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Lokautas Chrysler 
Dirbtuvėse

Geležinkelių dirbtuvių ir raštinių darbi
ninkai laimėjo algų pakėlimų. Traukinių 

gi darbininkui autorizavo streiką.
DETROIT, Mich., rugp. 5.— 

Chrysler Corp. paskelbė lokau
tą daliai savo darbininkų ir 
uždarė Plymouth ir Briggs 
Body dirbtuves, išmesdama iš 
darbo 21,000 darbininkų.

Dirbtuvės liko uždarytos iš
kilus ginčui dėl atsakomybės 
už muštynes prie dirbtuvės, 
kuriose 9 darbininkai liko su
žeisti. Muštynės kilo tarp au
tomobilių darbininkų unijos 
narių ir Independent Associa- 
tion of Chrysler Employees ša* 
lininkų. Unija kaltina, kad 
kompanija remia “nepriklauso
mąją” jos darbininkų sąjun
gų.

Kompanija gi tvirtina, kad 
_ unija sulaužfdši 'sutartį su kom

panija.
Iš priežasties lokauto Ply- 

mouth dirbtuvėse, gali suma
žėti darbai ir kitose Chrysler 
dirbtuvėse, ypač tuose skyriuo
se kur yra' gaminamos dalys 
Plymouth automobiliams.
800,000 geležinkelių darbinin

kų laimėjo pažinią algų. . 
WASHlNGTQNt rugp. 5‘.

^Ginčas tarp geležihkėlfų kom
panijų ir neoperuojančių gele
žinkelių darbininkų liko iš
spręstas palankiai darbinin-

kams, nacionalei taikymo tary
bai nusprendus pakelti tiems 
darbininkams algas po 5c į va
landą.

Pakėlimas algų lies 800,000 
darbininkų, kurie nors dirba 
prie geležinkelių, bet neprisi
deda prie jų operavimo. Tai 
geležinkelių raštinių darbinin
kai, geležinkelių dirbtuvių dar
bininkai ir t.p. šis pakėlimas 
algų didiesiems geležinkeliams 
kainuos į metus apie $98,-000,- 
000. .

Bet geležinkelių kompanijų 
ginčas su operuojančiais gele
žinkelius darbininkais tebesitę
sia.

350,000., garvežių pečkurių, 
inžinierių ir penkių kitų trau
kinių darbininkų brolijų narių 
vakar autorizavo savo brolijas 
paskelbti streiką, jei nebus iš
pildytas jų reikalavimas pakel
ti algas 20 nuoš.

Bet autorizavimas 
dar nereiškia__ __
tikrai paskelbtas, nes pirm pa
skelbiant streiką bus užvesta 
visa eilė derybų. ■

Traukinių darbininkų brolijų 
derybos su geležinkelių kom
panijomis prasidės ateinantį 
trečiadienį Chicagoje.

orizavimas streiko 
a kad streikas bus

Atidėjo svarstymą Laukiama didelio 
algą ir darbo va- mūšio šiaurinėje 

landų biliaus | Chinijojelandų biliaus
WASHINGTON~ugp. 5. —i

Atstovų buto pirmininkus 
Bankhead paskelbė, kad atsto
vų butas nesvarstys minimum 
algų ir maksimum darbo va
landų biliaus prieš ateinantį 
ketvirtadienį, nes pirmiau bus 
stengiamąsi pravesti porą ki
tų svarbių bilių. C ,

Atstovų buto darbo komite
to* priėmė senato priimtąjį dar
bo valandų ir - algų bilių, bet 
pridėjo prie jo Amerikos Dar
bo Federacijos pasiūlytas pa
taisas, kurios betgi yra žalin
gos patiems darbininkams ir 
tik susiaurina valdžios galias 
tvarkyti darbo valandas ir al
gas, ir prižiūrėti laikymąsi 
statytų valandų ii^algų. -

nu-

z LIVINGSTON MANOR, N. 
Y., rugp. 5. — 4 žmonės liko 
užmušti automobiliui susidū
rus su sunkiu pieno troku.
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Chicago, III., Penktadienis, Rugpiučio-August 6 d., 1937

PAGROBIKŲ AUTOMOBILIS — Fordo gamybos 
automobilis, kurį pagrobikai (kūdikio-/‘motina” Lydiu 
Regan ir talkininkai)) naudojo pagrobimui pustrečų 
metų berniuko Donald Horst ,nud 6189 McClellan avė., 
Chicagoje. ' , : > ’

Chinija kariaus > iki 
mirties, sako Chiang 

Kai-shek.

Rusija reikalauja at
šaukimo svetimšalių 

iš Ispanijos
Chinija kariaus, nors ji dar 

nėra tinkamai tam karui pa
siruošusi, sako Chinijos dik
tatorius.

Nesutinką pripažinti sukilėlius 
kariaujančia šalimi iki ne
bus atšaukti visi svetimša
liai.

Lojalistai Teruel 
fronte skaudžiai su

mušė maurus
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Lietuvos Naujienos

SHANGHAI, 
nijos diktatorius 
Chiang Kai-shek šiandie 
Čiai paskelbė: ; -

“Mes kariausime iki 
ties”.

Jis išskrido į Kuling, 
kalbės/, Chinijos

rugp. 5.—Chi- 
maršalas 

rus-

mir-

kur 
svarbiausių 

švietėjų suvažiavime ir pareiš
kė jiems, kad užpulta Chinija 
yra pasiryžusi gintis iki mir* 
ties, nors ji karui su geriau 
apsiginklkViisia Japonija dar 
nėra pasiruošusi.- - •: «

Maršalas Chiang Kai-shek 
prieš išskrendant į Kuling tu
rėjo Nankinge ilgą pasitarimą 
su savo kabineto nariais ir 
Chinijos armijų vadais.

LONDONAS, rugp. 5.—Ne
žiūrint daromo spaudimo, ir 
smerkimų iš Italijos ir Vokie
tijos pusės, Rusija griežtai at
sisako svarstyti pripažinimą 
Ispanijos sukilėlių kariaujan
čia šalimi iki nebus atšaukti 
iš Ispanijos visi svetimšaliai. 
Rusija reikalauja, ne tik vokie
čių ir italų išsinešdinimo, bet 
dagi sugrąžinimo į Morokko 
maurų. ......
... į ■ į . ' ' 1 . '
.f Tai reiškia,-. kad -neutraliteto 
komiteto r derybose įvyko griež
tas užsikirtimai. Nors anglai 
ir franeųzai. .Jr bandą perkal
bėti Rusiją nusileisti, bet' ji 
atkirto, kad-Ji visai nepasitiki 
Vokietijos ir Italijos/prižadu

HENDAYE, Franci joj, rugp. 
5. — Sukilėlių kariuomenė, su
sidedanti daugiausia iš nuož
miųjų maurų, liko išblaškyta 
smarkiame mūšyje durtuvais 
Teruel fronte.

Mūšio laukas liko nuklotas 
maurų lavonais. Užėmę augš- 
tumas lojalistai tuoj aus atsi
gabeno savo artileriją ir pra
dėjo bombarduoti kitas suki
lėlių pozicijas.

Lojalistams teko didelis kie
kis sukilėlių ginklų ir amuni
cijos.

Lojalistų lėktuvai smarkiai 
bombardavo sukilėlių airportus 
prie Soria ir Zaragoza, nes ra
do, kad tuo budu yra lengviau 
naikinti sukilėlių lėktuvus, ne
gu’ mūšiuose ore.

šiaurinėj Ispanijoj, Biskaya 
įlankoj sukilėlių kanuolinis lai
vas Dato paskandinęs nedidelį 
nežinomos valstybes žvejų lai
vą.

Sionistų kongresas 
svarsto Palestinos 

padalinimą

Raudonasis Kryžius 
statys ligoninę

ŠIAULIAI. — Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus atstovai lan
kėsi Šiauliuose, kur apžiurėjo’ 
naujos ligoninės statybos vie
tą. Numatyta ligoninę statyti 
prie apskrities valdybos rūmų.' 
Ligoninę numatyta statyti mo
dernią ir didelę.

Nauja sanatorija 
darbininkų 

vaikams

Nusižudė po trauki 
niu mergaitė

KLAIPĖDA. — Sel^nadienio 
vakare ties Gudų stotimi apie 
20 vai. po greitojo traukinio 
puolė 17 metų Bajėnų kaimo 
ūkininko duktė Galikaitytė, kup
rių traukinys — perpiovė pu
siau. Savižudybės priežastis — 
nelaiminga meilė. Paliktame 
tėveliams laiškelyje nusižudėlė 
prašo nieko nekaltinti.

VILKAVIŠKIS. — Vilkaviš- 
kio apygardos ligonių kasa 
pernai gražiame pušynėlyje nu
sipirktame sklype baigia staty
ti ir įrengti savo narių vai
kams sanatoriją, kurioje galės 
gydytis apie 80 vaikų, šiemet 
į sanatoriją laikinai bus pri
imta apie 40 vaikų, šį šešta
dienį, liepos 17 d.,, nauja sana
torija darbininkų vaikams bus 
atidaryta.

Moters ausyje rado 
musių lizdą

šiomis dieno*-

rugp. 
pasau- 
antrą

Dar 3 komisarai pa 
smerkti mirčiai 

Rusijoje
Trys 
mai- 
mir-

' SHANGHAI,. rugp. 5. — Di
delis mušis, galbūt didžiausias 
visuose Chinijos ir Japonijos 
karuose, vystosi palei Peiping- 
Suiyuan geležinkelį, į šiaurva
karius nuo senosios Chinijos 
sostinės Peiping (Peking).

Po visos paros smarkaus Ja
ponijos didžiųjų lėktuvų bom
bardavimo chiniečių pozicijų, 
Japonijos brigada žygiuoja pa
lei Sha upę, pasiruošusi pulti 
•Chinijos kariuomenę, vadovau
jamą gen. Tang En-po. Tai ka
riuomenei pagelbon per bombų 
lietų atėjo chiniečių kariuome
nė iš Kalgan.

Peiping jau girdimi artileri
jos šūviai, kas rodytų, kad ar
tilerijos mušis jau prasidėjo.

Chiniečių pozicijos yra nepa
prastai stiprios ir nemanoma, 
įcad japonai drys daryti tiesio
gines atakas, bet spėjama, kad 
įię pasitenkins didžiųjų kanuo- 
Jių^ ir lėktuvų bombardavi- 
mais.KANSAS CITY, Mo„ rugp. 

5. — Čia sustreikavo 11 kapi
nių duobkasiai ir kiti kapiniu 
darbininkai, dėlei ko, turėjo 
apsistoti ir laidojimas mirusių-

Japonai sumušė 
amerikietį

Japonija irgi ruošiasi dideliam atšaukti savo kareivius iš- .Is
panijos, jei tik sukilėliai bus 
pripažinti kariauj ančia šalimi. 
Pasak rusų, tokis prižadas nie
ko nereiškia, nes laimėjimus 
pripažinimą, Vokietijai ir Ita
lijai bus lengva rasti priežas
čių nepildyti savo prižado, kaip 
jos tą yra padariusios jau- dau
gelį kartų. < \

karui.
Tuo pačiu laiku' Japonijos 

karo ministeris pareiškė, kad 
jis yra prisiruošęs stvertis to
limesnių “baudžiamųjų prie
monių” prieš Chiniją. Jis taip
jau įspėjo Japonijos seimą bū
ti pasiruošusiam laikyti nepa
prastus posėdžius, nes greitu 
laiku reikės paskirti dar dau
giau pinigų vedimui karo su 
Chinija.

PEIPING, rugp. 5. —■ Japo
nijos kareiviai suniušė ameri
kietį žurnalistą Sheridan Fah- 
nesstock ir apstumdė Mrs. Joy 
Laęks, Associated Press foto
grafę, kada jįe bandė nufoto-

Chicagai ir apielinkei fede- grafyoti maršutojančius Japo- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:/

Giedra; biskį karščiau.

nijos kareivius.
Kitoj pusėj gatvės, prie Ita

lijos ambasados stovėjo yokie- 
Vakar 2 vai. po pįet tempe- Čių ir italų fotografai. Japonai 

bandė ir juos pulti, bet atbėgęratųra Chicagoje bųvo?85°: X J
Saulė teka 5:48, leidžiasi Italijos kareiviai japonus’ nu- 

,8;04.f. varė.

Gelbėdamas .vaikus 
davėsi sukandžioti 

gyvatei
HARTFORD, Conn., rugp. 5. 

— Gordon Eager, 39 m., ku
ris išėjus biologijos mokytojui 
kurčiųjų ir nebylių mokykloje, 
prižiūrėjo gyvates, buvo tris 
sykius įkąstas nuodingos cop- 
perhead gyvatės vien dėlto, 
kad išgelbėti vaikus. Jam va
lant gyvačių narvą prie jo sto
vėjo trys vaikai. Viena išimta 

’iš narvo gyvatė įleido savo 
dantis į jo ranką. Jis galėjo 
gyvatę nusviesti, bet bijojosi, 
kad palaida gyvatė įkąs vai
kus. Bet jis vistiek veikiausia 
pasveiks.

Naciai net ir vaikus 
mokins neapkęsti 

žydus

ZURICH, Šveicarijoj, 
5. — Čia laikomas viso 
lio žydų Sionistų jau 
dieną ^yvąi svarsto Anglijos
pasiūlymą padalinti. Palestiną 
į žydų ir - arabų • ^valstybes., ,

Kv/omet daugelis žydų griež
tai priešinasi tokiam Anglijos 
pasiūlymui, tai kiti nors An
glijos pasiūlymui ir nepritaria, 
bet visgi sutinka užvesti su 
Anglija tuo klausimu derybas 
ir pasiūlytą padalinimo projek
tą kiek pataisyti.

Pašalintas dar vie
nas Rusijos “repub- 

likos” vadas
Ko-MASKVA, rugp. 5.

munistųz partijos ir valdžios 
įstaigų valymas nuo visokių 
“priešų” pasiekė dar vieną rfu- 

“republiką” — Tažiki-
BERLYNAS, rugp. 5. — Na.

ejams pradėjus “valyti” dailę, I sijos
pirmas liko pašąlintas iš vie- staną. t
tos Berlyno dailės galerijos Gautais iš ten laikraščiais, 
direktorius Dr. Hanfstengl, Tažikistano respublikos prezi- 
vienas žymiausių dailės žinovų dentas čirinčo šotemor ir dau- 
Vokįetijoje. gelis kitų augštų respublikos
r-■ '•/■■■■■ .. . i., / — vyriausybės narių liko pašalin-

. '../j. ''' ' " ti iš vietų.
; Bet Maskvos laikraščiai tyli

I apie einančia Tižikistane “čist- 
K”

BERLYNAS, rugp. 5. —- Ko
voje prieš žydus naciai tiek 
toli 
kus mcrtdns neapkęsti žydus 
Tuo tikslu visose

nuėjo, kad dabar jr vai-

tikslu visose mokyklose 
bus įvestos specialės pamokos 
skiepyti juose neapykantą prieš 
žydus.

Susirūpinę evakavi- 
mu amerikiečių 

iš Chinijos

MASKVA, rugp. 5. — 
viršininkai Novorossisko t 
sto trusto liko pasmerkti 
čiai, o penki kiti viršininkai!
nuteisti vieniems metams ka
lėj iman ■ už, kaip valdžia įriti
no, “bandymą suardyti darbi
ninkų marketus”.

.! . .«• ... •’ ■ >. • '■ ■' r

Jie ypač buvo kaltinami už! 
leidimą parduoti sugedusias, 
dešras, nuto kurių apsinuodijo 
120 žmonių.

KAUNAS.
mis iš provincijos į vieną Kau
no miesto ligoninę atvyko mo
teris, kuri nusiskundė ausies 
skaudėjimu. Prieš kurį laiką 
ta moteris ausyje pajutusi kaž
kokį keistą šlamesį , ir niežejį- 
mą. Moteris su smailu meta
liniu daiktu /iš ausies iškrap
štė vieną vikšrą. Kadangi uži
mąs ausyje vis didėjo, tai mo
teris ryžosi atvykti į ligoninę. 
Gydytojai, apžiūrėję pacientę, 
iš jos ausies išėmė dar dau
giau vikšrų. Tūtojau į ligoninę 
buvo iškviestas Vytauto Did
žiojo universitetų vabzdžių ži- 
riftVas, kuris atvykęs apžiurė
jo išimtus iš ausies vikšrus. 
[Gydytojų teigimu, toksai atsi
tikimas medicinos pasaulyje 
yra palyginti labai retas.

PRADĖS SUPIRKINĖTI
VIŠČIUKUS

Laukia motinos mir 
ties išgelbėjimui 

kūdikio
PHILADELPHIA, Pa., rugp. 

5. — Gydytojai generalinėj li
goninėj laukia mirties Mrs. 
Mary Boccawsini, 27 m., 
tuoj auš jai mirus padaryti 
zarinę operaciją ir išgelbėti 
kūdikį, kurio ji laukiasi.

Jos vyras 
motina turi 
miršta kartu 
Bet teismas
kūdikis vistiek turi būti išgel
bėtas.

kad 
ce- 
jos

pareiškė, kad 
mirti, tai tegul 
su ja ir kūdikis.

nusprendė, kad

jei

. KAUNAS. — “Maistas” nuo 
rugpiučio pradžios jau ruošia
si pradėti supirkinėti viščiu
kus. Supirkinės Kauno “Mai
sto” fabrikas ir supirkimo 
punktai. Raseiniuose, Kėdai
niuose, Alytuje, šakiuose, Sim
ne, Marijampolėje, Pilviškiuo
se, Ukmergėje, Ariogaloje, Žiež
mariuose, Vilkaviškyje, Prie
nuose. •

MODERNI DŽIOVININKŲ 
SANATORIJA

SHANGHAI, rugp. 5.—Jungt. 
Valstijų konsulai visoje Chini
joje organizuoja amerikiečiui, 
paruošimui jų evakavimo. O 
amerikiečių Chinijoje gal yra 
apie desetkas tūkstančių. Ypač 
daug yra misionierių, kurie už
laikė mokyklas ir kitokias lab
darybės įstaigas. Japonams už
ėmus šiaurinę Chiniją veiki- 

J mas tokių amerikiečių įstaigų, 
į kurias yra sudėti milionai 
dol., pasidarys negalimas.

