŲ NARIAI GAVO............................ 7C

D61 informacijų 
ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ 

arba pašaukite

CANAL 8500
LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND 

SAVINOS ASSOCIATION
(MEMBER FEDERAL HOME LOAN SYSTEM)

1739 So. Halsted Street 5

“Naujienų” Rudeni
nio p i kn i ko svečiams 
bus padalintos sekamos 
dovanos:

Gesinis Pečius
Zenith Radio Apara

tas.
Norge Skalbiamoji 

Mašina.
$220.00 Automobilio 

nuolaida nuo Milda Au
to Sales.

Banner Rankinis Lai
krodėlis.

Hoover Special Dul
kių Valytojas.

1 Lengva Kaldra.
Didelė Grindinė 

Lempa.
Dvi Stalinės Lempos.
Dvi “Folding Rock- 

ing Chairs” iš Bąrskis 
Furniture Company.

Speciali, Gražiai Pa
gaminta Kėdė.

Kilimas (Rug)
Vežimukas Vaikams.
Smoking Stand. Dvi 

Dekoracinės Lemputės.
1 Kumpis nuo Walte- 

raičio.
$5.00 cash arba paršiu

kas nuo Sunset Park 
savininko Wm. Kubai-

Nartai mažai rūpinasi savo 
draugija

* jų automobiliu mp 
kimas- tokiomis kibiomis, kokioms antriniu

CICERO
Lietuvių Liuosybės svetainėje 
įvyko Vyrų ir Moterų Apšvie- 
tos Draugijos . pusmetinis susi
rinkimas.

Į susirinkimą, kaip papras
tai, atvyko nedaug narių. Su
sirinkimui stokavo ir iniciaty
vos. Pasirodo, kad ir pačiuose 
nariuose nėra noro net ir prie 
draugijos prigulėti.

Finansų raštininkas Kr J. 
praneša, kad yr.a astuoni na
riai, kuriuos reikėtų iš drau- 
gijos išbraukti. Narys p. Ado
maitis pasiūlo 
Chicagos 
paaiškina 
puses.

Vienok, 
prijautimo ir, todėl, nieko tuo 
reikalu nenutarta. Klaursimą 
nutarta svarstyti priešpietinia
me susirinkime.

Senas narys.

PRANEŠIMAS 
w. j k. tavern

1937 metų mados Frigidaires arba 
NVestinghouse Refrigeratarial po ..

1937 $150.00 Gibson Refrigeratoriai po

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

^TBAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
/ DEGTI N R

^MĄNUFACTURlNą

4179’83 Areher A ve J
J Tel. Lafayctte 3171. :
į '■; A cHicAGo, ulunoiš : ■": •
* ' ; A

Krautuvės atdaros Antradienio, Ketvirtadienio 
šeštadienio vakarais.

MUTUAL LIUUOR MMPflNY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yardb 0801
L’ VIENINTELIS D1STRIBUTOKIUS

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

Company, didžiausios Chidagoj automobilių finansavimo 
bendrovės ir sutaupyk daugiąu kaip pusę.

Kiekvienas karais, kųrj mes parduodame yra tikras, ga
rantuotas, už skolą atgautas automobilis.

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

pats gražiausia ir didžįąusfe vėliau^ 
dėlių pasirinkimas- tokiomis kainomis, 
ką nerasi niekur visosę Suv, Valstijose.

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

tūkstančių patenkinti kostumeriai yra jūsų pasitenkinimo 
garantija.
1D37 Terraplanes, 1936-*37Buicks, 1936-’37 Chevrolets. 
1936 Fordš, 1936 Packards, 1936 tdntiacs, 1237 ir 
1936 Plymoįiths, 1936 Graliams, 1936 Dodges, 1936 
Lafayettes, 1936 Hįidsons, 1936 Oldsmebiles, 1936-’37 
DeSotos, 1936-,37 Chrysler — už pusę kainos ir kai 
kurie ^mažiau, kaip už pusę.

Turime taipgi 1933, 1934, 193& Dodges, Buicks, 
Chtvroiets, Fords, Nashes, Hupmobiles, Cadillacs, 
Packards
yra daromi modeliai 
pigiai kaip 45.00,
Užtikriname, kad Sutaupysite Mažiausiai 

; 50 Nuošimčių.
i Neprivalote mokėti būtinai eąsh
Mes priimsime

galite mokėti mažais mėnesiniais 
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 Co.
13ft 63rdSt,kampas Loomis

Nesvarbu kur gyventum, mes aprtiįtfkęsime jufią. keliones išlaidas, 
i kad pamatyti šiuos rigostabius Organus.

Millworko, Wąll Boaris, Asbestos

VISKAS STATYHĄI IR PATAISOM 
Joks orderis nėra pejmažas. Patarnavimas yra musų 

užduotis, Musų statybos materialo kiemas nusitęsia 
; i uuq 64th SL iki 65th SL :

0. M ?eis įumber Co.
Wiiliam Ory, Mgr.

6401 South Bell Avenue 
Telephonė, Rėpublic 7900

xssssnsxp

CHRYSLER 
ANT OGDEN AVĖ.

FABRIKO DYLERIO
PERTAISYTI IR GARANTUOTI

VARTOTI KARAI
MATYKIT ŠIUOS 

KARUS
PAS

Chrysler Dylerį 
3910 OGDEN AVĖ.

ARTI CRAWFORD
Plymouth ’35 5-pass. 
de luxe tour. Sėdau —... 
Plymouth ’34 5-pass. 
de luxe tour. Sedan ........ 
Oldsmobile ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan ..... .
Dodge ’35 5-pass. 
de luxe touring Sedan .... 
Dodge ^35 5-pass. 
de luxe touring Sedan .... 
Chevrolet ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .... .
Chevrolet ’34 5-pass. 
de luxe tour. Sedan ........ 
Ford ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan .......
De Soto ’36 5-pass. 
de luxe tour. Sedan ........
Chrysler ’36 5-pass. . 
de luxe tour. Sedan ........
Chrysler ’35 Airflow 6-p, 
de iuxe tr. Sedan ..... .
Terraplane ’36 5-pass. 
Sedan, pilnai Įrengtas .... 
Hudson ’36 5-pass. Sedan. 
tour. pilĄai jrengtas .......
Vartotas Pac'kard ’37 6-cyl. 5-pa- 
sažierių de luxe tr. Sedan 835
Graham ’35 5-pass. de luxe 495 
touring Sedan ....................
Nash ’36 5-pass. de luxe 525 
Sedan ................................
Jūsų Karas kaip Įmtfkėjimas.. Ba
lansas 12—24 men. 90 Dienų Ga

rantija. 30 Dienų Važinėjimo 
Išbandymas.

Ms c KITU BARGENAI TAIP J E 
ŽEMAI fMORANT, KAIP V 
Chrysler Dyleris

V-FINANCE CO; " 
3910 Ogden Avenue

.... ■■.j.'..;.;...-";—,..-",'",--

Sezono Užbaigimui Specialiai Didis

Išpardavimas
REFRIGERATORIŲ

IR KITOKIŲ NAMAM REIKMENŲ
Surėdymai iki 40% .

Peoples Krautuvėse

*—r-r—* —i.w<*i^->w    .   —     ■■■■■ . _
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Reikalaukite DEGTINES

J — vyrų ir moterų ■*- priklauso 
lietuvių Draugijai. Ši Drąugija yra pašalpos, pomirtinių ir 
-ganizącija. Pašalpa ligoje — $0, $10, $16 per savaitę, Po-

a šiam vajui

w.

QUALITY
MILLWORK

Naudokitės Proga! 
’l J . . j , ■ . ■ ■ • ■ ■ ■ -

' 1 e',

"Apie penki tukptančiai lietuviu 
Chicagos Li 
kultūros organizacija. Pašalpa ligoj ...... 
mirtine $200. taipgi grabnešiai, vežimas, kvictkab Dabar nauji nariai 
priimami nuo 15 iki 48 m, amžiaus. Pasibaigus šiam vajui bus pri
imami nariais tiktai iki 4»o m.. ir |stpjimaa bus kur kas aukštesnis. 
Naudokitės proga, rašykites dabar.

' ' ......— '* 1 .^7 - u
»i-r■.;.ijo,rrr'o:vT-’Twll»l"i-min '"jf ” 1 m• i

' "I?1 * '■■T.I.T..’I į.,,^ ■■ . ...........į
■ ... . r». ■ -» ’

!"7>" ............... '"i" '<•" " "'m' ”

Mėnesiniai mokesčiai Draugijoj! yra? 50c. 75cn $145.™- pagal 
priklausoma skyrių. Įstojimas eina pagal amžių* Nauji nariai, įsira
šę Draugijom iki gruodžio (Decemher) 11 d, š, m., gaus tikietg ver
tes $2,5'0 veltui į Draugijos Konkurso Hankictą. kuris įvyks gruodžio 
11 d., OJympic Bali Kuom. Įsirašyti Draugijon galima per musų kon- 
kursantus, per Draugijos narius arba tieslaf Draugijos ofise, 

' ' 1 •.. i'.’. 1 1 • ‘ ■
Draugijos ofisąs atidarąs: ketvęgaia 9 ryto iki 9 vai, vakaro, 

panedeliaiš — 9 ryto iki 5 vai. vakaro ir nedSldieniais — 9 ryto iki 
1 vai, popiet. Kiekvienas Chicagos ir apylinkės lietuvis, gerame svei
katos stovyje, yra kviečiamas rašytis CHICAGOS LIETUVIU DRAU
GI JON. j'-

CHICAGOS LIETUVIU .DRAUGIJOS OFISAS:

1739 So. Halsted St, (2-ros lubos)
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John P. Bertulis yra visiems 
žinomas biznierius, ir Roose- 
velt Furniture krautuvės savi
ninkas. Mano už savaitės su
grįžti. B. š.

