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Submarina Paskan
dino Anglijos Laiva

“Nežinoma” submarina Ispanijos vande
nyse paskandino ir Rusijos laivą. Anglija 

sujudusi, kaltina Italiją.
LONDONAS, rūgs. 2.— Ne

šinamos šalies submarina, ku- 
. ri paleido torpedų Anglijos tor

pediniam laivui Havock, 4a^ar 
torpedavo ir paskandino An7 
glijos aliejaus laivų Woodford, 
kuris su gąsdino kroviniu 
plaukė iš Barcelonos į Valen- 
ciją. Paskandintas jis buvb už 
18 mylių nuo kranto. Vienas 
laivo inžinierius liko užmuštas, 
o šeši įgulos nariai sužeisti. Į 
laivų buvo paleistos dvi tor
pedos. • . 

• - ■ s ■ •

Paskiausias įvykis labai su
judino Angliju ir Anglija tuo- 
jaus pasiuntė. į Viduržemio ju- 
rų dar daugiau karo laivų su 
įsakymu surasti tų submarinų 
ir jų paskandinti. Submarina 
buvusi Italijos typo, bet jokių 
ženklų ir vėliavų neturėjo.

Visi Anglijos laikraščiai vie
ningai reikalauja griežto vei
kimo, kaltindami už šiuos jūrų 
piratiškus žygius Italiją. O tai 
dėlto, kad Ispanijos sukilėliai 
neturi savo submarinų ir jų 
galėjo gauti , tįL įį 
tos šalies.

Užsienio^ reikalų^^tiilnisterls 
Eden tuoj aus sušaukė svar
biausių kabineto narių susirin- 

' kimų apsvarstyti kų toliau da
ryti.- k J .

Dagi tie kabineto nariai, ktf- 
rįę abejojančiai žiurėjo į Fran
cuzijos reikalavimų bendro vei
kimo prieš jurų piratus, dabar 
patys pradeda kitaip žiūrėti, 
kada liko užkabinti Anglijos 
interesai.

. Mahdma, kad liko suardy
tos t ir premiero Chamberlain 
pastangos susiartinti su Itali
ja. ' ' ; ?

Anglijos konservatoriai trok
šta sukilėlių laimėjimo, bfet 
jeigu jie ir jų talkininkai pra
deda skandinti Anglijos laivus, 
tai Anglija turėsianti susigryš- 
ti prieš juos, ypač kad Angli
jai ^yra labai svarbu palaikyti 
pilnai atdarų kelių Viduržemio 
jura, nes tai yra “imperijpš 
gyvybės” kelias, jungiantis An
gliją su Indija ir kitomis ko
lonijomis Azijoje ir-rytiniuose 
Afrikos pakraščiuose.

Pripažinkit sukilėlius, sakb 
italai.

RYMAS, rūgs. 2. — Vieniri- 
t'ėlis būdas sustabdyti puldinės 
j imą laivų Viduržęrnio jurojė 
yra pripažinti sukilėlius kariau
jančia šalimi, sako Italijos fa
šistai.

’ Keno submarina ■ puldin&jū 
laivus, italai atsisako pasakyt 
t»

SUBMARINA PASKANDINO 
RUS ĮJOS LAIVĄ.

ALAŽIERAS, rūgs. 2. — Ru
sijos prekių laivas Timiriazev, 
plaukęs iš Franci jos į Rusijos 
Juodųjų jurų uostų, tapo ne
šinamos submarinos paskan
dintas Alžiro pakraščiuose. J 
laivų buvo paleistos dvi torpe
dos. 30 žmonių įgula liko išgel
bėta žvejų. * '
FRANCUZIJA yra pasiry

