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Senato Komitetas Pasmerkė Chicagos Policiją
Kaltina dėl nušovimo

, i. . t. . / . ;■

10 streikierių
Kaltina policiją dėl bereikalingo šaudymo 
streikierių ir jos labai nuožmaus elgesio 

su sužeistaisiais '
WASHINGTON, liepos 22. 

— Senato LaFollette civilių 
laisvių komitetas, kuris tyri
nėjo gegužės 30 d. skerdynę* 
South Chicagoje, ku‘r policija 
prie Republic Steel Corp. lie
jyklos nušovė dešimtį streikie
rių ir arti 100 sužeidė, dabar 
patiekėsenatui savo raportų, 
kuriame aštriai pasmerkia Chi
cagos policijų už bereikalingų 
panaudojimų jėgos ir už įvy
kusį kraujo praliejimų, kurio 
galima buvo išvengti.

Senato komiteto 
griežtai prieštarauja 
jury nuosprendžiui, 
teisino policijų ir
kad užmušimas dešimties dar
bininkų buvo “pateisinama už- 
mušejystė”, papildyta policijai 
ginant savo gyvybę.

Senato gi komitetas sako, 
kad policijos naudojimus jėgos 
įvyko arba, dėl $51fcijo£ nemo
kėjimo eiti savo, pajęigas, ar
ba dėl sąmoningų jos pastan
gų sutriuškinti streikierius.

Komitetas savo išvadose 
kitko sako:

“Mes sprendžiame, kad 
cijai buvo lengva išvengti
morialės dienos susikirtimo 
pasėkų. Atsakomingų vyriausy
bės narių teisinimas ir užgy- 
rimas policijos elgesio ne tik
tai neparodo tikrųjų kaltinin
kų, bet dar paakstins pakar
tojimų panašių incidentų atei
tyje.“

Kitur savo išvadose 
tas sako: 
; “Komisionierius 
(Ch icagos polici j os
kas) prisipažino

raportas 
koronerio 
kuris iš- 
pripažino,

žodžių 
mestų 
puoli-

tarp

poli- 
Me-

komite-

Allman 
viršinin- 

komitetui, 
kad miesto advokato nuomone,
jis neturėjo teisės apryboti 
skaičių pikietuotojų, kuritfos 
unija gali pastatyti prie dirb
tuvės ir kad policija turėjo lei
sti pikietavimų, nežiūrint pi
kietuotojų skaičiaus, kol pi-
kietavimas pasilieka ramus.

“Betgi kapitonas Mooney 
(komandavęs policijai prie lie
jyklos), be pasitarimo su ko- 
misionierium, nusisprendė Me- 
morialės dienos maršuotojams 
neleisti prieiti prie dirbtuvės 
pirm negu turėjo progos pa
stebėti jų elgesį ir neturėda
mas jokių žinių apie< jų (mar- 
šuotojų) tikslus.

“Policija teisino savo elgėsį 
iškalno padarytu1 nuosprendžiu, 
kad maršuotojų tikslas yra 
smurtu įsiveržti į dirbtuvę. 
Mes smulkmeniškai išanaliza
vome tų pasiteisinimą ir rado
me jį neturintį pagrindo.

“Mes esame nuomonės, kad 
vienintelis maršuotojų tikslas 
buvo pradėti masinį pikietavi- 
mą prie dirbtuvės vartų.“

Pasak komiteto, policija 
taipjau teisinosi, kad masinis 
pikietavimas butų sutrukdęs 
judėjimą gatvėj, bet Burley

si streikierių ir butų leidusi 
jiems pro šalį dirbtuvės var
tų, tai nebūtų ištikę jokių su
mišimų ir demonstracija butų 
ramiai išsiskirsčiusi.

Bet jeigu ir butų pasitvir
tinęs policijos spėjimas, tai ir 
tada policija turėjo stengtis 
išvaikyti miniiį su mažiausiai 
galimu smurtu. Bet to polici
ja nepadarė. Nebuvo laiku pa
naudotos du‘jos, kiti policijos 
Viršininkai dagi nežinojo apie 
buvimų dujų bombų. Vieton to 
daugelis policistų apginklavo 
iš liejyklos gautais kirvako
čiais ir policija buvo pasiųsta 
prieš .streikierius be jokių aiš
kių įsakymų. ; \

Apart kelių aštresnių 
ir iš užpakalinių eilių 
medgalių, nebuvo jokio 
mo iš streikierių pusės.

Bet kuomet minių galima 
buvo išvaikyti be jokių gink
lų ir gal tik mestų dujų, bom? 
bų (kurios, beje, buvo ne Chk 
cagos policijos, o liejyklos), 
tai nelaukiant pasekmių mes
tų dujų bombų, policija stvė
rėsi už ginklo ir be jokio įspė
jimo pradėjo šaudyti streikie
rius. - f

Nuožmus policijos elgęsis sii 
sužeistaisiais”.

Bet policija pradėjusi šau
dyti streikierius, sako komite
to raportas, parodė ir “didžiau- 
sį nepaisymų žmonių gyvaščių 
ir kentėjimų. Sužeisti karo be
laisviai galėdavo tikėtis ir gau
davo geresnę priežiūrų.

“Atviru visų policistų prisi
pažinimu, nebuvo dedama jor 
kių pastangų vietoje suteikti 
sužeistiesiems pirmųjų pagel- 
bų. Sužeisti ir mirštantys *btrei- 
kieriai be jokios atodairos bu
vo sumesti į policijos patro- 
liaus vežimus kartu su svei
kais kaliniais.”

Nors rekordai parodė, kad 
kiekvienas policijos vežimas 
buvo aprūpintas neštuvais, bet 
nė vieno jų nebuvo panaudo
ta nunešimui iš lauko 'sužeis
tųjų.

“Ištikrųjų gį, kaip parodė 
fotografijos“, sako komitetas, 
“policija sunkiai sužeistuosius 
ir be sąmonės žmones vilko 
žeme su nė kiek nedidesne ato
daira, . negu velkami yra pa
prasti girtuokliai“.

Policijos komanduoto jas
kapt. Mooney prisipažino, kad 
jis nežinąs kur policija gavo 
dujų bombų, nes ji savų du
jų nenaudojo. Tuo tarpu 
jykla buvo gerai apsirūpinusi 
dujų bombomis.

, Streikierių “ginklai“ iš 
šiukšlyno.

, Komitetas taipjau sako, kad 
policijos tvirtinimai, jog strei
kieriai buvo apsiginklavę laz-

AMERIKOS KAREIVIAI KINIJOJE — Dalis Jungtinių Valstijų armijos penkiolik
to pėstininkų pulko, Tientsin mieste, Šiaurinėj Kinijoj. Tientsin yra vienas iš miestų, 
kuriuos japonai yra pasiryžę okupuoti. Amerika laiko ten kareivius apsaugojimui 
savo turto. Amerikiečiai biznieriai turi suorganizavę savanorių gvardijų. Acme Photo < *

Nauja chiniečių ir 
japonų paliauba

Pranešama apie naują japonų ir chiniečių 
susitaikymą, bet taipjau ir apie naujus 

nesusipratimus

Nežinomas lakūnas 
skrenda per At- 

lantiką
NEW YORK, liepos 22. — 

Gauta žinių, kad nežinomas 
lėktuvas skrenda per Atlanti- 
ko vandenynų f \ Europų. Lėk
tuvą pdštebėia ‘užv 500:z mylių 
nuo Newfoundland salos.

Planuoja slaptų kelionę 
., apie pasaulį.

EDMONTON, Altą., Kana
doj, liepos 22. — Vietos air- 
portas gavo iš Vokietijos ir 
San Francisco 600 galionų ga- 
solino ir 45 galionus aliejaus?,! 
nes čia sustosiąs skrendantis 
apie pasaulį lėktuvas.

Nė lakūno vardo, 
jis pradės savo kelionę 
noma.

nė kur
nežL

Ariz., 
med-

LITCHFIELD PARK, 
liepos 22.— Meksikietis 
vilnės darbininkas Jose Maria 
Castelano, 35 m., kuris buvo 
patekęs į šaltųjų už girtavimų, 
bet teismo išteisintas, visai pa
mišo ir nuvykęs į ūkį kur jis 
dirbo vietoj nušovė fdremanų 
Murdock, 51 m., o paskui ir 
šerifo padėjėją Roberts, kuris 
buvo atvykęs jį suimti. Pami
šėlį nušov.ė kito ūkio forema- 
nas Myers, 60 m.

Avė. ten ir užsibaigia, pavirs- domis ir kitokiais įnagiais, ne
darna į mažą taką per laukų, turi pagrindo, nes tik keli 
Tad jei policija nebūtų putolu- streikieriai turėjo lazdas. O

pasikorė grietinės nu- Numarintas refor
GRIEBIMO PUNKTO

VEDĖJAS.
I

BIRŽAI. — Birž. 29 d., punk
to motoriniam kambaryje,to motoriniam Kambaryje, pa
sikorė Geruįtiškio grietinės nu
griebimo s punkto vedėjas Os-griebimo i punkto vedėjas
valdas Džėja. . v

NUsižudymbr priežastis neži
noma'.

KIRVIU SUKAPOJO VYRUI 
-1.AGALVĄ.

RASEINIAI/ Birželio 
d. mėsininke, D-nė, keliais kir
vio smūgiais sunkiai sužalojo 
savo vyrui galvų. Be to, pi per
kirto rankų stfnui, kuris gel
bėjo tėvų. Mėsininke jau kurį 
laikų sirgo nervų liga. Dabar 
ji policijos suimtu. Vyrui Su
žalota galva taip rsunkiai, kad 
nėra vilties išgyti.

LOS ANGELES, Cal., 
22. — Teisėjas. Frank 
panaikino' vedybas 12 
Virginia Shirley su
Toy, 21 m. Jiedu šį pavasarį 
pabėgo i Yuma, Ariz. ir 
susituokė.

20

liepos 
Swan 
metų 

Harold

ten,

ALTON, III., liepos 22. 
Pilnoj žmonių gatvėj, prie

mavimas augščiau- 
siejo teismo

WASHINGTON, liepos 22. 
— Senato teisminis komitetas 
triukšmingame posėdyje nuta
rė prašyti senatų sugražinti 
.komitetui prezidento...Roosevel- 
to pasiūlytų federalinių teismų 
reformavimo bilių, kad komi
tetas galėtų paruošti naujų bL 
lių, kuris reformuotų tik že- 
m^niuosius teismus, bet visai 
neliestų augščiausiojo teismo.

Pati administracija dabar 
pripažysta, kad reformavimas 
augščiausiojo teismo liko ga
lutinai numarintas bent dabar
tiniame kongrese.

TOKIO, liepos 22. — Cen- 
tralinė Chinijos valdžia, kaip 
sako japonų žinios iš Pęiping, 
sutiko pripažinti lokalių šiau
rinės Chinijos viršininkų susi
tarimų su japonais.

Japonai sako, kad 
tarimas sumažins 
Chini j os-J aponi j os 
kurie lengvai 
karo.

Gen. Sung 
manduotojas 
armijos ir pirmininkas Hopeh- 
Chahar politinės tarybos,- suti
kęs vakar padaryti naujų pa
liaubų su japonais.

Paliauba tapo padaryta to
mis sąlygomis, kad abi pusės 
ištrauks savo kareivius iš Pei- 
ping apielinkės, kur jau nuo 
liepos 7 d. eina nuolatiniai su
sirėmimai.

tas susi- 
įtempimų 
santykių, 

gali privesti prie

Chen-Yuan, ko- 
29-tos Chinijos

Nanking valdžia betgi atsisa
ko pripažinti lokalius susita
rimus, tvirtindama, . kad pa
liesti yra nacionali klausimui 
ir kad Japonija stengiasi at
plėšti sudarančias šiaurinę Chi- 
nijų Hopeh ir Chahar provin
cijas nuo visos Chinijos, dary
dama tik su jomis atskiras su
tartis ir nenorėdama užvesti 
derybų su visa

Šiandie betgi, 
ponai, Nanking
Sung, kad jo padarytas susi
taikymas yra priimtinas visai 
Chini j ai ir kad Chinijos karei
viai jau traukiasi iš susirėmi
mų apielinkės, išėmus vienų di\ 
vizijų.

Japonijos kareiviai galbūt 
atsitrauks tik tada, kada chi
niečiai bus pilnai evakavę vi
sų apielinkę.

pranešė gen.

Du lietuviai išteisin
ti dėl žmogžudystės
Moteris ir jos pirmas vyras 

liko išteisinti dėl nužudymo 
antro vyro, bet moteris da
bar kaltinama už dvivyrystę.

Taipjau tvirtinama, kad 
Nanking sutikęs pradėti diplo
matines derybas su Japonija 
dėl pastarosios reikalavimų; o 
Japonija tarp kitko reikalau
ja pripažinti jos politines ir 
ekonomines teises šiaurinėje 
CJjinijoje.

Nauji nesusipratimai su 
w chiniečiais.

TIENTSIN, liepos 22.—Prieš 
japonus nusistačiusi 37-ta di- ' 
vizija 29-tos Chinijos armijos 
iššaukė naujų krizį Chinijos- 
Japonijos santykiuose, griežtai 
atsisakydama evakuoti savo 
pozicijas į vakarus nuo Pei- 
ping.

Ta divizija, einant susitari
mu, jau buvo pradėjusi eva
kuoti savo pozicijas, bet kad 
japonai nepildo savo sutarties 
ir bijodamos! japonų klastos, 
divizija ne tik sustabdė eva- 
kAvimų, bet tuoj aus sugryžo į 
savo pirmesnes pozicijas.

Japonai stengiasi išlyginti 
iškilusius nesusipratimus ir 
stengiasi neprileisti naujų su
sirėmimų.
Chiniečiai slepiasi Anglijos ir 

Franci jos koncesijose.
Tūkstančiai chiniečių, bijo

damies gręsiančio Chinijos ir 
Japonijos karo pasislėpė Fran
ci jos ir Anglijos koncesijose 
Tientsin mieste.

Jau iškilo aštrus japonų ne-( 
susipratimas su anglais, ang-' 
lams atsisakius išduoti Japoni
jos armijos “komandiruotus” 
Chinijos kuli (paprastus dar
bininkus) , 
japonų ir 
koncesijoj.

kurie pabėgo nuo 
pasislėpė Anglijos

daugelis lazdų, akmenų ir ge
ležgalių, kuriuos policijos tvir
tinimu4, naudoję streikieriai, 
buvo pačios policijos surinkti 
iš netolimo šiukšlyno jau po 
ištikusio susirėmjmo.

“Policistų aplaikytos men
kos žaizdos visai nerodo, kad 
maršuotojai butų padarę kiek 
didesnį pasipriešinimų polici
jai., Tuo tarpu gydytojų liu
dijimai apie maršuotojų žaiz
das parodo, kad dauguma jų 
buvo pašauti į nugarų.,

“Šaltas protas sako mums, 
kad šaudymas į orų (taip aiš
kinosi policija) negali išaiškin
ti 40 perŠovimų,, daugumoj į 
nugarų. Nebuvo įrodyta, kad 
kas butų šovęs „iš minios.“

/(Chicagos meras Kelly, pa
skelbus senato komiteto rapor
tų, šoko visaip teisinti Chica
gos policijų, nes jų išteisinęs 
ir koronerio pasiskirtas jury).

pat 
miesto salės suimtas nužiurė- 
tinas žmogus vietoj nušovė 
licistų Addis Miler, 40 m. 
mušėjas pabėgo.

po- 
Už-

MINNEAPOLIS, Minn 
pos 22. — Smarkioj audroj su‘ 
perkūnija ir ledais, žaibas už
mušė du žmones, trečių sužei
dė, taipjau sunaikinp daugelį 
daržinių, /nemažai galvijų ir 
pašaro.

lie

Chicagai ir apielinkei fedjt> 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, dar karščiau.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo ,85°.

< Saule teka 
8:19. ~

McLEANSBORO, III., liepos 
22. — Emilija Rakauskienė ir 
jos pirmas vyras Jonas Urma- 
nas liko išteisinti dėl įtarimo, 
kad jie nužudė antrąjį jos vy
rų Juozų Rakauskų.
’ Koronerio jury nusprendė, 
kad Juozas Rakauskas, rastas 
šeštadieny užmuštas netoli sa
vo namų Macedonia miestely, 
liko užmuštas “nežinomų žmo
nių“.

' ■, 'f

Urmanas todėl liko iš kalė
jimo paliuosuotas. Bet Rakau
skienė bus atiduota teismui už 
dvivyrystę, nes ji šerifui Sam 
Malone prisipažino, kad ji ne
buvo gavusi perskirų nuo sa
vo pirmo vyro Jono Urmano, 
angliakasio, kada ji ištekėjo 
už Juozo Rakausko.

Pirmas tardymas teisme dėl 
dvivyrystęs įvyks šiandie, o 
tuo tarpu4 Rakauskienė sėdi 
kalėjime, negalėdama užsista- 
tytU $1,000 kaucijų.

Nauja Scottsboro 
negro byla

22. 
jau 
me-

DECATUR, Ala., liepos
— Du Scottsboro negrus 
nutėisus mirti, o trečių 99 

kalėjimai!, šiandie prasi-
nagrinėjimas bylos ket- 
Scottsboro negro j-aunuo-

yra kaltinami x išgėdinę

tams 
dėjo 
virto 
lio.

Jie
traukiny^ dvi baltas mergaites, 
bet nors rimtų įrodymų n^įra, 
tečiaus pietinėse valstijose už
tenka nepatikimo žodžio, kad: 
nuleisti negrų mirčiai.

O., liepos 22. —SALEM,
Pennsylvania pasažierinis trau
kinys užgavo mieste automo
bilį, užmušdamas keturis juo 
važiavusius žmones. \

. GALENA, 
Du žmonės 
automobiliui 
sissippi upę.

prigėrė atbulam 
nuslinkus į Mis-

LIEPOS IR 
RUGPJŪČIO

s SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ 
RAŠTINE
BUS UŽDARYTA

5:34, ^leidžiasi

LOGANSPORT, Ind., liepos 
22. ■— Trys seserys, kurių vy
riausia yra 80 metų ir kurios 
gyvena įvairiose valstijose, su
važiavo į čia pirmų kartų pa
simatyti į 47 metus.

MEXICALI, žem. Calif., Mek
sikoj, liepos 22. — čia ištiko 
generalinis streikas protestui 
prieš nelaimę su traukiniu, ku
rioj žuvo 11 darbininkų. Gele
žinkelis aiškinosi, kad vieno 
darbininko kelinės liko įtrauk
tos j ratą, dėlei ko darbinin
kai pakliuvo po traukiniu ir 
nubloškė traukinį nuo bėgių, 
užmušant dar 10 darbininkų. 
Streikieriai gi kaltino per 
greitą važiavimą netikusiais 
bėgiais.'