Uždraudė “vokiečiui 
dieną” Kenoshoj

KENOSHA, Wis., rugp. 5.— 
Miesto taryba kaip vienu bal-' 
su* nutarė atimti leidimą Vplks- 
bundui ruošti “vokiečių dieną” 
miesto parke šį sekmadienį.

Paaiškėjo, kad organizacija 
yra grynai naciška ir todėl jos 
parengimas butų ' buvęs prie
šingas Amerikos demčkratiniai 
dvasiai. Bet tos “vokiečių dįe- 
nos” rengimą protestavo 
vokiečiai ir darbininkų 
nizacijos.

Dr. 
tre- 
val-

JURBARKAS. — Med. 
Perevičiaus rūpesčiu prieš 
jus, metus pastatyti nauji 
stybinėi džiovininkų sanatorijai
pastatai, z patalpos ir įvairus 
įrengimai. Sanatorija moder
niai įrengta. Dabar gydosi 95 
žmonės, net iš Klaipėdos kra
što ir miesto, daugumas mote
rų.

patys 
orga-

•PAGROBTOJI — Eliza 
beth Anderson, pustrečių 
metų mergaitė, kurią tėvas *1 
Harry “pagrobė” nuo moti
nos iš San Luis Obispo, Ca- 
lifornia, ir parsivežė»į,Wa- > . . j . , .. . .
sliingtoną, D. C. Policija ten ,suĮeista _'ku!“ 
tėvą suėmė už “žmogyagys- Ir""”'""' "

Acme Photo supurtė visą apielinkę.
z C ’ ■ ' . ’ • ' < L • '/C. /i ' * ■ ' . •- - i i ■ ' L v •
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PATTERSON, N. J., rugp. 
5. — Mažiausia vienas žmogus 
liko užmuštas ir apie 40 žmo-

sugriovė stabdžių dirbtuvę ir
tę.”

’ j' u, ’ii.'Z /

----------- :------------
SAN ŲUENTIN, Cal., 

5. — Tom Mooney, kuris jau 
virš 20 metų nekaltai sėdi ka
lėjime, sunkiai susirgo pūslės 
įdegimu ir jo padėtis yra rim
ta. Jis dabar yra 54 m. am
žiaus.

rugp.

NASHVILLE, Tenn., rugp.j 
5. —r Mrs. Ruth Schnąke, 42 
m., prisipažino nušovusi savo 
vyrą Ray, 43 m. Tada ji kero- 
sinu 
gė. 

. *. < *

sulaistė namą ir jį pade-

LIEPOS IR
RUGPJŪČIO
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ 
R AŠTIN E 
BUS UŽDARYTA.

Pradedant su LIEPOS 4 
diena ir baigiant RUGPIU- 
ČIO 31 diena Naujienų 
RaštinS bus sekmadieniais 
UŽDARYTA.

0 '

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

TELEFONAS CANAL 8500

• / '
NAUJIENŲ

ADMINISTRACIJA.
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Iš Marųuette Parko 
Liet. Amerikos Pilie
čių Kliubo veiklos
Reikalauja iš miesto valdžios 

gatves laiku apšvarinti; ren
gia masinį susirinkimą Civic 
Opera House.

MARQUETTE PARK.— Sek
madienį, liepos 25 d. vietos pa
rapijos salėje įvyko Marųuette 
Parko Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubo mėnesinis susirinki
mas.

Nors dabar yra vasaros va- 
kacijų sezonas, bet kliubas ir 
jo darbšti valdyba neturi kada 
vakacijomis susirūpinti, šiuo 
sykiu įstojo dar vienas naujas 
narys.

švarumo klausimu
Sekančiu dienotvarkės punk

tu buvo gatvių švaros klausi
mas. Nutarta reikalauti 13-to 
wardo valdybos laiku išmatų 
valymo ir neapgyventų šaligat
vių žolės nupiovimo.

Kitu dienotvarkės punktu bu
vo raportas iš apskričio Civic 
Council. Pranešimą padarė at
stovai p. A. J. Malinskas ir J. 
Simans. Svarbiausiu raporto 
punktu buvo aukštų taksų klau
simas.

Patarta taksų pirmą dalį su
mokėti, kad išvengti bausmės, 
o su antra dalimi paduoti ir 
protestus.
Svarstys budus kaip kovoti su 

aukštais mokesčiais
Cook County Civic Council 

rengia masinį susirinkimą Civįc 
Opera House. Susirinkimo laiką 
praneš vėliau. Dedama visos 
pastangos, kad tame susirinki
me dalyvautų kuodaugiausiai 
mokesčių mokėtojų, nes bus 
svarstomi budai kaip kovoti su 
aukštais nekilnojamo turto mo
kesčiais. * •'
Dalyvaus naujo tilto atidarymo 

iškilmėse
Perskaityta V. Dirgelio pa

kvietimas į Pietvakarinės Tran- 
sportacijos Komisijos tilto ati
darymo iškilmes, kurios įvyks 
rugsėjo mėnesy sąryšy su nau
jo tilto atidarymu prie Kedzie 
ir 75-tos gatvių. Kvietimas pri
imtas. Valdyba įgaliota iškilmė
se dalyvauti.
Rūpinasi kito tilto pastatymu

Susirinkimas įgaliojo valdybą 
kreiptis į atatinkamas įstaigas 
kito kryžkelio pavojaus pašali
nimo reikalu, būtent, prie 75-os 
g. ir Southwest highway. Tai 
daroma gyvybės apsaugos tiks
lu, kad išvengti automobilių ne
laimingų įvykių. Valdyba įga
liota prašyti gelžkelio arba vieš
kelio 1 iškėlimo. i ;

Be to, nutarta reikalauti ir 
gyventojų ramybę ardančio 
traukinių švilpimo pašalinimo.

F. A-nis, kliudo koresp.

Marųuette Parko 
pramogos

Bus krutamieji paveikslai 
dykai.

Per šį mėnesį Marąuette 
parkose bus visa eilė pramo
gų. Šįvakar, 7:30 vai. parkų 
namuose bus krutamieji pa
veikslai. Kviečia publiką atsi
lankyti. Įžanga dykai.'

Gi šio mėn.. 12 d. įvyks tau
tinių grupių šokių šventė. Da
lyvauja lietukai, vengrai, mek- 
sikonai, rusai, lenkai, graikai, 
ispanai ir čekai. Beto, šįvakar 
prasideda ir stalo teniso žai
dimai. Priima vaikučiui ir mer
gaites iki 21 metų amžiaus. 
Bengia turnamentą. Suintere
suotieji kreipkitės į Mr. Mar- 
by parkų namuose.

Kumščiavimosi turnamentas 
įvyks nigs. 22, 23, ir 24' dd. 
Norintieji dalyvauti, arba pra
silavinti, kreipkitės į instruk
torių John Koenar. S*

Remkit Savo 
Kaimyną

‘ Paskiras savininkas grosernės 
j ūsų apylinkėje yra jųsų kai
mynas. Jis asmeniškai ir jo biz
nis yra turtaą kaimynystei. 
Dažnai mes priimam tai kaipo 
faktą, visai negalvodami apie 
patamvimus, kuriuog jis teikia, 
nė apie jį pat‘į, kaipo gerą musų 
kaimyną.

Bet pažiūrėkim, pavyzdžiui, 
ką Midwest Store savininkas 
veikia. Visųpirma, jis valdo sa
vo biznį ir < 
trobesį, kuriamo jq krautuvė 
randasi. Jis moka taksus ir laj
inius, t. y, pinigus* kuriuos 
miestas suvartoja musų visų 
gerovei. Kadangi jis randasi jū
sų apylinkėj, tai yra užiptere- 
suotas jos augimu ir gerove. 
Todėl jus pastebėsit, kad jis do
misi visais dalykais, kurie tai
koma padaryti apylinkę geres
ne vieta gyventi.

Kaipo kaimynas^ 
kės M i d w ėst Stori 
yra užinteresUotas jūsų bažny
čia, j tisų draugijomis, jūsų mo
kyklomis ir kitokia visuomenės 
veikla. Jūsų interesai yra taipgi 
jo interesai, ir jus pastebėsit jį 
pirmą pašvenčiant laiką, energi
ją ir pinigus kiekvienam dar
bui, kuriuo apylinkė yra susi
domėjusi.

Kadangi jis yra geras pilietis 
ir geras kaimynas, tai užsitar
nauja paramos kiekvienos toj 
apylinkėj šeimynos. Ir kadangi 
tas grogerninkas operuoja Mid- 
west Store, tai galit būt tikri, 
kad biznio atžvilgiu jis visuo
met yra gatavas suteikti jums 
geriausią patarnavimą, t. y. 
aukštos rųšies tavorą už že
miausias galimas kainas.

NAUJIENOS, Chicągo, III.
Jūsų apylinke Midwest Sto

re savininkas yra vienas iš 350 
groserninkų, kurie • eudaro ir 
valdo kooperatinę organizaciją, 
Jie operuoja savas včrauzes'pri
pildytas nulžipišku Riekiu įvai
riausių tavorų, Jie perka patyš 
tavoms pi|nąis vagonais tiekiai 
iš fabrikantų ir gamintojų.

/ 1 ■

Išpardavimas ir žemos kainos 
pas Midwest Stores, kaip kad 
skelbiama šio dienraščio , šian
dieninėj laidoj, yra pavyzdis 
gerų tavorų ir ekonomiškų kai
nų galimų visuomet rasti šiose 
krautuvėse. Tad, kodėl pirkti

daugumoj atvejų kitur, kuomęt čia pat,, savo apie- 
lįnkėj, turi Midwest Store —- 
vieną iš daugelio, kurie visi 
bendrai sudaro tos rųšies 
džiausią maisto bizn| visoj 
ly.

di-
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I jūsų apylin- 
e savininkas

Aukštesniose mo 
kyklose norima 
įvesti prieš 
prasikaltimo 
pamokas
Mokslas bus einamas trečiais 

ir ketvirtais metais.

Praeitą mėnesį Grand Jury 
paskatintas, mokyklų viršinin
kas jau daro žygius įvesti į 
aukštesnes mokyklas prieš pra
sikaltimo pamokas, Norima tas 
mokslas aiškinti tik trečiaisiais 
ir ketvirtaisiais mokslo metais. 
To mokslo, arba kriminalogijos 
dėstymą, norima jau pradėti 
su sekančiųjų mokslo metų, 
pradžia, Kriminologus parįnks 
vyriausias kriminalio teismo 
teisėjas Michael L. McKinlay.

Specialis Išpardavimas!
i PĖTNYČIOJ IR SUĘATOJ, RUGPltlčIO' ;’6 u

GERAS MAISTAS — ŽEMOS KAINOS

PUIKIOS RINKTINĖS U, S. 1
BULVES PEKAS 27c 

—■■■  ■■.;■■ ■ .j ■ . iii 

“Midwest” TOMATO CATSUP dideles bonkos 130
. ■» I. ■■■ |»I II   III I .T, UI1 y ■■■■■■    

<‘O. R. B.’ PUIKIAUSIAS IMPORTUOTAS
LUNCHEON MEAT .......
ANKSTYVI BIRŽELIO ŽIRNIAI No, 2 kepai 2 už 191
HOME-MADE STYtE
POTATO SALAD
“Tastewerr ŠPINĄKĄI . ........ . No. 2 kenąi JĮ už 19c
‘JUSTICE” PUIKIAUSIAS KOKYBĖS

RAUG. KOPŪSTAI Kenai

sv. 33c

.. sv. 19c

2 llž 19c
“Justice” RED KIDNEY BEANS Na. 2 ken, JB už 190
“Libby’s” DEEP BR0WN BEANS ... ....... ...  ... „ , . ,i
“Springtime” TOMATO JUICE 19 unc. ken. 2 už
“ANNIVERSARY SALE”
CRACKER JACK ....

■ SP1CED RAISIN COOKTES <
TOMATeS “Farmląiul”
* '.L.'J” l'VI- » 11 *■■■■7 ■m.. ■ ■ 1 ■■ ■ ■■■ ■ '■■»■'. * -n ■

“PRESTO”

MASON BŽIABAI =“
BOILED HAM ,DAVIES
“CERTO” PRĖZTžRVAVIMUI

2 ’kenai 19£

. 3 pak. 10c
. : i 2^^ - 

.. 2% Lenai jįf

Tuz. 79^
Tuz. 69^

% SVARO 25c
21c

'‘PAROV/AN
“PABSTETT” CHEESE FOOD ....................  pak. 16^
“LINCO” Wa«h KVORTINė BONKA HŪir UALY VV <tbll plus Bonkos Depozitas_________ I
“GUEST IVORY” MUILAS . /3 už 14ę 
“LUX” VEIDO MUILAS ■ ■ ■■ ■■. 3 už. 19c 
“LUX” FLAKES maži 9c • dideli pak. 21c » I '     " ■""■    I l » I ' r———— H ,.l .1,^ l Į.I'IĮ.
DYKAI! DIDELIS PEILIS SU
<Cjrp a t CORN STARCH ABU 4 Q m

ql0SS STĄRCH) UŽ “

• f svaro pakelis 100

ilAifflfJD Klauskit apie naują $1,000 į dieną konkursą
UXyOOI ? maži pąk. 17^- Didelis pak. 210

J!1!11.”

3 sv,“SPRY” ^otiŠG. K-iZlc 1^159c
..................... ............ .......................... .......................................... ............•—

100 DOLERIŲ DYKAI KAS SAVAITĘ 
TIK TAUPYKIT MUSŲ KUPONUS!

NES PIGIAUPIRK NUO

MIDWESTfflSTQRES
'f:

D. Kuraičio Dovana-$22O
P-as Doininikas Kukutis, Mildą Auto Sales savininkas, da- 

kartiniu laiku drauge sti žmona važinėjasi po Kanadą. Tačiau 
‘‘Naujienų” iy lįaujįėnięčių , jis ir ten neužmiršta. Vakar iš jo 
buvo gauita tokio turinio telegrama:
“GAILA, KAD NEGALĖSIU 
BŪTI NAUJIENŲ fIOIKE, 
TAČIAU NORIU PRISIDĖTI 
PRIĘ JO PASISUKIMO. TAD
PRIIMKITE MANO DOVANA 
-r- TOO NUOLAIDOS ANT 
NAUJO PONTIĄC AUTOMO
BILIO W MANO SANDĖLIO 
MILDA AUTO SALĖS.

DOMINIKAS KURAITIS.”
Ta itelegrama ' buvo pasiųsta 

iš Sault St, Mam (929 mylios 
nuo Winnipego). Ji reiškia štai 
ką; kas iš Naujienų pikniko 
dalyvių bus giliukingas ir gaus 
tą p. D. Kuraičio- dovaną, tai
galės įsigyti šauniausi 1937 metų medelio 8 .ciiipderių (con- 
vertable sedan) Pęritiac automobiliu $220.00 pigiau nekaip jis 
parsiduoda, jęi pats laimėtojas dovaha nenorės pasinaudoti, tai 
galės kietam (kas nori automoMliii|įpirkti) tą gautą nuolaidą 
pervesti,

Pagaliau, jei norės mažesnį Pontiac įsigyti, tai ir tuo at
veju gaus $175 nuolaidos, -

Oficiališką laišką su dovana įteiks John Banky ir Frank 
Bulaw. Bulaw yra Milda Auto Sales įstaigos automobilių par
davėjas. ; j

tai bus p. D. Kuraičio dovana

' 11 'i—- -m . *|i i r . . f    

Phone CANAL 612?

k-

Smilmgiene
Vakar Little Compapy of 

Mary ligoninėj po ilgos ir sun
kios ligos mirė Petronėle Smi- 
lingienė, seniaUs gyvenusi Ro- 
selande, bet per pastaruosius 
kelis metus gyveno 
woode.

Velionė buvo plačiai 
Roselande, kur ir dabar 
jos sesuo Felicija Bruškaitė- 
Varekojienė su šeimyna. Ten 
gyveno ir kita jos sesuo Stefa
nija Paukštiene, kuri dabąr gy
vena West Frankfort,’ III.

Paliko nubudusius vyrą Jur
gį Smilingį, sūnų Praną Kručą, 
dukterį Lucia Moss, marčią, 
žentą, anukus, seseris ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas yra Lain 
koplyčioj, 316 W, 63rd St. Lai
dotuvės bus šeštadieny, 1 vai. 
iš koplyčios į Tautiškas kapi
nes,

Engle-

žinoma 
gyvena

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos; nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomlš Ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6681 So. Califomia Avenpe 

Telefonas Repubiic 7868
* . 1,1 » 1 ‘t* ■ . »' ■ v

Ofiso Te), Boulevard 5913 

DR. BERTASH 
756 West 35th St.

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

Nedčllomig pagal sutartį
Rez. 4010 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tol. Kenvood 5107

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Reaidepce Tel. BEVERlY 8214, 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTH CLARE^ONT AVĖ. 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutartį.

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

ROSELAND—CHLCAGO, ILL. 
Tel. PULLMAN 1198-8277

t

•T

PRADEDANT ŠIANDIEN

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
' . , i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
■ ■■■ H ■■ M 1 'John F. Eudeikis

'■ ■ i < ................................ I

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAJDOJIMO IŠTAIGA

AMBŪLANeE-
1 ;.'" DIENA IR NAKTi;''”j*Jli ,1 : 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 Šo. Hermitage Avė.
4447, ..^oųth Fairfield Avenue

Tel LAFAYETTE 0727

1 * koplyčios visose
JL—Chicagos dalyse

-M—iiii..i....iri'11".1.....................  —.. .......... . .................................... ' ■ ■

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

. P. ŠALTIMIERAS.