Atostogauja
Indianoje

CHESTERTON, Indianoje, da 
bar atostogas leidžia p-lė Jad
vyga Gricaitė, populiari Chica- 
gos lietuvių dainininkė ir Bud
rike radio skičo, “Makalų” šei
mynos narė. Ji rašo iš atosto
gų štai ką:

Brangus Draugai:
Sėdėdama prie ežero: rašau šį 

trumpą laiškelį, čionai labai pui
ki gamta, vanduo šiltas ir ty
ras. Musų namas randasi miš
kuose, medžių tirštumoje. Šįryt 
išėjom ir prisirinkom uogų ir 
su pienu skaniai pavalgėm. 
Dienos šiltos ir gražios, ir pri
vargę maudynėse per dieną, 
miegam per naktį, kaip negyvi. 
Naktys yra vėsios, taip kad rei
kia vartoti vilnonius užklodus. 
Dabar pasilsėsiu gerai, o par
važiavus imsiuos priq darbo 
rimtai. Mano mamytė, sesuo ir 
švogeris taipgi čia ilsisi. Gal 
neužilgo pasimatysim.

Taigi, > geras dienas visiems, 
iki pasimatymo!

—Jadvyga Gricaitė.

Grįžo po atostogų pp.
Balchunai ir 
Ručinskai.

Statybos kontraktorius 
Joseph Vilimas grįžo 
iš atostogų

MARQUETTE PARK. — Pla 
čiai žinomas kaipo gerų namų 
statytojas, Joseph Vilimas su 
šeimyna, 6800 So. Mąplewood 
Avė., pereitą sekmadieni buvo 
išvykęs i Benton Harbor, Mich. 
pas gerus draugus pp. Augus
tus, kurie ten turi l£T>ai gražų 
ūkį ir labai patogią vietą pra
leisti atostogas.

Kontraktorius Vilimas reko
menduoja ir savo draugams bei 
pažįstatmiems ten nųyyktj,, ię. 
praleisti atostogas gražioj ir 
žavingoj vietoj.

Be to pp. Augustai yra sve
tingi ir draugiški žmonės.

—Kaimynas.

P-lė Pranutė Wesdžu- 
nas sukinėjasi po 
Washington, D. C.

Plašiai žinomo biznieriaus
Geo. Wes>džuno duktė Pranu

tė, 2855 W. 38th St., šiomis 
dienomis jau sukinėjasi Ameri
kos sostinėj Washingtone, D.

Čia ji bebūdama žada aplan
kyti valdžios įstaigas bei isto
rines vietas, nes kai mokinosi, 
(turėjo progos apie tai daug ži
nių įgyti. Dabar ji turės progos 
tuos vaizdus savo akimis pama
tyti.

—Rep. B. P.

Po operacijos Kass- 
Kazakausko žmona 
jaučiasi gerai

BRIGHTON PABK. — Pla
čiai žinomo auksoriaus, John 
Kass (Kazakausko) žmona, 
4216 Archer Avė., kuriai šv. 
Kryžiaus ligoninėj daktaras Ma 
nikas padarė sėkmingą operaci
ją, dabar yra namie ir jaučiasi 
gerai.

Pp. Kass-Kazakauskai labai 
patenkinti daktaro priežiūra ir 
ligoninės slaugių geru patarna
vimu.

Prie progos dėkoja visiems 
ligonę lankytojams.,

—Kaimynas.

Pp. Bertuliai ir Eileen 
atostogoms į 
Wisconsiną.

Rugpiučio 9 dienų išvažiuo
ja atostogų pp. John P. Ber
tuliai, gyv. 5230 N. Montrose 
avenue. Jie vyksta pas gimi
nes j Delvane Lakęs, Wis. Su 
jais kartu išvyksta ir jų du*k- 
tė Eileen.
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šios savaitės pradžioje 
grįžo po atostogų iš Indiana 
valst. pp. Balchunai, gyv. 4601 
So. Fairfield avenue ir p. Ru- 
dinskas su žmona, vienas iš 
Naujienų sandarbininkų.

“Tik ką sugrįžau iš atosto
gų”, rašo p. Balchunas”, ma
niau parašyti į Naujienas įspū
džių žiupsnį; bet, kai nuvažia
vau į ūkį pas Juozą Augusti- 
navičfų, į Benton, Harbor, tai 
ir visi norai rašyti dingo. Mat, 
tenai radau daug čikagiečių, jų 
tarpe porą biznierių: J. Rachu- 
ną nuo Bridgeporto ir Mary 
Zalgą su dukterimi nuo 66 S. 
Halsted gat. ir Juozą Puodžiū
ną su žmona iš Bellwood, III. 
Prie jų musų šeimynų porai 
prisidėjus, susidarė geras ato
stogautojų būrys. Nebuvo, tad, 
kada ir įspūdžių rašyti. Bet, 
už tai gerai saulėje nusidegi
nome, kad parvažiavus kiti ir 
indionais pavadino.

SU-

Šildėsi prie gaisro z
“Pas p,. AugustinaviČių pra

leisti atostogas yra gera, vie
ta”, tęsia p. Balchynas, /‘jis 
turi daug kaipbdrių ir visiems 
gamina valgį frati p. Ąugusti- 
navičienė. Patarnauja duktę 
Lėna. Bet prie visų mąlonvfmų 
atostogaujant tenka ir nema
lonių dalykų pamatyti. Netolė- 
se užsidegė ūkininko trobesiai. 
Gaisro pamatyti nuvykome ir 
mes, tikėjomės ir ką padėti ga- 
lėsę. Bet, veltui. Musų pagal
bos jie nereikalavo. O jiems ir 
jokio pavojaus. Jie ištolo sto^ 
vedami tik juokavo ir
si”. Mat, namas apdraustas ir 
nebuvo čia pat vandens, o kar
štis Toks didelis, kad ir ištolo 
butų galėję “hot dog” Tskepti.

' 1 Rep.

“šildė-

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

21, su AnHoward Phillips, 
na Prussat, 23

John Rakauskas,
lia Petkus, 23

Dominic Alekna, 67, su Ursu- 
la Kibort, 61

Clement Dilon, 22, su Alena
Dyvolts, 19

Bruno Martinkus, 22, su Jo 
sephine Zanker, 20

24. su Ju-

Praleiskite Vakacijas Indianoj!
PRIE GRAŽIOS CĘDĄR LAKE, IND

Tik 40 mylių nuo Chicagos. Turim Cottages ren- 
don, taipgi hotelio kambarius. Ežeras, labai geros 
maudynės. Geras žuvavimas.
Atvažiuokit ir patirkit patys. Kainos nebrangios.

CEDAR BE ACH HOTEL
J. Stašaitis, Cedar Lake, Ind., Rt. 41 to Cook, Ind. 

Dykai “Picnic Grounds” piknikams ir išvažiavimams.

Rugpiučio Mėnesio

DIDIS ‘

Išpardavimas
RADIOA

Naujų Radio Kainos

$129.00 Nauji
Philco Radios po $69.50

125.00 Nauji
RCA Radios po 64-50

119.50 Nauji Grunow 
Radios po ......

98.00 RCA
Radios po .........

75.00 Nauji Philco
Ramios po ....

69.00 Nauji Philco, Ze- 
nith, RCA, Victor ir ki
ti Radios po ........ 32-50

Nauji Midget Radios pasi
rinkimui už pusę kainos 
po $5, $7-50, $9-75, etc.

l

Mary 
tesis

Užvedė Divorso 
Bylų

Milesis prieš Guslt Mi 
! ' *

Oficialiai atidaryta 
Stony Island gatvė

Ketvirtadienį, dalyvaujant 
visuomenės, t prekybos atsto
vams ir gubernatoriui Henry 
Horner įvyko oficialu^ Stony 
Island ‘gatvės atidarymas. Tos 
gatvės pratęsimas vien nuo de- 
vyniasdešimts penktos iki 130- 
tos kainavo $1,000,000.'

šeštadienis, rugp. 7, 1937
i—    —  ----------------- ------------- ------ -- ------------ — —
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Norėdami Geriausios ANGLIES
Visuomet KreiDkitės j

WESTERN COAL & SUPPLY CO
4916 SO. WESTERN AVENUE

’ TELEFONAS PROSPECT 3400
J. MOŠCIPAN, Prezidentas. PATARIMAI DYKAI

GARSINTOS “NAUJIENOSE

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

ANGLYS — COAL

£

v

RAS

Kvari, pėda 
Visli mierų 
arkušuoso 
iki 4$1» 
pėdų. Auk
ščiausios ko
kybės 4c. 
vertės.

4OO Gyvenamų Kambarių Setų, ge
riausių, jūsų pačių kainomis! Visų 
spalvų!

RAKANDAI

NUOLAIDOJ JEI. ATSINEmTįiŠĮ SKELBIMĄ Į KIEMĄ77

1000 DUĖŲ
Roguliarės 

$430 
Vertės

Į ;>•
15x pa nei 
eglčs durys 
Geriausios 
perkamos už 
pinigus.

Auk^fiiausios Kokybės 
NĖRA ANTRŲJŲ 

90-sv. rolis. Regul. $2.33 
vertės. , Musų $ *| (SO 

kaina ------ ------
73-sV. rolisį pKeg'uliaros
$2.15 ^1^50
Musų kaina" tik 
35-sv. rolls. Regul i a r 8n 
$1.15 vertės. Musų kaina tik .„u,....... OVę
Barret 14 ir 15 s v. roof- 
ing fclt ---- -  ^1.65
$2.31)1 vertės

Wallboards
3=^"^ Naujos

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

1 /k 4 I • - Dėlko Patartina1O Atsakymu
STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO: ’

1. Išmokam 4%
2. Kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki $5000.00

v 3. Gryna Lietuvių įstaiga A
4. U. S. Government priežiūra
5. Nereikia laukt 2 arba 3 metus gauti Mes išmokam be jokio

nurokavimo kas 6 mėnesiai. Sausio ** ir Liepos mėn.
6. JNerą Saugesnės jstaigos
7 Padėti pinigai niekados negali žūti
8. Depresija negali pakenkti
9. Reikalaudamas padėtus pinigus gali atsiimti

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

Standard Federal Savinas & Loan Association
OF CHICAGO

2324 South Leavitt Street, kampas 23rd Place
JŪSTIN MACKIEWICH, Preaident. HELEN KUCHINSKAS, Secretary.

NEW FURNITURE
MATERI ALS\UNHARMED IN WAREHOUSE CRASHv 
—iTERRIFIC/ PRICE-eUTS TO/CLEARį QUICKLY! 
ALSO COMPLETE LINE OFPLUMBING FIXTURES

KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakykit anglis dabar!