Pradedant su LIEPOS 4 
diena ir baigiant RUGPIU- 

/CIO 31 diena ' Naujienų 
Raštinė bus sekmadieniais 
UŽDARYTA.

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

TELEFONAS CANAL 8500

NAUJIENŲ
ADMINISTRACIJA.
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PIRMYN
SHARPS and FLATS

shoųld have 
ąbout >vho 
cojumn, we 
write more

Įpst fhe gąme if Mr. stephens 
hadn’t played vvith a cigar in 
įiįą mouth.

’Yyohder why Doris, *whom 
we hęar įs pow pąlįęd “D.B.” 
d0e$sr?t gpt hęr brother to join 
the chorus? We can ūse an
other ballplayer. \

Ęe)įx ftfąąpp pot §o glad he 
and Al Mickevičius won the 
egg throwing contest becau4se 
after they won, Felix joyfully 
took the egg and threw it way 
np into the ąir and broke it 
ių his bąųds.

Many of the mąppęd mpn 
hurriedly ducked ipto 
woods when their wives
part in the rolling pin throw- 
mg contest.

We had a swell tug of war 
in vvhich five of the bruisers 
-in oųr chorus beąt 5 of 
older men.
,. Nofjpe; to the chorus 
everyone tp be qįį hąųd

Prekes ir patar 
navimas!

Suvartotoj as ar suvar- 
perka ta ar kitą daik-

Having been informed that 
our Valdyba has selected the 
underjjpgned to continue writ- 
ing this column, we again make 
it our business to see that 
news and interesting gossij) 
of Pirmyn is pripfed in “Nau
jienos”. However, bejieving that 
the whole chorus 
something to say 
shouĮd write the 
did not agree to
than this one colmnn ųnless 
the whole chorus votes on it. 
Thprefore, this cpming Friday, 
our President, Vaivada hąė 
promised to hold a vote and 
let the chorus voięe their opjik 
ions. .Writiąg a culumn is not 
as easy as you think, būt act- 
ivities in the chorus oan be 
made much more interestįng 
by good writers. Any ųrganizr 
ation such as ours can be made 
or broken by the columnists, 
so we urge you to do some 
serious thinking about it.

The coming affair which is 
first in the minds of our choris- 
terš rįght now is our Summer 
Formai vvhich is going to be 
held on July 31st, a SątuTdąy 
night, on the roof garden of 
the Wedgewood Hotel at 64th 
and Woodlawn. It is a very 
beautiful place and you w,ill 
be comforted to know that it 
is up on the fourteenth floor, 
the very top of the hotel where 
the 
lake 
You 
rain 
sort
in the center of the garden. 
The surprizingly low price of 
75c per person is ąll you pay 
for a cool evening of dancing 
and fun. Everyone is wfeleome, 
young or old. There will be 
tables and cards supplied to 
those who prefer to play cards

W fa'instead of dance or watch lovą 
siek young couples walking 
around the garden, in a daže- 
Don’t forget, all be there to 
have a swell time. Saturday, 
.July 31st, at the Wedgewood 
Hotel on 6 Ith and Woodlawn.

copling fcreezes from the 
.are ąt their very best, 
also needn’t be afrajd of 
as the dancing will be in 
of a penthouse which is

And, now about ou*r picnip 
lašt Sunday. We ’re sorry to 
say that our team lošt the bąli 
game to the Roseland Chorus 
by several runs due to’ some 
poor playing by our players. 
Severai errors cost us the game, 
out just the šame, remember 
there is always another day 
coming. 
second 
N. G.’s 
o f our
by the score of 15 to Į4 whĮęh 
gives your humble vvrihers an 
idea. Sinc.e N. G. and Pirmyn 
are so friendly towąrd each 
other why not combine the 
better players of both teams 
and enter some league next 
year?

’Heard Mrs. Stephens , say 
that Pirmyn wouldn’t have

Hovvever there was a 
game pla yed and the 
combined with a few 
players beat Roseįapd

.Bosses Won't 
Hire People witlj 
Halitosis ( BREATH) 

/ 
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable

♦Vith the best to choose from these days, em- 
ployera favor the person who ia most attrao- 
tlve. In btuineea flfe aa in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 

of faults. >
Unfortunately everybody ouffers from this 

ofTensive condition at some time or otner— 
many more regularly than they thi.k. Fermen- 
tation of fooa particlee skipped by the tooth 
b rus h is the rausė of moet caaes. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to improve your . 
. breath is to ūse Listerine, the qulck deodofant, 
every morning and everv night.

Listerine ha.'ta fermentation. a majęr cause 
of odors, and overcomee the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
-v«li not offend bthers.

H you value your jo b and your friends, ūse 
Listerine, the safe antiseptlc, regularly. Lam> 
bert Pharmacal Company, S L Louis, Mo.

Don’t offend others•Check 
halitosis with LISTERINE

the 
took.

the

It is

reacį-

for 
this 

Friday at chorus rehearsal as 
yve will rpceive įijstruętions 
for nešt Sunday when we are 
to sing at a cornerstone lay- 
ing ceremony at the LitKuan- 
ian National Oemetery.
very important for all to come 
without fail.

Also for those of our 
ers who do not belong to our
chorus, būt who would likę to 
join: we hold rehearsals every 
Friday night at 8 ą’clock at 
2435 So. Leavitt St. Now is a 
good time to join as we are 
jifst starting on an operetta 
which' is going to be present- 
ed i n f all. Just come down and 
you’ll soon be well acquainted 
with our mad, merry, group.

See you Friday at 8 o’clock

“RAŠKĖ Y HUEY”

liąi 
totoja 
tą, tai jie bpną u^iptęresuoti 
dviem dalykais: kokia yra 'la- 
voro kokybe ir kokio patar
navimo galima tikėtis iš par
davėjo.

Praktiška? visi tavorai /yta 
pagįprstytį 'sųįig jų kokybe — 
nuo pigių ir paprasčiausių ikį 
pa$iy gąrįąusių? Tas ryšis pa
daro gąipybp$ įmonės, ir abpl- 
pai jpš ątitipką tam ti^rįppą 
Federaiės valdžios patvarky
mam.

Tačiau patarnavimo laipsnio 
nepegųįįųpją jokie įstąįymąi. 
Gerąs pątąrnftvimas yra pase
ka pątyyirpo Įp ilpro pątąrti ir 
teikti kosfųmeriaųi geriausią 
tayprą gft Pirkliai,
kurie pipką pąfąrnąųti koštų? 
mepiąip gerai, yrą tie, kurių 
krąųtųves visuoųiet turi dar
bo. ' '

Ęąi tepką iPFP šąlį ar
ba kai tepką užeiti į Midwest 
Store,, ^aiįma pąstpbpti, kad 
šips keptuvės savininkas yi- 
supnjet ų|iuįtąs. Ko^tumeriai 
čią ątęįpą ir iš ęją įšeipą visą 
dieną ištisai, šįe kostumeriai 
pasįrinkP Midwest Store* todėl, 
kad jiem pąįinka geras pątar- 
nayįipąs. jieip čią ne tik man
dagiai pątąrpaUjąmą, bet jip 
gauną ir didžįąųsią vertybe už 
savo pinigus,- dėka auksinu
sios kokybės parduodamo tavo- 
ro. .

Pirkdąpii mąįstp ręikmenes 
ir gruserįųs suvartotoiąį suras 
esant didele jiem pagalbą Mid- 
west Stores skelbimą šio dien
raščio šiandieninėj laidoj. Pui
kios kokybės tąvpras žemomis

kainomis ir mandagus bei na- 
šus patąriiąvimąs, Įmip tik! 
toks, kokip piiblika nori, visųo-^ 
m’pt teikiamą šiose krąutųyėsp.: 
Pąsinaųdokif tuo ir pirkit reik-j 
meries arčiausioj jum Midwest' 
ĮQąutuvej.

GRANE
' COAL. COMPANY . 

5332 So. Long Avė.
Tel. Republic 8402

P0CAHONTAS Mine Run $7.40
(Screened) .................. tonas
SMULKESNĖS $7,15

Tonas .......  -.... .....

2-ra ir Paskutine Savaitė 

“Paryžiąus Kupiuna” 
Rusiški Dialogai 

Angliškos Antraštės 
žavingas spektaklis tų dienų, 

kai Paryžius pasipriešino 
dviem imperijom.

S O N O T O N E
i 66 Ę. \an Buren

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

NĄU22SS in B MT * 
VAISTUS, kuriuos |«f|lw| | £1

■ parūpino ■ I O
Jei Neveikia Jūsų Viduriai, Vartokite

Nida Herb a*mta
Ji yra sudaryta iš parinktų gydymo ypatybes turinčių 

lapų, žolių, šaknų, sėklų ir gėlių,
TURI GERĄ SKONĮ- KVAPĄ IR YRA ŠVIEŽUS.

■ KAINA 50 CENTŲ PAKELIS ' 
Klauskite pas savo vaistininką arbą užsakykite nuo 

NIDA LABORATORIES,K
ANTANAS G. KARTANAS, Savininkas

2555 West 69th Street 
Telefonas HĘMLOCk 0318. 

Chicago. Illinois.

r u

Taupyki! Pinigus!
Pirkit Gerą Maistą Žemomis Kainomis 

♦MIDWEST STORES”
Išpardavimas? Penktadienį ir šeštadienį, Liepos -23-24

“MĮDWEST” Geriausios ĮĮpkybės Tyros Smetonos

QVIPQtilQ šviežu^Olluuluu Kasdien Svąras V"
“MįDWEST” puikiausią Gplden Santos '

Kava Svąr, Maišelis igc
“MIDWkST” DĘ LUKE KAVA Sv. kenas 270^ 
“(•.AMĮ’BELI.’S" TOMĄTO SOUP 2 kenai 15ę 
“PET" Eva poruotas PIENAS . aukšti kenai 7ę
“ĄRMOUR’S” CORNĖE) UEEF kenas 19^

t<jyĮiPWE^f>’ SĄLĖįŲS ĄGŲĘKUčiAI 7 ųnc. džia/as lQc
UROYAL,, LEMON GELAtĮN pąkas 50

“CLAPP’S” Vaikų Maistas, sudėtingas 3 kenai 250 
“TASTEWELL” SPINAKAI No. 2 kenai 2 už 19c

M - Į - - ---------------------------- ---------------------------------------------- — - *1  ......................... . ■ f—, ■ -

“SNIPER’S” PIAUSTYTĮ ĘURpĘAf 10 unc. stiklinig džiąras 15c 
‘‘GUBA hRĄND” BIRŽELIO ŽIRNIAI No. 2 kenai 2 u?" 19c 
SLYVOS “Med Tag” Oregon. ]Sq. 1 aukšti ken. 2 į-90

aukšti kenai
kenas

No. 2 kenai

Fancy Michigan Celery 2 bunčiąi .. 
“DUCHESS” NAUJI VIRIMUI OBUOLIAI 
califoUnia LĖTTUCE ............:..... ...... ,
WATERMELONS, Dideli, Georgia, po

3 svarai 13c
2 galvutes 13c
......... i 380

..........   2 svarai 23c
2 svarai 
'T , .

Va jsv. Gelio pak.________ _17c
........... ...... ........... »sv«.

sv. 32^

GREIPSAI ‘Thompson” BESĖKLIAI
Tomatės gražios, prinokusios*

Maustyti lašiniukai
“REAL” WIENERS ..

VIETINIS ŠVEICARIŠKAS SURIS
‘‘SPRY” Daržovių Riebalai 
______  3 sy. kenas 59c. Sv. ken- 21c 
“KEN-L-EATION” ŠUNŲ MAISTAS ........ . ...... ............ 3 kenai 25p
“SEMINOLE” Maudynių Popieris ................. .... 3 roliai 19c

“IVORY” MUILAS 2 dideli šmotai 190
3 vidut. šmotai 190

........................  4 til 25č“LIFEBUOY” MUILAS T;

“RIĄJSO” 2 msLŽi 170 Dideli Pak. 21^
100 DOLERIŲ DYKAI KAS SAVAITĘ 
T|K TAUpYKIT MUSŲ KUPONUS! ;

e' ir e .. ■ r , >

PIRK NUO |gi

MIO.WES1
IDVVESTj NES PIGIAU

, LAipDTUVIŲ; DIREKTORIUS
' 8 R MT■';. H ■R- biJohri F. Eudeikis

DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO* IŠTAIGASENIAUSIA IR

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ »

onai
JE. \z (V vZ VZ • v. rs-/ xZ W A.

4447 South Fairfield Avenue
* Tel. ■' T.AR AVETTE 0727

' koplyčios visose

........       -  ...... . 1 ■■■—-....... , . ' ■■!■ '  ----  
Klausykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 

Y0:00 vai. vakaro iŠ W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas
• į P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
. NARIAI k ' 

Chicagos,
Cicero ( <

Lietuvių į 
Laidotuvių j 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi- 
mhiš Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

K S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanicįi Avenue Phone Yards 1138

f J. LIULEVICIUS
4348 So. Califprnia Avenue Phone Lafayette 3572

į A. MASALSKIS
3307 Lijuanicą Avenue Phone Boulevard 4139

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsteu Street Boulevard4089

I. J. ZOLP Phone. Boul. 5203 I
1646 West 46(h Street Phone Boulevard 5566 į

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

.. IM.... !■ j,,.  Į .N. I.  I    Į >. J   W.. ■■

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Ąve.____________ Tel. Pullman 5703

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

1 J>JL. ,. ■ tf >■ .' »■ J■ - u f - -j- •
V •> ... >-•. ... T 'A.'" ’ f . - • , . .

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So/ Westcrn Aye- Į j Phone Vjrginia 0883

DIDŽIAUSIAS SANDĖLIS 
VARTOTO STATYBOS MATE- 

RIOLO CHICAGOJ 
2,000,000 pėdų naujo ir vartpfo 
statybos materiolb. Atsįlapkyįdt 
apžiuręti ir susipažinti. Durys— 
25c; Klevo lentos grindims—$10 
M. Stogams padengimui, elektri- 
kines ir plurnįingo reikmenės.

Haryey Wrecking 
Company

1701 WEST CERMAK ROAD
Tel, SEELĘY 6761

Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkrąus|om forųičius, pianus ir 
Visokius rakandus jieį Įtorus 

arti ar toli.
6921 SOUTH3406 SOUTH

HALSTED ST. WESTERN AVĖ.
Yards 3408 Hemlock 5040

Ofiso Tel. yirginia 0036 
ResidenČe Tel. BEVfcRLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AYENŲĘ 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo C—8 vai. vakąro 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Vaiąndos—9—10 A. ĄL 
Nedėlioj pagal' sutarti.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 

i Avė., 2ųd floor
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo- 
se ar ligoninėse, 

• duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magnę- 

JE||! tie blankets ir tt. 
K Moterims ir mer-
■H HH finoms patari- 

mai dovanai.

GERB. Niujienų akaityio-' 
jo* Ir įkaitytoji! prašomi 
pirkinių reikalai* eiti Į ta* 
krautuve*, kurio* skelbiasi 
Naujienos*.

ADVOKATAI

DR. I. E. MAKARAS
10758 S. Michigan Ąve. 

ROSELAND—CHICAGO, IŲL. 
Tel. PUĮuLMĄN 493-827?

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

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

Tel. Seeley 7330
• Namų telefonas Bfunswic!k 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. valę 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. Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namu Tel.; Prospect 1930

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

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį. .

JOSEPH J. GRISK

■ Telephone: Ėoulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE

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

KL. JURGELIONIS

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street* 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai 

Doctor Manikas
PHYS1C1AN-SURGEON 

. 4070 Archer Avenue
Tel. Viginia 1116

r ■ ■, f .- , I - .- -į
skyrus seredą. Sėkmad. susitarus.

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

: • Valandos:; ,1—3; 1*—8 kasdien, iš-

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn
) Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRĄL 
Namų Tel.—Hyde Park

St
1824
3395

AKIŲ SPECIALISTAI 
DR. G. SERNER 

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuve 
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos^NftriaL _, _

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVŲ. 

Tel. Kenwood 5107

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 0631 So. Califorhia Avenue

Telefoną^ Republic 7868

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS
6558 Šo. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pągal sutartį.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 y^Jedėl. 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 ipetodus X-Ray įę kitokius ele- 
tros prietaisus.

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

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

Tel. CanaI 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PL4Z4 2400

DR. J. SHINGĘMAN
KĄ TIK SUGRĮŽO

— iš —
Medięįnos Mokslo Seimo, AtlantięCity 

Praktikuoja 80 metų 
Reumatizmas ir širdies Ligos 

jo Speciąlykč
Vąląndos: U-l 2 Ą. M., 2-4, 7-8 P. M 

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

Ofisas 4980 We*t 13th Street 
Cicerą,

Ai'



KELIONE IŠ CHICAGOS 1 WISCONSINĄ
1748-50 W. 47th St

gos

RENGIMO KOMISIJA.

BARSKIS FURNITURE HOUSEme-

Reikalaukite DEGTINESpnsiri

■i

KĄ TIK GAUTAS!

Tel. Yards 5069
mažai čia laiko

UGHT 
FUMROILj

Didžiausios Iškilmės 
Tautiškose Kapinėse 
Šį Sekmadienį

Suėmė Moteriškę 
Už Išeikvojimą 
$3,500

Pieno Kaina 
Bus Pakelta 
Vienu Centu

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra. naudingos.

r mes 
daine-

Dęs kertinį akmenį naujiems 
administracijos rūmams.

apie 10 
” sulipo 

ponios.

, — galima 
Rasa nak- 

gausiai ap- 
medžių la

po lietaus.
ūkininkus 

Varia-

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINĖ.

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE

BARSKIS FURNI
TURE HOUSE, Ine

ŠIS PAVEIKSLAS IMTAS 25 M ETŲ SUKAKTUVIŲ PROGA

Town of Lake apielinkė ga 
Ii didžiuotis, kad savo koloni
joj turi tokią / modernišką ii 
“up-to-date

Naujienų skaitytojai yra pa
stebėję, kad kiekvieną penkta
dienį telpa šiame dienraštyje 
dideli ir Svarbus skelbimą: 
Barskis Furniture House Ine., 
1748-50 W. 47th St.

Zenith trumpų bangų priimtuvai 3-jų Banda ar daugiau parsiduoda su Zenith Double Antenita

Company, pinigų., Ji tarnavo 
toje firmoje už kasierę-knyg- 
vędę. Bendrovės ri/mai randa
si ties 1838 West 33rd Street.