žusi veikti. '■
PARYŽIUS, rūgs. 2. — Fran

cuzijos kabinetas nekantriai 
laukia Anglijos . atsakymo į 
Francuzijos pasiūlymų bendro1- 
mis jėgomis sustabdyti puldi
nėjimų laivų Viduržemio juto
je, iškeliant tų klausimų neu
traliteto komitete, ar Vidurže
mio konferencijoj. Francuzijos 
rezoliucija buvo griežta, kaip 
Franbuzija jau per kelis pasta
ruosius metus nėra kalbėjusi. 
Francuzija be to įspėjo, kad 
jųi ji nesulauks iš valstybių 
patenkinančio /atsakymo, tai ji

t

PROKURATŪRA KOVOJANTI PRIEŠ LOŠIMĄ PINIGAIS — Vyrai ir moterys 
skuba iš pinigų lošimo Casino RiverĄrin prie Lake avpnue ir Wagner Road, kai 
pasklido gandas, kad policija darys kratų. Policija atvyko, bet lošėjai jau buvo pa
bėgę. Prokuratūra pradėjo uždarinėti pinigų lošimo įstaigas po kai gengsteriųi 

. nužudė čhieagietį, John Sullivan, “slot*’ mašinų raketierių.
: • ' ■ ' -- U...  . - --------- --------------- - — .. .      , .......... . ■

CHINIJOS 1 LAKU- Kam !ydžs fmerikos
^7. laivus. 1

___ _ Japonams įspėjo užsienioN AI/BOMBARDA
V A laivus vengti karo zonos, tapo
.MIESTĄ?

Chiniečiai tvirtai laikosi ir prie 
Shanghųi, bet nežiūrint ka
ro vistiek tebemoka kontri
bucijų japonams.

s-

Nusižudė Ukrainos
Prezidentas

Leningrade sušaudyta dar 10 žmonių, o 
įtartas Ukrainos prezidentas pats nusižudė

MASKVA, rūgs. 2.’ — šian
die paskelbta, kad nusižudė 
Ukrainos Socialistinės Sovietų 
respublikos prezidentas N. N. 
Lubčenko.

Bolševikai skelbia, kad Lub
čenko buvo prisidėjęs prie ?an- 
ti-sovietinio” veikimo ir nusi
žudęs bijodamasis’ susekimo.

Leningrado Pravda gi pa
skelbė, .kad Leningrade liko 
sušaudyta dar 10 žmonių, ta

riamų “trockistų, išdavikų ir 
ardytojų’’. Juos pasmerkė mir
čiai Leningrado karo teismas 
už sabotažų Leningrado dirbtu
vėse, dėlei kurio, daug darbi
ninkų likę sužeisti. - •

Apie Lubčenko nusižudymą 
Maskvos laikraščiai įdėjo ne
žymioj vietoj tik trumpų žinu
tę. Esu jis susidėjęs su bolše
vikų priešininkais ir nusižudęs 
“bijodamasis atsakomybės už 
išdavimų Ukrainos interesų”.

Lietuvos Naujienos
' —------------------- 'SUKILĖLIAI P A“ 

SMERKĖ MIRČIAI 
amerikietį LA

KŪNĄ

Atidaroma lietuvių pra
džios mokykla

Prancūzijoje
KAUNAS. — Prancūzijoje 

Vijerupte lietuviai pasiryžo dar 
šiais metais atidaryti savo vai
kams pradžios mokykla. Moki
nių busiu apie trisdešimt.

Šiemet Marijampolės 
apskrityj statomi 38 

tiltai '
MARIJAMPOLĖ? — Pasku- 

tiniu laiku tarp Marijampolės 
ir Turgalaukio eina dideli plen
to remonto darbai. Vietomis 
plentas visai perdirbamas. Prie 
Krosnos statomi šiame plente 
du akmens — geležies — be- 
ton6-tiltai/ Plentų statyboj ir 
remonto , darbai eina įvairiose 
&t>sknities vietose: Iš Viso Šie
met pastatyta ir statoma Ma
rijampolės apskr. 38 nauji til
tai.

paskelbta, kad Amerikos prekių 
laivus pavojinguose Shanghai 
vandenyse lydės karo laivai. 
Tai ' paskelbė adm. Yarnell, 
Jungt. Valstijų Azijos laivyno 
komanduotojas.
Chinįja vįs dar moka kontri

bucijų Japonijai.
. •. S ; • • ' 'j '”.

Japonįįo^^^Joy^s prisipaži
no, kad< ?heŽhirint siaučiančio 
tarp abiejų šalių karo, Chini- 
jos valdžia nepaliauja mokė
jusi Japonijai kontribucijų. Ji 

; moka kontribucijų už .bokserių 
sukilimų iri taipjau moka nuo
šimčius už gautų iš Japonijos 
paskolų. s 1 ,

Tarnavęs lojalistams amerikie
tis lakūnams, pateko sukilę- 

. ( ■ • << i

. . liams ir jų liko pasmerktas 
mirčiai.