"—r----- r-7--- (

Laidotimiųi Direktoriai
NARIAI

Chicagos, j
Cicero j 

Lietuvių I 
Laidotuvių V 
Direktorių ’ 
Asociacijos

i .
Ambulance

> Patarnavi- 
k mas Dieną
I ir Naktį

V TURIME 
F KOPLYČIAS 
/ VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PUŠKINO
“DUBROVSKY”

Taipjau U. S. S. R. Žinios 
EKRANE

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswidk 0597

66 East Van Bjiren

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

Tel. Repubiic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7„40
(Screened) .................. tanas
SMULKESNĖS * $7.15 

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

Victor Bagdonas
2 Ofisai

fpmičius. pianus irParkraustom 
visokius rakandus bei Storus 

arti ar toli.
6921 SOUTH 
WESTERN AVĖ. 
Hemlock 5040

3406 SOUTH I 
HALSTED ST.

Yards 3408
T

ADVOKATAI

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Boulevard 2800 

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

Telephone; Repubiic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

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 
Namų Tel.: Prospect 1930

■ ‘ Phone Boulevard 7042

'“'‘“•••DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti' 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 yakaro 

Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lįetuyiai. Daldairai^^

Doctor Manikas 
PHYSICIAN-SURGEON 

4070 Archer Avenue 
Tel. Viginia 1116 

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

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

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CH1CAGO, ILL.

KITATAUČIAI

i- *

i J

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir ąĮfušeris. • ••

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

Room 1230
Ofiso Tel. CENTRAL 1824

Namų Tel.—Hyde Park 3395

■V
Wli">|>"BWl".U!>,‘-I ■ " U'1 ll.l"iįr  II —r.—

S. P. MAŽEIKA . ■
3319 Lituanica. Avenue j Phone Yards 1138
Iiiįi.iį iiii, m Įl nj iiii ,«i-'|i;» i ; ‘ : ~ ' — 

W"W.

■ly . . ........... y......... . .......... i .... ................               . ...................

J. LIULEVICIUS
4348 So, Chlifornią Avenue Phone Lafayette 3572 

.."i.i1.1 1    ii ' ui v, n ■ ■ i i i   11 i, r. ■    

A. MASALSKIS
3307 Lituąnica Avenue Phone Boulevard 4139

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

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

, ■ L H J ■■■■■■■.■ u .<■■■■■ y■R.0I>įW...į..-----------------------*------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

1646 ,West 46lh Street
' Il*a."l.*i.'!ll.1, I

■■■O-i nu .............................. . ..... , .. i .......................... i i

I. J. ZOLP Phone Boul. 5263
Phone Boulevard 5566

.......... ... u.-.’ . u. .-v

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

AKIŲ SPECIALISTAI 
DR. G. SERNER 

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
. Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dįrbtuv-ė 
75« Węst 35th St. 

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

Nedaliomis pagal sutartį.
yry

8

EZERSKIS IR SŪNŪS.
10734 S. Michigan Avė. Tel. Pųllman 5703
I,|».'-.|,.| I,.!!.,','..-.r. ™-T—• I .I—.....n....—.I,,,, ,          

LACHAWICZ IR SŲNŲS
$314 West; 23rd Plaęe Phone Cantfl 2515
SKYRIUS: 42-4,4 Eą^t 108th Street Tel. Pulįman 1270

'■ W|įl ' r' i'l ''i’ '■' v < ‘ L 1 ' i ............ . ; '■ . 1 y

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
004 Sq. Westėrn Avė- Phone Virginia 0883

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA
.. DENTISTAS

6558 So. Western Avė.
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
g-ros lubos <

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 va L 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 12
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880
—i     ' 'X"--.......i. i į..

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valąnubs;
Nuo 10 iki 12 (įieną, 2 iki 3 po pietų 
7 iki 8 vai. Nėd81. nuo 10 iki 12

Re?. Telpnhonp PįLAZA 2400

Gar ginkitės Naujienose
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Kviečia i Naujienų 
Pikniką

Vieta piknikui tarp kalnelių ir lapuotų 
ąžuolėlių

Sekmadienį, rugpiučio 8 d. 
įvyks Sunset Parkuose did
žiausio lietuviško dienraščio 
Naujienų piknikas. Vieta ran
dasi prie 135 ir Archer ave- 
nue. Pakvietimus ir tikietus 
jau gavome. Tad ačiū Naujie
noms už tai ir progą jų ren
giamam piknike idalyvauti. „
Naujienų piknikai visuomet 

gražus.
Mes žinome, kad Naujienų 

piknikai yra visuomet gražus, 
—į juos visuomet suvažiuoja 
gražios lietuviškos publikos. 
Tai suteikia mums ypatingai 
gerą progą su viens kitu suei- 
ei ir pasikalbėti, naujas pažin
tis užmegsti ir senas atnaujin
ti. O, juk, tai ir yra didžiau
sias žmogaus siekis.

Graži yra ir pikniko vieta. 
Tas, nėra abejonės, daug 
žmonių sutrauks ir, todėl, rei
kia manyti, kad šis piknikas 
bus vienu iš didžiausių lie
tuviškų piknikų. Na gi, ir kur 
čia žmogus nenorėsi tokios 
vietos aplankyti: linksmi, 
smagi, tarp kalnelių ’ ir la
puotų ąžuolėlių. Tikrai kaip

toje lietuviškoje dainoje — 
Vilniaus kalneliuose.

Ypatingai kviečiame Šiuos 
savo draugus.

Pasitikėdami Naujienų re
dakcijos įduosnumu, prašome 
leisti per laikraštį pasikviesti 
šiuos savo draugus: Joną ir 
Rozaliją Glebus, paskui, Juo
zą ir Oną Glebus, seną naujie- 
nįetį F. Wasiliauską, Antaną 
Wasiliauską, pp. Zaleckius iš 
Racine, Wis., pp. Untulius iš 

i Kenosha, Wis., iš Laporte, 
Ind. pp. Petrą ir Adolphiną 
Drukten, ir sūnų Viktorą su 
žmona. Atvykite visi su 
mynomis. Juk čia kai tik 
riausia proga su Chicagos 
tuviais susipažinti.

Kviečiu ir M. šeštoką
Melrose Parko, Antaną Vitkų, 
Joe Dargį iš Bellwood, Aleksą 
Bertulį, Miką Urboną iš May- 
wood, 5. Umbrusą, D. Rimšą, 
S. Pošką, A. StajaviUą, Aleksą 
Makavecką ir Charlį Knislį. 
Netikite namie nie vienas. 
Lauksime Sunset Parkuose.

M. ir J. Karčąuskas.

šei- 
ge- 
lie-

iš

Tiek miesto valdžios 
surinkta už 
automobilius

1936
Sausio

1936

(7 mėn.) $4,487,978.20
1 iki gruodžio 31
(12 mėn.) $4,600,006.20

—S.

m. iki

leidimų 
numeriai 
„*,3,212 
...... 281 
.... 1,069

Ciceriečiai labai 
užimti
— visi rengiasi į Naujiemj 

pikniką

• Nuo sausio 1, 1937 
liepos 31, 1937 m.
Vežimų 
rųšis»
Vieno arklio jėgos
Dviejų arki, jėgos
Motorcycle .............
Keleiv. auto. 35 h.p.

ar mažiau ............. 472,573
Keleiv. auto daugiau 

negu 35 h. p. . .u.
Auto Delivery Wagon

1 ton. ar mažiau ...
Auto Trailer, 1 ton.

ar mažiau ..............
Auto Truck, daugiau negu

1 ton........................ 25,369
Auto Trailer daugiau negu

1 tono ......
Demonstrators
Transfers

1936 m.
gruodžio 31 (12 mėn. 
py).
Vežimų 
rųšis
Vieno arklio pajėgos
Dviejų arklių pajėgos
Motorcycle .................
Keleiv. auto................
^Celeiv. auto daugiau negu

35 h..p........................  12,707
Auto Delivery Wagon

1 ton. ar mažiau.... ...
Auto Trailer, 1 tono ar 

ar mažiau . . .. ....
Auto Truck, daugiau negu

1 tono.............. ...........  22,704
Auto Trailer, daugiau 

negu 1 tono .. 
Demonstrators .. 
Transfers .....

14,010

33,010

146 
2,087 

29,893 
nuo sausio 1 iki 

laikotar-

CICERO. — Ciceriečiai 
ir visą vasarą nestokavo savo 
apylinkės piknikų ir išvažiavi
mų, vienok, tonežiūrint, sek
madieniui jie visi jau ruošia
si, — rengiasi į Naujienų pik
niką. Dar niekad jie taip ne
buvo susidomėję Naujienų pik
nikais, kaip šiuo, kuris įvyks 
sekmadienį, rugpiučio 8 dieną, 
Sunset Darže.

nors

Leidimų 
numeriai 

2,760 
327 
740 

. 448,820

35,032

143
1,896

26,745
Išviso surinkta

1937 (7 mėn.) $4,981,316.20
Sausio 1 iki liepos 31,

Jei nerandi savųjų. -
Kur tik nepasisuktum, visur 

išgirstum nieką, daugiau, kaip 
tik apie Naujienų pikniką. Iš
rodo, kad visas Cicero mieste
lis į pikniką važiuoja. Todėl, 
jei čikagiečiai ir kitų kolioni- 
jų lietuviai, kurie dėl kokios 
nors priežasties negalite susi
eiti su savaisiais, Ciceroj gy
venančiais, o būtinai norėtu
mėte juos susirasti, tai atvy
kite į Naujienų pikniką, rug- 
piučio 8 d. Jus juos čia tai tik
rai rasite.

Bus ir dovanų.
Negana to, bus linksmybių 

ir dovanų. Galėsite draugiškai 
susieiti, pasikalbėti ir, maga
ryčioms, gal,' ir kokią dovaną 
laimėsite. Na gi, ar tai nema
lonu?

Tad, lig pasimatymo Sunset 
Parkuose, sekmadienį.

Cicerietis.

GARSUS jai a f
RED CROSS ji .95
ČEVERYKAI U Buvo

MOTERIMS iT 6.50
IŠPARDAVIME

BOSTON SPECIAL

VYRIŠKI
CALFSKIN

TIKROS ODOS
ČEVERYKAI

.97
Buvo 
4.00

GIMĖ TRAILER Y JE — Mrs, Charles Tharp (lovoje) 
“traileryje” pagimdė dukrelę Wanda Mae, bet tai buvo, 
ilgas ir komplikuotas procesas. Naujagimio motinos 
prižiūrėtoja Stella Waltz (sėdi) pašaukė gydytoją, bet 
tas atsisakė suteikti medikąlę pagalbą’, kadangi Iowa 
valstijos įstatymai draudžia gimdymus “traileriuose”. 
Bet jis išeitį surado. Iš rastų sndaręšę laikiną pamatą, 
daktaras nukėlė “trailerip” kabiną nuo ratų ir uždėjo 
ją ant pamato. Tokiu budu iš “trailerio” pavirto gyve
namasai namas. .. 1. Acme Photo

’34 o-pass. ne luxe 
Sedan ...v.... ........

’36 o-pass. de luxe
Sedan .......................

Iš Lietuvos Jaunimo 
Ratelio veiklos

Naktinis piknikas pavyko

Liepos 31 d. įvyko Lietuvos 
Jaunimo Kultūros Ratelio nak
tinis piknikas. Piknikas bi?vo 
surengtas Spaičio darže — 
Shady Tree Inn.

Pradžia pikniko atrodė ne* 
jauki; diena rusti, apsiniauku
si. Atrodė, kad nieko ir žmo
nių nesusirinks. Bet, kiek vė
liau- dangus pragiedrėjo, pasi
rodė ant 1 dangaus ir mėnulis, 
kartu su juo ėmė rinktis ir 
pikniko svečiai. Daržas, bere- 
giant, pilnas privažiavo. Jau 
buvo susirūpinta su vieta, kur 
galėsime automobilius šutai-

Mokesčių dydis bus 1 centas 
nuo 41 cento

Mokesčių dydis numatoma 
nustatyti nevienodas. Teatrų 
tikietus norima apdėti po vie
ną centą nuo 41 cento tikie- 
to, o didesnius ' tikietus- apdė
ti ir didesniais mokesčiais. Gi 
baseball tikietąi bus apdėti tri
mis nuošimčiais. Tikisi tuo bū
du sukelti apie dū milionu tak
sų. Tad, trūksta dar vieno mi- 
liono, kad padengti minėtų al
gų išlaidas. Todėl, tam truku
mui padengti numatoma pa
kelti laisnių mokesčius.

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

CHRYSLER v ANT OGDEN AVĖ.
FABRIKO DYLERIO

Pertaisyti ir GarantuotiVARTOTI KARAI .
MATYKIT ŠIUOS 

KARUS 
PAS

Chrysler Dyleris 
3910 OGDEN AVĖ., 

ARTI ČRAWFORD

Ply. ’35 5-pass. de luxe $365 
tour. Sedan ............................
Ply. 
toiir.

tour.
Dodge ’3& 5-pass. de luxe 
tounng Sedan ........................
Dodge ’35 5-pass. de luxe 
touring Sedan .;........................
Chevrolet *36 5-pass. de luxe 
tr. Sedan .... ...........................
Chevrolet ’34 '5-pass. de luxe 
tr. Sedan .... ...............................
Ford *36 5-pass. de luxe 
tr. Sedan ................................
De Soto j *36 5-pass. de luxe 
tr. Sedan ...........a............. ............... .

Chrysler ’36 5-pass. de luxe 
tr. Sedan ,r.................. '...........
Chrysler *35 Airflovi^ 6-p. 
de luxe tr« Sedan :........ ..........
Terraplane *36 5-pass. Sėd., 
tr. pilnai įrengtas ................
Hudson ’36 5-pass. Sedan, 
tr. pilnai įrengtas   ........ ...
Vartotas Packard ’37 6-cyl., 5-pass.

de luxe tr. Sedan 835
495
525

Grabam ’35 5-pass. de luxe 
tr. Sedan i.......... ...................
Nash ’36 5-pass. de luxe 
Sedan ,......................................
JŪSŲ KARAS KAIP I^OKĖJIMAS 
BALANSAS 12—24 MĖN. 90 DIE
NŲ GARANT.. 30 DIENŲ VAŽINĖ

JIMO IŠBANDYMAS.
85 KITI BARGENAI TAIP ŽEMAI, 

KAIP $gaOO ĮMOKĖTI

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS 
Joe Swetik White Front Tavernos 

2448 W. 47th Street 
RUGPIUČIO 7 dieną 8 valandą vakare 

užkandžiai ir šokiai veltui. Kviečiu visus savo draugus 
pažystamus atsilankyti ir smagiai laiką praleisti.

JOE SWETIKAS
Gardys

PIKNIKAS! $100.00 PIKNIKAS!
— RENGIA —

Lietuvių Amerikos Biznierių Organizacija

Nedčlio j, Rugpiučio-August 8 d., 1937
D. RYAN’S MIŠKE, 87 St. ir Western Avė

BUS DAUG BRANGIŲ DOVANŲ LAIMĖJIMAM
ANT RANKOS LAIKRODĖLIS VYRUI IR MOTEREI

Taipgi iš Lietuvos prisiųstų brangių dalykų ir iš Bulgarijos 
čia tas viskas bus išdalinta dovanom

Užkviesti du lietuviai teisėjai. Gera muzika. Kviečiam visus dalyvauti
/ KOMITETAS.

Už geriausiai pašoktą polkutę 
davė saldainių.;

- i 12 . < .ę-***‘- c L.s-
Strekambėjo ir lietuviška dai-; 

na. Svečiai linksmus ima suk- 
tutę sukti. Prasidėjo ir šokių 
kontestas. žinoma, kad tik 
įvairiau, kad tik svečiams bu
tų smagiau. Geriausi šokėjai 
gavo, ir dovanų, t.y. geriausiai 
pašokusi polkutę pora buvo 
skaitoma kontestą laimėjusia 
ir už tai, čia į)at, apdovanota 
lietuviškais saldainiais. Kas 
laimėjo kontestą, neteko patir
ti.

Taigi, Lietuvos JauTiimo Kul-. 
turos Ratelio naktinis pikni
kas labai gerai pasisekė.

Sek. Alfredas J. Butkus.

Taxi važinėjimas 5 
centais brangesnis

Yellow ir Chė$l?er taxi ęab 
kompanijoms susitarus su šo
ferių unija, ta^ii važinėjimas 
pabrangintas.., Nuo dabar vie
nas kelionės ž^giįQkąinuos pen
kiais,. centais /^daugiau. Tokiu- 
būdu už pirmą mylios trečda
lį nuo dabar reikes mokėti 20 
centų, paliekantį’--tą^patį kainos 
dydį, koks buvo iki šiol, už li- 

du trečdalius, būtent

Chrysler Dyleris
TAIPGI

FINANCE CO.
3910 Ogden Avenue

kūsiųš 
10c.

Padėka

PATRUKĘ?
Raištys visoms patrūkimo rųšims. 
BODY BRACEŠ, E L A S T I C 
S^OCKUNGS gątawąi padaryti, ar-, 
ba padirbsim. tamprias pančiakas . 
jupų mierai. Mes esam spacialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kitų mokslinių kunui 
prietaisų. Jei turit bet kurią ydą, 
kreipkitės į mus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
gentkartes.

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai.

CHICAGO ORTHOPEDIG CO.
183 W. Lake St. '

Arti prie Wells Street.

JUS TAIP PAT DŽIAUGSITĖS
BŪDAMI MUSŲ SPULKOS NARIAIS

Už praeitų metų indėlius JI /Tž
MUSŲ NARIAI GAVO.................... 7C

Dėl informacijų 
ATVAŽIUOKITE BILE DIENĄ 

arba pašaukite

CANAL 8500
LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND 

SAVINGS ASSOCIATION
(MEMBER FEDERAL HOME LOAN SYSTEM)

1739 So. Halsted Street

Apdėjo mokesčiais 
teatrų ir baseball 
tikietus.
Nauji mokesčiai įsigalės po de

šimts dienų, mayorui pasira
šius; pakels ir laisnių mo
kesčius.

Miesto tarybos finansų ko
mitetas trečiadienį nubalsavo 
apdėti mokesčiais teatrų ir 
baseball tikietus. Naujieji mo
kesčiai eis tai spragai užkiš
ti, kuri susidarė miesto tar
nautojams prieš depresines ąl- 
gas atstačius, o ta spraga, kaip 
matosi, nemenki — tik $3,- 
000,000. Tas nutarimas , įsiga
lioja tik po dešimts dienų, ma
yorui jį pasirašius.