Moteriške turi'. 1.4 metų duk- 
terę, Margie. Mergaite paliko 
laisvėje, bet neturi nei cento 
pragyvenimui. Jeigu ne gailes
tingi laikraščių reporteriai, tai 
ji nebūtų gavusi nei valgyti, 
nei turėtų kur prisiglausti. Jie 
aprūpino, mergaitę keliais do
leriais.

viduryje 
kad ilgiau laiky

Iškilmių programa prasidės 11 valandą ryto. Kalbės “Naujienų” ir “Vilnies” Redakto
riai. Dainuos Pirmyn ir Kanklių chorai. Po iškilmių bus didelis Piknikas Kapų nau
dai Liepos Darže, Justice Park Grove, prie Kean ir Archer Avė. - .

Šios iškilmės yra labai svarbios Lietuvių Tautiškų Kapų Istorijoje, nes bus deda
mas Kertinis Akmuo Naujam Administracijos Mūriniam Budinkui. Kiekvienas lietuvis 
turi imti sau už pareigą dalyvauti tose svarbiose iškilmėse.

Kviečiame visus!

jo labai apgailestauja, 
stogaudamas Čeponis 
stalą, kuris dabar stovi 
šimis kiemo 
numaliavotas

Derybos tarp ukifiinkų ir 
pieninių vyksta dabartiniu lai
ku, Palmer House viešbutyje. 
Ikišiol ūkininkai gaudaVo po 
$1.95 už 46 kvortas pieno, bet 
dabar reikalauja 25 centus dau
giau.

Važiuodami toliau nuo Ap- 
pleton į šiaurę, susidūrėme su 
giriomis, beržynais, eglynais, 
pušynais ir kitokiais medžiais. 
Čia musų choro vedėja, p-ia 
Jokantienė, tiek susijaiVdino, 
jog net ašaros jos akyse pasi
rodė. Kai pamatė beržus, tai 
jai taip ir pradėjo vaizduotis 
tėviškė Lietuvoje. Sako, taip 
ir atrodė, kad štai išeis močiu
tė manęs pasitikti. Gerai dar, 
kad tas smūgis nesuardė mu
sų choro: “vedėja” netrukus 
atsikratė atsiminimais, 
vėl užtraukėme dainų

Apie 
tome ir 
sakant, 
valstijos sostinės 
vienu balsu nusprendėme, jog 
toliau nebevažiuosime. Nakvy
nės ilgai nereikėjo ieškoti: pa
stebėjome ant vieno “hard- 
ware” storo Slnrkos vardą: 
tai, sakome, turi būti lietuvis. 
Taip ir buvo.

Pas ponus Sharkas ir apsi
stojome. Pasirodė, kad jie tu
ri ne tik didelę krautuvę, bet 
ir du viešbučius bei gražiai 
įrengtą taverną su valgykla. 
Be to, prie Cresent ežero jiems 
priklauso keli labai gražus va
sarnamiai.

Musų dvi draugės (poiiios 
Mickevičienė ir čepukienė) tiek 
susižavėjo vasarnamiais, jog 
tuoj nusprendė i pasilikti ten 
atostogų. Praleis ten dvi savai-

■ Chicagos pieninės praneša, 
kad netolimoje ateityje pakels 
pieno kainą vienu centu nuo 
kvortos. — •

Pieninės neturinčios kitos iš
eities, kaip kelti kainas, ka
dangi “ūkininkai , reikalauja 
daugiau atlyginimo u‘ž pieną 
pristatomą pieninėms, ir jų 
reikalavimus reikės patenkin-

Ateinantį sekmadienį, liepos 
25 d., bus didžiausios iškilmės 
Tautiškose Kapinėse, nes bus 
padėjimas kertinio akmens 
naujam Administracijos na
mui, kuris yra pradėtas staty
ti. Ta proga yra paruoštas gra
žus programas, su k’albėtojais 
ir chorais, ki/rie specialiai bus 
prisirengę iškilmių diėnai. Pro
gramas prasidės apie 11 vai. 
ryto. Jam pasibaigus visi ke
liaus į Liepos Daržą, kur įvyks 
didelis piknikas kapų naudai.

Tautiški Kapai Chicagos lie
tuviams yra labai svarbus ir 
naudingi, todėl nepamirškite 
dalyvauti iškilmėse ateinantį 
sekmadienį. Tos iškilmės bus 
lygiai didelės, kaip ir Kapų 
Puošimo dieną. Atvyks daug 
svečių iš kitų miestų, kurių gi
minės ir draugai, yrą palaido
ti Tautiškose Kapinėse. Jum 
bus proga susitikti ir pasima
tyti su* žmonėmis, kurių esa
te seniai nematę. Taipgi ma-

ZENITH ARMCHAIR MODELIS 9S242 
—f) Tūbų, Paima Amerikon ir Užulėniu 
transliacijas,. policijos, amatorlij, ava- 
ei Jok, la'vų. 10” Speaker, visas “Ro- 
bot” dinl su Eiect’ic Automatic Tunitųc 
ir Tcll Tale nnitrol'als. Kllocycle apima 
(840-1702 K.C., 174O-8O3O K.C., MOJ

IS, 400 K.C.), 21” aukščio.

HOVSK. 1,...
n p . 47‘"s*->«

□ Be jokių obligacijų duokit apkai-
“uotojų musų seno ra(llo 8(Jto

VARDAS..........
ADRESAS__ ____

| Phono Nę.

rakandų krautu
vę. Čionai atsilankę lietuviai 
gali nusipirkti sau reikalingų 
namams rakandų, radio, refri- 
geratorių, pečių ir 1.1, gali ra
sti didžiausį pasirinkimą? Vi
si tavorai ' Barskis Furniture 
House yra pirmos rųšies.

Jau 33 metai, kaip Barskis 
Furniture House įveda biznį, ir 
reikia pripažinti, kad šios, 
krautuvės kostumeriąi visuo
met yra pilnai užganėdinti.

Dabar, kuomet krautuvė yr& 
didelė ir moderniška, tai lietu
viai ir iš tolimesnių kolonijų 
atvažiuoja čionai nusipirkti sau 
reikalingų tavorų. ,

Visgi malonu, kad lietuviai 
pramonininkai išmoko gabiai 
vesti savo pramonę. Kurie ve
da teisingai, nesistengdami į 
kelis metus pralobti, tie turi 
pasisekimą. Taipgi tie turi pa
sisekimą, kurie nuolat garsi
nasi. Amerikoj garsinimai pra
monininkams visuomet neša 
naudą.

(Kaip mes važiavome atostogų)
Penktadienio rytą, 

vai., į senelį “Buick’ą 
pusėtino svorio trys 
Na, po to ir pasileidome nuo 
Antano Jokanto biznio vietos 
(3934 So. Rockwell Avė.) į to
limą kelionę. Patraukėme tie
siai į šiaurius, į šiaurinę Wis- 
consino dalį. Važiavome į to
kią vietą, kur dar niekuomet 
nebuvome buvę ir ku*r jokių 
pažįstamų neturėjome. Kitais 
žodžiais sakant, važiavome ’ ne
žinodami kur ir pas ką.

Senis “Buick’as”, kaip ir pa
prastai, teko man vairuoti. Na
vigatoriaus pareigas pasišovė 
eiti ponia Mickevičienė, o p-ia 
Jokantienė, kaip patyrusi dai
nininkė, tuoj suorganizavo 
chorą ir jam vadovavo. Visos 
kelionės metu choras dainavo 
visokias meiliškas dainas. P-ia 
Čepukienė buvo “taimkyperis”. 
Vadinasi, žiurėjo laiko. Bet, 
deja, nė vienas musų laikrod
žio neturėjome, tad prisiėjo 
laikas spręsti pagal saulę. Vie
nok ir čia susidūrėme su* ke
blumais: mat, Wisconsine sau
lė rieda į atbulą pusę. Tatai 
mes visi pripažinome, o vėliau 
ir “patyrėme”Skąd ten vaka
ruose teka, o rylose leidžia-

8 vai. vakaro
prie Rhinelanderio, taip
šiaurinės Wisconsino

Visi kaip

Gaila, kad 
teko praleisti. Norėjosi dar nu

Lietuvių Tautiškų Kapu Kertinio Akmens Iškilmės įvyks
LIEPOS 25 dieną 1937

šiaurinė Wisconsino dalis 
yra labai graži ir įdomi. Me
nininkui p. M. šileikiu'i ten bu
tų gana, daug darbo, kol jis 
ant drobei perduotų nepapra
stai gražius vaizdus. Klimatas 
visai panašus į Lietuvos kli
matą. Dienomis gana šilta, bet 
užtai naktys vėsios 
tad gerai miegoti, 
ties metu ne tik 
kloja žolę, bet ir 
pus. Atrodo, tarsi

Teko > aplankyti 
Budginus, Bielskius 
ko jus. Ponų Variakojų ūkis la
bai gražioje vietoje, prie pat 
i/pės kranto. Kieme daug pu
šų auga. P-ai Variakojaifcik- 
rai svetingi žmonės. Pas juos 
pernai atostogas praleido (tai 
buvo paskutinės atostogos) 
a. a. J. J. Čeponis. Variakojai

Beato- 
padąrė 
po pu-
Stalas

Satoes Work!
PAGRAŽINA, NES PILNAI ATNAUJINA FINIš| 

JŪSŲ NUDĖVĖTOSE GRINDYSE
REIKALAUKITE

PILSEN
L i g h t F 1 o o r 0 i 1
“DR1ES W1TH A VARN1SH GLOSS”

Tom Taylor
2 Metų 
senumo

važiuoti į Mercer, Wis., kur, 
sakoma, yra nepaprastai gra
žių vietų. Gal kitą kartą tu
rėsiu progos tai padarytu

Pirmadienio rytą, kai rasa 
puošė žolę, ir medžių lapus, o 
paukščiai visokias melodijas 
čiulbėjo, varnos krankė bei te
tervinai klegėjo, musų senas 
“Buick’as” ir vėl dejuodamas 
traukė ežero pakraščiu į pie- 

Vadinasi, jis bčgo Chica- 
link.

Taipgi verta remti tuos biz 
nierius, kuTie garsinasi Nau 
j ienose.
* — Pramonės žvalgas.

jus taip pat džiaugsitės 
BŪDAMI MUSŲ SPULKOS NARIAIS

Už praeitų metų indėlius j I /
MUSŲ NARIAI GAVO.............................. /C

Del informacijų /
ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ 

arba pašaukite

CANAL 8500
LlTHŪANIAN BUILDING; loan and 

SAVINGS ASSOCIATION
(MEMBER FEDERAL HOME LOAN SYSTEM) 

1739 So. Halsted Street

' ,, ntsany'? SS'"'"

cr» V'}" 'jjunVnK 11 Adau te*» .

L loc> 40-5930 * te
1 įoo K.C.-) > 4 W

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS D1STRIBUTORIŲS

Policija vakar suėmė 34 
tų moteriškę Yvonne Forman 
nuo 2033 Orleans stree$ už'tysite gražų prOgraįną ir kar 
išeikvojimą $3,500 firmos, tu paremsite kilnų reikalą. 
Thompson Hayward Chemical ' < _ VBA

VĖL METUS PIRMYN
Su Didžiausiais Požymiais 
RADIO SRITY ŠIANDIEN, 
Jų tarpe 
O ROBO'F DlĄL 
dials—bet tik 
o IM PRO V EI) 

IC ADAPTER— 
rliii 
jūsų namuose
• ELECTRIC 
Elektrikinls 
dial j Jūsų stot).
• VOICF—MUSIC—HI-FIDELITY CONT- 
ROL—Pristato kalbėtojo ASMENYBE | 
Jūsų kambarį Ir moduliuoja orkostralius 
efektus tikrai tikslia reprodukcija.
O BETYVEEN-STATIONS SILENCER — 
Nė Karšo, kai nustatot; momentali mu
zika, kai
• ELECTRIC TARGET MUSIC—Absoliu
čiai i akinaiifika, „visa-elektrlnė, “bull’s 
e.ve” ‘rodyklė.
0 LOCAL STATION INDICATOR—Pritai
komi pažymėtojai jūsų mėgiamom stotim. 
O STATION CALL-LETTER8 VISUALIZ- 
ED—Visos didžiosios stotys aiškiai pa
žymėtos.
• Taipgi SPLIT-SECOND RELOCATOR, 
1‘RIVACY PLUG-IN. Secret Volume Re- 
gulator, Metaglas Tubes, Įvairus finiSiai 
ir garantuotas užrubežių pasiekimas.

ATSILĄNKYKIT IR PAMATYKIT KODĖL MES SIŪLOM 
DIDESNES VERTYBES SU ZENITH

Barskis Furniture House. Ine.
"THE HOME OF FINE FURNITURE”

j—Trys vilnių juostos, trys 
viena kas kartas. 
PERSONALIZED ACOUST- 
-Pritaiko toną jus kamba- 

užtikrina tikslią reprodukciją

AUTOMATIC Tl’NING — 
motoras suka adatą aplink 

I.
MUSIC—HI-FIDELITY

■Pristato kalbėtojo

tikrai tikslia

kai nustatot 
nnstatėt.

TARGET
,vlsa-elektrlnė.

STATION INDICATOR

CALL-LETTERS 
didžiosios stotys

<W'1'
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Naujienos eina,, kasdien,ilskiriant 
sekmadieniui. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halgtėd St.. Chicago, 
III. Telefonas Cahal 8500;

Chicagoje—paltu: 
Metams -------------
Pusei metų 
Trims minėsianti . 
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šiųjų pasinaudojo patys so- 
, cialistai...”

t 1Tai yra labai nešvarus šmeiž
tas. Nė vieno cento, surinktai 
tą Lietuvos žmonių šelpimo 
fondą, kurį socialistai rėmę, 
jie sau nepasiėmė. Aukos buVo 
siunčiamos Lietuvos Gydymo 
it Maitihimo Komitetui, kurio 
priešakyje stovėjo ne tik adv. 
Bulota, bet ir tokie visoje Lie
tuvoje gefbfąmi visuombįfes 
darbuotoj Ai1, kaip Jonaš Vilei
šis if k., ir reikia manyti, kad 
jęs nuėjo tenai; kur buvo ški- 
ri'ahlos.

Amerikiečių komiteto iždi
ninkas; velionis K. šidlau'skris 
(kdris, feėjri, mfi- hefeūvb teb- 
cialištų organizacijos narys) 
retūliririAi škęlbdrivo $&jUfoų' įr

.priekaišto daryti visai negali
ma.
j Lietrivos Šelpimo Foridb so- 
cialistAi nė “pasiglemžė”, kaip 
tas tautiškas šmeižikas rašo, 
bet jį išrinko viešas, iš visos 
Amerikos suvažiavusių lietuvių 
delegatų seimas. Nors seime, 
kaip aūkščiaųs minėjome, s6- 
cialistai turėjo dviejų trečdalių 
daugumą, bet jie iš 15 vietų 
komitete pasiūlė 7 vietas (tiek 
pat, kibk ir savo srovei) tauti- 
riirikAm'š; o įirmitiinko^ vieton 
Ūūtiko štAtyti Asiūeftj; kuriam 
priitAre abi krovės. TačiAu taų- 
tirihikai šitą pAsiūlyrfią atmetė 
'ii* AtšisAke dįlyvauti komitete.’ 
Tiiomėt tas 7 vietais ščeialistai 
privedė riėpAttiŪiėms žiribričins.

I .................... ....................................................... .......
Ar

Netiesa, pagalios, ir tai, kad 
socialistai pa’sikviėtė Sulotą ir 
žemaitę. Jūoš atšluŪtę tiė, kū- 
rie Lietuvoje buvo suorganiza
vę Gydymo ir Mriitinimb kd- 
miteią. Rįiiris Liėtūrtbje šūdary- 
tAs komitetas Xbūvo pb M. Yčo 
ir prtAldtd Olšausko vadovybe. 
Amririkbs šočlalistihis nerėikiri 
nėkįęk sąrtmatytiš to, kad j iri 
to Yčo-Olšausko komiteto ne
rėmė, bet rėmė Gydymo ir Mai
tinimo Komitetą, kurio vadai 
jokiais negražiais darbais ūe- 
apsiskandalino.

Tai kam gi tasai, “tautiškas” 
Titnagas tdki’ūš nesvari ūs jiiė- 
tjūs fabrikuoja apie socialistus? 
Melas nedaro gArbeš nei j$ih, 

I nei laikrAščiŪi, kuris jį skelbia.

T^ėčlŪ.diėriį š’ėnBd šlaptiū šūisiriilkiĮiiūŠ
išrinko savo partijos vadu J. V. senate senatorių Alben 
BūrW iš Kėnttfėky. ‘jisai gūvo r " 41‘ " l 4 v ' 
dudifi^ di iš----

Sėriatbriau^ Barklėy, IŠrifikiMt d^fflkMtiį
reiškia r 1

Pirma dbtidbfeFŪfOš jb’ė jMBOį

dėiitd į>fifešūi šbnžtė IŠUvė šbšĮW| iŠįil^ti I® 
nate iš Naujosios Dalybos šalininkų rankų. Jie pastatė 
savo kandidatu į vadus konservatyvišką demokratą Pat 
Harrišoną, kuris yra žinomas ne tik kaip priėšaš Ėbbsė- 
velto teismo reformos plano, bet ir daugelio kitų pažan
gių Roosevelto. reformų.

Jeigu rfarrišon butų buvęs išrinktas, tai J. V. se
natas butų atsistojęs skersai kelio prezidento sumany
mams ir ateinantieji treji Roosevelto administracijos 
metai butų buvę pasmerkti nevaisingumui.

Roosevelto šalininkai laimėjo — vieno balso daugu
ma;, Tas vienas balsas sugadino atžagareivių planus ir 
išgelbėjo dabartinę J. V. vyriausybę nuo daugelio keb
lumų.

Genijus priklauso žmonijai
Vištrdmet tautos viena . nuor kitos imdavo idėjas, 

mokslo išradimus ir meno pavyzdžius, jos viena iš ki
tos mbkindavoši, kaip gyventų dirbti ir žmogui su žmo
gum sūsišiekti. : % .

Šis tautų bendradarbiavimas šiandie yra ypač išsi
plėtojęs. Nė vienas svarbesnis išradimas dabar nepasi
lieka kiek ilgesnį laiką vienos kurios tautos arba kraš
to nuosavybe. . , ( į

Tai aiškiausiai matyt, radio pavyzdyje. Prieš 40 
metų italas Marconi išrado abbviėlinį tėl'ėgrafąn.. Jo 
aparatą netrukus eibė vartoti įvairios šalys. Jisai buvo 
pagerintas; patobulintas ■— ir šiandie visas pasaulis tu
ri radib.

Guglielmo Marconi mirė.- Italija palaidojo jį valsty
bės lėšomis, kaij) vienį garšiausiųjų savo didvyrių. Bet 
jo genijus priklaiiso žiiiohijai.