WASHINGTON, rūgs. 2. — 
Valstybės departamentas ti- 
riųs žiųiasį; Jcad afnerikietis. la- 
kunas Harold Ę. Dabi, iš Čhani- 
paign, III., liko Ispanijos suki
lėlių karo teismo pasmerktas 
mirčiai. Departamentas sakosi 
neturys. tikrų žiųių apie tai, 
ar. teismo nuosprendis jau yra 

'įvykdytas: \ < 1
■ < ' ■ z. ■ • . ■ '■

■ Dahl tarnavo lojalistams ir 
liepos 12 d., liko nušautas su 
lėktuvu Madrido fronte. Suki
lėliai jį paėmė belaisvėn.

SHANGHAI, rūgs. 2. — Ne
patvirtinta žibia sako, ; -kad 

do į Japoniją įr ten bombarda
vo svarbų , - pietinės Japonijos 
miestų Kagoshina, turintį 137,- 
000 gyventojų., ’

NorsJ žinių ir yra nepatvir
tinta, .bet yrą; žinomą, kad ;čhi- 
niečia i jau kelis sykius yra 
prigrutndj:gęlterįkrišti Geltonų
jų jurą irypali^lti kąrą į pačia 
Japdnijų. ';'Ąy/;
Japonai į bonibardubja Shan

ghai, bet neįstengia paeiti
VA/I priekį. O

ši žinia pasklido už kelių 
valandų po to, kai Japonijos 
oro eskadrilė labai smarkiai 
bombardavo šiaurinius pakraš
čius Shanghai. miesto.

, Bombos pridarė milžiniškų 
nuostolių ir pasiėmė labai daug 
gyvybių, bet karinių tikslų ne
pasiekė.

Bombarduojant miestų Ame? 
rikos marinai irgi buvo atsidū
rę pavojuje, nes ir apie juos 
sproginėjo bombos.

Dar . toliau į šiaurę eina la
bai’ smarkus mušis tarp Chi- 
nijos ir Japonijos >kareivių. Ja
ponai buvo pasiskelbę paėmę 
Paochan, bet vėliau prisipaži
no, kad tai buvo klaida ir kad 
tas priemiestis tebėra chiniė- 
čių. rankose.

Esantis toj pačioj apielinkėj 
Liuho priėmiesti^ buvo labai 
smarkiau bombarduojamas ja- 
Poriy ląjvū ir lėktuvų, bet chi
niečiai vistiek atsilaikė. / 

r. .. i ■ • -

Dagi ir Woosung pęiemieš- 
čio kai kurios dalys tebėra chi- 
niečių rankose, nežiūrint smar
kai^ Japonų laiVų ir lėktuvų 
bombardavimo.

Amerikos laivyno -stebėtojai 
stebisi dideliu; japonų eikvoji
mu granątų ir bombų, kurios 
daugiaūsia krintū J tuščiose' vle- 
toše, kur chiniečių visai nėra. 
Kur chiniečiai patenka į gra
natų lietų,: jie skubiai,, kaip* 
kurmiai, įsikasa į žemę irf iš-, 
lenda iš įjos tik bombardavi
mui apsistojus.

a tsimes n uo ne u t rali te to sirtar- j j j ni j os karo lėk t u vai nuskris 
tieš ir stverfei^’nepriklausomų 
žingsnių apsaugojimui Franciu 
zijos interesų.

Tai gali reikšti tik prigru- 
mojimų atidaryti Francuzijos 
šienų į Ispanijų siunčiamoms 
karo; medžiagoms. Pati Frap- 
cūzija irgi turi daug pasenu
sios moderniškam karui amu
nicijos,, kuri betgi dar tiktų 
Ispanijos karui. Francuzija ga
lėtų suteikti net technikus, la
kūnus ir karininkus, kurių is
panams trūksta. ' / . ‘ .!