šiuomi reiškiu didelę padėką 
visiems, kurie kuom nors pri
sidėjo prie laidotuvių mano 
sesers, Pranciškos Urbonienės- 
Maskalitfnienės, kuri buvo pa
laidota rugpiučio 2 d. 1937, 
Lietuvių Tautiškose kapinėse. 
Dėkoju grabnešiams, gelių: au
kautojams ir visiems dalyva
vusiems laidotuvėse, nes be jū
sų pagelbos, butų mums sunku 
tą laiką pergyventi.
Agnieška Aleksandra-Ascilienė.

MOTERŲ
SKYRIAUS
APGARSINIMUS

TVARKO

JENNIE ZYMONT
PAŠAUKIT

CANAL 8500

Atsiminkit, kad moterys 
daro visus pirkinius—jos 
ir skaitys jūsų pagarsini
mą.

[ APDRAUDA 
* 

(INSURANCE)

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI:

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

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

Reikalaukite DEGTINES
Tom Tayloi

STRAIGHT
* KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINC

90°

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

2 Metu
senumo

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE

“NAUJIENŲ” PIKNIKAS
RUGPIUČIO 8 D. 1937

SUNSET DARŽE
135th ir Archer Avenue

BOSTON SHOE STORES
Didžiausias Ceverykų Išpardavimas

Mes numažinom kainas toli žemiau jų originales vertės. Absoliučiai Didžiausios Sutaupos, kurias 
mes esam kada siubję publikai, čeverykai vyrams — moterims — vaikams — berniukams — mergai
tėms — Prisipirkit dabar.

3435 SOUTH HALSTED STREET

MOTERIŠKI
BALTI
ČEVERYKAI

2000 PORŲ
IŠPARDAVIME

Boston’s geresnės rųšies
MOTERIŠKI
BALTI

SENIAU PARDAVINfiTI 
Už 5.00
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Metams ..........—..... .............. f§.oo
Pusei metų ...... ———..............
Trims mėnesiams .... .............. $.50
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gąi,rĮuiuwJįw

no, k»dt įiė mątę, kaip V®Rbwi4o atlieka 
kariškus pratimus' ir naciškai saliutuoja vieni Kitus.

Vo]ksbundo atstovai tik teisinosi ir įrodinėjo, kad 
jie esą ištiRimi Amerikos deipokrątiškąi tvarkai,■& visai 
negalvoju apie kokius ten sąmokslus. Girdi, jie tik norį 
susirinkti ir pasilinksminti, kaip pridera vokiečiams 
linksmintis, Kvočiami atstovai pgalpaaind; įĮpg visame 
Ęenoska mi^td Volksbund vos tik dvidešimt aštuonis 
narius tetuki ’

. Volksbund yra pasiryžęs nekreipti dėmesio į pro
testus įr rengti sąvo sąskrydi, dpi miesto leidi
mą atšauks, tai busianti pasamdyta ppivatiška vieta.

^Vokiečiu dienos” Wiscopsjn valstijoje hUVP spreng-. 
tos pernai ir užpernai, ir jog praėjo gana “sklandžiai". 
Vadinasi, be protestų. Bet šiąis metais pažangiosios 
Wisconsin valstijos organizacijoj yrą nusįtartĮsįos už
kirsti kelią naciškai propagandai- ■

Amerikiečio pažintis su 
Lietuvos blusa

/

PenjętącĮienĮs, pįigp. 6, l&B

Kaliniai ir valstybės paslaptys
Prieš kiek laiko Prancūzijoje buvo suimtas vieųaą 

asmuo ir pakaltintas valstybės paslapčių išdavimu ąye- 
timai valstybei. Tardomas tas asmuo prisipažino, jog 
jis iš tiesų už tąm tikrą atlyginimą valstybės paslaptis 
kitai šaliai išdavęs. Paaiškėjo taip pat, kad tas asrįiuo 
visai dar neseniai liko iš kalėjimo paleistas.

Kilo nemažas sąjūdis. Visiems buvo įdomu patirtį, 
kokiu budu tas kalinys galėjo valstybės paslaptis iš
gauti?

Ir štai čia pirmą kartų Prancp^įjpa gyventojai su
žinojo, jog svarbus valstybės dokumentai yra kalinių 
spausdinami. Vadinąs^ ne valstybės spaustuvėje, kurios 
darbininkai yra prisiekę paslapčių neišduoti bet kaįėji- 
muosę. • •1 i • i Į P

Pasirodė, kad sakytas asmuo sėdėjo Meluno , _ 
me iy tan dirbo spaustuvėje, kur buvo spausdinamas 
pranpn^ųrrusų paktas ir kiti svarbus ęĮokUTUentai. Su
prantamas daiktas, kad paskui? j laisvę išėjęs, tas as
muo galėjo lengvai išdaviku tapti,

Amerikoje savo laiku nemažai buvo keliama triukš
mo dėl to, kad kalėjimuose pagaminti dirbiniai yra pi
giomis kainomis įmonėms pardąYįnęjaiph Ypačiai buvo 
kreipiamas dėmesys į tąi, kad kaliniai tuo budu yra ver
čiami konkuruoti su laisvais darbininkais. Tačiau kituo
se kraštuose, kaip matyti, dedasi kur kas blogesni da
lykai. r

o kalėji-

---- --- --------------- ------- -----

Neblogas sumanymas
vis
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“PROFESORIŠKAI”
PARAŠYTA

,4 f

PONAI IR SPORTININKAI

Aukščiausiojo teismo reorganizavimo klausimas 
dėlto nėra visiškai palaidotas: vienokioje ar kitokioje 
formoje jis gali gana trumpoje ateityje ir, vėl iškilti,

Štai senatprįus Minton rengiasi pasiūlyti sumany
mą, kuris, jeigu bųtų priimtas, padarytų didelės įtakoj 
Aukščiausiojo teismo sprendimams, Būtent, jis nori pa
siūlyti, kad Aukščiausias teismas tik dviem trečdaliais 
balsų tegalėtų kongreso priimtus bilius paseklbti nekom 
stitueinįais, “ 1

Nors tas senatoriaus pasiūlymas ir netoli tesiekia, 
bet vis dėlto jis šiek tiek apribotų teismo gąlią*

Geriau, kad butų priimta nors ir tokia reforma, ne-r 
gu visai nieko. . J

Nesportiųmkas ^parbimnkp” 
57 rašo: /

" ‘‘Štai iš Lietuvos atvyko 
Seimo atstovą! įr apRFtįpin- 
kai. Vyko laivu Ule ęlę 
France’. Koks skirtumas) 
Seimo atstovai, ponai Gilvy? 
dis ir Kviklys ir p. Aųgųs- 
taųskas važiavo tųri^įipe 
klasa, q sportiuipkai trečią 
klasa. Traukiniais taip pat 
vąžiąyo skiptiųgosę klasoąe. 
Popai ąt^tpvai sų sportinin
kais sakp, neį nęslmatę ke
lionėje. Tik atvykę į Nęw 
Yorką pasimatė priępĮauko- 
je. Ąpiprikojję ppnąi atstovai 
(taip pat nevažiuoja' kartu su 
spot’tipinkąis. Atstovai va
žiuoją Pullrpan traukiniais, o 
sportininkai turi važiuoti 
autobusais. Sakoma', kad Lie
tuvos valdžia atstovų ir spor- 
tinipkų kelionei paskyrė pet 
50,000 litų: sportininkams 
20,000 litį* o atstovams ąo,- 
000 litų.’^ \
Nesportininkas stebisi dėl to

kio skirtumo I? suko, jog Ame
rikoje tokiais atvejais daugiau 
užuojautos ir pagarbus rodomą 
kaip tįk sportminkams. Stebi
si jis taip pat tuo, kad Bropk- 
Jyno tąptipinkąi irgi Pąrpdę di
delę diskriminaciją: Sęimo ąt- 
stovąms surengė hankl6^ vieš
butyje, o sportininkams visąi 
paprastoje svetainėje tik vakar 
rienėlę. , , . _

Prieš kiek ląiko “Spaudps
' l^rid0 Hnygą vardu 

{‘Biętuyių prptėyiai”. Ęnygps 
ąu|prių^ yyą prpf. J. įilipękąs, 
įpris Vytaųtp Dįdžipją Ūniyer- 
Sltetę dėsto ąpątpipįją.

Kny&ps antraštė ganą pą- 
trąųklį; šiąip ar tąip, p kiek- 
viępąm . j uk įdomu patirtį apie 
Įjetuvįy protėvius. Vadinasi, 
kaip tie protėviai senovėje gy
veno Ir kaip jie atsirado da- 
bartipęję Blriuvoje. Tačiau jei 
kas tikėtųsi visą tai iš tos kny
gos patirti, tai turėtų laba: 
skaudžiai nusivilti.

Tiesa, knyga parašyta Jabai 
^‘moksliškai”* atseit, “prafeso^ 
rišku” tPUU-. Tai tiesiog erudi
cijos (plataus apsiskaitymo) 
demonstrąyjmąs. Kįękyięname 
puslapyje taip ir Įpį-rgą’ citatos, 
ką pąąąkė SąĮler, Ęųnak, J)eni- 
ker Boąs, Paudlęr, Gųępther, 
Weinert j£J!itt įr t. t. ir dar
t K ' '

Kąda perskąįtąį yisą knygų 
nuo pradžios iki gąlp, tąi kyla 
dar didesnis klausimas nei pir
ma: “O Vis dėlto, kąs tie paga
liau lietuvių protėviai buvo?” 
Jokios tikslios išvados ąpip 
“lietuvių protėvius” knygoje 
taip ir nepadarytą.

“Spaudos Bandas” padarė di
delę klaida, išleisdamas į tą lyg 
Ir “mokslišką čąpsujų”.

Tie patys vargai
Anglijos valdžia irgi turi bėdos su sąvo piĮįęčiaiSj 

kprje visokiais hndąis stengiasi išsisukti pųp mokesčių 
nąokėjimo. Ir įdomiausias dalykas yra tas, kad kas. dapg 
pąjąmy turii tąs stengiasi visais budais išleistus įstaty
mus apeiti, kad tik mažiau reikėtų mokesčių valdžįąi 
mokėti. 7

Vadinasi, Anglijoje lyginai tas pąt d^dask kas 
Amerikoje; ir ten ir čią turtingieji bando valdžių ap
sukti. Jie visur vienoki. z

Smerkia nacių simpatizatorius
'"T** ' . "T*

Deutsche Arperiką Volkšbųi)4, nąciąiųs simpatizuo
janti orgaųi^ąpiją, Ritą sekmądiepį yra pasimojusi su
rengti Kenosha, Wis., lyg ir ^vokiečių .dieną”, atseit, 
savo rųšies demojisrtaoįją. Ęeidipią rengti “vokiečių die
ną” Washingtono parke toji organizacija buvo išsirupir 
nųsi iš ąnkstQv . ' <■'.

Bet vįsąi galimąą dąjRtąs, kad ta “vokiečių dieną” 
£ąjį visai ^sėkmingai baigtis. Įvąirips dartiinįpkįškos 
prganiząciįĮos, vokiečių drąųgįjo^ įr pąsRiri dvasininkai 
Rręįpėgj į miesto tarybą, Rąd toji atšauktų leidipią repg-r 
ti demonstraciją Washirjgtono parke.

; Mi^to taryba, suteikė' abiem šalims progos pasiąiš-J 
kinti. Įš opozicijos pusės pasipylė įvairus kaltinimai- 
Būtent, kąd Volksbund yra nariams pąląnki organizaci
ja, kuri skleidžia nacišką propagandą ir kurios galyti- 
pis tikslas yra įsteigti Amerikoje tokią pat tvarką, ko
kia dabar yra Vokietijoje. Kai kurie liudininkai tvįrti-

“KVAILAI kaip trnorąs”

Rusai turi tokį posakį: “Glup 
kak tenor” (kvailas, kaip tenp- 
ras). Žinoma, visiems tenorągps 
to posakio taikyti negaligąa, 
vienok kai kuriais atvejais jis 
labai tinka. Štai neseniai Aųst- 
ralijoje fciįo pųsėtigąs skanda
las, kai Tito Schipą, pasižymė
jęs italų tenpra^, Sįdgęy mjęs- 
te po savo koncerto fąšfstišku 
būdų sąlįųtavp publiką. Jis tąį 
padarė tyčią, nes buvo įspėtas, 
kad Australijoje fašistiškas są- 
Įiutayimas yrą draudžjaigas,

Pernai Schipa koncertą'yQi 
Meksikoje. Ten jo buvo pa
klausta, kaip jis žiuri j faši^-: 
mą. Į tą klausimą jis atsakę 
taip: : ~

bĄš esu artistas. Aš nęsų 
politikas Jr niekuomet nęste 
domėjau politika.”
Bet' štai dabar netikėtai pas 
politika sasįmąįšė sų mę^u.

Tito SĮphlpą per kelis pietus 
yra dainavęs Chicagos Operoje. 
Vę|iaų jįs buvo pakviestas dai- 
nųptį- į Metropolitan Qperą. Pa
sakojama, kad kaitą Londone 
jią padaręs daug nesniagumo 
kogcęrt0; rengėjams- ijalykas 
buvęs inkis: netikėtai kažkur 
dingusį jo įrijaukįritk’i''bezdžįaT. 
nė vardų Toto, Schipa labai su
sijaudinęs ir ’ pareiškęs: “Kaip 
aš galįu dąinuoti be Totų?’’

Tai rodo, jog Schipa savo 
mintimi labai nepasižymį.

JI

1S-

AUDRA( PĘl.1 STATULOS 
—Paryžiaus Parodoje Britų 
pavilįpne stovi didžiulė sįą- 
įųja premjero Nęyille Chaip 
hęrtaih, žvejo rūbuose. Dėl 

„ 0d|j^^ta|ukįs^Aii^ų.o^ Lp^lą- 
nįęri tę 4110 smarkų^ f ginčas, 
tarp admiipštracijos ir 0|JQ- 
zįęijos,; liun «norėįp' žią/i; 
kpdėl ChąinherĮfl'1! yra 4ip'' 
rekliamuojanias. s < ■ ,' 

/ Acme Photo

Tąsąj amerikietįs taip man 
: tlklw$ąi ir vąi^d^al pąsako- 
j o, kad atmdp lyg iš tikrų j ų 
taip yra buvę? 0 gąi tikrai jam 
teko suripaižnti su Lietuvos 
bipaa? ąrba tikriau Rklps, at
naujinti pažintį au ja.

O buvę, sako, šitaip. Žinoma, 
tą pažintį^ įvykn nakties metu,

Glvdir sąkp, aš pzuRi- 
kaimą Ir staiga pajutau, 

kad kas tai skaudžiai man du
ria j pašonę; girdi; kaip šoksiu 
aš iš lovps ir dairausi, kas čia 
dabar tokio įvyko,, Ar užpuoli
mas koksai, ar ką? Žinai, visi 
mario, kad kiekvienas amerikie-* 4
tis tai dolerių maišas... Visaip' 
gali būti 1 j

UgR žiurau, mano lovos ker< 
tėję sėdi ar tupi, o gal ir stovį, 
jau taip tikrai neįžiūrėjau, tik
ra Lietuvos blusa. Ji žiuri į 
mano įr savo ^vyriomis akutė
mis šaiposi.

-rO ką, W užmiršai? Taigi 
aš esu Lietuvos blusa! — nusi
šypsojusi tarė ji man.

—Ei, koki jus amerikiečiai 
dideli lepūnai, tik juokai, štąi 
bakstelėjau į pašonę, o pats taį 
net iš lovos iššokai. Oi, koks'ąį 
lepus tapai. Ką, ar nepažįsti 
manęs ?

—Neatsimenu, — tariau aš 
jai kiek nustebęs ir gal kartų 
nusiminęs. s ,

—Neatsimeni? Matyt, iš ge
ros duonos: ir savo atmintį pra
radai ! 0 prieš tris, dešiifits ko
kis penkis metds ne šitaip net 
šitoje pačioje lovoje aš sveiką 
gnaibiojau, kitą kartą tai net 
ištisai dienai pačio antyje ap
sigyvendavau ir nieko, gražiai! 
sugyvenome!

—Piemenukas tuomet buvai, 
paskui į tą Ameriką išsinešdi
nai ir štąi tik dabar parvykal. 
Taigi, atėjau senas pažintis at- 
gaiviritl’ !1Pdšitąip nusigandai. O 
juk suprask, aš jau $enas gry
bas, dantys atšipo ir jau taip, 
kaip seniau, nebeįkandu! —- 
skundėsi savo likimu Lietuvos 
blusa.

—Sakai, tai toji patį blusa, 
kur šipje lovoje prieš įtrisde- 
šįmts mętų mane kamavai? Tai 
tąip ilgai Lietuvoje išsilaikei?

—O, tai nelengvas buvo gy
venimas. Jei na tasai karas, tai 
dąbąr ųė mano kaųlųkų nesu- 
rąnkiotųm, jau sęnįąi butų kry
želis padėtas!

—JBet vis dėlto tįek metų iš
gyventi !

—Tiek metų, o kiek jau mu- 
sy žųvp I per tipk ipetų nė 
vieno sąvo iš vaikų išauginti 
negąlėjąų, yįsųs netikėtą mirtis 
ištiko, — atsidususi tarė, blu
sa.