_ ..... r * '' ’ ’
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ŠMEIŽIA — IR KVlĖėlA i Mūhis Atrodo, kad, šitAip už 
į fAtĖA

Vienas po pseudonimu pasi
slėpęs Asmuo Bfooklyno tauti
ninkų 
plakti” 
kad jų 
laiką

nu- 
ūž tat, 

s esąs it visą 
“liįefeiūviškaš”.

„ jisai1 
kAd sbčiafeai privriM

laikraštyje ryžosi 
sOči’AlištUs — it: 
veikimas esąs ir visą 

bilvįs .
Atlikęs šitą “ekzėkūėiją’ 
sako, i 
atsiprilaidlioti nŪb kon 
ir “stoti | tautiną fe kultūrinę 
LietuVOŠ dirvą ir ją paremti 
kartu su visais geros valios lie
tuviais. Iš to bus rtūuda visai 
lietuvių tautai ir vafetyfe”.

Vadinasi, kviečia į talką.
, Tai šiek-tiek keista taktika. 
Pirma išplūdo, o paskui siūlo
si į draųįiis! &Ai^ tini slapu
kui rašytojui atrodymų, jeigu 
kas nors jį susitikęs užkabin
tų šitaip:

“Ar girdi tu, IMre? Tii 
esi žemiausios rųšies niek
šas. Tavo biauriaią darbai'š 
piktihŪši visi pddbrųs 
nės, iir aš tau špi'aiijū į Akis, 
kad tu žinotum, ką aš apie 
tave mariau!

“Bet jeigu td mduęš pa- 
kliūsytti^ irat g&Stūfe būti 
mago draugas..Eik šen —_ aš 

• tau užfundysiu ‘drinksą’!”

kalbintas, tašai triūtiŠlęas ra
šytojas nesiskubintų priimti jb 
“fundą”; bet pamuliytų; kad ji
sai tūri reikalą su ne visai 
blaivaus priūto tipū. Ar ne tie
sa?
I ... ■

Lietuvos žmonių šelpimas
Štai ką jisai pasakoja apie 

“aritiiiėtuvi^ką0 Amerikos lie
tuvių šbcfalistų veikimą:

“JgAšauliniam karui Užsi
liepsnojus ir Lietuvai atsira
dus to karo baisioje ugnyje, 
viso pasaulio lietuviai Suju
do gelbėti nuo karo riukente- 
juąius savo brolius ir seseris 
lietuvius*, rinkdaini ‘Aukris ir 
drabužius. Scčirilistai ėjo 

. priešinga kryptim: žodžiu ir 
raštu ri'gitavp pririš AUkų rin
kimą ir jų siuntimą lietuvių 
kohritetarris, Kuriais, sdčialis- 
tai frėkA nbpAsftikėjb, neš', 
mat, tuo laiku socialistai tu-, 
rėjo pasiglrimžę Lietuvos gel- 
bėjįmd f6n!dą, kūrikūi Aukų 
riūit būv6 pūr št lįvietę iš1' 
Lietuvos gąrsųjj adv. Ą. Bu
lotą šū seūūVe riA’Š^tJoj’A le
maite. Tik, dej’a, tom socia
listų su Buloto's iir žėŪialtes 
pagalba surinktom aukom 
vietoj nuo karo nukenteju-

riūją^o kiti AbtŪįtėfe ŪūBAi; ir 
kūf feffiitėtd d&ri&i pašibaige, 
buvo laikraščiuose paskelbta 
šūiūliii ^iūtiūA kūo4
ęį pūriiriėūidūifiAA; ta’šrii triu- 
tiŪiiiAų iaikrAščib bbĘŪVAd’afbis 
driįšta mesti tbkį ŽŪlMlį kaiti- 
.iiiiŪą sbriiAtiABW, AAd jlė M* 
vogę žmonių Sudėtas aukas ?
į dfAūStytiū ža^ tik žmo
gus, kuris neturi gėdos ir są
žines. * \

Ėroėklyiio šeimas 1914 iii.
i/ • 1 .

To pasislėpusio po pseudoni
mu “Titnagas” šmeižimo pHrii- 
mariyriiuosė labai aiškiai kyšo 
jd “gera valia”. Jįsrii’ rašo, 
kad soėirilistai “žodžiu ir raštu 
agitavo prieš aukų rinkimą” ir 
prieš pagelbos teikimą nukeri- 
tėjusiems dėl karo Lietuvos 
žmonėms. O tūb taripū Viši ži
no, kad šbčiAHštAi labai ener
gingai agitavo už Lietuves 
žmonių gelbčjiriią. Jie dėjo di
džiausias pastangas, kad šituo 
tikslu butiį sušauktas Ameri
kos liėtiivių seimūš, ir dėl to, 
kad jie taip smarkiai darbavo
si, tai šėiūĮę, kuris susirinko 
Brooklyne (1914 m.), jie turė
jo dviejų trečdalių daUgūmlįl

Tame seime soęialįstai pir
mutiniai pareiškė, kad Lietuvai 
yra proga laimėti /?i‘šisk'į’ Ae- 
pri klausom y bę, apie ką tuomet 
net drąsiausieji triūtinirikų vy
rai nedrįso nė svajbti. Tauti
ninkai sakė, kad Lietuvai, gal 
būt, prisiseks gAuti “autonomi
ją” po Rusijos valdžia.

Socialistai pasiūlė rezoliuciją^ 
kurioje buvo pareikšta, kąd 
Lietuvai turi būt pripAžintą pil- 
riA triutinib Apsisp'rėndiirio teisė. 
ŠitŪŠ rėzoliūci j o j e ištriikštūs 
principas nugAlėjo net ir taū- 
tininkus, nes ir jie už jį bal
savo. T Aš Apšišpriėiidūnb prih- 
Cipas paskui, 1918 m.,, buvo 
iĮikdripdrilętAs VAšarib i 6 d. 
Li'ėtūvi® Nepriklausomybės jfife- 
klarAbijbje — taigi Amerikos 
lietuviai socialistai b'ėVėik kėt- 
vėriais metais anksčiau, negu 
Lietuvos TAYyba, Atspėjo lietū- 
vių tautos valią gyventi saVitū 
pblitiniu gyveftiiUū.

Na, o tašai tautiškas “TitnA- 
gas” plepa apie socialistų “ahti- 
liėtūvįškumą”!

Kiam rūpėjo partija, 6 karti 
višubiūėine?

Sudarant komitetą Lietuvos 
žmohems šelpti, socialistai irgi 
pasiūlė tinkamiausią plaiią pla- 
čiosios visuomenes kooperavi- 
mūi šitame darbe. Jie stojo Už 
tai, kad Lietuvos šelpimo Fon
das butų griežtai atskirtas nuo 
politinių partijų ir . užsiimtų 
tiktai materialinės pagelbos 
tėilytoil Lietiivbš žnibiiems, nu-. 
kėŪtėjŪšlriiŪ'Š dėl kaYb, neatši- 
žybl^iŪĄt j ji) pbiitihių', rėligi- 
Ūiį & kitokių įsitikiniūių skir- 
tumūs. Tųb tarpu klririkalai įs
teigė Tautos .Fondą, iš kurio 
dalis pinigų ėjo pbliti^kiėmŠ 
tiRslalns, t. y. kferikalų parti
jai. TahfaninkAi taip pat įritėi- 
ge “Lietuvį)š trelbejiUio ir Au- 
tori6riiij'6;s k6ūdą’\ sujungdami 
šelpimą su politika.

šitos dvi sroves tai kaip tik 
ir šiina^bjb 
s^ėtų aukų savo partihėi ;pb-- 
Ii tikai.' O socialistams tokio

MM Lietuvą Kulturina
žemės ūkio duomenys. — Sausra ir audros. — Pieno

centro šventė. — Gausingas suvažiavimas. — Kaip 
iiarvūtė Lietuvos ūkininkus kulturina. —- Valstiečiai 
kratosi klerikaližitio. -— Tikimės sulaukti kitį lai
kų ir kitų dailių. 1

(Mūšų šp’eci Alaus korespondento Lietuvoje)
>• ■ j, k' j 4 ■ ■ ‘ . -j ■'£**'

Pas irius dedasi tdkiė dalykai, 
kurių jokidše progrAiŪbšė rie- 
Huiūatysi. štAi jaū vasara atė
jo, 0 lietaus kaip nėra taip irt 
nėra. Lietuva kamuojama dide
lių kArščių ir ,’šaūsrų. Veik die
na iŠ diėhos, dangūs plynas, 
giedras, o šAūliitė be jokio pa
sigailėjimo kėpin'a' musiį dirvo
nus ir pievas. Tiesa, kaip kada?, 
kur nors dangus susidrumsčia, 
ištinka didelis liėtuš'Tr pėrkūni-" 
ja. Bet ir šie įvykiai ūkininko 
neramina, jei d'ar kas yra už
silikę nuo sausros; tai audra iš- 
naikina. Maža džiaugsmo, reikia 
laukti prasto derliaus ir dar 
mažiau pašaro. O dabar Lietu
vos ūkininkui geras pašarriš, tai 
tikra jo duona. Neturėsi kuo 
maitinti gyvulio, neturėsi - pieno, 
riebūs pieno, neturėsi, kuo šer
ti bbhiaūių;;l<iaulių. O j uit pie
nas ir kiaule tai tikra dabar 
Lietuyos ūkininko pajama.

• įlėfūvoje d'abūr. tikri pAjAmiį 
šaltiniai, tai nė grūdas, bet pie
nas ir kfriuleš; kitaip tatūs, že
mės ukio>■ pagriūdiriš dabar gy
vulys. Lietuvos ųkiŠ dabar einri 
Visai kita kryptimi." Jei seiliau 
ūkininkas vertėsi vien tik ja
vais, tai dabar jisai visas savo 
jėgas suvertė į gyvulius, štai 
dirstelėkime, ką sako dešimties 
mėtų skaitmens, tuomet bus 
lengva sŪjįrta'sti; kuriuo keliu 
■dribrirt ėina Lfėtūvos ūkiškas 
gyveūiiūAŠ.

Pėr priskūtihiŪbšibs dešimts 
nietų iš viso iš Lietuvos kitur, 
tai yrą užsienyje parduota už 
2,278,862,300 litį prekių.

Mėsoš irt jos produktų par
duota iš t6 SkAįčiaVs už

Lt. 372,6'38,060 aria 16.35% 
Pieno pr. 332,636,00*0 ” - ' 
Gyvuli'ų 308,314,50b

'o
14.60%
13.53%

Penktądięnfe, Hep. 23,.

LIETUVOS ŽINIOSman pranešti ką lemia Lietu
vos ūkininkui jo pkdAnge. b 
taip matome Loji padaiigė labai 
giedra, saulutė šaipėsi ir pliki
ni Lietiivo's dirvonus ii* pievris.

Bėt gi Lietuvos ūkininkas 
daū dėta' taip labai didėlio nu
sivylimo įgriūtas, jis dar vis 
tikisi,' kad įAgaliAti jo dŪhgus 
pravirks gAŪkiomiš ašaromis 
irt jb pasėliūš, pi'eva'š atitaisys.

Kad Liėtuvdš ukiniūkūs drir 
liėka paskutinės vilties prara
dęs, tai galiūia spręsti iš taip 
Skubiai jvykuisio pieno perdit- 
bimb bendrėvių Pienocentro’ vi
sumos atstovų metinio šuvri- 
žirivimd;

Mat, šiemet tasai suvažiavi
mas tikrai bū^o nepaprastais. 
Juk Pienocentras švente savo 
veikimo pirmą dešimtmeti! Į 
šį suvažiavimą iŠ visos Lietu
vos kampų į Katiną atvyko pįr 
penkis šimtus atstovų, kurių 
žymią daugumą sudarė išimti
nai tik ūkininkai. Na, kas gi 
daugiau gali atstovauti pieno 
perdirbimo bendroves, jei iie 
ūkininkai ir dalinai agronomai. 
Tiktai jie tame suvažiavime ir 
dalyvavo.

O Pienocentras turi kuo 
džiaugtis ir pasigirti. Per tą 
dešimts metų jis daugiau kaip 
tris šimtus milijonų litų pri- 
trauke^ iš svetur svetimos vri- 
liūtoš. Jei norit, pienas Lietu
voje tai savo rūšies auksas, 
kuris stipriai palaiko lito tvir
tumą ir jo pastovumą!

(Bus daUgiAu)

Organizuojasi lais
vamaniai

VENDžIOGALA, Rauiio a 
—- čia tveriasi Laisvamari 
etinės kultūros d-jos Skyrių 
Šiomis dienomis grupės pažai 
gių žmonių iniciatyvą būvo si 
rengta paskaita “bangus 
pragaras”. Prelegentas pakvi 
stris iš Ėaund. Klausytojų pi 
sirinko pilnutėle pAtalpa. 
priežiūros orgrinų pūses past 
Beta nėtolėrancijos žymių.

Konkursas Dariau 
ir Girėno paminkk 

projektui
KAUNAS. — Dariaus ir C 

rėiio priminklūi statyti kon 
tetas jriū galutinai apsvars 
kohkūrso pAmiriklo projekt 
priruošti sąlygas. Komitet 
tai buvo įanri Slinkus darbi 
nes tiek pairiinklui vietos, ti 
ir primfnklo - formos atžvilg 
iškilo daugybe, vieni kitiei 
priešingų pageidavimų. Tu 
įvairius prigeidaviriiūs komii 
tas tūlėj o kruopščiai študiji 
ti derinti ir išvesti vadmarr 
jį “aūksb vidūrį”. \ 
- Dabar jriū, kiek būvd gs 
mri, tris “aukso vidurys” 
vestas ir paminklo projekl 
pagaminti Sąlygos parūČšt 
Už tarri tikrą atlygiriiirią L 
tuvoš ir Užsienio lietuviai n 
riiriirikai gali jūs gauti Liel 
vos Aėro Klubh, Kaune, M 
roriio g. Nr. 14. Ronkūri 
(vyks rugsėjo mėn. 30 d. ( 
riausi'ėms dviems projektai 
premijuoti ir pirkti yra pask 
t A iš viso Lt. 6,000,—.

Kaip jau . žinome, primink 
bus statomas Ąžuolyne, Kn 
kultūros rūmų rajone. Mr 
mėiiin inkai korikursu yra 
bai susidomėję ir žada gaus 
dal^vriuti. Tad galime lau] 
labai gausių ir įdomių proji 
tū-1

Už tą stambią Sumą, kol 
visuomenė yra sūaukojusi ] 
minklūi statyti, galės būti j 
statytas impozantiškas, veri 
paminklas'.

3.44%
3.34%

19.97%
10.56%

Kiaušinių 78,404,100 
Ųrudų r> 76,010,500 
Miško m. 445,196,700 

240,652,500
'ŠėriiėHų 120,679,060 

kiti) prėkių šūvi išdirbiniai 
167,539,400 ” 11.52%

Taigi, paskutinio dešimtme
čio Lietuvos eksporto pusę sii- 
d'aro pįeiib ir mėsos produktai 
ir gyvi gyvuliai ir kiaušiniai. 
T Ai visia suprantama, dėlko 
Lietuvos ūkininkui svarbiausiai 
rūpi gyvulys ir jo pašara’s. Ne
bus gero ‘ pašaro, nebus paja
mų, o kartu ir Lietuvos iždas 
pritrūks lėšų.

O čia lyg tyčia buvo sausas 
pavasaris, o, dabar prasidėjo 
sausa vasara. Lietuvoje natū
ralių ganyklų jau ne tiek daug 
teliko, sėjAma dobilai ir kitos 
pašarinės žoles, o joms vyriau
siai reikalingas lietūs. Juk 
paskutinaisiais metais Lietuvos 
ūkis dar labiau pa'sviro į gy- 
vuįinkyštę. štai z pareitais me
tais, tūi yra 1936 m. iš viso 
eksporto 190,485,000 pieno pro
duktams tenka

Lt. 36,043,200 ArbŪ 18.29% 
Mėsos . (' 
KiAūširiių
Gyvulių 
Liriai 
MiškA's ' 
ir taip toliau

Tai jau iš šių visų paskelbtų 
skaičių mįtyti, kad Li’etūvos 
ūkis sparčiai yra pasukęs į gy
vulininkystės ūkį. Grudai visa
me eksporte sudaro labai nežy
mią dalį ir dar ne daug eks
portuojama Lietuvos gamybos 
kitų gatavų daiktų. Todėl Lie
tuvos ūkininkui oro palarikįb’Š 
sąlygos labai daug reiškią', štai 
dėlko ir čia savo laiške tenka

Linų

33,6Š8,000
4,870,700

20,885,000 
25,123,100 
28,123,100

H

,,

n 

n
11.02%
13.19%
14.76%

j
I.

, 4 f
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‘ NAUiAUŠld tip'o MALŪNSPARNIS.— PayeiVslas..., 
parodo ySliaus/iol> ganiybok malūnsparnį lėktylifą, kU£į!ža-t 
dama AAŪd'bti (įhicamjfe ijėšiojimui pašto tarp airporto 
ir ceulrMinib ^abo.fųmųJ Lėktuvas gali lengvai ųusilęis- 
Vi. ant palto rūmų sto’gd. « ĄG^IĖ PHOTO.

:V3l

KOBPONDElfClM
« ■■ v *■ ' ~ ...........................-J

Muskegon, Midi
Liepos 17 d. buvo didelė pa

roda Muskegon miesto 100 me- 
įtų sukakčiai paminėti. TAi bu
vo pirma iškilmių diena. Tos 
iškilmės tęsis per visą šį mė
nesį. Yra tikrai įdomių daly
kų, kūrie verita pAniatyti.

Sekmadienį, li’ėpbs 18 d., nu
važiavome į Šcotville, kur įvy
ko ūkininkų piknikas. Oras pa
sitaikė vėsokas, tad nereikėjb 
prakaituoti. šokiams griežė 
muzika. 

I

Susirinkusi publika buvo 
tikrai linksma: vieni šoko, ki
ti gėrė bei ledus (aiskrymą) 
valgė. Piknike teko susitikti su 
buriu pažįstamų, kriij) ahtrii: 
Griiūel'ais, Chas. Gleinža, j. Gu
deliu, J. Galvydžiu, J. Krimri- 
rausku, J. Karbriuskū, Tefl LA- 
pėnu, J. Mikal’aūskū, J. Miš- 
kibiū,' Mūstęikiū, j šuti
niu, J. švelniu, Joe Markūčkiu, 
V. Martinaičiu, k. ,ValokOniū,
J. žemaičiu, J. JotkA, broliais 
Stakėnais, broliais Jusaičiais,
K. Puišiu ir K. Virkučiu. Tai 
vis muskegonieČiai arba chiČA-

jgiečiai. Tačiau aš tik' nedide
lį jų dril tėpAminėjau, nes Į 
pikniką sūširihko pusėtinai 
daug žnibhiiį.