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

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

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

f 

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

• LUMBERIS

$7.65
$5.60
$7.50
$8.75
$9.00

$13.35

3 Savaičių Perkrausty- 
mo Išpardavimas 

MUSŲ KAINOS NUKAPOTOS 
2x4’s ’/ic linijos pėdai. Maple floor- 
ing $10 per M. 1x6 D & M kuone 
bet kokia kaina, atsižvelgiant i or
derio didumą.

Duokit mums orderius dabar iš
pardavimo kainomis.
Harvey Wrecking Co. 

1701 WEST CERMAK ROAD 
Tel. SEELEY 6761

• FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd ST. » I
Tel. ENG. 5888-5840

MATRACAI
Reguliariai Įkainuo
ti po $10.00. V i sų 
spalvų. Nupiginti iki

• LIGONINES—
1 HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

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

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

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

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

$12
$50
$20

ZZ $i
HOSPITAL

Sulankstomos Lovos
Geriausio? naujos 
gulankstoinds lo
vos, pilnai bais
ios su pad. $10.00 
vertės tik už

$4.95:
Studijos Sofos

Atsidaro, kaip dvi lovos, dailiu pa
dengimu. Por-

I siduoda pigiau 
[ negu padirbi

mo kaštai.

! $14-95

Metalines Lovos
■"'Visų mierų, dailaus valnut finišio.

Niekuomet p i r- 
m i au nesiūlytos 
šia žema kaina

VISAI NAUJOSPUIKIAUSIOS, VISAI 
NAUJOS 2x4’s 

No. 2 ir geresnius. Svarus 
tiesus stakas • visų ilgių. 
Geltonoji puSis—$4» ver-

1x6 LENTOS
1x8 LENTOS 

Apdengimui, po padlagai, 
stogam ir tvorom. $42 ver-

tės! ' v '
2i4c Linijinė Pėda 

Už IvUO ,
Lentos Pėdų ------

» * • ' ?'■*’

/ VONIOS
Vertės iki \ $18, kiekviena

$6.50

tės! Visų ilgių.
100 Lentų Pėdų $2.50.

Už 10UO
Lentų Pėdų.....—

PL¥W00D - VISŲ MIERŲ ARKUŠAI
% Col., 3 Ply Fir Panelės—Geriausios Gaunamos1 /
4 pėdų x6 pėdų NIEKUOMET NESIŪLYTOS ŠIA 1/0 f1 KVAD-
4 pėdų x7 pėdų KAINA PIRMIAU mĮĮ / O PĖDAI
4 pėdų x8 pėdų \ ,

ASBESTOS BACK 
WALL TILE

Keasbey and Mattison gar
sios išdlrbystės. Reguliari 
05c. kvad. pėda 

kvad-
pfibA

8” SHIPLAP
No. 2 Ir geresnes rųšies. 
Niekuomet pirmiau nesiū
lyta tokia žema kaina!
Reguliarės

Vertės $50.00 **>WV
Už 1000 Lentų Pėdų

2x4, 2x6, 2x8 
Puikios rų š 1 e s liemlock. 
Naujas, švarus stakas. Vi
sų ilgių.
Reguliarės $00,50 
$37.50 Vertės*  ̂C, C*

Už 1000 Lentų Pėdų

INSULATING BOARD 
Jūsų atikui, garažui ir už
pakaliniam porčiam. Aktu
aliai žemiau kaštų.
Regullarės >4 Kvad.
4c Vertės '| G Pėda

STEEL SASH
Geriausi Visai Nauji $6.00

«T. $1-75Kiekvienas |

TVOROS IR VARTAI 
Geriausias naujas Amerikos 
Plieno ir Dratų Aptvėrimas
. Iki 6c Lln. ’
Vertės G Pėda

| Rockwool Batts—geriausi insulia- 
vimui, kokius pinigai gali pirkti, 
15 per 18 colių. 12 batts kartone, 
padengia 24 kvad. pėdas. Specia
liai tik už .... ........... :... $1.12

GERIAUSIAS ROOF COATING, 
50c vertės po 37^ galionui 5 
galionų keąuose. •
Nauji 7 pėdų CEDAR STULPAI 
10^ VIENAS

Avenue
5727.

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

59.50

44.50

39.50

Progress Krautuvėje
Sumažintos iki Pusės!

Radios: PHILCO, R. C. A

i

>

VIDAUS IR IŠORIO MALIAVA 
—VISŲ SPALVŲ — $2.25 vertės, 
$1.25 GALIONUI

NAUJAS IR VARTOTAS STEEL 
FENSING ir DECKING. Pirkit 
savo kaina!
NAUJI CEMENTO PRIPILTI 
STULPAI. Iki 10 pėdų, $3.25 
vienas....... ...... ........ ..... .

Pilnas Pasirinkimas 1938
VICTOR, ZENITH ir Kitų už Mažiausias Kainas

Didelė nuolaida už senus radios į mainus ant naujų. 
LENGVI IŠMOKĖJIMAI

SiSfUMBMRE C"
>
f'

3224
Tel. VICtory 4226

So. Halsted Street
Chicago, Illinois-

J. KALEDINSKAS, Vedėjas

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

• RESTAURANTAI

4,000 RYŠULIŲ — LATH 
ryšuliui .........   15^

Combination ir Screen durys iš
pardavimo kainomis
Visai naujas No. 2 rųšies 4” pa
dengimas, 1000 pėdų $21.00

PRAUSINĖS. Kiekvieną $2.50

X $4.95
COIL SI’RINGSAI

ir kas 
pa

kastus. 
Dailus orchid fl-

Kaina kur 
mažesnė už 
dirbimo
nišis, tik

$4.95
Visi suminėti aukščiau daiktai lai
kyta včrouzėj ir turi būt dabar par
duoti tuojau. Viskas nauja ir pir
mos rųšies——Nėra antrinių — Nėra 
sampellų.' Cash tiktai—kol Jų yra!

Dylerių Dėmesiui
Visokį tavorų, kur| turit išleisti, mes 
likviduosim už mažų komisų. Tavo
ms- tur būt geriausios rųšies. Klaus
kit Morris Goldblatt.

1,000,000 PĖDŲ GERO, SVEIKO, VARTOTO LUMBERIO
1x6 D. & M. 8 col. Shiplap, 2x4, 2x6, 2x8, 2x10, 2x12, 6x6, 8x8, Fir Flooring and Partitions: viskas 
iš 360 pėdų Vėrauzės, kuri sugriuvo. Parduodama p aukojimo kainomis geitam pardavimui. Mes Prista
tom j Užmiesčius. ' z

GENERAL LiųUIDATOR’S TRADING POŠT
2221 S. ASHLAND AVĖ.

< . . v ■ ... t.__ £____ 1_________.________________________________

ATDARA VISA DIENA SEKMADIENY

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

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

PETE YOUNG
R2n4 and Kmh Avennr

ZUZANA IR LIUDVIKAS 
ANTANE VIČIAI 

užlaiko naujai įrengtą Taverną — 
kviečia draugus ir pažystamus at
silankyti.

Marųuette Park Tavern 
2709 West 71 st Street 
Tel. Grovehill 3073.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus Paštu 
ir Telegrama. Patarnau
jame Greitai, Pigiai ir 
Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

Ofisas atdaras kasdien nuo
8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro
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Chicagos miestas 
susilaukė $1,444,470 
naujų mokesčių

■JJ v ■**»"■ > n ■

Teatrų savininkų protestas 
paveikę tarybą

l,.W> ■! I y ,

Ketvirtadieiyo miesto tary? 
bos susirinkimas Chicagos mie
sto gyventojams davė naujų 
mokesčių dožą. Tik vienos va
landos bėgy pravestas dar nie
kad miesto tarybos gyvenime 
nebūtas nutarimas, kad vienu 
sykiu miestą apdėti tokia stam
bia mokesčių suma — $1,444,- 
470. Bet tai dąr neviskas,

Tarybininkai (aldermon-ii) 
suka galvas kaip užkišti tą 
spragą, kuri pasidarė miesto 
tarnautojams priešdepresines 
algas grąžinus, o ta spraga ne
maža — tik $3,000,000.

Naujieji mokesčiai paliečia 
40 skirtingas įmones, šokių 
mokyklas ir šešių apartmoitų 
namus. Tame skąičiuje 11 to
kių, kokių niekad mokesčiais 
neapdėdavo. Sveiką kaili i mu
šė tik krutamu jų paveikslų 
teatrų savininkai* Jiems, mą- 
tomai, pavyko tarybos atsto
vus įtikinti, kad pakėlimas tak
sų daugiau pąlies mažuosius 
teatrus, kuriuos lanko netur
tingųjų vaikai.
Nauji mokesčiai pradės veikti 

už dešimts dienų
Padidintieji mokesčiai įsiga

lės tik nuo sausio 1 d., bet 
naujieji tuojau t. y. už dešimts 
dienų po to, kai pasirašys mie
sto mayoras.

Už šiuos metus rinks tik 
ketvirtadalį.