Francuzijos kabinetas tokį 
nutarimų padarė toli ne vien
balsiu^ susitarimu. Premieras 
Chautemps ir nuolaidus užsie
nio reikalų ministeris Delbos 
priešinosi bet kokiam .. griežtes- 
niūm žingsniui, kuris galėtų 
ftepatikti Anglijai. Bet vice- 
premieras Leon Blum, kuris ir 
atšteigė Francuzijos susiartini
mą su Anglija, pareiškė kad 
Francuzijai vistiek visai nėra 
reikalo nusilenkti Anglijos pa
geidavimui* sukilėlių laimėjimo 
ir tuo pastatyti pavojun Fran-i 
Cijos ateitį. BluVn nuomonė lai
mėjo ir kabinetas nutarė už
imti griežtesnę poziciją.

Kkikurie kabineto nariai 
tViftiria, kad Francuzija dabar 
yrti pasiryžusi veikti net ir vi
sgi viena, jei bus reikalas, 
saugojimui savo interesų 
duržemio juroje; r

■
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Žaibo nelaimės

Asturai užvedę dery
bas apie pasidavimą 

sukilėliams

Japonija siekia s i 
nuversti dabartinę 

Chinijos valdžią

HJENDAYE, Francuzijoj, r. 
2. —. Sukilėliai praneša, kad 
AštUrijos lojalistų valdžia už
vedus! derybas su sukilėliais 
apie Gijon ir likusios Asturijos 
dalies pasidavimų sukilėliams.

Asturijos padėtis yra bevil- 
tė. Ji yra atkirsta nuo lojalis
tų, o Sukilėliams užkariavus 
Baskų kraštų ir Santander, As
turijos jėgos visai sumažėjo ir 
yra apsuptos daug didesnių su
kilėlių jėgų.

Sukilėliai taipjau skelbia ap- 
laikę svarbių laimėjimų prie 
Zaragoza, kur nuvarę lojalis- 
tus į jų pirmykštes pozicijas, 
kurias lojalįstai laikė prieš 
pradžiųi dabartinio ofensyvo 
Aragon fronte. Ą

Tuo tarpu lojalištai praneša, 
kad jie ne tik niekur neatsi

traukė atgal, bet dar arčiau 
įpriėjo prie Belchite, kurį da
bar bombarduoja iš kanuolių.

H............. ... 1 '
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25 žuvo paskendus 
laivui

Keli šimtai žmonių 
žuvo tyfune Hong 

Kong

JONIŠKIS. — VIII. 2 d. Jo- 
niškio vi. Kirnaičių km. apie 
14 vai. žaibas sudegino ūki
ninko Povilaičio Juliaus darži
nę su suvežtais javais ir ūkio 
padargais, padarydamas nuo
stolių 1500 lt. Dvejetų dienų 
anksčiau Stačiūnų vi. Dargužiu 
km. laukuose žaibas mirtinai 
nutrenkė to kaimo gyventojų 
Bačanskų Leonų, 27 m. am
žiaus. * ' . ’V f

TRUMPOS ŽINIOS

sau- 
500 
•kad

HYDE PARK, N. Y., rūgs. 
2. — Prezidentas Rooseveltas 
baigė pasirašyti kongreso pri
imtus bilius ir išvažiuoja 4 ar 
5 dienoms žvejoti Long Island

Žada 'statyti Šiauliuose 
ligoninę

' ŠIAULIAI.—Raudonasis Kry
žius * kreipėsi į kiaulių miesto 
savivaldybę su oficialiu pasin- 
lymu statyti Šiauliuose moder
niškų 200 lovų ligoninę, kurios 
statyba atsieitų apie 2 milijo
nus litų. R. Kryžius prašo pra
nešti, kiek lėšų Šiam reikalui 
galės skirti savivaldybe, nes 
tada galės sudaryti galutinį 
projektą ir sąmatų. Statybos 
darbai busiu pradėti dar šie
met. Vieta ligoninei parinkta 
ties Sukilėlių kalnelių, prie 
apskr. valdybos namų. Kaip 
žinoma, šių metų miesto biu
džete savos ligonines statybai 
buvo skirta 100,000 litų, kurie 
dabar, pradėjus statyti ligoni
nę R. Kryžiui, galės būti jam 
perduoti. Kiek bus .skiriama 
kitųmet — turės svarstyti mie
sto taryba.