—Pati išgyvenai tiek metų, o 
jau savo vaikų neįšauginai, 
prasta rpptįną. y .
—§akytųm prastą moti

na! Visus mokinau, kaip galė
jau, ir, sakysiu, karo metu vi
sai bųvąu gąrai įpikųrųsi. Iš 
pradžių Piąiriųąasį pas rusus 
čią į Lietuvą ątęjyąįus. Tiesą, 
sunkus tai barbąs bųvp. Per 
purvus, dulkes ir pyaRąitą iki 
prisiRasi prie tikrojo rpso kū
no, tai ir pačiai nemąžą reikė
jo prakaituoti, Jąų geriau bu
vo, Rąi yėliąų vokiečiai atpjp, 
bet čia sų ųtėĮe reikėjo konkuT 
rpoti. Tjek to, pp§i^kųsti nega
liu, gyvenau visąi gerai įr vai
siausi kaip įmanydama. Mano 
giminė išrėpliojo po visą Lie- 
įųyav o kiti vaikai' net pasiekė 
BerĮyną, ( NĮąskva Ir kitus dide
lius miestus. Mes vis ryšius 
nenutraukdavome, štai, žiūrėk, 
tai vienas, tai kitas ant bet‘ku
rio vokiečio SPrandp įr par- 
vyksta iš tolimos kelionės, o 
Riti ppr heląisyiųs surasdavo 
budus savo tpyrie Lietuvą ap
lankyti. Ką ęiąįkribetį, taį\bur 
vp geri laikai" Ri|ikĮ džiau^mo, 
kiek palaipios tųųmet aš iš sa
vo vaikų susilaukdavau, o da- 
bąr Štai Vienišė likau ir jaii ne

bežinau, ką ryt dieną 
da!.. — liūdnai baigė 
sakoj imą blusa.

'—Tai ar taip tikrai sunku li» 
ko gyventi? O kur vaikus pa
dėjai?

—Vaikai, vaikai visi žuvo! 
Žuvo žiauriose kovose Lietuvai 
nepriklausomybę atgavus.

—Ką? Tai tavo vaikai ė j d 
dėl Lietuvos kąriauti?

—Nutilk! — įpykusi sušuko 
blusa.

-rTose kovoje dėl nepriklau
somybės mano vaikai jautėsi 
gal dar geriau, negu didžiojo 
karo metu, bet paskui, paskui.. 
O paskui šitie kariąi, grįžę į 
savo namus, paskelbė mums 
blusoms karą... Girdi, gana to
nais fronte mus ėdėte. Galas 
jums! Na, ir prasidėjo, prasi
dėjo žiauri kova dėl būvio. Ma? 
no vaikai vienas po kito dingo. 
O kaip prasidėjo tų visų dvą- 
rų visokios parceliacįjs, male- 
^acijos ir skirstymasis į vienr 
sėdžius, tai tikrai galas atėjo. 
Nors imk ir gyvas lįsk po že
mę. Qt, jei bent, dąr koks gąį-: 
lestingąs nąujaRųris tąye neąp-r 
leis. Įsiveisi jo pirkelėje taip 
ir tunai ir tai vasaros metu tik 
vištų dėką šiaip taip išsilaikai. 
O žinąi, kaįp pajus, kad pata
lynėje yra blusa, o ypač vasa
ros metu, tai visa šeima kaip 
ims blusinėti, tai skubėk spruk
ti! Pasigailėjimo jie visai ne
žino. Šitoks jų įnirtimas! Neži
nau, ką mes blogo esame jiems 
padarę, šitiek amžių Lietuvoje 
gyvenome, galime sakyti esame 
tikros šio krašto patriotės, tik 
lietuvišku krauju mitome. Ar 
musų gysloęe neteka Vąląn- 
čiaus,, Bąsąųayičiąųs, Kudirkos, 
Kapsuko kraujas? Ar nesamę 
mes jo ragavę? O kaip gi! Ma
nai mums svetimas amerikiečių 
lietuvių kraujas! Mano giminės 
Bimbą nemažai yra' žemaičiuo
se savo laiku prikamavusios! 
Kaip nuvyksi į Ameriką, duok 
jam labų dienų, pasakyk lai jis 
tenąis perdaug nesmarkauja ip 
savo senų pažinčių įąi neišsiža
dą. Susitiksiva kada nors! O 
yėl tąsaį Vąbaląs-Pruseiką, ma
gai, kad jisai sąvp kailį jąų ke
lis kartus keitė, tai nėra man 
pažįstamas? O?,vyreli mąno, if 
dar kįeR jo kraujo paprūsėje 
savo laiku mago giminė yra 
nuliejusi ir išgėrusi. Manai, 
kad aguomet jo studento mup- 
dieriųs jį nuo nąano giminės 
ąpsaųgpjp? Apykaklėje Sėdėjau 
ir jo kgąųją gerinu.'Šitoks čia 
daiktas! O rinQk, kąd paprūsė
je visos blusos iš seno yra pįkr 
tesnės, nes tenais įš anų laikų 
jau buvo sunku pragaišti ir iš
silaikyti. Bet jei jąų ką sučiup
davai, taj sveįkąs geįšlikdayo. 
Mes nekerštingos, bet žinogie 
iš ko kraują čįglpąige. Nese
niai dąr Pruseįkos tėviškę bu
vau atlankiusi, vienas bergas 
tenais mahe nunešė. Gąli jam 
pranešti, kad sodyba laikosi ge-. 
rai, tik blusoms ir tenais, kaip 
ir kitur, ląbąi riestą gyventi.

(Bus daugiau)

savo pa-

LIETUVOS ŽINIOS

namus, bet tas turtas yrą k< 
leriopąi pFąąkriintąę,

Sąvo dukterį Korsakas kie 
anksčiau išleidęs Lenkijon 
žmoną taip pat kaž kur išsiui 
tė (spėjama, kad pas dukt 
pp, visiems sakydamas, ki 
išleido gydytis į Birštoną. ( 
liepos mėn. iš 3 į 4 d. ir pa 
mėginę pasekti jų pūdomi^ b< 
nepasisekė.

ĮJž kėsinimąsi nelegaliai pe 
eiti administracijos liniją jai 
keliama byla.

Kiek mažiau nugi 
žudymu

KAUNASI, 
ligi gegulės 1 d. viso nųsiž 
(lymų Lietuvoje yra įregįstru 
tą 62, Pernai per tą patį k 
ką jų buvo 66 ir užpernai 7 
Tad šiais mętąis nusižudyn 
skaičius atrodo kiek sumaž 

Vyrų minimajame 
tarpyje šiemet nusižudė 
moterų 22.

Nužudymų šiemet per
mąjį laiką buvo 50, mirimų n 
nelaimingų atsitikimų 212 
dėl nenustatytų priežasčių 
830- Mirimų nuo neląimiip 
atsitikimų įkaičius šiemet y 
gęrokai padidėjęs. 1935 m. 
pęr minėtąjį laikotąrpį bu 
163, pernai 133, p dabar, ks 
anksčiau matome, 212.

Šiais meta

laik
40

mii

PAVOJINGAS GAISRAS

ŠVĖKŠNA. — Liepos 5 
apie *7 yąlr miestelyje kilu Į 
vėjingas gaisras. Užsidegė k 
bonijos šeimynos gyvenam 
namas. Gaisro priežastis ne 
noma. Spėjama, kad bus < 
neatsargumo. Sudegė visų k 
bonijos darbininkų turtas. Ni 
stolių padaryta apie 10,000 
tų. Gaisras buvo sukėlęs pa> 
jų visam miesteliui,- bet, sun 
niai dirbant Švėkšnos šaų 
būrio ugniagesiams ir dvs 
ugniagesiams, gaisrą pasise 
likviduoti.

Nauja Muzika
Tik ką pasirodė dvi nauji 

sumuzįkaHntos dainelės. Vieni 
arba dviem balsams: “O t 
Rudens Diena” —liaudies da'ir 
lė, girdėta Suvalkijoj, apię M 
riampolę ir Veiverius. Ant 
daina M Vienybėje” — mišra 
chorui. Seniai jau seniai U< 
parašė gražias eilutes:

Vienybėje darbą
Sunkiausi nudirbsi,
Vienybėje taką
Matysi, neklysi;
Vienybėje vargo,
Brolau, neturėsi, 
Vienybėj iš darbo 
Greit naudą regėsi.

Bėgo nuo skolininkų
t

UKMERGĘ. — Vienas ma
žumos prekybiuinkas^ąpksčiąu 
buvęs stambus pramonininkas 
Kpr^akąę, bėgdamas nuo sko- 
Iminkų kėsinosi Ltopos bare 
nelegaliai pereiti admiųįstrąpi- 
jos lipiją, bet šipmįs dienomis 
pasienio polipijos buvo sulai
kytas ir grąžintas .Ukmergen.
i jyiinętas . prpkybipipkas ąnks* 
Aiąu turėjo lentpjūvę, bęt bari- 
kru'Įąvo. pąptąrppjp * laikų Ver- 
tesi sĮnplkia ^pr^yįja;,.. be to, 
turėjo karstų , dirbtuvę ir Vy
tauto g-vėje 2 aukštų niuro

Labai grąžios, prie vienyb 
raginančias eilutės^ tačiau i 
šiol muzikam - kompozitoriai 
kaž kodėl ji į akį nepuolė i 
tqms eilutėms melodijas ned 
vė. Betgi jaunam kompozitori 
tąjį dainelė viena iš pirmutini, 
jų po ranka pakliuvo ir parai 
labai grąžią muziką. Tas jau n. 
sis kompozitorius yra p. Jom 
žemaitaitis, Brooklyn, N. Y. J 
kiek pirmiau buvo girdimi 
kaip neblogas pianistas, bet d. 
bar pasirodo, kad jis jau ga 
tpli nužengęs muzikoje ir ja 
sugeba gan skambias ir taisy] 
lingai parašyti bei 
zuoti dainele^. Abi 
dainutės gražios, o 
nybėj” harmonįpgą.
maitąįfts ją pradeda tąip, ka> 
Sasnauskas pradėjo “Kur bčg 
Šešupė” arba kaip Wągneri 
pradėjo ^pjĮgri^s Spqg.” Ti 
labai grąžąs ąkųrdaę. Tolįaųs 1 
žemaitaitis jąų išplečia s^vc 
tiškai> originališkai. 7-

Nepažymėtą nęį kąiną, nt 
kur jų galimą gąųti pirkti. 
žymėta tikv kad . Išleido/ pat^^ 
autorius,;iSr yę4l P- J- 
taitįš. Wčfay jei kurie‘,]rtgpi 
dautų, įąi musU ądnunistracįj

Įgalėtų dainipinkariis šiame rei 
įkalė patarpinipkąųti.

suharmon 
yiršminėtc 
ypač °Vi< 
P-as J. ž.
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Iš Detroito lietuvių veiklos JUOKAI

savo

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometre

termometrą

PULASKIogi prenu

GARSINKITES “NAUJIENOSE

4AU IEi\Ob
1739 S-
i iHod Si

• HCAGO

Siųskit money orde 
pį arba čekį '

VIEŠNIA DETKOITE
DĮlTUOIT, mich

• HOERBER’S
S KOLLER'S
• MONARCH
• AMBROSIA

Galite būti tikri, kad gausite 
geriausios rųšjes anglis ir tek 

singą svorį, jeigu 
PIRKSITE NUO

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto. 
Kad pačios Nąujięnps 
wvą naudingos.

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tok 
jus niekur negalite 
nusipįrktį. Jįs pada
rytas ' specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

DYKAI
jeigu DABAR 
užsįrašysit “Naujie
nas”, ant matu ir 
prisiųsit
Chicag o j e   $8.00 
Kitur Suv. Valstijo
se įr Kanadoj nupj- 
ginja kaina.... $5.oq

APSIDRAUSK pats save 
rytojų.

APSIDĮIAŲSK ęHdžįaųsjp
Susivienijime Lįeįųvi 
ir pašelpa yra užtiki 
ik| $5,00Q,0p. L(|gqje pašelpos gali gauti 
savaitėje.

Apart apdraudos ir ligoje pašelpos, Susivienijimą^ šelpia sąyo pu
rius ir našlaičius, iš tam tikslui4 esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna sąvpitipį laikraštį ‘iTjSvyflę”.

Infomacijąs pųĮeįkia veltinių SLA. kuopų valdybos, arba k^ipkis i

jo kapą, Jįą tąipgį spgrgąnĮ^a- 
vo lępmitetą, kuris rūpinsis 
monogrąfijos j^leįdjipp ir kėli
mu pinigų paminklui.

Komitetų sudarė šęimypps 
narys A. Ėaltuška', dr. K. Amb- 
pozevipiųs, L. Girą ir kpn. J. 
Šalčius.

PĘTRQIT, MICĘ. — Detroi
te apie pusantros savaitės vie
šėję) p-lė Julija Mashųlaitė 
(Maison). ji buvo apsistojusi 
pas sąvo tetą p. šąltinskas, 
i 1687 St. Doųis ąvepųe, North 
Detroite. Viešnia negalėjo už
miršti neaplankius buvusios sa- 
vp šeimininkės M. Keme^ienės, 
nes su ja per keturis metus gy
veno Chicago j e. Joms buvo dau
giau negu malonu susitikti ir 
pasikalbėti apie pergyventus i- 
vykius.

Julija atvežė M. Kemešienei 
Visą glėbį gerų linkėjimų npo 
draugų Chicagoje. Jos praleido 
apie dvi dienas y’ažinėdamos ir 
apžiiirinėęlamos įdomesnes vie
tas Detroite.

Aš patyriau, kad viešnia p. 
Mashųlaitė išsivežė gerus įspū
džius ir kad Detroitas jai labą! 
patiko. —lakštutė.

VIZITAS EĄST SIPĖ’JE
Viešniai iš Chicagps, p-lei Ma" 

shulaitei besilankant Detroite, 
nusprendėm aplankyti $ast Sį- 
de, kur gyvena' daugiausiai lie
tuvių ir kur yra Detroito lietu
viu Kliubo centras. Ten yra ir 
klebopo čižausko didžiulė ir 
graži bažnyčia. East Side — tai 
Detroito lietuvių širdis.

Abidvi su viešnia aplankėm 
stambesnes Eastside vietas. Be- 
vizjtuojapt Julija man sako, 
“Na, o kur tas tautietis, apie 
kurį aš taip daug girdėjau?” 
Atsakiau, pamatysim. Užėjom i 
Detroito Kliubą, bet ten tautie
čio neradom. P-as Kleiza' pain
formavo, kad jis tik ką grįžo

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, JLL

SUNSET PARKE
I ' *

Prie 135-tos ir Archer

APSIDRAUSK!
Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 

gali sutikti.
ir savų šeimos narius, tupmi užtikrinsi sau 

e ir įurtingiausiojfi Ųię|uviu ąrgaųizacijpje 
į Amerikoje, kurioje kiekvienam apdląųda 

apsidrausti nįų $1^0 
$6.00, $100 ir $12.00

rezidencijoje ties 9562 Cardono 
avė.

Už kelių minučių mus jau 
priėmė maloni tautiečio šeimi
ninkė p. A. Povilaitienė. Man 
buvo labai malonu su ja susi? 
paginti, nes ji yra Detroito Mo
tery Kliubo darbuotoja. Ji ma
nę išbarė, kodėl aš neparašiau 
nįeko apie Moterų Kliubą. Sa- 
kp, aš daug matau jus rašant 
apie visus kliubus ir organizą- 
cijąs, bet apie Moterų Kliubą— 
nieko. Atsiprašau įr pąsiteisi- 
nau, kad apie Kliubą neturėjau 
žinių, bet ateityje busiu rūpės? 
tingespe.

A. Povilaitienė suprato, kad 
męs norim pamatyti tautietį, 
tad nieko nelaukdama mus pa
kvietė į vidų. Tautietis 
dirbo rūsyje ♦ ir ątejo yiršuų 
kaip ip dirbp, savo darbiniais 
rūbais. Nieko nelaukdamas sa
kę, f‘jau aš šitų viešnių seniai 
laukiu.” Pasitpii 
atsakė, “nežinai 
merata jau įšsibaigė. Reikią at- 
nąujįntį.” Sako, Bę dienrąščio 
‘Naujienų’ negaliu būti... Jąs 
skaitau nup 19|4 ipetų ir ne~ 
manau nutraukti ryšių su nau- 
jieniečiais.”

Darbininkų Balsas 
per radio

Darbininkų balsa's Detroite 
yra girdimas kas šiokią dieną 
kaip 7 vai. vakare iš radio stp- 
ties WJBK, o sekmadieniąis 
9:30 vai. iš ryto, iš tos pačjos 
stoties. Tai vra' Ųnįtęd Auto
mobile Workers (U.A.W.) ppp- 
gramas. Unijos atstovai turėjo 
daug vargo, kol gavo radio stp- 
tį, bet ilgainiui jįejns pasisekė. 
Dabar jau kelios savaitės kaip 
radio klausytojai gali išgirsi 
svarbius pranešimus iš unijpš 
veikimo per stotį WJBĘ. 

... - - 1 —■ 1 . ■. ‘ • -

Pagerbdami veĮipnį, jaupįjį 
darbininkai surengė iškilmes ir 
nutarė pastatyti paminklą apt

TAUTIEČIO NUOMONĖS

T&utietįe pąkĮaų^inėjo kąs 
dąbar SMdąro “lįąųjienų” štą- 
bą. Jęvąrdinuš visus, Ji^ >Mai“ 
lesftąyo, kąd Dr, Ę. Qrįgąitįs 
turi ęupkįai dirbti. Jį pąžinęs 
dar iš 190b metų SpvftJHi j PS so- 
cial-dempkraty revoliųpijęs.

Brisimjnėm ir apie T4etuv^- 
Tautiętis (Pęčevįčįue) įnękaų- 
dąiųąs tarę, jei Dr. Grigaitis 
buįy fcJępjąkią'U!S9mPs Lietuvęs 
prezidentai šiąpdien butų 
galimą didžjųotis mažyte Lie? 
tuvių Įąutą. $iąqmai pralotai ir 
“mįnyškps” ^legąutų medaliu 
nes jų neužsįtarpaVpt Jįe nieko 
prislėgtą! taptaį nedąvė* Kodėl 
Smetoną ijęžįpo ąpbą uehori žj- 
noti apie šepeįius įęnygųešius? 
Jisai nenori žinoti neį tų revp- 
liucįpmęrių, kurių nųgarps bu
vo £yąįįytos žąnda'ru nągaikę- 
mis? Dabap, pei tų įmonių re- 
4wwojąmų ląikFftšpių nejsilej- 
džia į Lietuvą.