TėŪkri prisakyti, jog ūkinin
kai jAūČiarii daug geriau nei 
ipribš kėliri’ metūs. “Model T 
Fdridų” j’riū nebesimato, — pris 
ūkiŪinkus Atsirado geresni au- 
tbŪlbbi’lirii.

Aiškliri dalykas, kad geres
ni laikrii yisŪs geriau nutei- 
kiA. tlki'niiikrii tad labiau liiik- 
siūinriM; p jriūMmris duoda ga
rį triip; kad’ nė’t miškelis ūžia.

Joe Gerybri.

Kapucinai pinigai 
jasi iš ligonių

Kapucinai šūrehgė ligOŪių 
kongresą.

PLUNGĖ. — Šiomis diėi 
mis vienuoliai kapucinai Ph 
ges “Liūrde” surengė ligoi 
kongresą, į kurį Suplaukė J 
maža senų ir jaunų šlubų; ] 
raližūotų ir sergančių įvair 
mis ligomis žmonių. LigOn 
atvyko sveikatos ieškoti Plt 
gės “LiurdeV stebukluose, r 
taip ir buvo skelbiama, kad 
vieta šventa ir ligoniai pasVe 
šią, tačiau nežiūrint skelbin 
kad “Liurde” galima stėbl 
lais pasigydyti, keli kongrt 
dalyviai kongreso metu mi 
Ta proga kapucihai Plunge 
įrengė tam tikrą kūdrą, km 
ir pašvėntfno. Kūdros vidurj 
pastatytas akmuo; o ant 
statysią šv. Antano statu 
Tokie ligonių kongresai bū? 
rengiami kasmet.

DkfefeiNtMkAl SKUNDŽIAMI 
sVetImsAliaiš meiste

riais.

Kaunan. • 
Įstaigos gauna 
nusiskundimų, 
svetimšaliai meisteriai lAb'ai'
dogai elgiasi šu darbiniųkąls'ų i

Kalbama, kad, atitiųkamis'

Atfti'nkaūps 
iš darbiniiiką 

kad kai kurie 
meisteriai iri fe

MAŽAI BUS CUKRINIŲ 
RUNKELIŲ.

ROKIŠKIS. — Dėl 
sausrų cukrinių runkelių 
dygo 50%, o vietomis 
Ūkininkai tą žemę, kur 
pa sodinti runkeliai vėl iš 
jo ariu ir sėja jAvūs.

a

rado pagristais1' ir is tokiu 
meisterių, kaip bausmė, būklą 
atimti darbo leidiniai.

dide’ 
les 
75 
bū 
na

r * ' 7 r’k •’ M

135th ir Archer . Avė
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•- T wjr Ikompanijos yra labai optimis-Zinios Is Detroito ir Kitur 1^: j^ mano,jog 1938
, auĖomobilių bus- parduota nėt

' daugiau nėi šiais metais.
* H-'--''

. žuvo kurčiųsaugumo prietaisas 
Nūsiittdi i>rokurd-l &fckviei^is metais vis ĖAs 

,'nors naujo išrandama a.utomo- 
, ̂ Uių pagerinimo srityjė. Ypač

S d‘Au;g tų išradimų padaroma ’ 
Detroite, kur yra šusispiėtę 
įžymiausi' ekspertai-, štai priėš 
kelias dienas pA'sirodė trumpa 
žiiihtė, ka'd vi’ėnam ekspertui 
pasisekė surasti “stabilizato
rių”, specialų saugumo priei&T-, 
šą. Tas stabiiižatoriUš> žymiai 

tirti ir savo nuomohę pareil<to;|i^" t(;Ks/ tad . prife- 
u buvo pa- šakinio rato padangos (tajerib)
daugybė liudininkų iš .plyšimas nebebus' pavojingai, 

nes stabilizatorius šui’Alkyš au
tomobilių jr neleis jam . nusi- 

StabiližatoriU'š 
apš’augos ii1 tuos v’ąitudtbjds, 
kiii*ie kartAiš “^ferąhd’a kdnt- 
i*olę” ir atsidiiria griovyje arbA 
atsiremia į medį. ’

Šakom'A; kad tas stabili ’ž'atb- 
rius tiksiąs kiekvienam auto
mobiliui ir jo įdėjimas visai 
nebrangiai ‘atsieisiąs.

, Misterija
Šiomis dienomis netikėtai 

dingo Robęrt McFariand, vals
tijos svaigalų kontroles kdmi- 
sijoniėri'au’š sūnūs, ir Bfed'erick 
L. Robinson, Packard Motor 
kompanijos buvusio iždininko 
sūnūs. x

Pirmasis pranėšė< tėvams, 
kad jis išvykas atostogų. Ta
čiau nieko nesakė, kUr aitėštd- 
gaus ir kada grįš namo. Su Ro
binsonu reikalai visai blogi: 
apie j į . visai nieko nežinomą ir 
jokią žinių negauta. Jis dingo, 
kaip akmuo vandenyje. ’

Tėvai yra labai sušifupiny ir 
mano, kad‘Jų *rSUniį'‘gar bus 
žmogvagiai pagAvę.

Drabužių valytojų streikas

Penki milijonai naušešios pienines pripažino uniją.
jų aūtothobilių. — Naujas prietaisas.
sūnys. — Valyiojiį streikas. —________ x._______ . ... . .... . ,
ras. — Šimio metų sukakties iškiliues. ~ Pagavo nQ*s naui° išrandama a.utomo- 
pabėgusį kalinį. — čempionas girtuoklis. - 
re dvi seserys.

PiėMnėš Šllsitaikė SŪ C. I. O. organizatoriiį, kųtį’ė, gifdi, ridll- 
\ l------  šes išpręvokavo; Po ilgų tąsy-
Pereitos savaitės gale Botd'ėn nių ir argumentų pagaliau vi-

kompahljos piehinė, kuri sam- sas reikalas likę perduotas t’ei- 
do apie 1,100 darbininkų, su'ti-'sęjui Lid’dy. Tėišėj’aš tūrėjd ___ __ _____ _ .......
ko pAsirašyti sutartį su CtO tinkamai riaušių priežastis iš- sumažins nelaimių skaičių. DA- 
atštovais. Tos sutarties pŠsMa-1 ‘ 1 ’ " i
šymas faktiškai reiškia unijos 
pripažinimą. Vadinasi, toje 
kompanijoje ateityje dirbs vi'ėn 
tik unijai priklausą darbinin
kai.

Algų klausimas kolkas 'dar 
nėra išspręstas. Mat, vėliau bus 
vedamos derybos dėl algų ir 
darbo sąlygų. Manoma, kad ne
bus didelio sunkumo susitarti.

Unijos pripažinimui kompa
nija labiausiai ir priešinosi. Ji 
net bUvo pasirengusi laužyti 
streiką. Būtent, išvažinėti pie
ną savo kostumeriams. Tuo 
reikalu ji kreipėsi ir į policiją, 
kad1 duotų tinkamą apsaugą. 
Streiko laužymas turėjo prasi
dėti sekmadienį. Tačiau šešta
dienį kompanija staiga pakeitė 
sav6 nusistatymą, sutiko pripa
žinti uniją ir pasirašė sutartį.

Tai buvo didelis CIO laimė
jimas. Mat, Borden kompanija 
yra viena stambiausių pieno 
produktų įmoiiių visoje Michi
gan valstijoje, Su ja gali susi
lyginti tik Detroit Creamery, 
kuri pereitą savaitę pasirašė 
sutartį su Amerikos Darbo Fe
deracijos atstovais.

f,} Kaį stambios pienines pasi
davė ir pripažino uniją, tai ko- 
Va faktiškai liko laimėta. Dau
gumas mažesnių pieninių pa
reiškė, jog jos esančios pasi
rengusios sutartį pasirašyti. 
Iki šiol sutartis su CIO pasira
šė jau šešios pieninės. Iš visų 
pieninių daugiausia šiaušiasi 
McDonald Creamery, kurios 
prezidentas pareiškė, jog jis 
kovosiąs iki galo. Gavusi poli
cijos protekciją, toji kompani
ja pereitą sekmadienį bandė iš
važinėti pieną. Unija sako, jog 
tas bandymas buvęs visai ne
sėkmingas, nes operavę vos tik 
keli trekai.

Iš viso atrodo, kad netrukus 
Detroito pieninių darbininkai 
bus šimtą nuošimčių organi
zuoti.

Aštudhiehis Fordo darbinin
kams yra keliamos bylos
Gegužes 26 d. prie Fordo 

dirbtuvės įvyko riaušės, dėl ku
rių liko apkaltinti Fordo nu
samdyti žmones. Kaltinami jie 
buvo tuo, kad be jokios prie
žasties puolė ir sumušė CIO 
atstovus.

Dėlei tų riaušių kilo nema
žas skandalas. Fordo žmonės 
bandė visą kaltę suversti ant

Kaip ir paprastai, buvo pa
šaukta < 
vienos ir kitos šalies. Be įto, 
abiejų Šalių advokatai stengėsi
teisėją paveikti argumentais, blokšti į šąli.;.

-- -i-H
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Iš Detroito lietuvių vėikioš
T. M. D, €8 KUOPOS 

SUSIRINKIMAS.
. ---- trr* V /

Aiusiį kopijoje Lietuvos sVe- 
čiards nesiseks. Vadinėki, kalįp ' 
špottinidkAi' j&sfrodyš i‘r kaip 
jifofe vietos lietuviai priims.

Vilios Wuš:
Liepos 18 d. p. Overaičių na

muose (4Š89 Brandon St.) įvy
ko susirinkimas, kuris prasidė
jo 9 vai. ryto. Sekretorius J. 
Overaitis perskaitė btotėkėlį, 
kuris, liko susiribklmė ptibn- 
t‘aš.

Kiiopėš dėjėgatui ildavė 
ppitą 1!Š šeli‘6, kuris liepos 4 
d: įyykd dienoje. R'apOrtavo, 
kil seifctii aiikų SU pasveikibi- 
ibik buvo pyiiiį^tn $4d. UėU- 

F. Mbtilzks seime; liko 
iŠriktij tMB centro įiriiin- 
li. Jiš .pareiškė, kAd bilš b’an- 
doib dėti pastangos tinkamai 
ėrg^nizičlją Sutvarkyti ir vėl 
leisti knygas. Raporta'vė tAlįi 
pat; jog adv. F. d. BagOčius seL 
ibi įteikęs, pasiūlynią, kad 
TMT) prisidėtų pViė, Sušivieniji- 
rU’o kaip AUtbnOrtiiŠka drAiigij'A. 
Ji galėtų švietimo Komisijos 
priežiūroje savistoviai veikti. 
Delegato rekomendacija liko 
atidėta iki seimo.

F. Motuzas rekomendavo pa
aukoti centrui $20. Susirinki
mas sutiko aukoti dešimt dole
rių. Be to, p. Motuzas prane- 
š>ė; kad kitais metais sukanka 
lygiai 80 metų nuo Dr. V. KŪ-' 
dirkos. gimiinb. 1 TMt) kuopa, 
sakė jis, turėtų, tą sukaktį tin
kamai bklnibėti'. ;

Sušffibkibinš bbtai*ė, kad viki 
nariai; kbbiė už ši’bbš’ ib'ėfeiš š'ū- 
mokėš 
jų dbi'ėriiį vbtftės kby^tį.

Liio išbinktA koblfcijs,' kbri 
šį rbd’ėnį basiruib'nš Surengti 
balių! Į komisiją įėjo F, Motu
zas, J. Kibartas fr K. Būtis.

l^ąjrys1.

KONFERENd.JA

Liėtbvių Drabgijų Kongreso 
demokratijai Lietuvėje atšteig- 
ti konferencija įvyks liepos 24 
d. Vadinėsi, 'šeŠtadiebį. Prasi
dės 8 vai. vakarė.

Kobfėneįičij'a bus . raikoma 
Lietiįyiiį svetainėje, 25 ir Ver- 
nor Hy. Viši draugijų atstovai 
yra pfašonii atšilailkyti, bfes" 
yra svarbių reikalų. Visus at
stovės kviečia Valdybė.

/_ _o—
šioš savaitės gale pas h\bš 

atvyksta Lietuvos ^pottiblbk'Ai 
ir jų pMiydėvai. Per liėtbyių 
radio proįrAbią visi vi'ė^oš lie
tuviai yra kviečiami sveįįn pa
sitikime dalyvauti. Skėlbihbi'a, 
kad tai visai nėpartihis daly
kas, todėl bėlitika čiia neturinti 
būti kiša'ma.

Pereito sekmadienio ‘abglų 
laikraŠčiAi jau pranešė, kad iŠ 
Lietiivos atvyksta aukšti val
dininkai ir laikraŠtihibkai. Pa

tai p pat ir tai, kas 
_ su savo tuos garbibgūs sveėitis paši- 

broliene Vaikaite Zose nuėjo į tiks. PėŠibodo, kAd šVečių pa'si- 
netoliese esantį Tausalo u‘pelį tikirbb dabginusiA‘ rūpinasi kū
pa simaudyti, kur Valkienė ir nigai ik jiėbis aVtimi žmonės, 
prigėrė.

SVEčIAl Iš CH1CAGOS

Šiomis dienomis aplankė De
troitą svečiai, iš Chicagęs. Bū
tent, ponai Jonas ir Raziunė 
Petkai, kurie laikė viešbutį ad
resų 51š N. Rush St. Tą vieš
butį jie pardavė ir dabar. ieš
ko naujo biznio Detroite. Jei 
pašišėKs čia koks biznis suras
ti, tūT jie iV apsigyvens.

Ponai Bėifei kelis kartus #p- 
lėlikė buvusią chicaįietę M. 
Kėm&Žiėnį ir dad'gėlį kitų pA- 
žįatAmą. Reikia pasakyti, ka‘d 
skėčiai iš Cliicagoš yra labki 
d^aii'gišlt'i ir malėhųs žmones.

— Laukštutė.

- MIRIMAI

Per paskutines kelias dienas 
musų mieste eme pusėtinai 

1 švaistytis mirtis. Štai liepas 1’2 
d1, mirė Jonas B'arkUš. Palaido
tas jis liko šv. Kryžiaus kapi
nėse. Laidojo dirėktoriu's D. B. 
Brazis.’

Velionis buvo apie 42 metų 
amžiaus. Jo žmona’ mirė prieš 
kelis metus, TAd nėra žinoma, 
ar jis šioje šalyje turėjo kokių 
giminių; Ar liti. JIS buvo kilęs 
iŠ TAUriVgėš, Stulgių kaimo. 
PAliko jis apdHud'ą, kūVi yra 
užrašyta btoliiii Joblil. Tačiau 
iiiėkės tikrai nekilo, kur jo 
brolis gy velia, — Lieti!Vb j e ar 
AnleVi.kbje. Jėt kam yra žino- 
■Alės JonAs feaVkūs ai* kokie ki
ti Velitihles giminės, tai malo
nėkite ptaiiėŠti lAidotUVių di- 
rektoriui D. B. Braziui, 1930 
— 25111 Št., Detroit, Mich.

Mariutė.

LiĖTu^hj rrtE^A
Detroito lietuvių sportinin

kų organižacija Šėštadiėnį, lie
pos 24 d., CręAmbry farmoje 
(netoli Mt. ČleįnėnŠ),, Rengia 
lietuvių sporto diėh'ą; Parengi- 
ųlas prasidės popiet ir < truks 
iki vakaro.

TA diena yra rengiAhiė sąry-' 
šyje» sti Lietuvės sportininkų 
atvykimp. Kiek tekį patirti, 
viso dalyvaus Aįiiė 2d sporti
ninkų iš Lietuvės. Be Jo, at
vyks ir kiti svečiai. Būtent, 

‘pį>. All’gustnuskas, Gilvydis, 
Alaiitas-JAkŠėviČiilš ii* Kviklys.

Dieną prieš tėi; ats'ėit, penk
tadienį Liėtiivių šVėlaiHėj e sve
čiais Bus surenki! šokiai.

~ MkViutė.

lĮĖŠKO JAM KOMPANIONĖS — Jąbdinbntl scėna 
Brbokfield žvėryne, Chicago j e, kai Mfs. V^illiaib H.

■ Hdrknešš ą’tsisvėikinė šu retai tėbžtibk'ahib £yvunu t 

“panidė.” Ji išvyksta eks^edicijon Azijoje, kad parga-
f bebti'.^Ab'd’ėi kėftijp'Abiohį. Jis pAtš vi’ėn'AS B¥Oblrfiėldx 

žvėryne. ,

Išklausęs liudijimus bei advo
katų argumentūs, teisėjas Lid- 
dy vis dėlto priėjo išvadą, kad 
dštuoni Fordo t'Arnautojai turi 
stoti į teismą, kuris prasidės 
rugsėjo mėnesį. Bylos bus. iš
keltos ne tik tiems aštuoniems 
tarnautojAms., bet ir pačiai For
do kompanijai. Iki teismo visi 
Apkaltinto j ai (įskaitant ir For
do kompanijų) turės, padėti pb 
penkis šimtus dolerių užštatb;

Tas teisėjo Liddy nuospren
dis yrA gana nemalonus smū
gis Fordui, Kuris nieko nenori 
girdėti apie jokias kolektyVeš 
sutartis.

Automobilių gamyba 
smarkiai auga

Kad kokios, tai šie metai 
bus - “bbom” mėtni Automobilių 
pramonei. Iki liepos 1 d. (va
dinasi, per šešis pirmuosius 
mėnesius) buvo pagaminta per 
2,922,000 automobilių ir tr6kU. 
Tai tikrai rekordinis skaičius.

Tuo tarpu metų galasdar 
^pusėtinai toli. Todėl apskaičiuo
jama, kad nadjų autombbilių 
ir trokų šiais metais bus paga- 
mihta žymiai daugiau nei peh- 
ki milijonai. z O tai reikš, jog 
bus įsteigtas naujas rękordas, 
nes nė vienais metais Amerikos 
istorijoje tiek daug automobi
lių nebuvo pagaminta. 

I

Beveik visos automobilių įmo
nės giriasi tuo, kkd jos išlei
džia dahgiau autombbilių nei 
kada nors. Birželio mėnuo ypa
čiai buvo geras Pontin'c abtd- 
mobiliams, kurių parduota pus
trečio karto daugi’AU' nei per
nai per tą patį niettesį. Bui'čk’ai 
irgi turėjo didelį pasisekimą. 
Kitoš Detroito kompanijos taib 
pat skelbia, kad j Oš bardavu
sios žymiai datigiau autbhiobi- 
lių nei pernai.