Prie statybos suplaukę 
apie 1000 darbininkų

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

Apsiniaukę, galbūt vietomis 
lietus į vakarų; tiek pat kar
šta/

Vakar 3 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje biivo 93°.

Saulė teka 6:16, leidžiasi

TOKIO, rūgs. -2. — Japoni
jos užsienio reikalų ministeris 
Koki Hirota prisipažino, ■ kad 
vyriausias Japonijos ^tikslas da
bartiniame kare Chinijoje yra 
nuversti Chihijos diktatoriaus 
gen. Chiang Khi-shek valdžių, 
lįfes ijs yra svarbiausias Japo
nijos priešininkus ir vadas vi- 
sb judėjimo prieš Japoniją.

PANAMA CITY, Fla., rūgs. 
2i Pakraščių prekių laivas 
Tarpon paskėndb Meksikos 
įlankoj M kelių mylių nuo 
East Pass, Fla. Kartu su lai
vu žuvo ir' 25 nariai įgulos ■— 
10 baltųjų ir 15 negrų^ Apie 
ištikusių nelaiihę sužinota” tik 
viena įgulos nariui išplaukus

' HONG ( KONG, rūgs. 2. — 
Vakar per Hong Kong miestų 
perėjo labai smarkus tyfunas, 
kuris pasiėmė šimtus gyvas
čių. Vėjas buvo pasiekęs 125 
mylių į vai. greitumo, šiandie 
gi griuvėsiuose siaučia gais
ras.

Kiek ikišiol jau žinoma, 
sumoj ’ ir juroj žuvo per 
žmonių. Bet prisibijoma,
skaičius žuvusių, surinkus tiks- 
lesnešt žinias, pasieks tūkstan
čius, .

Tyfunas per šių Anglijos 
kolonijų perėjo plačiu ruožtu, 
sudaužydamas laivUs juroje ir 
patį miestų užlipdamas išneštu 
iš juros vandeniu.

Daug laivų paskendo. Skęsta 
vienas laivas su« 1,200 chinie- 
čių tremtinių iš Shanghai.

; Serga Masaryk ,
. f. —I  

VIENNA, . rugS; 2. — Sun
kiai susirgę buvęs Čechoslova- 
kijos prezidentas ‘prof. Tarnas 
Gariguė Masaryk, 87 m. am
žiaus. Jį ištiko- apopleksijos 
priepuolis, kuri jis betgi atlai
kė. Panašiai jis buvo .susirgęs 
ir prifeš tris metus, bet ir ta
da pasveiko, bet vėliau pats 
pasitraukė iš prėzidento vietos 
ir jo vieton tapo išrinktas Dr. 
Benės. /

įlankoj. .
. e.į ............... .............................. — |

JERUZOLIM ĄS, Palestinoj, 
rūgs. X — Arabų konstabelis 
liko nušautas vyriausioj komi- 
sionieriaūs stovykloj prie Alith. 
šovikas pasislėpė.

■ , „■—.;-------’.X....

THOMSOE, Norvegijoj, rūgs. 
2. — Norvegų ledlaužys Gud- 
run sugryžo iš tolimosios šiau
rės, iš kur , parsivežė žuvusio 
Švedijos tolimos fiaurės tyri
nėtojo Solomon August Andree 
“diėnynųM. Andree žuvę prieš 
40 ‘ metų bafiunų bandydamas 
pasiekti, šiaurinį ašigalį.

......ii i, Oi

(Chinijos karo vadai vėliau 
paskelbė, kad Chinijos lėktu
vai tikrai buvo nuškridę per 
Geltonąją .jurą ir bombardavo 
Japonijos miestą Kagoshitna, 
pietinėj daly Kyshu salos).

LOS ANGELES, Čal., rūgs. 
2. — Du žmonės liko užmušti 
lėktuvui iš 400 pėdų augštu- 
mos nukritus tuščiame lote.