Sūnūs pavogė 
nuo tėvo $300

Vakar rytą Chicągo Ęawn 
policija^teškojo'’ vienb •'^Stčphen 
Petric, 23 metų amžiaus, kurį 
tėvas kaltina jo apiplėšimu. 
Pagal tėvo aiškinimu, jo sūnūs 
atėjęs pas jį į jo butą, prie 
3204 W. 63 gat. su revolveriu 
rankoje ir, grąsindamas nušau
siąs, atėmė iš jo $300.

Pinigai buvę komodoje. Jis 
pats iš čia juos pasiėmęs ir 
išbėgęs. Simus su tėvais negy
veno, pasišalinęs nuo, jų jąu 
prieš keletą mėnesių.

TFr- •niiwii"|iWM«ywwn .... nurBm

SUSIRINKIMAI
*1 ii Ji' ii .1 ■■z . . * v •

Teisybės Mylėtojų Draugystes mėnesinis susirinkimas buą sek
madienį, rugpiučio 8-tą, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St., 12 vai. dienos. Kviečiami yįsi dąly-

/ yauti. —A.’Kaulakis, rašt. . - *
Garf eld Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašalpinio Kliubo mė

nesinis susirinkimas' įyyM§ sękjnądięny, Į'ugpiyęjo 8 d., 
I^av/ler Hali, 3929 W. Madison $t. Visi nariui prąšęmi bū
tinai atsilankyti. —Rąšt.

y.m ■iii.Įi i n ii.............. .... pi|WĮl.imiWillJl*WMlWW.»i|i I l!1W

PARENGIMAI
Liet. Keistučio Pašelpinis Ęliubas rengią moonlight pikniką 

subatoj, rugpiučio 7 d., Liepos dąrže, Archer ir Keąn aVes. 
Pradžią 4 vai. popiet, įžanga 10c asmeniui, Trokąs jŠYU- 
žiuos Ihio Hollywood Inu, 2Ą17 W, 43rd St., 3:30 popipt,

Rengimo Komisija-
Šeštadienį įvyks 13 Wardo Lietuvių Politikos Kliubo naktinis 

piknikas. Piknikas rengiamas gpaičio darže, prie 89-tos ir 
Ąrcher avenue. Bus ir muziką', Kviečią komitetas.

mrCJ. Zęineckis,
• ■ ~~ ...- ■ ii .'. . a1.1.;an'f.-Į- ■ :—: r. .. u r--”.—■.•i".?:—t-.gv.T-j ...-r-.*

IŠBANDYKIT MUS SEKAMAM ANGLIES ORDERIUI — JUS 
STEBĖSITE JOS GERUMU.

MES VERČIAMAS TIK GĖROS KOKYBĖS ANGLIMI

DUDECK COAL COMPANY
VVHOLESALE IR RETAIL DYLERIAI 

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

Tel. Virginia 2828

Labai pasekminga 
Joniškiečių Kliubo 
gegužinė
“Dąbąr musųJoniškięčių parei
gą Naujienų piknike dalyvauti”

Sekmadienį, rugpiučio Į die
ną, p. Spaičįo darže įvyko Jo 
niškiečių Labdarybės ir Kultū
ros Kliubų gegužinė. Gegužinė 
buvo labai nusisekusi. Atvyko 
daug svečių net iš Gary, Jnd., 
Rock^ordo ir Melrose Park, III.

Tad, už pagarsinimus rengi
mo komisija taria ačiū Pro
gresą Furniture, Peoples Fur
nitūra,. Jos. F. Budrik krautu
vėms, Naujienų, Vilnies ir Mar
gučio redakcijom^.

Tad, dabar musų Joniškiečių 
pareiga, Naujienų piknike da
lyvauti, kuris įvyks sekmadie? 
nį, rugpiučio 8 d. Sunąet parke. 
Vieta, randasi prie 135th ir 
Archer Avė. Kviečia

Dėdė B. Vaitekūnas.
/

Važinėjo buvusią 
žmoną, kad pavėlin
ti į teismą

--riu “"■■"z

Albertas Kolodzas, spaudos 
darbų kontraktorius, gyv. 7626 
Kingston avė. sugalvojo tokį 
šposą, kad sutrukdyti buvusią 
savo žmoną laikų į teismą at
vykti: jis atvyksta pas ją ir 
pasisiūlo ją į teismą nuvežti, 
bet vietoj to, jis išsiveža ‘‘ant 
raido” ir važinėja iki vidur-

FIRE SALE!
Gaisro Išpardavimas! 
$100,000 RAKANDŲ

Kainos nepaprastai žemos! Koky
be ir kainomis sumušam visus 

sandėlius!
BĄĘANDAl .

GARANTUOTI! j 
Rakandai parloriam, -valgomiem, 
miegąmiem kambariam, porčjąm 
... Biedni ir turtingi ras DIDELĮ 
PASIRINKIMĄ! Gasiniai pečiai, 
apšjldymaj aliejiniai visų kompa
nijų—Divonai, ciratęs, elektrikį- 
nes ledaunės, radios, skalbyklos 
—viskas. Neužsitikekit iki patys 
sąyo akimis nepamatysit.

Z. BAS1NSKI 
1707, taipgi 1741-43 

West 47th Street 
Tpl. BOULEVARD 1751

'I'" ' > ... .... ...............   "T"? 111 " !' I 

ųąhčip. Tfąį atsitiko šį ketvir
tadienį.

P?nįą Anpa Kofodzienė yra{ 
43 metų ąmžįąųs, gyy. 4500 
So. Spąvldiųg avępue. Sų bu
vusių savo vyru bylipęjąsi dėl 
$500 skolos, kuri susidarė jafh 
ųemokąnt jos pragyvenimui.

JURGIS ŽICKUS
Pprsiskyrė su šiuo pasaulių 

rugpiučio & diępą j.1 vai. vąk, 
1937 nj., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Tąųrągšs apskr., 
Skaudvilės parap,, Palteniškių 
kaime. Paliko dideliame nųlrn- 
dime moterį Anastasiją, po tė
vais Bužinskaitę, dukterį ir 
žentą Oną ir Antaną Kakle- . 
rius, 2 sūnus Joną ir Vincen
tą ir jų šeimynas, /Švogerį 
Ądomą Bųzipską ir šeimyųą, 
ir daug kitų gimįnįų. Velionis 
gyveno po numeriu 4107 South 
MąpĮewood ąve. Kūnas pašar
votas randasi 3432 S. Morgan 
st. •; ' / . 1

Ląidatuvės įvyks pąnedėly, 
rųgbiupįp 9 dieną 8 vai. ryto 
iš namų i Nekalto Prasidėji
mo pąrapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingus “pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j šy. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Jurgio Zickaųs gi? 
mipes, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskųtįpį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nujįudę liekame 
Moteris, Duktė, Sūnus 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direktorius S. P. Ma
žeika, tel. Yards 1138.

■m

JUOZAPAS STANAITIS
Persiskyrė sų šiuo pasauliu 

rugp, 3 dieną, 12:10 v. po pieĮt 
1937 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Siaųjių apskr., Žagarės 
mieste, Gyveno po pr. 10903 
So. Michigan Avė.

Amerikoj išgyveno 28 m.
• Paliko dideliame nuliūdime 
mylimą moterį Pauliną, po tė
vais Juozapaitę, dukterį Jose- 
phine ir sūnų Roland, brolie
nę Ameliją ir šeimyną, pusbro
lį Vincentą Stanaitį, Keposha, 
Wis., 2 pusbrolius .T’raųcjškų 
ir jo šeimyną ir Vincentą Du 
gotas, Kępbsha, 1 Wis.1 ir daug 
kitų giminių.

Jaunas pašarvotas 4447 Sq. 
Faįrfield Aye. Tei’ Lafayette 
0727. / ' ■

Laidotuvės įvyks šeštądiepj, 
rugpiučio . 7 dįeną, 2:00 yą,l. po 
piet. Iš J. Jb’. Eudėikio koply
čios bus nulydėtas l Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Juozapo Stanai
čio giminės, draugai ir pažys- ’ 
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su- 

\ teikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą. "■

Nuliūdę liekame,
Moteris, duktė ir sunai. >, 

■Patarnauja laicį. ,dir. J. jj'. Eu- 
deikis, lel. YARDŠ 1741.

SMILINGIENĖ, 
po tėvais Bruškaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 5 d./ y.< pp piet

\ 1937 m. sulaukus 42 metų am? 
žiaus, gimęs Varnių mieste, 
Telšių ąpskr,, Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 38 metusi
Paliko dideliame nųlmdimė 

vyrą Jurgį, sūnų Prancišką 
Rrušą, mąrėją Gertrųde, dukte
rį Luciją Moss, žeptą Loųis, 
tris anukus, dvi seseris Felici
ją Vąrekojienę ir šeimyną, Ste
faniją Paukštienę ir Šeimyną, 
brolį Antąną ir gimines.

Kūnas pašarvotas Ląin kop
lyčioj, 316 W. 63rd St.

Gyveno 73V W. 60th PI.
Laidotuvės |vyks šeštadieny, 

rugp. / dieną, 1 vai. po piet. iš 
koplyčios bus nulydėta i Jau
tiškas kapines.

Visi A. A. Petronėlės iSmi- 
lipgienės gimines, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa- 
tarnayimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Vaikai, Seserys ir 
Giminės.

lėi
Wentworth 0024
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Miscellaneoijs
IvĄhųs

Tel. Victory 4965 
STOGPENGYST®

Mes dengiame ir pataisome visokios 
yųšies stogus, taipgi dirbąme blėties 
darbus. Lengvoą išlygos, jei pagei
daujama.

BRIo?GflEPoORl
3216 So. Halsted Street

Furnished Rooms
RENDON KAMBARIAI, antro 

aukšto flatas, pečium šildomas, gą- 
rąžąsf 4057 . South Ąrtes'iąn Avė.