“Tai matai, tamsta,” kalbėję 
C. P. Pocęvičius, “kas kpyęjo, 
kąs laužė pirmus ir aštrius le
dus, o kas dabar gauna ka'valie- 
rių medaius?”

prg. C. P, Pocęvičius dar ne
seniai sugrįžo iš Brockton, 
Mass., kur dalyvavę švogepįo J. 
perybps šprmepyse. Tęn įšbpvp 
suvirs mėnesį laiko. KJięnė bu
vę labai patenkintas, bet ląbąi 
ąpgaįlestaųja velionio J. Gęry- 
bog. Tąųtįetįs per ilgą laiką bu
vo Detroito lietuvių Kliubo ve
dėju.

Ųžpąigus kąlbą, A. Ppvįląįtįe- 
nė man priminė neužmiršti pą- 
sakyti jps pųpmopę ‘apię “Nau
jienose” vedamą. Moterų Skyrįų/ 
Sako, “skaitau ir džiaugiuosi. 
Pasinaudoju dažnai įvairiais pa
tarimais, kaip tai moteriškų 
suknelių ipądomį^ ir šeinunip- 
kių nurodymais, kaip valgius 
gaminti ir kaip namus prižiūrė
ti. Sveikinu skyriaus vedėjas.”

Padėkojau drg. Pocevičiui pž 
“Naujienų” prenumeratos atsi
naujinimą, nuoširdžiai atsisveį- 
kįnome SU JUO įr A. poyiląitie- 
ne ir išvažiavome pas pp. Šąl- 
tinskus, 11697 St. Louis avė.

—M, Kęmešiepė.

vąįdina Hipiuose, pps ąpi- 
žįpm ir ugįu nebetinką vai? 
kų rolėpiš, kuriosę spepįą- 
lizpbdavosi. /

,,........M',-..—-. ■ |1

Mirė Adomo Eaiikclės 
brolis

Detrpitietis^ir senas “Naujie
nų” skaitytojas Adpmąą Įląp? 
kėll-Rankelė, U 562 St. Aubin 
Street, Hamtramck, gavo nese
niai pranešimą iš Lietuvos, kad 
tep mirė jo brolis, kunigas Ka
zimieras Rankelė.

■ . . ■ / ■ -■

Velionis kun. Rankelė buvo 
veiklus Kauno jaunųjų darbT- 
bininkų tarpe, buvusioj LĮetp? 
vių Darbo Jaunimo Sąjungoje. 
Jo mirtis bUvp staigi ir netikė
ta ir vienminčių tarpe sukėlė

SEKMADIENYJE _
iučio 8 d.. 1937

SLA 352 kuopos 
susirinkimas

Jis įvyko rugpiučio 1 dieną, 
9 valandą ryto, Lietuvių Svetai
nėje. Susirinkimą atidarė vice
pirmininke V. Motuzienė, nes 
pirminipką's P. Martin nedaly
vavo. '■

J ■ .

Iškląpsę ir priėmę sekreto
riaus J. Overaičio protokolą, na- 
riąi svarstė valdybos, knygų 
peržiūrėjimo komįsijos ir kitus 
raportus. Viskas buvo tvarkoje 
ir nariai visus raportus priėmė.

Pikpiko rengimo komisija są- 
yo rąporte prąne.še, kąd dąrbpo- 
jąsi, bet yra labai keblu gauti 
daržą patogių laikų. Susirinki
mas pavedė d'^ržę) ir tolimesnio 
yeikimo reikalus komisijos nuo- 
žiurąį.

Amerikos lietuvių' Kongreso 
Detroitą Skyriaus komisija ra
portavo, kad išdalino 3,000 la-j 
pelių “Sportas ar Politika.” Nuo 
liepęs 5 d-» pikniką pelno liko 
$78-50. Tolimesnio veikinio rei
kalams skyrius pasiuntė į cent
rą $68.00. Skyrius prašo drau
gijų bei kuopų užmokėti į vie7 
tini iždą ir į centralini iždą po 
yįeną dolerį ąp daugiau.

Kongreso Komisijos raportas 
bpvo priimtas.

Qrgąpizątorįųs V. Ęųdyįdis 
pridavė aplikacijas dviejų jau
nuoliu, pp. Ppyįlo ir E|eųos 
(pervė), Grane. Atrodo, kad mu- 
Si£ kuopa pradeda daugintis 
jąunpolįąįs. Įstoję į Pusįyįeniji- 
jną jaunuoliai neapsiriks.'

Finasų sekretorius A. Kizis 
išdavė pusmetini rapprttą. Pa
sirodė, kąd kuopos ižde yra 
^200.02. Iždo globėjai tą patvir- 
tipo. Kįtu.^ reikalus aptarus, 
yįce-pirmininkė V. Motuzienė 
padarė susirinkimą 10 v. ryto.

—SLA Narys.

RENGIASI SUSITUOKTI 
—Jackte Cobgpn, saVo laiku 
garsus filmų artistas’ (vaiky 
rolėse)) ir Bętty Grable, R. 
K. O. bendrovės žvaigždė, 
paskelbė susituoksią gruod
žio' 18. Tai . yra busimosios 
jaunosios gnųladiopis. pon-

Nesuprato
Šęiipipipkė: “Ona, kai tu šį va
karą svečiams padavinėsi į stą> 
lą, pasidėk į šalį tuos 
puošnius”.

Opą: “Nors mano 
lai įr nebrangus, bet ąčip pg- 
nia. pž perspėjimą’’.

Ąsnięnlškns patarnavimas
— Pone špįkąi, manp tėyer 

lis ppri pąsiskoliptį pęr mąne 
iš tarųstęs kamščiatraukį.

— Puiku, mano jaunuti 
gali bėgti, nąnio, Kamščiatrąų- 
kį aš pats, tavo tėvui nune
šiu!

COALCO.
26th *STREET & IVHIPPLB AVENUE 

TELEFONAS ROCRWELL 8200

PRQTĮNQAą ŠUO
— šitokio protingo šuns? ko

kį aš turėjau-, niekur nebesu
tinku. Jis puikiai atskyrę są
žiningus žmones nuo spkčiy. 
Ale ir kibdavo tiems sujcčiarps 
į apikakles! —- giriasi vienas 
bičiulis kitam.

— Ir kur jis dabar?
— Ą,š jį tuojau parduoti.
— ĘndęJ?
v- Kad jis mąnęi Įlietą kąfr 

tų pagriebė už kojų.

— fagąliąu ąš sąyp ŽRiopąi 
Pfisair|(tžiaų tapRfiitę,

— f u r hųt, Įįąį žmoną tų- 
ršty ‘IlfflOU ramybės.

Visą! pe, RąiJ ow pąčipip 
butų ramiau: dabar ji turi? 
ant ko bartis. \

‘‘PATAĘNAVJtyĄS SU ŠYPSENA”

McAvoy Bros
IšVEžĮOTOJAĮ

• RHEINGpLD
• ĖOX HEAD
• RLATZ IR
• MIULEB IPGH PPE
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Dovanos bus duodamos 
tik tiems, kurie ąsmeniš- Į 

kai dalyvaus piknike.
. H iii m nninniniliiii 111111111111111 \m m iinnninnnnnninninniiiiiiiii|ii mnn iiinu

- ALAUS -
Pa, *4, '/ž IR PILNOS BAČKOS, KEĮSAIS ALUS ĮR '/2 GALIONO 

PUMPOS DYKAI

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE)
307 w. 30th ^t. New York

1 11 x t. . utn. i- -—'Frriy.g 11 r j
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| GAUSIT DOVANŲ -
Jei laimikis jujns ■' 

Į nusišypsos!
5mfnim|innmfnimnnniimnnmnnnninmmmnni|m|iim||n|||n|i|ųyĮĮlĮ|įi|Į

5941 So. Damen Aye, Prospęęt 3264

COIL BAKSAI KENDAI
MUSŲ ĄLUS PRISTATOMAS JUM ŠALTAS, KAIP LEQAS. 
MES BATARNAUJAM PARSM, VEDYBOM IR PIKNIKAM 
PABANDYKIT MUSU NUOSTABŲ ROOT BEER Iš KRANO
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LIETUVON
; * s.

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

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

Ofisas atdaras kasdien nud 
8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro

Dubrovsky
iena Iš Dienos

Įvyko prie tautiškų kapinių

Lillian

Jose

Untanas

LUMBERIS

A. Tupikaitis Tavern

SUgTĮZ

• FOTOGRAFAS

(Vardas ir pavardė)

(Adresas

(Miestas ir valstija)

Petras

Grįžo po atostogų
HOSPITAL

dieną

CAMAY 3 už j 7^

Artimas CRISCO
sv.

ken

MATYKIT MUSŲ MĖSOS DEPARTAMENTĄ

PETER PEN

OST

2 sv.
3 už

VILNIAUS
ALBUMAS

Mor- 
3355

!4 -dalis 
bačkos

Julius Baskis
Naujoj Vietoj

nuosavą 
kad visi 
baigoje

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Avenue
5727.

iš kurių
būtent,

namą, ( 
kur žyd

Ted’s Yanšuas 
Tavern

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

Anna Rakauskas 
Tavern

viešėjo pas savo motinėlę p-ią 
Levickienę, gyv. 4535'S. Rock- 
well gat. •

VILNIUS
PAVEIKSLUOSE—

CALIFORNIA

GRUŽES
BART.

3 SV.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

George Thell, 31, su
nette Butkus, 31

Harold Cady, 23, si
ria Dirball, 22

John Norgard, 38, si
Pederson, 28

Arthur Manzo, 36, s
phine Galus, 30

PARADISE MALTED

GRABAMS
1 sv. pak ....

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO.. ILL.

NO-RUB ,

SHOE WHITE
25c dydžio 21*
10c dydžio 9*

Pavyko Lietuvių 
Kultūros Draugijos 
išvažiavimas

Universal Rauginti

A GURK AI
22 UNCIJŲ v 17, 
DŽIARAS    I • l

FANCY

SLYVOS
CELERY

THE 
VALL.EY 

OF 
THE

0K. MUILAS
3 už j 10

ir dabar rodomas 
teatre paveikslas 
baudžiavos laikus 
dvarininkų saviva- 

daug maž 19 šimtme-

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI <

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti j vairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot. pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tįk jų bus 
galima gauti.

Anna Rakauskas taverna 
yra prie 535 W. 374os gatves. 
Pp. Rakauskai praneša savo 
draugams, ? kad jie yra įėję į 
tavernos biznį senoje Walter 
vietoje, kur galima linksmai 
laiką praleisti ir gerų gėrimų 
gauti.

Naują ir gražią užeigą atsi
darė pp. Tupikaičiai. Jų užei
ga yra prie 6739 W. Roose- 
-velt rd. Čia yra didelis pasi
rinkimas gėrimų ir draugiškas 
patarnavimas.

Drg. A. Tupikaitis per daug 
metų dirbo Peoples Furniture 
krautuvėje ir buvo jos dali
ninku.

ANGLYS — COAL

mas. Tai viena iš 
Roselando siuvyklų 
lengvai prieinama.

—Senas

GROGUS 
LOO<- 
--ruAS

A.ttriST/ C

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

3 Savaičių Perkrausty- 
mo Išpardavimas 

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

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

1701 WEST CERMAK ROAD 
Tel. SEELEY 6761

NŲW IDAHO

BULVES 370 pekas

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1789 S. Halsted Stų Chicago, HL

Čia įdedu 15 eentų ir prašau

atsiųsti man payyzdj No------- —...
Mieroa ___________  per krutinę

Pirkite savo apieiinkes 
krautuvėse

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

No. 4384 Paparasta namie devėt suk
nelė. šilkinis ar bovelnos materiolas 
ir tamsesnės spalvos guzikėliai pa
darys gražią suknelę. Sukirptos mie- 
ros 16, 18, 20, taipgi 34, 36, 38, 40, 
42 ir 44 coliai per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau- 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
E rašome iškirpti paduotą blan- 

utę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Eįiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš

ilo ženkleliais kartu su užsakys 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicagoį I1L

Binkio ir Tarulio 188 pus 
lapių didelio formato

Sonotope teatre, 66 East 
Van Buren Street, šiandie pra
dedama rodyti nauja Sovietų 
Rusijos filmą vardu “Dubrov
sky”. Tai yra paveikslas pa
darytas iš garsiojo rusų poeto 
Aleksandro Puškino apysakos 
tuo pačiu vardu. '

Į ' ■ '

Apysaka 
Sonotone 
vaizduoja 
Rusijoj ir 
liavim 
čio vidurio laikotarpiu. Veika
lo didvyris Dubrovsky, galima 
sakyti, vaidina tokią rolę, ko
kią savo laiku yra vaidinęs lie
tuvių tarpe Blinda.

KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
‘ Užsisakykit anglis dabar!

Pristatom bite kur Chicagoje.
Cainos perkant 4 tonus ar daugiau: 

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

Pocahontas Mine Run, West Virginia
65% cars ............. .............„.......$7.65

Illinois Nut ................................ $5.60
Rex Egg  ............... ........... $7.50
Black Band Lump ...... *........... $8.75
Millers Creek Lump ......   $9.00
Chestnut Hard Coal ...... ...— $13.35

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING
4405 So. Fairfield Avė.

0UTOF 
RAMOS 

OF THE 
POWERFUL 
SAMD 
MSN f

Tautiškos kapines daro gerą 
i įspūdį.

Kaip paprastai, prie Lietu
vių Tautiškų kapinių suva
žiuoja mišri publika. -Ta pro-

CLEAN QUICK
SOAP CHIPS

ZUZANA IR LIUDVIKAS 
ANTANAVIČIAI 

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

Marųuette Park Tatern 
2709 We«t 71st Street 
Tel. Grovehill 3073.

PAUL SČHULZE BIS. CO.

TEACAKE
Cookies 170 s

darbais 1 besirup

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W-S .63rd ST
Tel. ENG. 5888-5840

North Side
Northsidietė Veronika 

tišienė, gyvenanti adresu 
Evergreen Avė., jau pargrįžo 
iš atostogų. Ji atostogavo apie 
porą su virš mėnesių Lietuvo
je. Kiek girdėti, tai ji svečia
vosi savo tėviškėj Žemaitijoj 
ir savo vyro Antano Martišiaus 
tėviškėj, Lukšių valsč., Suval
kijoj. 1

Ateinantį sekmadienį jai su- 
lauktuves rengia lukšiečiai pp. 
J. Maciukevičiai, burnsidiečiai, 
J. Orinto farmoje, prie Crown 
Point, Ind.

Sekmadienį prie Tadtiškų 
kapinių turėjo savo išvažiavi
mą Lietuvių Kultūros Draugi
ja Chicagos Lietuvių Draugi
jos skyrius. Oras pasitaikė pui 
kūs, tad ir rengėjų triūsas ne
nuėjo niekais, o atsilankę na
riai ir svečiai smagiai laiką 
praleido. Gerai pagriežė p. 
Barčis su sūnumi ir Aleksas 
Mamduzas. u

Buvęs savininkas South Cen
tral Hotel, prie 12 ir S. Michi- 
gan avė. p. Julius Baskis, c^<- 
bar atidarė naują vietą nuosa
vame name, antrašu 4431-33 
So. Halsted st. Naujoje vietoje 
yra baigiama įrengti ? moder
niškiausias tavernas, užiman
tis. dvi krautuves:. Ten bus 
galima patogiai kelti balius ir 
vestuves ,nes prie vietos bus 
visi parankumai, virtuvės etc. 
Tavernas užvardintas “Stock 
Yard Buffet”. Telefonas Bou- 
levard 2512. P-as Baskis yra 
geras naujienietis, taipgi Chi
cagos Lietuvių Draugijos na
rys. Linkėtina jam gerų pa
sekmių naujoje vietoje.

—V. B. A.

Ted’s Yanušas ir duktė, gy
venantis 3000 So. Canal gat. 
vėl biznyje. Pp. Yanušai per 
daugel metų biznį' nįiomuoda- 
vo svetimtaučiams. Dabar vėl 
patys paėmė vesti. Biznį veda 
nuo liepos pirmos dienos. 
Kviečia savo pažinties drau
gus į užeigą, skanių valgių pa
valgyti ir gėrimų paragauti. 
Laiko cigarų ir yra mandagus 
patarnavimas. ' > . *.

IŠPARDAVIMAS
Penktadienį ir šeštadienį — Rugpiučio 6 ir 7

Išvažiavo
Atostogauti

Ponia B. Yuknienė, 5800 
Savvyer Avė. ir A. Bložienė iš
važiavo atostogų į Cedar Lake, 
Ind. P-a Yuknienė ten tuTi 

“katedžiuką”, taip, 
parankumai vietoj. Pa- 
savaitės mano

EVERBEST ;
GRAFE JAM
2 sv. džiaras 25£ 

ARMOURS
PIGS FEET
28 unc. džiaras 30* 
THOMPSON’S
MALTED MILK

1 sv. kenas 39* 
BLIUDAŠ AR PEILIS DYKAI

UNIVERSAL
RAUG. KOPŪSTAI

2 No 2Vz 
kenai- fewV

UNIVERSAL
PYČĖS

(Riekutės ar pusės)

2 8 unc. 4 (J- 
kenai ■

K. Yakas, 10302 S. Michi- 
gan avė. yra gerai patyręs, 
sayo amato nusimanąs siuvė
jas. Siuva naujus pagal užsa
kymą ir taiso senus. Darbas 
atliekamas gerai ir užtinkrina- 

didžiausių 
ir visiems

Lietuviai
Jackson Parke

Jackson Parko apielinkėje 
gyvena apščiai lietuvių, šią sa
vaitę turėjau laimės ^susitikti 
p. Širvį, kuris gyvena prie 
Paxton ir 77-tos t gatvės.

P-s širvis yra geras mecha
nikas ir turi gražų 
dar gražesnį gėlyną, ' 
įvairiaspalvės gėlės.

Augina tris šunus, 
jau du lanko kolegiją 
Frank ir Richardas. Yra geri 
atletai — foot ballo lošėjai.