Netrukus rinkoj e pasirodys 
nauji modeliai, atseit, 1938 me
tų automobiliai. Jie bus gero
kai brangesni, negu šių metų 
modeliai. O tai todėl, kad pa
brango nė tik plienas iir kita 
medžiaga, bet ir darbininkams 
liko pakėltOs algbš. Ndrs auto
mobiliai kitlais metais bU's pu
sėtinai brangesni, o vis dėlto tikierius

,g W,! ■y .a. tnr.T ra.g.mrT,- £S.

ižhib'gus. Balgįs' jiš biiVė Miėbi- 
gan ir Leland universitetus, r ’ ‘

Per paskutinius kelis mėn'ė- 
tsid'š Galbakaith nelabai ger'Ai 
Jautiesi, — sirguliavo ir ši'atp 
buvo susikrimtęs. Dabar paaiš
kėjo, kad krimtosi jiš dėl kaž
kokių anonimiškų laiškų, ku
riuos nudlat gaudavo.

Manoma, kad tie Miškai bei 
sveikatos sumenkėjimas ir pa
stūmėjo jį prie savižudystėš.

šiftitJo ihetų sukakties 
išfeilrtiSs

MUŠKEGDN, Mičh.“ — ši:ain 
miestui Sukako šimtas metų. 
Ta proga yra rengiamos iškil
mės ir visokios ceremonijos. 
BAndortia pavaizduoti miesto 
pažanga per'Jšimtą metų: koks 
tas miestas ‘buvo pradžioje if 
kaip jis progresavo.

Detroito drabužių valy tojai Pagavo’ nusikaltėlį
j*au antrą savaitę' streikuoja. . ' " u.
šis streikai kilo jau po to, kai t ~7..^a

dėlė nelaimė: pki'gėfie dvi jau
nutės sesutės.
toks f keturių 
iWaliAče nuėjo 
šimt mėnesių 
prie KAlamazoo 
netikėtai
ir abi pri'gėiė. .....

Michigano Pilietis.

Dalykas buvo 
mėtų Dia'nne 

su savo, dvi d e- 
sesute PatriCia 
upes. Kažkaip

jos įkrito į vandeni

IŠ LIETUVOS
•. X ■ . ■-

' '-Z

Per 6 mėn. 900 nelai
mingų atsitikimų 

' , ------------------- f... —

KAUNAS. —- Iš draudimo 
nu'o nelaimih'gų atsitikimų ka
sos sužinojome, kad per š. m. 
pirmuosius1 6 mėli. įvyko 900 
nelaimingų', atsitikimų, iš jų 7 
mirimai. Daugiausia nelaimin
gų atsitikimų įvyko medžio ap
dirbimo ir metalų pramonėse. 
Draudimo nuo nelaimingų at
sitikimų kasa per tą patį lai
kotarpį yra išmokėjusi apie 
90,000 lt. pašalpų. Į tą sumą 
nėįeina pensijų mokėjimai.

Vasario 
mėnesį iŠ vietos kalėjimo sen
sacingai pūbėgo Joseph Scofič, 
paskilbęs ’ - kriminalistas, šiomis 
diehdmis jis liko p'a'gaiitas ,New 
Yorko valstijoje ir grąžintai į 
Jackson kalėjimą.

, . 'į •

Ščofic 'dabar bus teisiamas 
dėl Aiitdhiobilib paVo^imd ir 
žmbgžudystes.

Savo rųsies čempionas^
Henry Smith, kuris yfa 51 

metų amžiaus, gali savidtjiš 
čempiono vardą: per dieną 'jiš 
išgeria pusantros kvortos deg
tinės.

Tokį pareiškimą jis padarė 
teisme, ir dar pridūrė, kad 
tiek turėtų išgerti kiekvienas 
“tikras vyras”.

Smith yra kaltinamas tuo, 
kad jis busią kabihejosi prie 
jaunų niergaiČių.*

Prigėrė dvi sesutes?
BATTLĘ CREEK, Mičh. — 

ir plačiai apsišvietęs šiomis dienomis čia atsitiko dt-

chemikališkų valyklų savihin- 
kai sUtikd pripažinti uniją. Sa- 
vininkai sako, jog unija visai 
nesilaikanti sutarties, o darbi
ninkai kaltina savininkus, kad 
dėl streiko jie yra atsakingi, 
nės nenorėjo tartis dėl algų ir 
darbo valandų nustatymo;

Tarp unijos atstovų ir va
lyklų’ šAvininkų derybos ėjo 
pėr kelias diėnAš; vienok jokių 
bęžūltatų nedalė. Iki šiol tik 
dėl vieno punkto7 abi šalys su
sitarė, būtent, sutiko kreiptis 
į iteiseją Merrįani, kad jis su
tiktų eiti arbirratoriaus parei
gas. 

1 \ ■

Nusižudė prokuroras
ČALUMĘT, < Mich'. — šiomis 

dienomis čia1 libŠižiidė Kėnnėth 
Galbaraitli, Houghton apskri
ties prokiirtiVaš. Vėlioms buvo 
tik 3'6 mėtų ‘ainžiaus. Michigan 
valstijoje jis buvo gaila plačiai 
žmbin'as kaip labai gabus poli-

PRIGĖRĖ DU ŽMONĖS

TELŠIAI. — Atšilus ordi 
piradėjii's žmonėms daugiau 
ni^u'dyti's padaugėjo ir nelai
mią, kurios, dažnįabsiai, būna 
dėl lieatsarguiho. Birželio 12 d: 
Telšių v. šakalų k. likin. Ur
bonavičiaus bernas, jaunas 22 
mėtų a'hiž. Bėrenis Kazys; pa
rėjįs iš latikų darbo, šokti į ten 
pat kluobė esantį prii’dą, kuris 
turi kelias metrus gylio. Bę- 
renis nemokėjęs plaukti ii? jis 
tuoj nuskendo.

Be šio, šiomis dienomis, Tel
šių Vi, Eigirdžių bažnytkaimio ! žymėjo 
gyv. Valkienė Ona

ir
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Penktadienis, liep. 23, 1937
A.

kė-vos
nuo
Antano

Dvejos Vestuvės 
Vienoje Šeimoje

Tik trumpas laikas, 
lios savaitės praėjo 
Dambrauskų sunaus,
vestuvių, o jau, liepos 17 d., 
ištekėjo ir jų duktė, Josephine, 
už Povilą Gaudutį. , Jaunasis 
yra sūnūs Juozo Gaudučio, ži
nomo veikėjo vietinėse draugN 
jose, taipgi Laisvamanių kuo
poje.

Vestuvių puota įvyko Dar
bininkų salėje, kur susirinko 
gražus būrelis abiejų pusių 
minių bei artimų, kaip tai, 
Dambrauskų, etc.

Prie W. Juciaus orkestro 
si linksminosi iki vėlumos. Pa
žymėtina, kad muzika buvo 
gerai sutvarkyta, ir muzikan
tai nekolektavo pinigų 
čių. Tai irgi progresas, 
aš valgiau, gėriau, per 
varvėjo, burnoj nieko 
jau4.

gi-
St.

iš sve- 
Na, ir 
barzdą 
neture-

Senas Antanas.

Išvažiuoja
Į Michigan

šeštadienį, liepos 
stogoms išvažiuoja 
nos, A. Rudinskai 
chunai. Jie praleis

24 d., ato- 
dvi šeimy- 
ir P. Bal- 
savaitę J.

Augustinavičiaus ūkyje, i prie ,antradienį surengė vaišes Lie- 
Benton Harbor, Michigan.

Jie mano ten turėti “gerus 
laikus’’, nes J. Augustinavi- 
čiaus farmoje yra visi paran- 
kumai, kokie tik reikalingi 
smagioms atostogoms.

Pasilsėję, išsimaudę ir sau
lėje įsikaitinę jie sugrįš Chi- 
cagon rugpiučio 1 d. A. Ručin
skas yra “Naujienų” spaustu
vės darbininkas, o P. Balchu- 
nas dirba už mašinistą Conti
nental Can Company.

Kaimynas.

Canadoje, 
Michigane

Canadoje ir Michigan valsti
joje dabar lankosi Dr. I. E. 
Makar ir p. Makarienė, nuo 
10723 South Park avenue. Jie 
buvo sustoję Sault Ste Marie, 
Ontario provincijoje, ir Mack- 
inac Island saloje, , Michigan 
ežere, kur yra įrengtas bene 
gražiausias kurortas Ameriko
je. Įdomu tas, kad Mackinac 
Saloje uždrausta važinėti auto
mobiliais.

Dr. ir p. Makarai žada grįž
ti šios savaites pabaigoje. Dr; 
Makaro ofisas randasi 10756 
South Michigan avenue, Rose- 
lande. _ Draugas.

Ituvos sportininkams ir jų pa
lydovams.

Per visą dieną jie svečiavosi 
puošniame Riverside Kliube, 
prie kurio p. Mackevičius pri
klausą, o vakare susirinko pie
tums jo namuose, ties 118 
Aikenside ĮloacL Ten sportinin
kai rado ir daugiau Svečių: vi
są eilę chicagiečių, šeimininkų 
draugų ir įvairių įstaigoj atsto
vų. Tarp susirinkusių buvo it 
garsus Cook apskričio teismo 
teisėjas ir artimas pp. Macke
vičių bendradarbis p. J. Eewe.

Elmer Mackevičius, jaunas 
pp. Mackevičių sūnūs, yra Įgu
dęs lakinąs ir jis darė akroba
tinius trinkius ore Pyragiaus- 
Ožkinio aviacijos dienoje, parei
tą sekmadieni. . •

Sportininkų ekskursija vakar 
apleido Chicago,' užbaigdami 
nepilnai dviejų , savaičių vizitą. 
Autobusu išvyko į Detroit, Mi- 
chi£an.

Immigrants Protect. 
League Ieško 
Barboros Kuncienės

■ --------——•-
Gyveno ties 3023 Green Street

A 1936 metais.

Immigrants’ Protective Lea
gue, 824 South Halsted Street 
prašo paskelbti, kad turi kuo 
artimiausioj e ateityje susižino
ti su4 p. Barbora Kunciene, 
Bridgeporto lietuve, kuri IĮ936 
metais gyveno adresu, 3023 
Green Street. , ' . .

Įstaiga turi žinių, kad p. B. 
Kunciene paeina ' iŠ Tajinagč's 
apskričio., (

Pati p. Kunciene, arba as
menys, kurie turi žinių apie 
ją, yra prašomi pašaukti Miss 
Helen B. Jerry, Immigrants 
Protective1 League raštinėje. 
Telefonas ( HAYmarket 6374.

ŠURUM - BURUM NAKTINIS
, . MOON LIGHT PIKNIKAS

PRIIMTI VIEŠNIĄ Iš CALIFORNIJOS 
SKERSAI PRIEŠ TAUTIŠKŲ KAPŲ VARTUS

Įvyks paą PETE YOUNG (Sviūinio Darže)
ŠEŠTADIENIO VAKARE, Liepos 24, 1937 

<■' Pradžia apie 6 valandą vakaro
Muzika, užkandžiai ir gėrimai. ĮŽANGOS NEBUS 

Kviečia Rengėjai: Pete Young, John Shepalis, Mike Peter, K. Zakeris 
1..................—----------- ----------------------------------------............................................—-------------------

Nežinai; kada ir kur netikėtą nelaimę 
’ gali sutikti.

APSIDRAŲSK pats save ir savo šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 
rytojų. ' -• <

APSIDRAŲSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali aptidrausti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 

, ; savaitėje.
Apart apdraudos ir ligoje pašelpos, Susivienijimas šelpia savo na

rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitinį laikraštį “Tėvynę”.

Informacijas suteikia veitinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis į
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE)
307 W. 30th St. New York, N. Y.

J. Mackevičius Vaišino
Lietuvos Sportininkus

P-as Justinas Mackevičius, 
Standard Federal Savings and 
Loan Association prezidentas,’

D

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

MADOS

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Tavernų Biznieriai 
Atostogauja

ap-

BRIDGEPORT. — Išvyko 
atostogauti į Ce'dar Rapids, 
Mich. pp. Jos. Rūta, John Po
cius, J. Varniukas, J. SaRėnas, 
Wm. Giritėnas, ir Felix Lutz. 
O p. Rachunas ir Zalga patrau
kė į kitą pusę, apie Renton 
Harbor, Mich. į

Jos. Martin tik ką pagrįžo 
iŠ atostogų iš St. Joseph, Mich. 
Lankėsi pas Augustą. "

— VBA

UNIVERSAL FOOD 
STORES

■■-----------rm ..i, . :
Maisto produktų išpardavimas 

liepos 23 ir 24 d.

Jau antri metai, kai Naujie
nose telpa kiekvieną penkta
dienį Universal Food Stores 
skelbimai. Nėra abejonės, kad 
jau yra 1 tuksiančiai lietuvių 
šeimininkių, kurios kiekvieną 
savaitę naudojasi tais maisto 
produktų bargenais.

Universal Food Stores turi 
nuosavą sandėlį. Iš to sandė
lio visos krautuvės perka ta- 
vorus sau. Toks kooperatyvis 
biznio vedimas yra naudingas 
krautuvininkams ir jų, koštu- 
meriams. O tie krautuvinin
kai, kurie priguli prie šios ko
operacijos, irgi turi didelę nau
dą. Jie visi susidėję, lengviau 
gali atlaikyti grandinių krau
tuvių konkurenciją. Ir tai yra 
faktas. Jei pavieniai krautu
vininkai nebūtų susiorganiza
vę į panašius kooperatyvus, 
tai grandinės — “koir£>anič- 
Aos” —r krautuvės jau4 .butų 
pavienius krautuvininkus 
slėgusios ir išvariusios iš 
nio.

pri- 
biz-

Jei dar
Į serninkų, 
i Universal 
'tuojau prigulėti;

— Pramonės žvalgas

randasi lietuvių 
kurie nepriguli 
Food Stores,

gro- 
prie 

verta

IVERSAL
FOOD STORES,,.*,. <

i

KOOPERACIJOS SANDELIS, 3150 WEST 51 -ST STREET, TEL. PROSPECT 2261

IŠPARDAVIMAS
, Penktadienį ir šeštadienį — Liepos 23 ir 24

Tyras 1 /Y' k d . I o
Granuliuotas JL v/ Maišelis ......... 49c

Big Hit or Town Crier
5 sv. 21 č 89č 
maiš. bačk.

UNIVERSAL SELECT
BALDUS ŽIRNIAI

^2 No. 2 kenai 27^

STOOP’S TOMATĖS

JUICE 2 No. 2kenai 17*
UNIVEKS/
C. G K'()RNAI 2 No. 2 tenai 25^ '

SHAVER’S

GRAPEFRUIT 2 No.2 ken. 25*
SHAVER’S GRAPEFRUIT

JUICE 2 No. 300 kenai 19*

UNIVEĘSA&OfCY
RAUGINTI KOPŪSTAI

Jįf 2 No. 21/2 tenai
UNIVERSAL (Pusės)
PYČESX t
y..

•■/M'"'..

■’l' xL- ’

Tirštame Syrupe 
iSjo. 2i/2 kena'i g -j

UNIVERSAL GARDEN

SPINACH No. 2x/akenas 15*
IT CERESOTAM 11^ I 1 5 svarų-' 240 24y2 svarų QQ0

A . maišelis < maišelis
MMMMMNMnasEsnEOMnnMMMnMnnanvnaKMKgeHSBK

>'•

UNIVERSAL’.,;'? .. '
SRIUBA (Tomačių ar daržovių) 

' 2 Jmnbo kenai |

UNIVERSAL
PORK & BEANS

ARBA
.SPAGHETTI 2 Jumbo ken. 1 gc

UNIVERSAL DILI.
AGURKAI 1 22 unc. džiarai 7Č SELKIRK BARTLETT

GRUŠĖS No. 21/2 kenai 21*
DERBY
MUŠTARDA 2 5 unc. džiarai Q<į 

/ 16 unc, džiarai (j
? CRISCO .......... 1 sv. ken. 21^

3 sv. ken. 61*
'KJ7 A CARNATION .MILtĮAa'a -» 2i,| UNIVERSAL .

Aukšti ..........    3 už 1
kenai ' ' w •

BALTOS
BULVES
BESĖKLIAI
Greipsai
SALDŽIOS
SLYVOS
TOMATES

pekas 29*
PĄUL SCHULZE BISCUIT CO.

2 svarai

2 svarai
2 svarai

19*
19*

C0C0NUT BARS 17< sv.
Šviežus ir Trapus, Padaryti su Coconut ir 

kitais tyrais skanėsiais

CheeZees 4 - 10#
Pabandykit prie savo gėrimų

Trjr A "K T A BIG HIT Dieną iš dienos žmonės 
pradeda vartoti Big Uit Kavą

A A. A y • Jus jrgi pamėgsite jos skonį

WILSON’$
PORK FEET
SALAMI

.... 27^ sv-
,. 35* sv-

Pamatykit Musų Mėsos

■
1 sv. maišas 19* v

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot. pašaukite Naujienas, Canal 8500 

I ir klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA!
Užsisakykit anglis dabar!

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

75% cars
Pocahontas Mine Run, West Virginia 

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

ir kitokias anglis pristatom. 
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

$6.95
L

$7.65
$5.60
$7.50 ‘
$8.75
$9.00

$13.35 '

JOSEPH LEASES
Furnišių muveris. Taipgi pristatom 

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

JOS. LEASES
3327 So. Lituanica Avenue 

TeL YARDS 0965.

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

Argo STARCH
(GIoss or Corn) 2 už 17* 

BORAX CHIPS 22 unc. pak. 22c 
(Sampalo pakelis veltui)

PUR0X .; .......2 25c. dydž. 25*
2 10c. dydž. 1Q*

u

SVEIKATOS KLINIKA

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

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

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

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

’12
550
520

..... 51
HOSPITAL

Avenue
5727.

No. 4410 — Kuri moteris mėgia ant saules pasikepinti ir tuo budu 
saugoti save nuo žiemos šalčių — ta tuojaus pasisius sau šią suknelę. Tin
ka iš bile kurios vienos spalvos materijos. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 

. 18, 20, taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40 colių per krutinę.
Norint gauti vieną ar dau

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

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau 
M*

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

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Ii NAUJIENŲ rįįobįįhįs PIKNIKAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija jrengta pir
mos rųšies su ^tnoder- 
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbus garantuotas.

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

RESTAURANTAI

SUNSET PARK” DARŽE
Sekmad., Rugpiučio-August 8, 1937

Prie 135th ir Archer Avenue, Route 4-A 
BUS DAUG SURPRIZU — TĖMYKIT SEKANČIUS PIKNIKO APGARSINIMUS

. ' . • ‘ ___ : J l . ‘

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tek Victory 9670

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

PETE YOUNG /
82nd and Keap Avenue



Penktadienis, Kep. 23, 1937 NAUJIENOS, Chicągo, III.