KĄMBARYS RENDAI prie ma
žos šeįmynos dėl vakino ar že- 
notos poros. 4503 S.o. Troy Street, 
Laf&yette 571)5.;
------------------------ - < , , . .. . '. . y .

IEŠKAU DVIEJŲ švarių kamba
rių frjpr£hsidėj ar SoųŲisidėj dėl vie
nos moteries. Praneškite: -

1739 S. Halsted St., Box 680.

RENDON KAMBARYS vyrui. Ap
šildomas, karštąs vanduo kasdien. 
Atsišaukit, 6617 Šo. Washtenaw Avė. 

1-mos lubos iš fronto

RENDON KAMBARYS apšildo
mas, Prie piažos .šeimynos, bųnga- 
low. 7042 So> Campbell Avenue. .

KAMBARYS RENDON, be valgio, 
apšildomas.

440.2 So. Artesian Avė.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU DARBO ant farmos. 
Esu ženotaš. Esu dirbęs farmos dar
bą, 1706 So. Michigan Avė.

Help Wanted—Female
i v » • • 1 • *11

P Al YRUS! MOTERIS skudurams 
sortųoti. Tik patyrusi turi kreiptis.

1214 North Ecavitt.
Tel. Armitage 695Į.

ABELNAS namų darbas; mylinti 
vaikus; savas kambarys, maudynė; 
Mdio; $7-8; Briargate 5738. $

PATYRUSI ^ęąmstress; Progres
sive Ląuųdry, ■iį6209 Prairiė Aye., 
Wentworth 067T 

, ■ ■ ■■■.------- .
PATYRUSI 

, ... . ......... ■.
ėrgina; 2b-r-3b; na 

ipų darbas; virųnas; savas kambą 
rys; mylinti valkus; kiti darbimn 

14; rekomendacijoskai samdom?;; $ 
Pensacola 4845.J

PAIEšKAU. merginos ; 
les j Tavern prie baro ir ] 
vižlų. 6500 So. State St.

arba naš- 
baro ir prie sand-

PATYRUSI MERGINA; abelnas 
namų darbas; kalbanti angliškai; 
nėra skalbimo^ nekeikia langai va
lyti; nėra md^.yaįkų; geras namas;. 
$12.00; skvas kambarys ir maudynė; 
šaukit Bittersweet 3555.

MERGINOS darbui prie artįficjąl 
gėlių ir plunksnų- Fabrike arba na
mie darbas. 421 »So. Market St.

2 aukštas.

PATYRUSI MERGINA; apeinąs 
namų darbas; įsavas kambarys; kūdi
ki prižiūrėti: motina samdomą.

Esierįtrbok 1235.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

YRA DARBŲ; i vyram ir mote
rim; koteliuose, ■ restorąųuose, insti
tucijose; cooks, pantry, hoųseman, 
cleaners ir kiti. Modern Hotel Bu- 
xeau, 379 Njorth State St. - < ■ -

YRA DARBŲ VYRAMS ir mote
rims, vaikynams "Įr merginoms—fab
rikuose, bekernėse, ipašįnšąpėse ir 
spaustuvėse.

TUTH1LL EMPLOYMEN1
Į84 Vy. VVąshįngton, 3 aukštas,

AN0LYS
Lump ................... $G9OO
Mine Run ........ 5w75
Ęgg -?....  -- 6.00
Nųt    6.00 '
Scįreenings ............ 4^75
PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS

KAINOS BUS DAUG AUKŠTES-
' NĖS KITA ' MeNESJ 

PRISTATYMAS MĮESTJE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

Urba Flwėr Shoppe 
Gėles Mylintiems—Vestuvėms--? 

Bankietams—I>aidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

invciKię *rL U V L11\ 10 Visas Pasaulio 
‘ Dalis.

KVI^TKININKAS i 

Gėlės Vestuvėms, Bankiętnms 
ir ;Fagrąbams

3316. Sb. Halsted Street 
Tel. BOULEVARD 7314

M>!H' ......
. ;l.

Help Waptęd—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs shearman 
dėl No. 3 shears, taipgi 2 darbinin
kai laužymo kieme.

WARSHAWSKY and CO.
1920 So. State St.

REIKALINGAS vyras darbui džun- 
ko šapoj. Pastovus darbas. 

FEDERAĘ JUNK SHOP 
2110 Federal SĮtreet, 

Calumet ^5799.

REIKALINGAS, apysenis .darbi? 
nipkas.'dirbti ąpt farmos. Darbas ant 
visados. Atsišaukite tuojau.1 

CHARLES PALAUSKAS,
160 Slater St,, Manchester, Conn.

AŲTOMOBILU'Į pigiąi. Visir iš
dirbinių. Garantuoti. $g5 ir ijd $700. 
Mainai ar lengvi išmokėjimai.

O. K. AUTO gALES 
Wisconsin and Ogden Avės. . 

Rerwyn, 2 blokai į rytus nuo Jląrlem.
Lietuvis sėlsmanas.

1934 TERREPLANE Coach; radi,o, 
šildytuvas; tobulas; $95 įmokėti; 
Newberry, 3155 North Cięero.

Musical Instruments

MUZIKALIŲ INSTRUMENTŲ 
IŠPARDAVIMAS

1,000 Instrumentų Pasirinkimui
.$55.00 dviejų eilių AKORDIONAS, 

8 basai, rankų darbo, italioniškas 
$35.00.

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

914 West Maxwell Street 
«3 blokai į vakarus nuo Halsted

Furniture & Fixturęs
Rakandai-įtaisai ■

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS /937, visokio didžio su Coil 
Raksais ir sinkom. Taipgi štorų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash1 arba ant išipokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirksi- 
te kitur.

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

CALumet 5269.

KAS TURITE parduoti tayern ba
rus, ne trumpesnius kijip 30 pėdų. 
6500 So. State Št.
L. • !* - •' .w. ■•. .-..’

■ GREITAS PARDAVIMAS
U PARSIDUODA PEČIUS

Anglinis-gesinis (combination) ke
turių skylių (Eagle), taipgi aliejinis 
pečius, šildyti namams, po antrašu 
3038 S. Emerald Avė., 3-ėias aukštas. 
Matykite nuo 7:00 iki 9:00 vakare. 
NedėliOį nuo 9:00 ryto iki 2:00 p.p.

Ęysipess Chapces
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI TAVERNA ir reg- 
taurantas. Iransferių kampas.* Daro 
biznį $506 kas savaitė. Su trobesiu 
ar be trobesio.

4326 So. Kedzie Avenue.

DIDELIS Bargenąs; biznis išdirb
tas per daug metų. Pilna eilė grose- 
rių ir Ice Cream. Yra Įrengimai dėl 
bučernės. 5 kambariai pagyveiųmm, 
karštų vandeniu apšildomi. Padary
siu pigią rendą. Norintys gali pirkti 
su namu. Priežastis—liga. Atsišau- 
kit 5306 So. Union avė. Jb’r. Die
dutis.

PARDAVIMUI SALDAINIŲ, Icę 
Cream, mokyklos reikmenių, cigarų, 
etc. krautuvė. Gerai išdirbtas biznis. 
... ,. '2519 • 09th Street.

CIGARŲ, Saldainių, Stationery 
krautuvė su sodės fontapų. A-l vie
ta, pigi renda. Gyvenamieji kamba
riai, štymu apšildymas. Pardavimo 
priežastis nelaimė. Parsiduoda vis
kas už $850 — pilnai verta dvigubai. 

2722 No. Cicero Avė.

GROSERNĖ ir Delicatessen parsi
duoda puriai. Yra 5 kambariai ir ga
ražas. Rendą- nebrangi.

4540 So. Western Avė.

PARSIDUODA BUčERNĖ ir gro- 
sernė, pilnai įrengta, lietuvių ■ kolo
nijoje. Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos. 4504 So. Washtenąw.

Bęąl Ęstate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PAUL' M. SMITH and COMPANY
Real Estate, Loans and Insurance ™ S nJT

Tel. BOULEVĄRD 280Q j tuv:škos bažnyčios. Greitam parda- 
Perkam, parduodam* mainom na-Į

mus. lo.tus, biznius ir farmas; jngiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime 6^-ug geru; 
namų pardavimui arba mainymui uT 
gerus bargenus; greitas ir teisingas, 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės:

4631 SO. ASĮiLANŲ AVĖ.
peisas 2-roą lųbo# ąu •<» Grish

BKIGHI'PN PARKE
4225 So. Washtenaw Avė.,' 4-3, 

kambarių namas, tinkamas gyventi, 
dviem šeimynom arba vienai, kar
štu vandenili;, šlldęmąs, garądžiUs, 
kaina $330(K Įmbkėti-' $600.00,V kitūs 
kaip rendą. teisingas pas.iųlym.as 
nebus atmestas, galima matyti savi
ninką nuo 3 po pietų iki 8 vakarais. PROPERTY OWNERS ASSOCIA-
Sąyinįnkas greitai važiuoja Lietu
von, namas tuščias. Galima kraus
tytis tuojaus, 422^ So. Washtenaw 
Avė., .Chicago, 111,

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

ATYDAI BIZNIERIŲ: 2 aukštų 
muro kampinis namas su tavernų, 
lotas 50x125, biznis išdirbtas per 
daug metų. Galima dalį įmokėti. 14-

Irkusius lengvais išmokėjimais, 
šiaip kitokių bargenų.

Z. S. MICKEVICE AND CO 
6816 So. Westem Ayėnue 

Hemlock 0800

MAROUEllE PARKE
STOHAŠ ir 3 flatų muro narnąs, 

apšildomas. ' Kaina $9,506, cash 
$4000.00,.

2 flatų mūro namas, (5x6 kąrųb. 
karštu vandeniu šildomas, gera vie
tą. Kaipa $8Z00.0U, —- pusė casi|.