Išvyko po atostogų i 
į savo buveinę 
p-lč Stella Zupet

Trečiadienį grįžo į savo bu 
veinę Milwaukee, Wis. p-lė 
Stella Zupet. Ji visą savaitę

BigH it

KAVA
Blerided toį^įrfection

Išvaro 4Qn 
maišelis lyV

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

PETE YOUNG
R2nd awd Kea* Avanna

W ils ori s Tyrus
T A U K A I

U'. 2

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

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

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

fe keri: fe ar V
BIG HIT ANKST. BIRŽELIOZUINIAI h :

2£.n9c <
COUNTRY KIST SALDUS

ŽIRNIAI

šeštadienį, liepos 31 
su*grįžo po ‘atostogų f 
Tumavich, gyv. 1227 1 
avė. Ji praleido dvi savaites 
Tbree Oaks, Mieli., 4>-ios Gri
nevičienės ūky. Jos aplankyti 
šeštadienį nuvyko sūnūs adv. 
Norbert su savo tėveliu, ku- 
riedu tą pačią dieną grįžo na
mon.

P-ia Tumavich atostogomis 
labai patenkinta, bet namų iš
siilgusi.

UNIVERSAL CUT
GREEN BEANS

2 No. 2 J>Ep 
kenai fewV

UNIVERSAL C., G.
KORNAI

BIG HIT - : 5
ARBA ® V“r,l 

town : crier maišas

kenai fewv, 
PRESSIG’S WHOLE KER^EL 

C. G. KORNAI
’ 2 už 250

STOOP’S
TOMATO JUICE'

2No217ckenai ■ ■ v

Universal Egg r
1 NOODLES 

(Įvuirų?0
■ 1. ^ro,j4 Am

Kainavo $4.00, dabar 
persiuntimu

7 TIKTAI
I $3.00

SNIDER’S
CATSUP

28 unc, 4 14 unc. 4 A m
bonka I mC bonka

ECKERSON’S
GRAPEFRUIT
2 No. 2 pEp 

kenai
VALLEY ROSE GRAPEFRUIT
JUICE .'ru; .1,

2Nk:n2'19ė

.1 , ,^i, i . ..............■■■» .......— 1 ■■ .............. ..  I 1 '»'T —■"••-n.., .ib „ , u - . > - • .. .................... ■ .M u

KOOPERACIJOS SANDELIS, 3150 WEST 5UST STREET, TEL. PROSPECT 2261

NAUJIENOS, Chicago, Ji ---- --- ---------------------- -----
ga aplanko ir Savųjų kapus. 
Tą patį' padariau ir aš. Prisi
pažinsiu, kad gavau ląbai gerą 
įspūdį. Anksti rytą p. Juzapa- 
viČfa bestatąs laistytuvus žoly
nus 'aplaistyti, visur žolė nu- 
piaūta, takai gražiai apvalyti. 
Ofise radau direktorius bė
gančiais reikalais besitariant, 
statybos
nant. Bet kol bus baigtas .ofi
so statybos darbas gal praeis 
ir koks mėnesis laiko.

Galima džiaugtis savųjų 
tvarkoma įstaiga.

Gerai prisimenu kapinių įsi
kūrimą. Niekas anuomet ne
sitikę j o, kad nepriklausomos 
kapinės galės išsilaikyti. Vie
nok. geri norai visas kliūtis 
nugali. Taigi, Chicagos ir apy
linkių lietuviai gali pasidžiau
gti nors tą viena įstaiga savų
jų tvarkoma.

RSAL



» v*Joniškiečių išvažia
vimas pavyko

“"■* 1JIJH. I '!■«

Dalyvavo daug svečių ir iš 
kaimynų.

- — ■ >*
Praeitą, sekmadienį Willow 

Springs miškuose įvyko joniš
kiečių išvažiavimas. Apsčiai 
dalyvavo joniškiečiai, Žagarie- 
čiai, grtfzdieČiai ir kitų para
pijų žmonės.

Buvo ir Vincas Briedis, dėdė 
Vaitiekūnas. Jis atrodė dešimts 
metų pajaunėjęs. Mačiau pp. 
Gasparaičius, Baltus, Kazimie
raičius, Vaičiulius, Simonavįr 
čius, Budžiui, Rimdžius, Buk
inus, Mickevičius, Dantus, Mi- 
raviČius, p-ią Pilkienę, Lebri- 
kienę ir daug kitų.

............ ................. 1 <

SUSIRINKIMAI
«

* Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas laikys mėnesinį su- 
“ sirinkimų penktadienį, rugpiučio 6 d., 7:30 valandų vąk., 

Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi na- 
riai, malonėkit laiku pribųti, ba randasi daug svarbių reika
lų, kuriuos būtinai turim aptarti. —S. Kunęvičia, rašt. 

Teisybės Mylėtojų Draugystes mėnesinis susirinkimas bus sek
madienį, rugpiučio 8-tą, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So, Halsted St., 12 vai. dienos. Kviečiami visi daly
vauti, —A. Kaulakis, rašt.

Illinois Lietuvių Pašalpos Kliubo mėnesinis susirinkimas bus 
penktadieny, rugpiučio 6 d., Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St., 7:30 vai. vakare. Visi kliubie- 
čiai kviečiami dalyvauti. —A. Kayjakis, rast,

Rugpiučio mėn. 6 dieną, 7:30 valandą vakare, 3142 S. Halsted 
St., Mildos svetainėj Lietuvos Jaunimo Kultūros Ratelis 
turės visuotiną narių susirinkimą. Nariai yra prašomi' vi
si užsimokėti savo neužmokėtas duokles. Nariai prašomi 

„ visi atsilankyti. -^Alfred’as J. Butkus, sekr.
Liet. Vakarinės žvaigždės Pašalpos Kliubo mėnesinis susirin- 

’ kimas įvyks 6 d. rugpiučio, 8 vai. vakare. J. Petrausko 
svetainėj, 1750 S. Union avė. Visi nariai malopekite daly
vautu nes turime daug svarbių reikalų aptarti. Šiame su- 

Virinkime dalyvaus Palaimintos Lietuvos Draugijos komin

PARENGIMAI
... - ................ , .............■ M . . ..................... . .. .............

Liet. Keistučio Pašelpinis Kliubas rengia moonlight pikniką 
subatoj, rugpiučio 7 d., Liepos darže, Archer ir Kean aVes.

• Pradžia 4 vai. popiet. įžanga 10c asmeniui. Trokas išva
žiuos nuo Hollywood Inn, 2417 W. 43rd St., 3:30 popiet.

Renginio Komisija.
šeštadienį įvyks 13 Wardo Lietuvių Politikos Kliubo naktinis 

piknikas. Piknikas rengiamas Spaičio darže, prie 83-tos ir 
Archer avenue. Bus ir muzika1. Kviečia komitetas.

.Zemeckis.
---------- „  --------- ■ 1 1   ....................•——-—----------- Z .  ------------------------------------------------------------ ------------------------------

KRYŽIUKAIS IŠSIUVINĖTOS STALTIESĖS, SERVETĖLĖS

No- 152-1 — Gražiai kryžiukais išsiuvinėtos staltiesės, ser 
vetėlės ir komodai apdengimas. Paukštukus- gali išsiūti gelto 
Hais arba mėlynais siųjais, p gėles kitoą spalvos siūlais.

—» ■ —■■■ ■■■■■ w T** *—• “T* 1 ■ į .■■■: 'TT T"*

NAUJIENOS NEEDLECKAFT dept., >
1739 8o. Halsted St, Chicago, IĮL

I 
čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No...... .......

I 
ardas if pavardė .«•*•««

Miestas ir Valstija ................................... :......... -....................... ......

KaikuTip spėjo, kad šiame 
išvažiavime buvę daugiau ža- 
gariečių, negu pačių, joniškie
čių* Tai nenuostabu, juk žaga- 
riečių Chicagoj it yra dau
giau. X

Joniškiečių žemė geresnė; 
neišpildė pažado.

Tiesa, joniškiečių žemė ge* 
resnė ir ūkininkai, kol gyveno 
kaime, geriau gyveno. Bet, da
bar, kai išsiskirstė į viensėd
žius išmoko ir jų kaimynai.

Viena joniškietė, kurį yra 
ištekėjusi už pašvintiniečio; pa^ 
šakojo, kad nematanti jokio 
skirtumo tarp šių kliubų. Jie 
yra pažangus, rengia įvairius 
pasilinksminimus ir gegužines. 
Palaiko draugijas ir savo gim
tinio krašto meilę. Stengiasi

PIKNIema kaip tik visų naudai. •
Beje, buvo paskelbta, kadj 

bus žaidimai ir duos dovanu 
To savo prižado joniškiečiai 
betgi, neišpildė.

Gruzdietis.

DOVANOS
WJIW
PIKNIKE

V

j

"Naujienų” Rudeni
nio pikniko svečiams 
bus padalintos sekamos 
dovanos:

Gesinis Pečius / •;
Zenith Radio Apara

tas. "
Norge Skalbi a m o j i 

Mašina.
Bulovą Rankinis Lai

krodėlis. ■
Hooyer Spėriai Dul

kių Valytojas.
Didelė Grindinė 

Lempa. •
Dvi Stalines Lempos.
Speciali, Gražiai Pa

gaminta Kėdė.
Kilimas (Rug) <
Vežimukas Vaikams.
Dvi “Naujienų” Pre

numeratos, ir visa eilė 
kitu dovanų.

PIKNIKAS įvyks šį 
sekmadienį, rugpiučio 8 
d., SUNSET PARKE, 
prie 135-tos ir Archer 
avenue.
“NAUJIENOS” kviečia 
visus Chicagos ir apie- 
linkės lietuvius atsilan 
kyti.

KAIP NUVAŽIUOTI 
“NAUJIENŲ” 
PIKNIKAN

Sunset Parkas, kuria
me ši sekmadienį, rug
pjūčio 8 d„ įvyks “Nau
jienų’ Rudeninis Pikni
kais, randasi prie 135-os 
ir Archer avenue. Va
žiuojant automobiliais, 
reikia paimti Archer 
avė. ir važiuoti iki dar
žo. Daržas randasi prie 
Archer avė. ir jo vartai 
išeina i tą gatvę. r

Daržą galima pasiek
ti ir autobusais. Jie iš
eina iš trijų vietų Chi
cago je: ,

CICERO, 22nd ir Ci
cero avenue;

CHICAGOJE: 55th g. 
(sustoja prie kiekvieno 
svarbesnio kampo),

63rd ir ARGO; 63-ios 
gatvės gatviakariai iš 
Chicagos važiuoja iki 
aųtobdsų stoties.

Urba Flower Shoppe
Ųėlės Mylintiems—Vestuvėms-r- 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

I flVFIKR PiOLU VCInlO Visas Pasaulio
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietums •

ir Pagrabąms
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

“NAUJIENŲ”
PIKNIKAS
RUGPJŪČIO 8 — 1937

SUNSET DARŽE
135th ir Archer Avė.

KO DARBININKAI
V'.'* :>r.. «

' Darbininkai patarnaus Nau
jienų piknike sekipadienį, rug
pjūčio 8 d., Sunset Bark dar
že. /

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

Kurie dėl kokios nors prie
žasties negalėtumėte dalyvau
ti, 
ti

pranešmalonėkite iš anksto 
komitetui. ’

J. Ascila
. ■ ■ i'

A. Narbutas
J. Martinaitis
X. Saikui
A. Vilis
Mr. Kampikas
J. Gura*

• į'. <•* t. t *. ,

W. Uzdravaitis ;
J. MiĮašeVįčia 
J. PučkoHus 
Mr. Balčiūnas 
J. Tumpnašv i 
A. Vaivada 
St. Derinsis 
J. Bložis 
Dulinskas 
V. Mišeika 
Al Mickęvičia 
Balčittnįęhė 
Rudinskionč 
Šmotelienė 
Šmoteliutė 
Milda ; Baronas , 
Julia August 
Skurskis 
Al Ambrozevičia..

?afi|ęn dukterį Jose- 
mų Uolaiįd, brolįe- 
įri šeimyną, pusbro-

JUOZAPAS STANAITIS
Persiskyrė sv šifro pasauliu 

•rugp. 3 dien^v 12110 v. po pįėt 
1937 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs: šraųlųi apskr.,, Žagarės 

^3nicstę,t Gyveno; po nr^lO9U3^ 
So. Michigąfl Avę.-,} < <

■- Amerikoj išgyveno 28 nį-
Paliko dideliame nuliūdime 

mylimą motelį Pauliną, po te- • 
vais JUQzĄpa^|ę, ? dukterį Jose- 
phine ir 
pę Ameliją |r i šeimyną, pusbro

lį VincenB Stanaiti, Kenosha,, 
2 Jpusbronųs Pranciškų, 

Or jo šeimyną ir Vincentą Du ,: 
čgotas, Ąenošįia, Wis. ir( daug 
> kitų giminių.'
K Kunąs pašarvotas 4447 Bo.‘7 
O’airfieįd Avė. Jei, Lafąyętte 
^0727. J1' ’

Laidotuvės įvyks šeštądienj, 
rugpiučio 7 dieną, 2:00 vali po 
piet. J. F- Eudeikio koply
čios bus nulydėtas i Tautiškas 
kapines.

Visi A.< A. Juozapo Stanai
čio gimipės, draugai įr pažys
tami esat nuoširdžiai kviėčia- 
mi' dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliųdę liekame,
Moteris, duktė ir sunai. 

Patarnauja-Įa|d. dir. J. E. Eu- 
deikis, lel. KARDS 1741.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

1934 TERREPLANE Coach; radio, 
šildytuvas; tobulas; $95 įmokėti; 
Newberry, 3155 North Cicero.

pętėQn®li „.smilinhienė,
po tėvais Brųškaitė

persiskyrė su šiuo pašaunu 
rugpiučio 5 d-r <h^2 v. po mpt 
1937 m. sulaūktiš '42 metų any
žiaus, gimus Varnių mieste, 
Telšių apskr., Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 38 mętus.
Paliko dideijąhie nulįudįme 

vyrą Jurgį, sūnų ' FrąncįėKą 
Rrušą; markią Gertrūda, dukte
rį Lucijų Moss, .žėiitą Louis, 
tris anūkus, dvi sesąris Felici
ją Vąrekojienę ir šeimyną, Ste
faniją Paukštienę jy šeimyną, 
broij Antąną. įr gimines.

Kūnas pašarvotas Taip kop
lyčioj, 816 W.^f>3rd Št.

Gyveno 731 ^VV. Otith Pi.
Laidotuvės įvy'Kš šeštadieny, 

rųgp. 7 dieną; Į. vąl. po pjet. Įš 
koplyčibs bus nulydėta 1 Tau
tiškas kapines.“; v_ 
, .Visi A., A. Petronėlės Bmi- 
lingienčs giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir , atsisveikinimą.

Nųliųdę liekame,
Vyras, Vaikai, Seserys ir * 
Giminės.

Patarnauja laid. dih Lain, T ei.. 
VVentvvorth 0024.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Miscėllaneous 
įvairus

Tel, Victory 4965 
STOGDENGYSTĖ

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

Fųmished Rooms
S V1ESUS, moderniškas, apšildoniąs 
kambarys rendai. V2 bloko iki karų 
liųįjps. 7136 So. Rockwell St. Gro- 
vehill 2996..

RENDON KAMBARIAI, antro 
aukšto flatąs, pečium šildomas, ga
ražas. 405/ South Artesian Avė.

KAMBARYS RENDA1 prie mą- 
3os šeimynos dėl vaikino ar že- 
notos poros. Lafayette 5705.

Situation Wąnted
Darbo Ieško

PA1EŠKĄU BUCER1O darbo. Esu 
patyręs prie visokio bučernės darbo. 

910 So. (laklgy Blvd, (Seeley 2797.
• . J. M. Staugas.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

PATYRUSI MOTERIS skudurams 
sortuoti, Tik: patyrusi turi kreiptis.

1214 North Leavitt.
Tel. Armitage 6951

ABELNAS namų darbas; mylinti 
vaikus; savas kambarys, maudynė; 
radio; $7-8; Briąrgatė 6738.

PAT Y R U SI seamstress; Progresu 
sive LąUndry, 6209 Prairie Avė., 
Wentworth 5673.

PATYRUSI, mergina; 2b—3b; na
mų darbas; virimas; savas kamba
rys; mylinti vaikus; kiti darbiniu^ 
kai samdomi; $14; rekomendacijos; 
Pensacola 4845.

PAIEŠKAU merginos arba naš
lės j Tavern prie baro ir prie sand
vičių. 6500 So. State St.

PATYRUSI MERGINA; abelnas 
namų dirbąs; kalbąnti angliškai; 
nėra skalbimo; nereikia langai va
lyti; nėra mažų vaikų; geras namas; 
$12.00; savas kambarys ir maudynė; 
šaukit Bittersweet 3555.

Help Wanted—Male-Female

YRA JjAĘBŲ; vyram i* mote
rim; foteliuose, restoranupse, Jnsti- 
tucijošą; cpoks, pantry, houseman, 
cleaners ir kiti, Moderp Hotel Bu- 
reau, 879 North State St.

YRĄ DARBŲ VYRAMS ir mote
rims, vaikynams ir merginom^—fab
rikuose, bekerpėse, mąšipšapese ir 
spaustuvėse.

TUTHH-L employment
184 W. VVashįngton, 3 aukštas.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs shearman 
dėl No. 8 shears, taipgi 2 darbinin
kai laužymo kieme.

WARSHAWSKY and co. 
192Q So, State St.

Automobiles
AUTOMOBILIAI pigiai. Visų iš? 

dirbimų. Garantuoti, $25 ir iki $700. 
Mainąi ar lengvi išmokėjimai.

O. K. AUTO SALES 
Wisconsin and Ogden Avės. 

Berwyn, 2 blokai i rytus nuo Hąriem. 
Lietuvis sėlsmanas,

MUZIKALIU INSTRUMENTU 
IŠPARDAVIMAS

1,000 Instrumentų Pasirinkimuį
$55.00 dviejų eilių AKORDIONAS, 

8 basai, rankų darbo, italioniškas 
$35.00.

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

914 West Maxwell Street
3 blokai į vakarus nuo Halsted

ČOAL 
Anglys

Mine Run .