Majoras Kelly 
Kritikuoja Senato 
LaFollette Komisija
Ji negali žinoti South Chįcago 

įvykio aplinkybių”

Komentuodamas apie senato 
LaFollette Civil Liberties komi
sijos raportą, pasmerkiantį Chi
cagos policiją už South Chica- 
go skerdynes, majoras Kelly 
pareiškė:

“Komisija, būdama toli nuo' 
įvykio vietos, negalėjo žinoti 
visų aplinkybių. Policija (kuri 
nušovė dešimts plieno utreikie- 
rių) šovė tik tada; kai turėjo 
gelbėti savo gyvybes. Kiekvie
no žmogaus instinktas liepia 
jam apsaugoti savS gyvybę nuo 
pavojaus.”

Bplicijos viršininkas Allman 
pareiškė, kad wCook apskričio 
įpronerio džiurės tyrinėjimas 
jy nuosprendis yra kur kas tei
singesnis”.

Kiti policijos viršininkui,, ka
pitonai Mooney, Prendergąst jr 
Kilroy, kurie vadoyayo skerdy
nių policijai, atsisąkė komen
tuoti.

(Žiūrėk pirmą puslapį).

Illllllllb

n

išmesti iš buto M'argaret Roth- 
mundienę, našlę Joseph Roth- 
mund, kuri policija nušovė Sp. 
Chicagos skerdynėse. RoLhmund 
nebuvo plieno darbininkas, bet’ 
streiko simpatizatprįus, nuvy-' 
kęs pagelbęti streikieriams.

Palikusi be vyro, ir neturė
dama pįnigy, moteriškė nębe- 
išgali užsimpkėti nuomą.

Kupiškėnų Kultūros 
Draugijos Narių 
Dėmesiui c

■ : . i

Šįvą'kay, liepos/23 d-, įvyks 
Kupiškėnų Kultūros Draugijos 
susirinkimas. Nariąi prašomi 
dalyyauti skaįtlįngąi, mes pik" 
niko rengimo komisiją išduos 
rąportą. Be to, yrą iš praeities 
neišspręstų .klausimų.

Fellowship Roųse 
Gegužinė 
Bridgeporte

UHĄDĘDA Iš naujo — 
Jęąii Ąpker, vienu laiku bu- 
ypsi žyipį filmų artistė , ir 
filmų “^ieyaičio” Rudolfo 
Vątentino žmona, kuri da
bar tąpiaųtoja Hollywoode 
už “extrą.” Ji turėjo susitau
piusi apie $300,000, bet tur
tą prarado laike depresijos.

Acme Photo,

33rd
Hal-

Fedėralė Valdžia 
Neduos Pinigų 
Chicagos “Subway”
Iškasimui

Ateinantį pirmadienį,- 
Place, bus užtverta prie 
sted ir prie Litųąųięą gatvių, 
o visas šis Mokąs bus varto
jamas gegužiųeį.

Pąrąngįiuas yra ruošiamas. 
FęllQwship prieglaudos, kuriai 
vadovauja ponią, Alice Mauck, 
o pats progpąmas bus po Vy
tauto Beliająus vadovyste. 
Programą pildys mokiniai iš 
Fellowshįp Roųse i? Mark

j Ąrra Jąbai abejotinos vertės^
Prąpąs Snųkštis, o prie piano 
bus ponią OSulliyąn. Po pro- TXmpfo TX Rnfn P|ip 
gramo bus grojami lietuviški AOiiiVLd 4.0 f-
lengvesnieji šokiai, kaip, klum- HO Streiko Skerdė 
pakojis, suktinis, noriu miego, 
vengierkos ir t.t. kurias pu
blika galės šokt. Įžanga vel
tui. z.

Haroįd Įpkę$, vįdą'us reikalų 
sekretorius ir PWA (Public 
Works Adminištration) virši
ninkas vakar pąskęlbe, kad Chi- 
cago negaus pinigų “sųbway” 
iškasimui.

Miestas nori gauti $50/ mi- 
lionų. Ickes pareiškė, ka'ęj mies-: 
to planai, kaip jie dabar stovį,

PRANCIŠKUS RUPŠLAUKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 17 d., 4:10 vak., 1937, 
Prescptt, Ariz., sulaukęs 52 m. 
amžiaus, gimęs Tauragės apšk. 
Šilalės vąls., Pajūrių parap., 
Lileikėnų kaime. .

Paliko dideliame nuliūdime 2 
seseris: Oną Auškalnis ir Pau
liną švątrinas; švogerį Petrą 
brolį Nikodemą Rupšląukj, bro
lienę Domicėlę ir jų šeimynas; 
pusseserę Juzefą Veidmont ir 
giipines. O Lietuvoj 2 seseris 
ir girpineš.
„ Kūnas bus pašarvotas 2462 
W. 45 Place, pčtnyčioj, liepos 
23 d.

Laidotuves įyyks subatoj, lie
pos 24 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų į šv. Agnęs parapijos

■ bažnyčią, kurįoje atsibus gedu
lingos pamaldom už velionio 
sielą, o i.^ ten bus nulydėtas | 
£y. Kazimiero kapines.

Visi ą. ą. Pranciškaus Rupš- 
laukio giminės, draugai ir pa
žystami esąt nuoširdžiai l<yjė; 
Čiami dalyvauti laidotuvėse ir ' 
suteikti jam paękutin| patąr- 
nayimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, ■ .
Seserys, Pusseserys, Šyogeriaį 

ir gimines. ’
Laidotuvėse patarnauja dfr« 

S. P.. Mažeika.
Tel.. Yards 1138

Susirinkimas įvyks P. Suvei
zdžio bute, 131.9 S. Spaulding 
avenue, 8 vai. vak. Įėjimas iš 
kiemo, antrame aukšte. Daly
vaukite skaitlingai. »■ ?

. S^krčtorįus P.

Įclassified APS Į
. - Miscellaneous

Įvairus
Tel. Victory 4965 
STOGDENGTSTfi

Mes (ięngiąą1© K pataisome visokios 
rųšies stogus, tąip’gi dirbame bjėties 
darbus-. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. 7 "

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 Šol Halsted Street

......     l‘r.ll   ■!      >

For Rent

MARQUETTE PARKE rendon mo
derniška krautuvė"> dėl Beauty Shop, 
nes čia buvo 6 -pietus beauty shop.

6653 S. Artesian Avė,
Tel. Grovehill 1595

RENDON 3 kambariai ženotai po
rai. Visi patogumai. Atsišaukit 
NAUJIENOS,- 1739 S. Halsted St.< 

y 665

RENDON 4 kambariai, pirmos lu
bos, naujai dekoruoti.

726 W. 21 St.

DYKAI APŠILDOMAS flatąs ųž 
prižiūrėjimą, namų. Atsišaukite' 4108 
Archer Aye. Klauskite F.' G. LUKAS 
arba telefonuokitę vakare 

■ Lafayette ’ 5107.

Personai
Asmenų Ieško

nių Aukos Našlę
Savininkai ąąjnp ties 2857 

Belmont aveiųie yąkąr i’engėgi

SUSIRINKIMAI
Ąjpępįkps LįeĮuyių Pįlį^iy Politinis ir Pašalpinis Kliubas 12 

wąr,do ląikys mėnesinį susirinkiąąą sekmadienį, biržiju 26 
d., 1 vą|. popiet, Hp|lyyvood svetainėje, 2417 W. 43 St. Ne
riai privąlp skaitlingai susirinku pęs yrą daug svambių 
dalykų — faul J. Rp^rąi|is, raštininkas.

tylarųuette PąT'k Lietuviu Amerikos Piliečių Ęliųhp mčnesmį^ 
susirinkimas įvyks-sekmadieny, liepęs 25 d-> 2 yąl. pDRipL 
parapijos svetainėj. Yra svarbių |-eįl<ąĮų? yisų dąĮyYWW^ 
būtinai reikalingas F- A-nis, Ęliųho kpresp.

t a? 1
JURGIS JUDIKĄUSKAS

Persiskyrė su šiiid pasauliu 4 
> liepos 21jdįen^ 2<tyąl<po jiųet, , 

1937 m., sulaukęs 42 metų ąm-* 
; žiaus, gimęs' Gr aš vos ‘-?ĮcąiįWę’;' 

Josvainio pąrap., Kėdainių ap
skrity. Amerikoj išgyveno 25 
metus.

Paliko dideliame nuliųcjime 
moterį Oną, np tėvais šaboskąį- 
tę, dukterį Oną ir sūnų Joną, 
pusbrolį Ądplfą Bartkų ir 
šeimyną, pusseserę Qną Dilan- 
skieįię ir šeimyną, dėdę Joną 
Judikąųską ir šeimyną, Lietu
voje sesęris Juzefą, Oną iy 
Marę, ir brolį JonąV

Kūnas pąšąrvotas Hifhkp ko
plyčioj, 3854 Hasted GL Lai
dotuvės įvyks šeštad., liepos 24 
dieną 8:30 ryto iš koplyčios į 
šv. Dovido parap. bažnyčią, kur \ 
atsibus gedulingos pamaldos ųž . 
velionio sielą, o iš > ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Jurgio Jądikąųskp 
gimines* draugai ir pąžystąipį 
ęsąf nuoširdžiai kyieėiąihi da
lyvauti laidotuvėse 'ir sųtpiktį 
jam paskomi patąrąąyimą įr 
atsisyeikįmmą.

Nubudę nualpę, 
Moteris, Duktė, Šunus, Pusse- 
ąęrp, PMė ir gų “ ’

Laidotpye&e patarnaują 
P- ?• P’dįkas.

T^l. Dpulevard JQ89

WRW!Į

PARENGIMAI
■s?ji?;1;

Sifiiation Wanted
Darbo Ieško

F urmtuyė & Fixtiires
Rakandai-Įtaisai

PAIEŠKAU DARBO už džianitorių 
arba prie namų. Moku karpenierys- 
tę ir visą abplpą namų darbą. Pavie
nis, negirtūoklis. Atsišaukite

6811 S. Campbell Avė. 
pirmos lubos

PAIEŠKAU DARBO kaipo porte
ris j tavpm. Galių di|*bG ir už baro. 
Negeriu. Atsakopiingas žmogus.

MYKOLAS YOKIM 
1137 W. Madison St. 

Haymarket 52Š5 
, ♦ • f ’ » • v

IŠPARDUODAME BARĘ FIKČE- 
UUS 1937, visokio didžio su Coil 
faksais ir sinkom. Taipgi Storų 
rikČpriųs dėl b jie kurio biznio įskai- 
;ant svarstykles, registerius ir ice 
>aksius. jCash arba aut išmokėjimo. 
?amatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

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

CALumet 5269.

Ęęal Estatę For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

PAIEŠKAU LENGVO DARBO prie 
namų. Dirbsiu ųž mažų atlygiųimą, 
tik kad butų geri namai. Atšišaukit 
NAUJIENOS, 1739 ‘S. Halsted St., 
Box 667.
’ *'*■ " ‘ - ■■■»•* 1"< 8 , ■■■■- .........-'V -- ------------ -------

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

MERGINĄ; 20-40; namų darbas; 
gera Virėja; savas kambarys; maudy
nė; ideali aplinkuma; ant ežero; nė
ra skalbimo; rekomendacijos; pra
džiai $9.00; Longbeach 7441.

PATYRUSI VIRĖJA; savas kam- 
bąris ir maudynė; kiti darbininkai 
samdomi; $10; SUperior 5840.

PATYRUSI MERGINA; 20-40; na
mų darbas; savas kambarys, geras 
namas; $7; Buckinghąm 6576.

MERGINA; namų darbas; geras 
paprastas virimas; maudynė; malo
nus namas; $8-10; Ęollycourt 0400.

■~t U. ........y.. «. ------ >"ll ,t .r.j.-u... . . v ir J n 1

Help Wantęd—Male-Female

PATYRUSĮ MERGINA; 20-25; pa
dėti kūdiki prižiūrėti- Lengvas na
mų darbais; geras nąmas; $7 iki $8 

Longbeach 1400. Apt. 1019

YRĄ DĄRBŲ; ( vyram ir mote- 
rįm; hotelitiosė, restoranuose, insti
tucijose; cooks, pantry, houseman, 
cieanprs ;r Kiti. Mpdern Hotęl ųu- 
rpąų, 879 North Štate St.

MERGINA; 1hngvą,s namų darbas; 
prižiūrėti 2 vaikus; pasilikti.
214:4 S. įlarding. Crawford 2543

PATYRUSI MERGINA; 25 iki 35; 
gera virėja; abelnas namų darbas; 
gPraę pąmąs; $8 ikĮ $1Q.

YYelbngtųn £286.

PAIEŠKAU /DUKRELĖS JENNIE 
IR MOTERS rIžėS TENANIENėS 
po tėvais' Baulaniutės. Pirma gyveno

pąėhle dukrelę jr M ,v , . , 7 
prasišalino. Ji yra 25'metų amžiaus, 
5. pėjų,syerią '155 syarįis, įpėlynų 
akių, apvalaus veido, pusiau tamsių 
plaukų. Gražįai atrodę. Dukrelė 5 
metų ir 4 mėp.‘ Mėlynų akių, plau
kučiai pusiau tamsus, grąžįąi atrodo,

6 metai kai atvažiavo iš Liętuvoš. 
Pąęina iš Alytaus ąpskr/, Jąškevos 
vąlsčiąųs, Sarkejędų kaimo- Ąš Ta
ve, įtože, nepriverčia gyventi šu ma- 
pim, ale aš negaliu užmiršti mergai
tės. Brangi mano dukrelė, neužmir- 
Šjji/Tąyęs pąjtol, gyvas busiu. Nau
jienų skaitytojai; jeigu kas žinote, 
kur jos gyvena, prašau pranešti. Už 
-teisingą pranešimą duosiu $25.00 at- 
i^įpimo: _ -

MIKE4 TEN ANĮS, :
R. p. Bpx 1006, Pąnkųry, .Conn.

DUKRELĖS JENNIE 
ilžĖS TENAN1ENĖS 
ahiutės. Pirma gyveno 

7 d. 
ĮžĮjiaų kur ir dėlko

■*’ ■ "‘•TP' •'?< Wv  ̂•/.£ *

~~coaL~

REIKALINGA MOTERIS ar mer
gina prie namų darbo. Valgis ir, kam
barys ant vietos, patyrimas nereika
lingas. Prašau telefonuoti arba atsi- 
ląnkyti 2452'’69th‘St.

. Republic 6396 * 1

REIKALINGAS VIRĖJAS, mote
rių ąriįą vyrąs, patyręs, į tąyęrą.

2418 M4rquette Road-
... .TTTTTT.......... .......... . .....'...TSrTTĮĮ. ------ į. ‘

Help Wanted—Malę
Dąrbinjnky Reikią

PATYRĘS PROSYTOJAS; turi bū
ti gpras kriąųčįus; pastovus jąrbąs; 
520 Siirf * St., artį' Brųadway.

REIKALINGAS ŽMOGUS, kuris 
turi mašinų supihuti taizus į mal
kas. Kreipkitės 6101 S. State St.

RAIEŠKAU darbininko dėl ūkės. 
Patyręs, kuris moką karves melžti. 
$30 j menesj. ANT. GLOBIS, z

* Richmond, III.
Tel. Richmond 553
I . Į , » \ , » ,

-*

pS8Wsi 
PIRKIĄ AUSTOS ĘpiEŠ ANGLtS 

gdal

^4.75 iki ^6 TPNUI 
PIRKIT IUMRH VEŽIMAIS

KAJNOS BUS DAUG AUKŠTES
NĖS ‘ KITĄ MėNĘSI , 

PRISTATYMAS M1ESTĘ IR

RĘĮKĄLINGAS bučerys dirbti su- 
batdj. 5358 So. Morgan St.
—— - į . i iii imi iii iii i.............. . i.

4984 ĘpRD COAGH; nupigintas 
nuo $295 iki $225; Nnjyberry’s, į025 
North Gląrk.

Liepos 
Willow, 
No. L 
visokie

NAKTINIS PIKNIKAS — MOON LIGHT PICN1C. — 
(July) 24, 1937, Shady Tree Inn, p. J. Spąįtis, 

/ • ’ t

Springs, III. Rengia Liet. Teat. Draugystė Rpta 
Bus gera muzįka šokiams, užkandžiai, gėrimai,
išląimejimąi. Įžąnga dykai. Kurie neturite išiąįmejįmo ti- 
kietų, gausit darže. Pradžia 8 yal. vakarp. Ęelrodis: va
žiuokite busais ar automobiliais iki Qh Henry Pąrk, č?a' 
pasukit po kairei skersai kelio ir pamatysite iškabą “Rų- 
tps Pipnic”. I ■<

Kviečia Komitetai.
Kenosha Lietuvių Kultūros Draugijas piknikas bus šj sekma

dienį, liepos 25 d., Alford Parl$, pirmoj salojetarpe Kę- 
nosha ir Racine, prie Sheridan Rd. Kviečiame vietos ir 
apylinkių lietuvius atvykti j šį smagų pikniką. — *

St. Charles Lietuvių guįturos Draugijos piknikas įvyksta šį 
sekmadienį, liepos 25 d., Evergreen Farm, Road 64, vieną 
mylią į vakarus nuo St. Charles. Piknikas bus smagus, 
graži p. Paul Eitmamt orchestra. iš Phičagos gros šokiams. 
Bus daug jyairių pamaTginimų. Vietos ir apylinkių lietu
vius kviečiame atsilankyti. Lauksime. Komitetas.

ĄPOĘFAS JĄRPŠUS
Mirė liepos, 20 d., 1937--m., 

10:40 vai.’ vakare, sulaukęs 40 
mėty amžiaus.

Kilo iš Šįaulų; apskričio, 
Akmenės parąpijos.

Ąmerikoj išgyveno 24 metąs.
Paliko dideliame, huliu^ime 

mylimą moterį Mortą, po tė
vais Ląąričiut^, duktferj Ęfd- 
nislavą ir daug kitų giųnnjų; 
Lietuvoj tėveljus, brolj, seserį 
ir girpines.

Kūnas pą^ąrvotąs 4115 Sq. 
Campbelj Ayę.

Laidotuvės jvyks šeštadienį, 
'liepos 24 d. Iš namų Š vai. 
ryto bus atlydėtas | Nekalto 
Prąsidėjijno Panelės šyč. . pa
rapijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero kapi- 
nes.

Nuoširdžiąi kviečiame vjsųs 
gijnines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-aš dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Ęuliudę:
Moteris, Duktė, Tėyejiąi, Brolis, 

Sesuo ir Gimines.
Laidotuvių direktorius J. F. 

Eudeikis. Tel. LARds 1741.