30x125 lotas, pusė bloko nup par
ko. Viskas išmokėta. Kaina $1UVO.

Norintįeji pirkti arba mainyti, 
tykit mumis. Visuomet gausite 
singą patąrnavimą.

A. N. MASCL1S and CO.
6641 bo. vyestern Avė. 

Republic 5550.

ma- 
tei-

PARDUOSIU 6 flaty namą. Su 
refrigerątoriais, štymu ‘ apšildomi, 
neša gerą rendą. Parduosiu' pigiai 
iš priežasties mirties, su mažai 
cash. Nereikia R. E. agentų.

* 840 West 66th Street.
Po 6 vai. vakare, 1 lubos.

F0RKL0ZAV1MA1
57th ir Homan; 5 kambarių mu

ro bungalow, $4700. 71 st ir Fair- 
field; du flatai, garažas $7900. 63rd 
ir Sącramento; krautuvė ir 2 ilatai, 
$15,000. 64th ir Californią; 6 kam
barių rezidencija, $6000. 64th ir Sa- 
eramento; 2 flatai po 6 kambarius, 
$9500.

Saukit MR. MEDURA, 
Stewart 860L

SKUBIAI PĄRSIPUODA 4 flatų 
moderniškas muro namas arti Mar- 
ąųette Rarko. Taipgi mainysiu ant 
mažos farmikės arti miesto, arba 
ant seno namo. Matykit savininką 
A. Siratovich, 7207 Šo._ Francisco 
Avenue.

5 KAMBARIŲ muro bungalow; 
83 pėdų lotas; 2 karam garažas; tur- 
neso šiluma; arti Halsted ir 63rd 
Street; šaukit Edwards; Cedarcrest 
06a0,

$1000 CASH nupirks mano moder
nišką 8 kamoarių furnesu šildomą 
akmens rezidenciją ir 2 karų muro 
garažą, kurie randasi arti bažnyčios, 
mokyklos ir geros transportacijos. 
Balansas kaip ręnda. Telefonas

‘ ROGKVVELL 7408.

PARDAVIMUI krautuvė ir 3 apat- 
tmėntai arti 18-tos ir Halsted. Labą: 
gera vieta grosernei ir bučerndl,’1 
arba tavernai. Kaina greitam parda
vimui $5000. Cash reikalinga $1UOO.

CHAS MAIEK and (JO., 
5706 West 23rd St., Cicero, Iii.

EXTRA DOVANA
Namas budavotas 1922 metais. 

Kainavo $75,00Q, šiandien parsiduo
da už $30,000; 5 krautuvės, viršuje 
daktaras ir advokatas turi ofisus. 
Rendos neša $350 per mėnesi. Tas 
namas yra kaip Bridgeporto lietu
vių Širdis, 3265-67 So. Halsted St., 
turi būti parduotas į 15 dienų. Rei
kale matykit M. Platakįs, 3225 go. 
Union Avė., antros lubos.

PABŲDAVOSIME ,5-kių kambarių 
bungaloNv ant jūsų loto, $3,850.00

Taisome senus, dedame naujus 
fundamentus, stogus ir sidingus vi
sokių rūšių. J. LILEIKA, 
4743 S. Maplewood Avę. Virg. 29J.1

PARSIDUODA 2 FLATIS—6 kam
barių jr š.tęraH sų 4 kambariais pa
gyvenimu?. Arba mainysiu ant ma
žesnio namo ar loto. 2 karų gara
žas. 3139 W. 38 St.

PARDAVIMUI 2-aukštų medinis 
namas 5 ir 6 kambarių. Furnace ap
šildomas, cementuotas basenientas. 
Parduosiu arba mainysiu ant biznio 
ar bizniavo namo.

2641 W. 69 St. Antros lubos.

PARSIDUODA MARQUETTE 
PARKE :

4 flatų muro, mūrinis garažas, 
paųjas $12,500.

2 flatis muro, su bąsementų, po 5 
kamb................. $5,500.

2 flatis medinis po 4 kambarius., 
garažas ................... -................. $2950

Storas su 4 icamb- ir 6 kamb. fla- 
tas viršuj, mūrinis 2 karų garažas. 
Tinkamas bile kokiam bizniui. Rair 
na .....................    $9,500

• BRIDGEPORTE
5 kambarių medinė cottage, 2 ka? 

aražas, arti/ gatvėkąrių ir lier

mm pilna karna tiktai .... . $756
Ya verta $2,000. Pįrkite šitą namą 

ir Gėdykite savo rendą.
KAZYS URNIKAS, 

4708 So. Western Avė.

biznio reikalu užeikit pas

Padarom visokius dokumentus, ei
nam ųž perkąlbėtoją, rupjnamės ta? 
ksų reikalais, ųždeiiąm visokios ru
sins apdraųdą, vedam bylas per W- 
su sąjungos advokatą, turime sąyo 
sąjungos budavotoją, kuris pataiso 
ir stato ųaujus namus, taipgi sutvar
kome jūsų nesutikimus su rendau- 
ninkals. Pątarnaujam pilietybės rei
kaluose.

namas,

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

KETURIŲ KAMBARIŲ muro ka
tedžius; 1 ekstra kambarys atike; 
furneso apšildymas; lotas 30 x 125; 
dailus kiemas. 4946 So. Tripp Avė.

PARDAVIMUI bizniavas 
tinkamas dėl taverno. * Ant Halsted 
St. arti 79. Turi būti pąrduotąs i 5 
dienas. 1739 So. HalHeį St. Box 681 
*' 111 "I 'VT" "  ■ ff1*1 lrt

PARDAVIMUI medinis 5 kam
barių namas ir vienas vįr^ųj, gara- 
džius, Parduosiu pigiai.

6220 Marshfield Avė.
»!I" .... -jyj.................. ...........wK.-.-..tĮ,, .... .. . ...... .

NUOSAVYBĖ prie 917-19 West 
33rd St. Lotas 51x145 pėdas. Page
rintas su 2, aukštu štymu apšildoma 
muro krautuve ir apartamentiniu 
trobėsiu, kurs turi dvi krautuves ir 
1 apartmentą iš IĮ kambarių, 1936 
metų taksai $284.16. Siūloma $8000. 
Kreipkitės į Northern Trų.st £k)., 50 
So. La Šalie, telefonas Fraųklin 
*7070, Wallis.

PARSIDUODA forkloseris 5 kam
barių katedžius, garažas, lotas 56x- 
125, gatvės peivytos ir išmokėtos. 
Tiktai už $2690.00. • JOHN, 

6621 So. Ashland Aveųue 
Hemlock 8716.

DU DIDELI 
BARGENAI 

kambarių Kooming House, ga-20
ru šildoma, Argo, 111. Namas labai 
gražioj vietoj ant kalno ant 2 lotų, 
6 kkrų garažas. Visi kambariai visa
da išrendųoti, kaina $5,500.

•WiUow Springs, Iii., 6 kambarių 
mūrinis bųngalow, turnące šildomas. 
Yra elektra, pumpa varo vandenį Į 
namą. Yra vana, toiletas, sinkos, 
Kaina $5,500.

2202 West Uerpiak Road.

Fąrjnjs for Salę
Ūkiai, Pardavimui

4 AKER1Ų VISTŲ .ir daržovių 
farma; naujas 6 kambarių namas; 
garažas; 20x40 vištininkąs; tekan
tis' vanduo; elektros šviesos; 160 
vaisinių medžių — duos vaisių 1938 
metais; 50 baltų vištų; 150 vištukų;
3 akeriai kornų; arti mokyklos.

Rand Road arti Dundee Road. 
Prasta sveikata. $7bOO; išmokėjimai.

F. D. O’Mara, Franklin 0897.

90 AKĖRIŲ FARMA, geri bu- 
dinkai su gyvuliais ir mašinerijom, 
kokių tik reikalinga. Žemė derlinga. 
Mainys ant namo. 10 akerių farma 
su būdinkais ant Archer avė. prie
miesty. Mainys ant namo. Brigbton 
Parke, 4^4 kambariai, medinis, $1100 
Resyveris parduoda. Chas Žekas, 

4708 So. Western Avė,

PARSIDUODA FARM A 160 ake- 
rių. Michigan valstijoje, su gyvu
liais ar be gyvulių. Geri keliai, arti 
4 miesčiukų. Per ganyklą bėga, upe
lis. Pardavimo priežastis nesveika
tą. Atsišaukite 1605 So. 49th Avė., 
Cicero.

PARDAVIMUI 160 akerių FAR
MA prie Trout Stream, Wisconsin. 
Rašykit R- J. Ąppel, 2320 bjorth 
Mobile Avenue, Cliicago.

Financial
______ Fįpąnsri-įPąąkploa________

. 1NVESTUOKIT 0ABAR 
Saugmenes Vadovaujančiu Korpo

racijų bargeno kainomis ir 
dalyvaukit nepaliaujamai 

Gerėjančiuose Uždarbiuose

i

PATIĘRINKIT SAVO SAU^ME^ES 
bukit tikri, kad esat atstovaujami 

progresyviausiose grupėse.
Leiskit Mum Padėti Jum išrišti jūsų 

investmentų problemas 
Telefonuokit ar rašykit apointmentui 

A. C. STERLING 
Management of Investment and 

Trading Securities Aėcounts.
208 So, La Sąlle $t. 

Suite 788, Chicągo^ 111.
Tei. Randolph 6646

Tabako Krautum
Tobacco Store#

MĄX KOHN—Turim rusišką, (tur
kišką tąbaką. Pypkes, cigaretųs. ci
garus. kviečiame į piusu krautuvę. 
1728 So. ŪaiąM St, TM? Ganai 9345
—r' ■ . i- . Z".-? e" r?., jį

• * s

GAUSINKI!
ISAVO
BARGENUS

ŠIMTĄI ŽMONIŲ 
itešKO NAMŲ 
NUSIPIRKTI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

GANAUWI 
s

, TION OF RRIDGEPORT
3303 So. Lituanica Avenue.