Nut ...... .
Scręenings

WILMINGTON 
ANGLYS 

«P ...............- $6.00
5.75 
6.00 
5.00 
4.75

PIRKIT DABAR!! VEŽIMAIS 
KAINOS BUS DAUG . AUKŠTES

NĖS KITĄ MĖNESĮ 
PRI ST AT Y M AS MIESTE' IR 

PRIĖMIĖSČIUOSĖ * )< 
Tel. ARDMORE 6975

Remkite tuos, kurie } barių rezidencija, $6V0d.<

garsinasi 
“NAUJIENOSE”

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1987, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Story 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo 
Pamatykite mus pirm negu pirksi- 
te kitur.

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

CALumet 5269.

KAS TURITE parduoti tavern ba
rus, ne trumpesnius kaip 30 pėdų. 
6500 So. State St.

GREITAS PARDAVIMAS 
PARSIDUODA PEČIUS 

Anglinis-gesinis (combination) ke
turių skylių (Eągle), taipgi aliejinis 
pečius, Šildyti namams, po antrašu 
3038 S. Emerald Avė., 3-čias aukštas. 
Matykite nuo 7:00 iki 9:0U vakare. 
Nedėlioj nuo 9:0U ryto iki 2:OU p.p.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA BUCEHNE ir g*)- 
sernė, pilnai įrengta, lietuvių kolo
nijoje. Priežastį pardavimo patirsite 
arit vietos.

5404 So. Washtenaw.

PĄRDAV1MU1 TAVERNA ir res- 
taurantas. Tranšferių kampas. Daro 
biznį $5011 kas savaitė. Su trobesiu 
ar be trobėsio.

4320 So. Kedzie Avenue.

DIDELIS Bargenas; bifenis išdirb
tas per daug metų. Pilna eilė grose- 
rių ir ice Creąm- Yra įrengimai dėl 
bučer^iės. 5 kambariai pagyvenimui, 
karštu vandeniu apšildomi. Padary
siu pigią rendą. Norintys gali pirkti 
su namu. Priežastis—liga. Atsišau- 
kit 5306 So. Union avė. Jb’r. Gie- 
dutis.

Real Estate. For Sale
Namai-žeme Pardavimui

PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estate. Loaųs and Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800 
Perkam, parduodam ir mainom na 

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

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

ATYDAI BIZNIERIŲ: ,2 aukštų 
muro kampinis namas su tavernų* 
lotas 50x125, biznis išdirbtas per 
daug metų. Galima dalį įmokėti. Li
kusius lengvais išmokėjimais, 
šiaip kitokių bargenų.

Z. S. MICKEVICE AND CO. 
6816 So. Western Avenue 

Hemlock 0800

Ir

hĮRPRALElSKlT ŠITO 
SAVININKAS TURI PARDUOT 

Nalną ir biznį prie Ulear Lake, ąrti 
Three Hivers, Michigan, netoli nuo 
Chicagos. 10 akerių dailiai apaugin
tos medžiais ežero pakrantės, 6 kąm- 
bąrių namas, krautuvės trobėšis, 3 
katedžiąi visi fųrnišuoti, gaso stotis, 
ledui namelis ir vištininkas, sodnas, 
laiveliai ir kitokią asmeninė savas
tis gatavai įrengta bizniui. Paauko
siu už $7,500 — mažiau nei Vz ąk- 
tuąlios vertės, Nedidelis įmokėjimas, 
išmokėjimai

66842 So. Rącine *Ąve„ 
Wentworth 8946.

BKIUH JVN fAKKfc
4225 So. washtenaw Avė., 4-3 

kambarių namas, titeKumas gyventi 
dviem šeimynom arba vienai, kar
štu vandeniu šildomas, garadžįus, 
kaina $3300. įmokėti $600,00, Kitus 
kaip rendą. teisingas pasiūlymas 
nębus atriestas, galima matyti savi
ninką nuo 3 po pietų iki 8 vakarais. 
Savininkas greitai važiuoja Lietu
von, namas tuščias. Galima kraus
tytis tuojaus, 4226 So. VVashtenavv 
Avė., Chicago, 111.

A MAKŲUE11E PARKE
STORAS ir 3 flatų muro namas, 

apšildomas. Kaina $9,600, cash 
$4000.00.

2 flatų muro namas, (jx6 kamb. 
karštu vandeniu šildomas, gera vie
ta. Kaina $8200.0U, — puse cash.

30x125 lotas, puse bloko nuo par
ko. Viskas išmokėta. Kaina $WU0.

Norintieji pirkti arba mainyti, ma
tykit mumis. Visuomet gausite tei
singą patarnavimą.

A. N. MA8CTL1S and CO. 
t>641\5o. VVestern Avė.

Republic 5560.

PARDUOSIU 6 flatų namą. Su 
refrigeratoriaiB, štymu apšildomi, 
neša gerą rendą. Parduosiu pigiai 
iš priežasties mirties, su mažai 
cash. Nereikia R. E. agentų.

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

FORKLOZAV1MA1
\57th ir Homan; 5.,kambarių nąu- 

ro _btfiįį?alow, 'TJ547OO. viVst^ir Fair- 
field; du f tatai, garažas $7900. 63rd 
ir Sacramento; krautuvė Jr 2 tlataį, 
$15,000. 64th ir Califbrnia; 6 kam-

i0.' 64th ir Sa
cramento; 2 flatai po 6 .'kambarius, 
$9500. '

Saukit MR. MEDUKĄ 
• Stevvąrt 3601.

TURI BU ii PARDUOTAS tuo
jau Mar-ųuętte Parke geriausioj vie
toj dėl tavern ir flatas viršuj; pla
tus lotas; didžiausias bargenas.

KAZYS ŲKNiKAS, 
4708 Sč. VVeStern Avė.

SKUBIAI'P ARSI D U ŪDA 4 flatų 
modemiškas muro namas arti Mar- 
ųuette Pąrko. Taipgi mainysiu ant 
mažos farmfkės arti miesto, arba 
ąnt seno namo. Matykit savininką 
A, Siratovich, 7007 So. Erancisco 
Avenue.

5 KAMBARIŲ muro bungalow; 
3? pėdų lotas; 2 karam garažas; tur- 
neso šiluma; arti Halsted ir 63rd 
Street; šaukit Edwards; Cedarcrest 
U6o0.

įį>1000 CASH nupirks mano moder
nišką 8 kamoarių furnesu gildomą 
akmens ^rezidenciją ir 2 karų muro 
garažą, kurie randasi arti bažnyčios, 
mokyklos ir geros transportacijos. 
Balansas kaip renda. Telefonas 

ROCKWELE 7408.

PARDAVIMUI krautuvė ir 3 apar- 
tmentai arti 18-tos ir Halsted. Labai 
gera vieta grosernei ir bučemel, 
arbą tavernai. Kaina greitam parda
vimui $5000. Cash reikalinga $lbOO.

CHAS MAYERzand CO.,
5706 West 23rd St., Cicero, 111.

DU DIDELI 
BARGENAI . 

kambarių Rooming House, ga-20
rų šildoma, Argo, 111. Namas labai 
grasioj vietoj ant kalno ant 2 lotų, 
6 karų garažas. Visi kambariai visa
da išrenduoti, kaina $5,6U0,

Willow Springs, 111., 6 kambarių 
mūrinis bungalow, furnace šildomas. 
¥ra elektra, pumpa varo vandenį i 
namą. Yra vana, toiletas, sinkos, 
kaina $5,500.
Ben, J. Kazanauskas

2202 West Uermak Road.

?

KAS BUS

GARSINAMA

ŠIOJE VIETOJE

LAUKITE

PAMATYSITE
Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

4 AKER1Ų VISTŲ ir daržovių 
farma; naujas 6 kambarių namas; 
garažas; 20x4U vištminkas; tekan
tis vanduo; elektros šviesos; 160 
vaisinių medžių — duos vaisių 1938 
metais; .50 baltų vištų; 150 vištukų; 
3 akeriai kornų; arti mokyklos.

Rand Road arti Dundee Road. 
Prasta sveikata. $7bU0; išmokėjimai.

F. D. O’Mara, Eranklin 0897.

Financial
Finansai-Pąskolos

INVESTUOKIT DABAR 
Saugmenes Vadovaujančių Korpo

racijų bargeno kainomis ir 
dalyvąukit nepaliaujamai 

Gerėjančiuose Uždarbiuose

i

PATIKRINKIT SAVO SAUGMĖNES 
bukit tikri, kad esat atstovaujami 

firogresyviausiose grupėse.
t Mum Padėti Jum išrišti jūsų 
investmentų problemas

Telefonuokit ar rašykit apointmentui 
A. C. STERLING 

Management of Investment and 
Trading Secųrities Accounts.

208 So. La Šalie St.
Suite 788, Chięago, III. 

Tel. Randolph 6646

Tabako Krautuvės
Tobacco Storefc

MAX KOHN-—Turim rusišką, tur
kišką tabaką. Pypkes, cigaretus, ci
garus. Kviečiame į tenisu krautuvę. 
I7g« So. Halsted SU T*L Ganai 9845

: š
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Petronis rašo žodžius, Bacevičius muziką
dainos

Nedelioj, Rugpjūčio 8 d., 1937
SUNSET PARK 135th

BARSKIS FURNITURE HOUSE
1748-50 WEST 47th STREET

Vienas Gražus KAURAS
Vienas TAYLOR TOT WALKER

m®

kūdikio uŽlaikym
;■ <**- • • •

Dr. John Anthony Rose, nuo 900 Western avenue,

Dau- 
todėl, 

nes žino

Areštuos už nesu 
tvarkymą 
automobilių

Paskyrė $100 už 
nurodymą Zetak 
užmušėjo

Lyg ’ tyčia, saulute padangėje 
linksmai juokiasi žiūrėdama į 
Rockfordo, savo šiltus spindu
lius slysdama žemei, nieko ne- 
atbodama i prietarų palaikyto
jus. •.

John ir Lydia Regan. Kūdikį pavogę, Reganai atėjo 
į prokuratūros raštinę, prisipažino prie prasižengimo, 
bet negrobę tam, kad vaduotpinigių išgauti, bet todėl, 
kad berniukas yra jų tikras sunūs,—

Donaldukui davė viską, ką galėjo. Paveikslas aukščiau 
parodo žaidimo kambarį, kurį jie įrengė berniukui /sa
vo namuose. Gal tik laikinai jo netekę Horstąi skundė
si, kad be Donaldo—namai atrodo kaip dykuma. Pa
veikslai žemiau— ” '

ROCKFORDAS ATVAŽIUOJA “NAUJIENŲ 
PIKNIKAN SU NAUJA DAINA

Reikalaus daugiau trafiko 
policininkų

TOALETUI AR 
KOMODEI RUŽAVĄ 

LEMPA

ir kad ji; Lydi a Regan, pagimdė berniuką sausio .4,’ 1935 
m. Tuo laiku būdama nevedusi ir neturėdama pinigų 

atidavė naujagimį per daktarą

Deputy Vehicle, arba važiuo
tos komisijonierius E. J. Gor- 
man paskelbė, kad nuo šio mė
nesio 10 d. duotas policijai pa
rėdymas areštuoti visus tuos 
šoferius, kurių automobiliai 
netvarkoje. Jis sako, kad mies
te važinėjasi apie 118,000 au
tomobilių savininkų, kurių au
tomobiliai nepatikrinti 
guma jų betvarkėje 
vengia patikrinimo, 
negausią leidimo.

nusidažęs, persikėlė 
spalvą. Ypač ūkininkams le
mia blogą. Nors tūlos davatkos 
stenedamos gieda “Pone kara
liau,-Dieve Abrahomai, dova
nok mums lietų,” tačiau teigia
mų vaisių iš to visgi nepa'sireiš-

i . ••.i r': ; A 1 4 * • * S ’ '***<» C* *•

Proktiratura /atidavę j j«į ŠvA> Vincento našlaičių /jprie- 
giaudą, kur: kūdikis ,bus vienuolių priežiūroje,;- lęj; kol 
civilis teismas neišspręs kam jį atiduoti. Horstai yra 
turtingi, žmonės; kitrie—v . \ f ?

ROCKFORD, ILL. — Kadan
gi visas margas svietelis, be iš
imties, rengiasi dalyvauti “Nau
jienų” piknike, kuris įvyks šį 
sekmadienį, rugpiučio 8 d. Sun- 
set darže, tai žinoma, ir Rock
fordo kolonijos gausi reprezen
tacija irgi stropiai ruošiasi vyk
ti į busimąjį pikniką. Jie pagei
dauja asmeniškai pasimatyti su 
naujieniečiais, ir toje bendrai 
skaitmeningoje jaukioj šeimoje, 
smagiai laiką leidžiant, kartu 
dar pretenduoti daug brangių 
dovanų laimėti.

4 i ’ i

Kadangi rockfordiečiai yra 
optimistiški ir entuziastiški 
žmonės, tai jie savo kasdieninį 
gyvenimą vaizdžiai paįvairina 
dainuodami linksmas liaudies 
daineles, kurios, be abejonės, 
išsklaido liūdnas svajones, ir 
priduoda žmogui dvasinio ūpo 
tvirtai grumtis prieš gyvenime 
siaučiančias audras.

Marthai Horstienei, kuri norėjo kūdikio, bet kuriai ne 
buvo lemta gimdyti. Gavusi Lydia Regan pagimdytą kū
dikį per Dr. Rose, Horstienė prikalbino jį suklastuoti— 
gimimo metrikus, 6 vyrui ir Visiems giminėms ir drau 
gąms pasisakė, kad kūdikis yra jos pačios. Prokuratu- 
'ros aštriai kamantinėjama ir isteriški verkdama ji pri 
sipažino prie suokalbio, 
aiškindama, kad ir ji ir 
Kadangi irlLjįĮią. Regan

Kur pilietybei 
ruošiama

■ —.........................

Duoda ir kitokius patarimus.
Jau treti

MikiVžiutė

/ Ghicagiečiai Otto Horst ir jo žmona su 2% metų 
Donald Horšt, kuris sukėlė Chicagoje didžiausią sensa
ciją. Ji prasidėjo, kai nuo Horstų namų pievos ties 
6189 McLellan avenue, berniuką pagrobė— ;

SMOKING STAND

VERTĖS *4-50

bet reikalavo kūdikio atgal 
vyras pamylėjo jį kaip savo 
kūdikio reikalauj a ,tai —

Taigi, rockfordiečiai, vykda
mi į minėtą “Naujienų” pikni
ką, sykiu dainuos demonstruo-’ 
darni naują dainą, kuriai žo-i 
džius parūpino A. Petronis, o 
kompoziciją baigia priruošti J. 
Bacevičius. Al. Savickas rimtai1 
treniruoja savo lankstų balsą. I 
Numatoma, kad jam prie šios 
dainos teks dainuoti solo. Įžan

giniai žodžiai tariamos 
skamba sekančiai:

Linksma buvo man 
Kai turėjau kelnėse 
Storą ir didelį 
Pinigų kapšį,

Gamta rusti
Kažin kodėl gamta’ taip 

gailestingai užsirūstino 
Rockfordo piliečių ir savo rūs
tybes pirštu grūmodama, tiesiog 
baugina šios kolonijos gyvento
jus.' Jau bus pilnai penkios sa
vaitės* kai iš čia paskutitniš 
lietus prasišalino ir iki šiol nuo
šaliai vis laikosi. Visas horizon
tas, kuris buvo žaliais dažais 

rausvą

Jus Laukia Šios Dovanos
JEI LAIMIKIS JUMS NUSIŠYPSOS

Vis didėjantis trafiko nelai
mių skaičius, ima ddbgįau pa
veikti ir į tų žmonių jausmus, 
nuo kurių to klausimo sutvar
kymas, gal būt, z daugiausiai 
priklauso.

štai, dabar, kada paaiškėjo 
kaip buvo užmi/štas 15 metų 
amžiaus' berniukas James Ze
tak, gyv. 5752 Elston avė., tai 
imta daugiau kelio nelaimėmis 
susirūpinti. Nelaimė įvyko prie 
Milvvaukee ir Central avenues, 
kur tas berniukas buvo pasta
tytas vaikučius apsaugoti per 
gatvę einant.
Važiavo 60 mylių į valandą.
Nežinomas šoferis liko ne

žinomu dar ir po šia diena. 
Liudininkai gali tik tiek pasa
kyti, kad jis važiavo labai grei
tai — apie 60 mylių į valandą. 
Taigi, greitumas neapsakomas. 
To tad, taip neatsargau's šofe
rio suradymui Chicago Motor 
Club prezidentas Mr. Hayee ir 
paskyrė $100 t.y. šimtas do
lerių bus išmokėta tam, kas 
nurodys kur yra James Zetak 
užmušėjas.

Tai vienas dalykas. Kitas tai 
tas, kad tas kliubas deda visas 
pastangas, kad butų ant kelio 
pastatyta daugiau patruliuojan
čių policininkų ir susekti visi 
nusikaltėliai prieš trafiko įsta
tymus.

BRIDGEPORT. - 
metai, kai p-lė E 
dėsto anglų kalbą, moka Ame
rikos istorijos ir ruošia atei
vius prie Amerikos pilietybės. 
Visa tatai galima lengvai at
siekti Fellowship House, prie 
831 W. 33 PĮ. ' ’

Vienok, butų klaida manyti, 
kad čia vien tik mokinama, 
kad čia šiaip paprastos moky
klos esama. Anaiptol, čia be 
mokslo ir šiaip parama yra 
teikiama visiems tiems, kurie 
jos yra reikalingi, čia visi lie
tuviai ar bendrai ateiviai, jei 
tik reikalingi pagalbos, lygiai 
jos susilaukia. Čia lengva su
sitikti be lietuvio lenką, italą, 
graiką ir slavą ir čia jie visi 
puikiai sugyvena.

Per vasarą pamokoj įvykda
vo ztik trečiadieniais nuo sep
tintos iki aštuntos valandos 
vakarais. Bet, karščiams pra
ėjus, bus atsteigtos pilnos va
landos.

Nesenai atvykusi.

.. . ........-.. ..... -

“NAUJIENŲ”
PIKNIKAS
RUGPJŪČIO 8 — 1937
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