J

Urba Fjpwr Šhoppe
Gėlės Mylipti«ųnč—Vęstųyėips— 
’. Bau kie t it juk—Laido t uy eniH - 

PąpH.qšimajps.
4180 Archer Avenue

Fhono .LAFAYtfTTE 5800

" '■ • ’;l-.'7"L • ' •, ' • ■ • '■ v

LOVEIKIS ES'
KVIĘTKĮNI^K A^

Gčlėą Vęstuyėms, Bąųkietąps

__________ v
AUTO^GBILIAI pigiai. Visų- iš- 

dirbinių. Ga^antųotį. $25 ij? iki $700. 
Mainai ar lengvi išmokėjimai.

Q. K. ĄUT.0 SALES 
WisconsiH įpjf pš<ięil Avės. 

Berwyp, 2 blokąi ; rytus nuo HąrĮem.
j Lietuvįs sėlsiųanas.

..y■ t,■ -y' f w ••

Mosicul Instruments

išPĄąDĄyiMAs
1,000 Instrumentų pasirinkimui
$^;0O dyipju eilui ĄKORDIQNAS, 

s basai, r;,nlujl i ta] joniškas
75 smuikai—$3.^0 ir aukščiau.
50 gitarų—$3.50 ir aukščiau.
GOLDĘNSTEIN’S MUSIC SHOP

9H West Maywell Street
3 blokai i yakarus nuo Halsted

.——:----- ——:—:----- i----------- n
Business Chances - j-

Pardąyimui Rizniai jį

PARDAVIMUI grosernė • ir deli- 
’atessėę, kampinė. Biznis išdirbtas. į 
Turijpe išeiti į taverno biznį.

3465 Lituanica z b.. ________ i____  8
MEAT MARKET and Grocery; į

Priversti parduoti tuojau, žema ren- f
da. Moderniška, įrengta su elektra.

4016 Archer Avė. <
Lafayette 6300 v

J

PARSIDUODA ROSELANDE ta- \ 
verna su šokių sale ir 16 kambarių 
namas. Arba mainysiu ant mažesnio ’ 
narnpr Atsigaukit

JOHN SHERMAN
1658 S. St. Louis

, r . . . A ■
PARDAVIMUI TAVERN Ciceroj. 

Bižnis išdirbtas per 6 metus. Pilnai 
įrengtas. Atsišaukite
NAŲJIĘNOS, 1739 S. Halsted St.

Box 666 .
> 1 ■ 1

PARSIDUODA Delicatessen krau- ; 
tuvė, saldainių, šaltkošės, groserio j 
ir kitų mažmožių. '

3246 S. Emerald Avė. '

ANT PARDAVIMO bučernč ir gro
sernė su visais įtaisymais. Biznis iš
dirbtas 25 metus. Priežastis—nesvei- 
tą sayinįnko. 12022 S Halsted St.

TAVERN BARGENAS. Parduosiu 
nebrangiai. Gprai išdirbta vieta. Tas 
pats savininkas 4 metai. Liceųse iš
pirktas. Priežastis — turiu kitą biz
nį. Atsišaukite •greitai.

3659- S. Hoyne avė.

PARSIDUODA taisymo ir klyni- 
jimo kriaučių šapa. Kreįpkitės 6.-tą 
valandą vakarei $648 S. Troy St.

PARDAVIMUI BŲČEBNĖ ir gro- 
serne. Biznis kampinis, išdirbtas per 
daug mefų. Turime išeitį į nuosavą 
namą. J'eĮ. Yąrds 0836.

PARDA¥iMUI R0ZANN tavernas. 
Lietuvįų apgyventa, gražiausia vie
ta, didelis baras ir eoektai kambarys. 
Transferių kampas. Parduosiu pigiai 
arba paręndudsiu. 807-809 W- 31 St.

PARSįPJjpDA ČEVĘRYKŲ taisy
mo įsląigą. Visos reikalingos ipaši- 
nos. Gręitam pardavimui nebrangiai.

1503 S. 49 Avė., Cigaro, j . * . *. v

GROŲĘRY, Įęe Creąm krautuvė 
pardavimui ant bulvaro. Geras biz
nis. Parduoda, kadąųgi turi Įritą, biz
nį. 208 W. Gar f i ei d BĮ v<i.

Kcal Estate For Sale 
Nąmai-Žeipė Pąr<)ąyijąįiį

PAUL M. SMITH and GOMRANY 
Real Estate, Loans and Insurance 

Tel. BOŲLEVARD 2800
Perkam, parduodam' ir mainom na

mus, lotųš, biznius ir farmas; inšiu- 
riname painus, ' rąkąnduę ir auto
mobilius. Taipgi turime dadg gerų 
namų parjaviipui arba mainymui ųž 
gerus bargėnus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei- 
pkites *

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

į

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

Z. S. MICKEVICE and CO. 
6816 So. Westęrn Avenue 

Hemlock 0800.

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

4814 So. St. Louis Avė., 
Virginia 2024. *

PARDAVIMUI arba mainymui ke
letas ąųzų South Sidėje. Atsišaukite 

4501 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 0807.

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

BARGENŲ KAUNTERIS!
Dailus katedžius Gimimo Panelės 

Švenčiausios parapijoj, arti 70-tos ir 
Talman avė., su įplaukomis $160.00 
mętąnjs, kaip priedo pyįe jūsų gyye- 
nąnios vietos. Kįęfro ’ medžio vidus; 

ųilcpą Į>ęismenta.s su furąęso ąpšil- 
ymą; $)-pėaij lotas ir garažas. Ga
ma pųpitkti su $800 ėash, ir yra 
rainuotas

I ČIA YRA TUR PUT PUIKIAP- 
IIAS BĄRGENAS kada nors pasiu
stas šįoj apielinkėj didelės 2 aukštų 

kambarių muro rezidencijos. Dide- 
ei šeimynai arba rooming hau?ei 
:aip tik tinkamas. Prie 5916 Marsh- 
ield. Lotas 80x125. Visas kieto me
lžto vidus; dideli kambariai; puikus 
teįsmentas; gasų kūrenamas karštu 
vandeniu apšildymui pečius; garažas. 
Aplinkybės verčia parduoti šią sa
kaitę už

$5,600
NORMAN GEYER & CO., lųc. 

4801 S. Ashland Avė.
.Bonlevard 7700

Farins for Sale
Ūkiai Pardavimui

Ąųkš£os klasės farmą, 50 akęrių 
ant U. S. 12 vieškelio prie Paw Rąw 
jpės. Naujas jųpderniškas namas ir 
kiti trobesiai, elektra, vaisiai, pilnai 
įrengta. Mašinos, miškas, vištos. Sa
vininkas paaukos už $15,000.00; -pu
se įmokėti. JOHN HUSAR, Hartford,

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

TIKRAS BARGENAS!
40 akrų ūkis Michigane, 230 my

lių nuo Chicagos, ant cementinio ke
lio, arti ežerų. Gera žemė, geri bą- 
diųkai. Elekįrika ir vanduo kaip 
mieste. Šita laimė jūsų senjai laukia. 
Tįlę pašaukit 'jGroveh’ll 3651 ir pa
gausite ląimę. B'ARMER,

3740 W. 80 PI., Čhicago, III.

Building MiteriaI
VISAS LUMBERIO KIEMAS TURI 
IŠSIKRAUSTYTI Iš VIETOS. VISI 

METERIOLAI YRA BIRMOS , 
rųšies ir Kokybės

SCREEN IR COMBINATION DU
RYS —' R0CKW00L — BATTS — 

IR GARAGE DURYS — 
SIDING — MOULDINGS,— SASH— 
KRAMES — PORČH COLUMNS.
KIEKVIENAS DAIKTAS REIKIA 
IŠKRAUSTYT—TIK KARTĄ GYVE
NIME JUS GALIT GAUTI TOKIUS 

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

kvadr. pėda .    3%c
Insulating board, kvL pėda l%c 
Nauja plaster-board, kvd. pėda 2c 
Nauja wallboard, visų mierų arkušai, 

kvadr. pėda ................ ...... ... IV2C
Nauji cedąr posts, 7 ped. ilgio 

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

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

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

sv. roll padengia 108 kvad. pėd.
pirmosios   ......................  $1.50

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

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

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

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

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

vienas .... .......     $1.75
Lath, ryšulys ......... *................... 12c
Lumberis, treileriai, trųkai ir trak
toriai. Saw tables ir saw rnills, 
konkrytui mixprs.

2% nuolaidos, jeigu atsįvešit^šį 
skelbimą į kiemą.

SOUTHEĄST CORNĘR 
22nd and Ashland-av.

90

75

35

lt

F'

TeJ. BpULEVĄRD 7J14
Business Service
Riznio Patarnavimas

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
lyra naudingos.

KĄM RĘIKALĮNGAS patyręs kar- 
penteris. ' Šfa’tąu grages, sutaisau 
namus arba perkeliu namus. Kreip- 
kitps: GUST. YANKUS,

3159 W. 37th St. 
Tėl? Lafayette 79Š5

BĘĮGHTON PARK
2 pę 5. kąjpbąrius mor 

dėmimas medinis na1 
irias, edmentinių bloksų 
skiepas, platus lotas. 
Namas paimtas už mor- 
gičių. . i

2608 W. 47 St.

Financial
 Finansai-Paskolos

INVESTUOKJT DARĄR 
į--Sąugmenes Vadovaujančiu Korpo

racijų bargėno kainomis ir 
daįyvąukit nepąliaujamai 

Gerėjančiuose Uždarbiuose 
RATIKRINKIT SAVO SAUGMENES 
bukit tikri,. kad esat atstovaujami 

progresyviausiose grupėse.
Leiskit Mum Padėti Jum išrišti jūsų 

investmentų problemas 
Telefonuokit ar rašykit apointmentui 

Ą. C. STERLING 
Manacemept oį Investment and 

Traaipg Securities Accounts. ” 
298 So. Įja SąUę St.

t Saite 788, Chieago, III.
Tel. Rapdolph 6646

Tabako Krautuvės
Tobaęco Stores

M4x IfOJĮN—Turim rusimą, tur
kišką tabaką. Pypkes, ciganetus, pi
ga rus. Kviečiame | musu krautuvę. 
1728 Sd. Halsfed SL, T< CanaI 9345

■ X



UUUtfld LUKdd rddlilGRt! Ulir 
cagoj; Nehegrįž Lietuvon

Vakar sportininkų ekskursija išvyko De- 
troitan; nepatenkinti Chicago vizitu

Juozas Žukas, žymus tenisis- 
tas ir krepšinio lošėjas, kuris 
atvyko Amerikon su Lietuvos 
sportininkų ekskursija, nutarė 

; nebegrįžti Lietuvon.
Į Atsisveikindamas su ęavo ko
legomis, kurie vakar išvyko 
Detroitah, J. Žukas, sugrąžino 
ekskursijos vadui laivakortę ke
lionei atgal j Lietuvą ir pareiš
kė pasiliksiąs Chicagoje. Jis ne- 

Į lankys kolonijų su kitais spor
tininkais. Amerikoje nutarę 
pasilikti ir kiti Lietuvos sporti- 

i ninku ekskursijos nariai ame
rikiečiai, pp. Phil Krause- 
Kyaučiunas ir Talžunas.

Kaip ir jo du kolegos, taip ir 
i Juozas Žukas Lietuvoje pasižy
mėjo lošdamas krepšinio ko
mandoj, kuri Rygoje laimėjo 
Europos čempionatą. Jis buvo 

i labai mėgiamas Lietuvoje. Jo 
bendradarbiai Kaune kvietė 
Juozą grįžti atgal ir aprūpino 
laivakorte, bet jis nutarė ja 

i nesinaudoti.
Juozas Žukas 1 Sportininkai, kurie vakar iš-

vcimum vi/jlu .uiuvaiįjuje. Jie 
skundėsi, kad chicagiškis komi
tetas monopolizavo visą jų lai
ką, taip kad jie sau neturėjo 
nei valandėlės. Nuolatiniai va
karai, parengimai, vizitai juos 
labai nukamavo ir nedavė poil
sio bei progos prisiruošti rung
tynėms, kuriose jie dalyvavo.

Juokaudami jie skundėsi, kad 
chicagiečia'i kiekvienam pam
pino net po merginą, su kurio
mis jie sunkiai tegalėdavo su
sikalbėti. Vienas iš jų pasako
jo, kad mergina jo klausė:

—Kaip tu ‘laikini’ Chicago? 
Ar tu ‘laikini’ musų gražų ‘lei- 
ką’ ir musų ‘skysėrapers’ ir 
musų ‘strytus’?

Kiek vėliau mergina klausė 
jo:

-—Ar tu ‘laikini’ eiti į ‘šou’? 
Paklausęs ką reiškia žodis 
“šou’ (jau žinojo ką reiškia 
‘laikinti’), jis gavo atsakymą:

—Nežinai? Tai ‘mūvės’, kur 
rodo ‘pikčerius’!

Sportininkas taip ir išvažia
vo iš Chicagos nepatyręs kas 
yra . “šou”. —R.

“NAUJIENŲ” 
PIKNIKAS
RUGPJŪČIO 8 — 1937

SUNSET DARŽE,
135th ir Archer Avė.

( * M. OKVmUJ kJ

Vien Nuo
Musų Giliukio

~ J
“Saulelaidžio” Parke Rugpjū

čio 8 d.

Ar žinote kur randasi Vil
niaus kalneliai? Jeigu ne, tai 
aš pasakysiu. Iš visų dalių 
Chicagos reikia važiuoti iki 
Archer avenue1. Neturintieji 
automobilių, gali važiuoti bo
sais, kurie už kelionę ima tik 
kelis centus.

Reikia, automobiliu ar busu, 
nuvažiuoti iki ,135-tos ir Ar- 
cher avenue. Ten randasi Vil
niaus Kalneliai, arba Saulėlai- 
džio parkas, vaidinamas Sunset 
Grove. « \

Rugpiučio 8 d., visi važiuo
sime aplankyti Vilniaus Kalne
lius. Ten bi/s visų musų my
limo dienraščio “Naujienų” Ru
deninis Piknikas, jš kurio kaip 
sako, tuščiomis negrįžšime, o 
parsivežšime dovanų, kas šaldy
tuvą,' kas radio, kas kitokį 
naudingą dalyką, žinoma, pri
klausys nuo musų laimės-giliu- 
kio.

Na, kas ten bus, kas ne, bet 
Vilniaus Kalneliai verta aplan
kyti, nes tai bene gražiausia 
ir patogiausia vieta užmiesty
je, o dienraštįs “Naujienos”

Visi ten bus. Busiu ir aš.
Senas Petras.

Prasidėjo
Šokių Pamokos 
Marųuette Parke

Įvyks kas ketvirtadienį.

Prasidedant vakar dieną, kas 
ketvirtadienį Marųuette Parke 
bus laikomos tautiškų šokių 
klasės, parko rtfmuose, prie 
67-tos ir Kedzie gatvių. Per 
ateinančius metus šokiai bus 
mokinami veltui šiose vietose: 
pirmadienį — Fellowship House, 
821 W. 33rd Place; antradie
nį — Mark White Sųuare, prie 
30-tos ir Ilalsted; trečiadieni 
—Humboldt Parke, prie North, 
Kedzie ir California gatyių, o 
ketvergius — Marųuette Par
ke. ■

Rugp. 12 — šokių Švente.
Marųuette Parke taip pat 

ruošiama didelė tautiškų šokių 
šventė, rugpiučio. , 12 dienai, 
prie 'Dariaus ir Girėno statu
los.

Dalyvaus keletas tautų. Tai 
bu4siąs vienas iš įdomiausių 
tautinių šokių parengimų Mar
ųuette1 Parko istorijoje, i..

Programas ir pamokos virš 
minėtose vietose , yra po Vy-

sose vietose pamokos praside
da šeštą ir tęsiasi iki dešim
tos vakare. z.

Pirmadienį Šaukia 
Svarbų “Junkjardų” 
Darbininkų Mitingą

-... —1 "■......■■'■■■■I

Unija pasirašė sutartis su ke
liomis stambiomis firmomis.I

Scrap Iro n and Junk Hand- 
lers Union, lokalas 20467, pra
šo paskelbti, kad pirmadienį, 
liepos 26 d., įvyks svarbus vi
sos Chicagos “junk” sandėlių 
darbininkų masinis mitingas.

ties 1709
Unijos 

pranešimui 
vajaus pre 
tis, kurios 
keliomis s 
Chicagoje. 
kintos tų

Mitingas 
dą vakare.

Lietuvių 
dirba apie 
nizuoti yr 
organizatoi 
kus.

Remkit 
g 
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NENORI TURTŲ — Kairėj, chicagietė Elaine Har- 
nett, devynių metų, kuri atsisakė priimti jai paskirtą 
fondą pinigų ir apsigyventi su motute — iš tėvo pusės.

DEMOKRATŲ VADAS SE
NATE — Senatorius Alben 
Barkley iš Kentucky, kurį

EUCHARISTINIS KONGRESAS — Dalis 200,000 minios, kuri suvažiavo į Liseux,

AGN 
Chicagos 
pono Hoi 
rią jis ve

Mergaitė nutarė pasilikti prie savo neturtingos motinos, 
Veronica Harnett (viduryje). Dešinėj yra mergaitės bro
liukas Bobby, 3 metų amžiaus.

KEISTAS SVEČIAS — Jefferson Parko tvenkiifyje,

demokratų nariai J. V. Se
nate išrinko savo lyderiu, 38 
balsais prieš 37. Jis užims 
vietą J. T. Robinson, kuri^> 
neseniai mirė. Barkley opo- 
nentas buvo Pat Harrison iš J 
Mississippi, kuris pralaimė
jęs, davė įnešimą padaryti 
rinkimus vienbalsiais. \

SUSITUOKĖ — Harold Gat

prie Monroe ir Loomis gatvių, Chicagoje, nusileido ger
vė ir ji ten svečiavosi per ilgą laiką, nenusigąsdama nei 
didžiulės minios, kuri susirinko paukščio pažiūrėti. Vė-
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ty, garsus lakūnas, kuris su 
Willey Postu skrido ap
link pasaulį 1931 metais, 
susituokė su Fenna Bolder- 
hey, turtingo Danijos cuk
raus fabrikanto duktere. 
Gatty paskutiniu laiku tar
navęs valdžios pro biure*

Francijoje, kur įvyko katalikų bažnyčios eucharistinis kongresas. Acme Photo

, NAUJA KATALIKŲ MALDYKLA — Iš oro trauktas vaizdas minios, susirinku
sios prie gražios architektūros bazilikoj, Sainte Terese, Liseux mieste, Francijoje.

į. Ten įvyko eucharistinis kongresas, kurio užbaigimui bazilika buvo pašventinta.

Marian
ria Hoi 
1935 met 
vorso n ui 
žmonų. c

“DONŽU^ 
niame pa 
Steponas 
1225 N. V 
ris prisipi 
tris žmo 
apie šim 
Tarp jo ž 
tų Marion