Tel. Boulevard 3450.
(Atdara nuo 10 ryto iki .9 .vakaro)..

Musų apgarsinimų kainos 
prieinamo*. už pąkari^į- 
mus gęrą nuolaidą.



*

Rytoj — Naujienų Rudeninis
Piknikas

Didelis skaičius lietuvių rengiasi dalyvau 
ti; visi nori dovanų.

RYTOJ “Naujienų” Rudeni
nis Piknikas, ir jeigu nepasi
taikys lietus, tai į Sunset Par
ką, kur pikhikas įvyks, suva
žiuos dideli būriai Chicagos ir. 
visų aplinkinių miestelių lietu
vių. Iš laiškų ir pranešimų, ku
riuos “Naujienos” gavo pasku
tinėmis dienomis, iš visų Chi
cagos dalių ir priemiesčių, at
rodo, kad minia piknike bus 
didžiulė.

Visi važiuoja piknikan link
smai pasisvečiuoti, paūžti, bet 
visiems rupi ir tos dovanos, 
kurios bus atiduotos dalyviams/ 
Kaip kitoje vietoję patalpintas 
sąrašas rodo, tų dovanų yra 
nemažai įr kiekvienas turės ly
gių šansų nors vieną iš jų gau-

• ti.
Dovanų dalinimas įvyks po 

pietų. Laukdami dalinimo, sve
čiai galės linksmai šokti prie 
Jurgio Steponavičiai^ muzikos 
arba dainuoti kartu su dvie- 
jais akordinistais Jonu Serei
ka ir Alex šemetu, kurie vaik
štinės po daržą grodami lietu
viškas liaudies daineles.

Visi pikniko dalyviai yrą 
prašomi įmesti bilietėlių nume
rius į dėžes, kurios bus pasta
tytos prie įėjimo į daržą, kad 
visi turėtų progą dalyvauti do
vanų dalinime.

Harvey Važiuoja
Kaip rašo A. L. Skirmontas 

iš Harvey, III.: “Harveyiečiai 
nejuokais rengiasi važiuoti į 
pikniką, kur visados gali pasi
tikti savo senus draugus — 
gerus naujieniečius ir > pralei
sti linksmai • dieną, o kšrtafš 
gal ir gerą dovaną gauti.”

Sako “Raulas”:
“Kodėl aš lankau ‘Naujienų’ 

parengimus?”
“Ketverge, po pietų, užeinu 

į Petro. Kampiko krautuvę, 
3213 So. Parnell Avė.

“Atlikus pirkimo reikalus, 
klausiu:

— “Ar važiuosi į ‘Naujienų’
pikniką ? /

— “O ‘šiur’, Kampikas at
sako, aš visados ‘Naujienų’ pa
rengimus* lankau.

— “Hm, tai jums patinka 
‘Naujienų’ parengimai?

— ‘rWell, ne taip parengi
mai, kaip ‘Naujienų’ vedėjai.

Paimkime, eidamas gatve ar
ba sutikęs kur kitur Dr. Gri- tė 
gaitį, Augustą, Rypkevičių ar
ba bet kurį kitą redakcijos na
rį,, visuomet jie nepraeis ne
užkalbinę. Jie nelaukia, kad aš 
juos užkalbinčiau, jie pirmu
tiniai tave pamato ir užkalbi
na. Mes turime daug lietuvių 
inteligentų, bet kaip juos su
tinki gatvėje, tai jie žiuri į ki
tą pusę. Ne tik nenori užkal
binti, bet dar jie bijosi, kad tu 
jų nekąlbintumei.”

Louis 
Illinois, 
kakee, 
lietuviai 
veik visi, kuriuos jis kalbino, 
pažadėjo būti. Jis žada atvyk
ti su pp. Matukais, kurie gy
vena ties 518 N. Dearborn 
avėnue.

Poszkus iš Monteno, 
sako, kad ten ir Kan- 
Ulinois,' organizuojasi 
važiuoti piknikan. Be

Iš Onekoma, Michigan, pp. 
Tenukai ir Prelgauskai rašo:

“žadėjom važiuoti Chicagon 
nedėlioję, bet kai "dasižinojome, 
kad ‘Naujienų’ piknikas nedė
lioję, August 8, tai mes nuta
rėm atvažiuoti subatoj, kad ga
lėtume dalyvauti piknike. Va- 

oras Michigane 
neperdaug šiltas 
šalta s. z O 

sodus!

žinosim nors 
labai gražus, 
ir neperdaug 
kalbėti apie
obuoliai medžių šakas 
iki žemės.”

Naujienų” piKnike

D], • ./

■t 1 1 A’

INOS, Chicago, UI.
. ■ ' ■'—i——

A

■fa.. II I I . ..V*. .
šeštadienis, rugp. 7, 1937
ir ■ • ir • r k .    ■' - - -

Šįmet 
lenkia

daržo 
pavilionas links nuo dovanų! 
“Naujienos” kviečia visus Chi- 
csfgos ir apielinkės lietuvius 
dalyvauti.

i

Dominiko Kuraičio
Dovana “Naujienų”
Piknikui

Rytoj “Naujienų” piknikan 
bus sugabenta daugybė vertin
gų dovanų, kurios bus išdalin
tos pikniko dalyviams. Dova
nų yra įvairių ir brangių, pra
dedant Zenith Radio aparatu ir 
baigiant Norge skalbiamąja 
mašina.

Viena iš stambiausių dova
nų piknikui įteikė p. Domini- 
kas Kuraitis, Milda Auto Sales 
savininkas. Jis padovanojo lai
mėjimui $220 nuolaidą ant 1937

metų modelio naujo Pontiac 
automobilio. Vienas iš automo
bilių, kuriam nuolaida yra tai
koma, bus išstatytas piknike, 
kad visi dalyviai galėtų jį pa
matyti. Tai bus šaunus con- 
vertible sedan; riaujas-naujutė- 
lis, dar niekuomet ; nebuvęs iš 
garažo.

Prisidėdamas tokia stambia 
dovana prie ‘‘Naujienų” pikni
ko, p. D. Kuraitis, kuris dabkr 
atostogauja Kanadoje, prisiun- 

j “Naujienoms” sekamą tele
gramą iš Saulte Saint Marie:

“GAILA, KAD NEGALĖSIU 
BŪTI NAUJIENŲ PIKNIKE, 
TAČIAU NORIU PRISIDĖTI 
PRIE JO PASISEKIMO. TAD 
PRIIMKITE MANO DOVANĄ 
— $220 NUOLAIDOS ANT 
NAUJO PONTIAC AUTOMO
BILIO IŠ MANO SANDĖLIO 
MILDA AUTO SALES.” ’

Oficiališką laišką^ su dovana 
laimingam pikniko dalyviui 
įteiks John Banky ir Frank 
Bulaw. F. Bulaw yra Milda 
Auto Sales įstaigos automobi
lių pardavėjas.

Iš Lietuvių 
Keistučio Kliubo 
Susirinkimo
Kliubo bendras stovis 

, grįžta paskolos
geras;

«<

$1,500. 
dar ne- 
serijas.

BRIGHTON PARK. — Rug
piučio 1 d. Hollywood svet. at
sibuvo Lietuvių Keistučio Kliu
bo susirinkimas. Oras buvo kar
štas, tad ir susirinkime žmo
nių buvo nedaug.

Iš valdybos pranešimų pasi
rodė, kad kliubo stovis yra 
gana geras. Nuo pikniko atliko 
$382.00. Atgauta nuo J. Ju- 
zaičio paskola sumoje

Buvo pranešta, kad 
visi nariai sugrąžino
Rodos, nariai turėtų žinoti sa
vo pareigas — sugrąžinti se
rijas laikų. '

Dalyvaus Naujienų piknike
Buvo perskaityti trys lais- 

kai-pakvietimai į pikniką. Lai
škai išklausyti ir priimti. Tai
gi, kliubo nariai dalyvauja 
Naujienų piknike, kuris įvyks 
rugpiučio 8 dieną ir Vilnies, 
kuris įvyks rugpiučio 15 d. 
Vienas laiškas buvo nuo J. La- 
peno iš Ciceros. Jis prašė pa
ramos ligoje. Serga jau keli 
metai. Nutarta tam reikalui 
parinkti aukų. Tuo reikalu rū
pintis įgaliavo dvi kliubietes.

Prie kliubo prisirašė dar 6 
nauji nariai.

Rengia naktinį pikniką
Užbaigiant vasaros sezoną,

rengiasi į Naujienų ?

Bridgeportječiąi labai susido
mėję “Naujienų’* pikniku. Nėra 
skirtumo su kuo sueisi ar tai 
“bučernėj,” -ar tai saliune, pir
mas klausimas: .

—Nu, ar važiuęsi į “Naujie
nų” pikniką?, ■' -

Išrodo,.kad visas bridgępor- 
tas dalyvaus “Naujienų” pikni
ke ‘in corpore.” Kiek girdėjau, 
tai bolševikai rengiasi nejuo
kais, o krikščionys demokratai 
— tai tie pątylomis, bet vistiek 
rengiasi.

Paslaptis tam,, matote, bus 
daugybė dovanų laimėjimui. — 
O kas nenori laimėti? Neapsi
riksiu pasakęs, kad kiekvienas. 
Nueinu į bučernę nusipirkt “ba_ 
lionės,” nugi ir čia girdžiu mo
terų kalbą: i > ;

—Aš nedėlioj tai “šiur” va
žiuosiu į “Naujįeenų” pikniką. 
Man naujas pečius reikalingas, 
o aš ant išlaimėjimų turiu “lin
kę.” ' . ’

—Gal ir aš gausiu dovanų,— 
važiuosiu ir aš, — sako antroji; 
gal pasiseks ir man kas laimė
ti.

—Taigi, važiuosime visi, — 
bučeris pridūrė, — aš ir noriu 
ką nors laimėti.

savo svečių. Esu tikras, kad ir 
šį kartą publika bus patenkin
ta’ Kliubo išvažiavimu. Piknikas 
įvyksta šiandien, — rugpiučio 
7 dieną. Muzika prasidės lygiai 
kaip 8 vai. ir trauksis iki anks- 
tyvaus sekmadienio ryto, taip 
kad svečiai turės laiko pasilih- 
ksminti ir gražiai laiką praleis
ti.

R AD I O KO DARBININKAI

—Rautas*

ir kitokie pra- 
iiitiškas Demok-

Šįvakar Liet. Tautiš
ko Dem. Kliubo 
Naktinis Piknikas

r-.. . ------- - ------- .
šiandien, lygiai kaip 8 valan

da vakare,; Spaičio darže bus 
šauni muzika-:, 
šmatnumai.
ratų Kliubas y!a pasižymėjęs 
savo parengimais ypač pereito 
4-to liepos, Pįjmike daug’ kas 
iš svečių iškurnėjo gražių do
vanų, o ir kliųbuį liko pelno.

Pažymėtina, kad publika gau
siai lanko viršrpįnėto kliubo pa
rengimus, ir, turiu pasakyt, kad 
kliubiečiai niekados neapvylė

kliubas nutarė . surengti pikni
ką. Piknikas įvyks šįvakar, 
Liepos darže, prie Archer avė.

Pas keistutiečius piknikuose 
visi visuomet ' smagiai laiką 
praleidžia, tad, nėra abejonės, 
kad ir šį sykį'yisi bus paten
kinti. Bus muzika, bus šokiai 
ir daina bei žaislai.

Pradžia 4 vai. p. p. ir tęsis 
iki nakties vėlumos. Kieno lai
kas leidžia, pasinaudokite šia 
reta proga. ,

Koresp. J. D. Bendokaitis. '

Korespondentas.

Marųuetteparkiečių 
Spulka perkėlė savo 
ofisą £

prie 
kontrak- 
2502 W.

skaičius

Chicago Lithuanian Savings 
& Loa'n Association susirinks 
ateinantį pirmadienį, August 9, 
1937, ne parapinėj 7 svetainėje, 
bet parankesnej vietoj 
biznio gatvės, tai yra: 
toriaus Pakalnio ofise, 
69th Street.

Nuolat augantis
žmonių taupo pinigus šioj sau
gioj skulkoj. Sulig kasieriaus 
A. Dargio pasakymu :— “neuž
ilgo marąuetteparkiečiai/ turės 
ko stipriausią ir vieną iš di
džiausių asociacijų visoj Chica- 
gojI”

Raštininkas A. Valonis prisi
rengęs su drūta knyga čekių’ 
rašyti paskolas, nes spulka gy
vuoja sveikai ir paskolas duo
da didesnėmis ir mažesnėmis 
sumomis.

Randasi jaunų taupytojų

Tarp narių Chicago Lithua
nian Savings & Loan Assn. ran
dasi ir daug jaunosios gentkar- 
tės. Mat, dedant pinigus kas 
savaitę yra lengviausias būdas 
jauniems sutaupyti ateičiai ar
ba dėl to “honeymoon bunga- 
law,” — apie kurį dat ir B. 
Nenartonis, pirmininkas šios 
spulkos, kartais sapnuoja.

Visvien, šį pirmadienį ir jau
ni ir seni nariai ir svečiai už- 
'teis į naują vietą, kur Al Pa
navas, vienas iš direktorių, sa
ke bus priimtuvės “for sūre.”

—Rep. S.

Navy Pier Salė 
Didžiausia

Miesto valdžia yra nusista
čiusi paskirti reikalingų lėšų 
Navy Pier salei padidinti. Jei 
tas sumanymas įsikūnytų, tai 
ta salė, butų didžiausia iš vi
sų salių vidvakariuosė, Plano 
įvykdymas kainuotų apie $350,- 
000.

Ryt Progresą 
Programas

Primintina radio klausyto
jams, kad ryt, 11-tą valandą 
priešpiet, bus reguliaris nedėl- 
dienio radio programas, kurį 
leidžia savo pastangomis Pro- 
gress Fumiture Co. Krautuvė, 
3224 So. Halsted Street, šių 
programų išpildyme nėra vars
to j ąmi . rekordar-plokštelės, bet 
visuomet dalyvauja žymus dai
nininkai ir muzikai. Taip ir 
r^yt, bus patiekta daug gražių 
ir melodiškų dainų ir muzikos. 
Prie to, bus žinių iš visuome
niško judėjimo ir iš Progress 
Krautuvės prekybos eigos. Da-. 
bar yra proga susipirkti viso
kias namų reikmenis dideliu pi
nigų sutaupymu.

Budriko 
Programas

WCFL, Budriko programe, 
kaip ir kiekvieną sekmadienį, 
taip ir rytoj, nuo 7:30 iki 8 v. 
vakare suskambės lietuviškos 
dainos ir melodijos. Dalyvau
jant didžiulei orkestrai, dai
nuos žymus baritonas St. Rim
kus ir kiti. Programas bus gir
dimas labai toli nuo Chicagos, 
praneškite savo pažįstamiems 
lietuviams. Programos duoda
mos lėšomis 
3417 South 
Chicago, III.

jos. F. Budrik,
Halsted Street,

—Pranešėjas.

Už 30 centų suktybę 
metai kalėjimo 
ir $100

Darbininkai patarnaus Nau
jienų piknike sekmadienį, rug
piučio 8 d., Sunset Park dar
že.

Visus čion pažymėtus asme
nis prašome susirinkti j daržą 
ne vėliau kaip 10 vai. ryto.

Kurie dėl kokios nors prie
žasties negalėtumėte dalyvau
ti, malonėkite iš anksto praneš- 

komitetui.
J. Ąscila 
J. Bačiunas 
A. Narbutas 

, J. Gutnauskas
J. Mattinaitis 

Saikus
A* Vilis 
Mr. Kampikas 
J. Gura 
W. Uždravaitis 
J. Milaševičia 
J. PuČkorius 
Mr. Balčiūnas 
J. Tumėnas J
A. Vaivada ' 
St. Deringis 
J. Bložis 
Dulinskas z 
V. Mišeika 
Al Mickevičia 
Balčiūnienė 
Rudinskiene / 
Šmotelienė 
šmoteliutė 
Milda Baronas 
Julia August 
Skurskis 
Al Ambrozevičia.
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“NAUJIENŲ”
PIKNIKAS
RUGPJŪČIO 8 — 1937 

SUNSET DARŽE 
135th ir Archer Avė.

Kentėti metus kalėjimo ir 
gauti $100 piniginės pabaudos 
magaryčių tik už trisdešimties 
centų suktybę, rodos, ir di
džiausiam kietasprandžiui šir
dis turėtų siVšipurtyti. Nežino
ma kaip savyje jautėsi Jake 
Britz, 52 metų amžiaus nuo 
948 Leland avenue, kai ketvir
tadienį tokį nutarimą jam pa
skaitė teisėjas Oscar Caplan 
Filmore gatvės teisme.

Britz policijai senai žinomas 
sukčius. Kartą; jis atėjęs pas 
Joseph Impalea, prie .2930 Con- 
gress gat. ir pasiskundęs sa
vo nedalia. Impalea davęs jam 
darbą, bet Britz sakąsis esąs 
alkanas, todėl, davęs jam 30 
centų valgiui nusipirkti. Bęt 
Britz prie darbo ' nesugrįžęs, 
apie ką buvo pranešta polici
jai, kuri ir suėmė.

LIEPOS IR
RUGPJŪČIO
sėkmXdięniais

NAUJIENŲ
RAŠTINE
BUS UŽDARYTA.

Pradedant su LIEPOS 4 
diena ir baigiant RUGPIU
ČIO ‘ 31 diena Naujienų 
Raštine bus sekmadiehiMis 
UŽDARYTA. ’ ’ y. A

Kasdien raštine atdara nuo 
8 iyto iki 8 vai. vakaro.

TELEFONAS CANAL 8500

NAUJIENŲ
ADMINISTRACIJA.

PASAULIO ĮVYKIAI PA -SLUOSE
$

BUSIĄS PASKIRTAS 
Sam G. Bratton iš Albuąu- 
erque, N. Mexico, kuris yra 
vienas iš prezidento Roose- 
velto kandidatų į aukščiau
sią teismą. Ten paliko va- 
kancija, kai teisėjas Willis 
Van Dervante rezignavo. 
Bratton yra dešimtos apy
gardos federalio teismo vir
šininkas, Acme Photo

VANDENS KARNIVALAS MICHIGANE — Vaizdas vandens karnivalo iškil-

mių Grand Haven, Michigane. Prie prieplaukos stovi N. S. laivas “Escanaba”, ku-

Acme,. PJiotorio įgula dalyvavo iškilmėse.

NORI MOTINOS — Donald Horst, 2* 
metų kūdikis, kuris šaukia ir verkia rei
kalaudamas “motinos” Mrs. Olto Horstic- 
nčs. Kūdikis buvo atimtas nuo moteriškės 
ir uždarytas Chicagos prieglaudoje, kai 
paaiškėjo, kad ne Horstienė, bet Mrs. 
John Regan yra jo tikroji motina.

VOGĖ BROLIUI — Kairėj, Miss Judith Kaye, jauna 
cliicagietė, kuri buvo suimta už vogimą pinigų iš savo 
darbdavio. Dešinėj mergaitės motina, kuri apalpo teis
me, kur duktė buvo apkaltinta. į kėdę Ją neša du teis
mo sargai. Mergaitė prisipažino vogusi tam, kad atmo
kėti savo brolio skolas. "... ::Acme-Photo
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