1 '• . . . ■ ■ ■ ■ * ■ "A '

JONIŠKĖLIS.Dabar Pa
nevėžio — Joniškėlio ruože vyk
domi siaur. geležinkelio dar
bai. Pastatytas geležinkeliukas 
jungs Panevėžio — Pastovų ir 
Šiaulių — Biržų ruožus. Stato
mo geležinkeliuko ilgis apie 35 
km. *

Prie gelž. statybos darbų su
plaukę apie 1000 darbininkų. 
Daugumas darbininkų atvykę 
nuo Utenos ir Zarasų, o kt. pa
nevėžiečiai.
. Darbininkas per dieną uždir
ba iki 6 It.' ir daugiau, o “kala- 
mašnikas” .su savo arkliais ir 
vežimu net 10—12 lt.

• •'* ■ . ' ■ - ' ’S*’’**’'’ -A ’M-'

Pasikorė nepilnaprotis
ŠIAULIAI?— Vni. 2 d. pie

tų metu Lygumų vi. Deguėių 
km. piliečio Vapsos A., kloji
me rastas pasikoręs 31 metų 
amžiaus nepilnaprotis Leščin
skas Jonas. Jo tėvai pasiturin
čiai gyvena tame pačiame vals
čiuje.

.t



NAUJIENOS, Chicagp, III. Penktiems, rugg, J,

Kanadoje Ir Kitur
‘ į , .   .y.. ,, ją, „

BIRUTE
na-

(T«W$ .

Dangoraižių ir didžiu j y
m y atžvilgiu New Yorka yra 
tikras čempionas. Mąža Įb: 
čeippioąątąs j^m prikląuso ir- 
teatrų srityį.e. Itodernjikasni1! 
ir šaunesnių teatrų niekur ne
surasi. Ypač pasįžymi vienąs 
teatras, kuris turi penkis- tūks
tančius ir penais Įjnit^s šei
nių. Jo scenoje griežia orkest
ras iš šimto penkiasdešimt žmo
nių. Scena yra tokia nplžinis- 
ka, kad ten galima bet koki yei-j 
Lalą statyti. Pąrangurnai sceno
je geriahsi ir moderniškiausi.

šiaip teatras iš vidaus atbo
do visai paprastas, — jokių 
prašmatnių pamargiinmų nėra., 
Svarbiausias pagrąžinimas yrą 
elektros lemputės sienose. $- 
lektros šviesos 
mainosi.

Nors įžangą į 
na brangi, bet jį 
gulusioą žmonių 
tais aitvejaįs, kai oras yra blo
gas, žmonės stovi po valandą 
ir ilgiau lauke, kol jie įsigauna' 
j teatrą.

Tąip yrą pe tik ąu tuo t#- 
atriR bet ir kitopiis pasilinks
minimo vietomis. Visur žmonių 
daug, yisųr didelis susikimši
mas. Atrodo, kad pinigų pąs 
žmones yra daug ir jie pasiry
žę yra tinkamai pasilinksminti,' 
visai nekreipdami dėmesio į tai, 
kas bus toliau.

Pagaliau juk tik šiandien 
mums priklauso, o rytoj — kas 
žino, ką lemia mums rytojus?...;

Queen Mary
Queen Mary yra didžiausias 

pasaulio laivai Jis pralenkia ir 
prancūzų Nermandie. Tiesa, už' 
Queen Mary laivą New Yorkui 
kredito duoti negalima (mat, tas 
laivas Anglijai priklauso), vie
nok čia galima su tuo laivu su
sipažinti. Faktiškai, jei nori 
Queen Mary pamatyti, tai turi 
į New Yorką atvažiuoti. Beje, 
kartkartėmis laivą galima ir 
filmuose pamatyti.

Laivas yra vienuolikos šimtų 
ir dvidešimt devynių pėdų il
gio. Vadinasi, beveik tris kar
tus ilgesnis nei North Star, ku
riuo mes atlikome savo ekskur
siją į Newfoundlandą.

Gal tiksliausia bus palyginti 
Queen Mary prie nedidelio mie
stuko, kuris turi savo spaustu
vę, skalbyklą, ten so aikštę, ne
didelę aikštę golfui lošti, tele
foną kiekvienoje 
šiaip visokių kitų 
Pasažiėrai, kurie 
laivu, tikrai yra 
pinti. . ' J.

Mes aplankėme vokiečių “Eu
ropa” ir prancūzų “11 de Ėran- 
ce” laivus. Kai juos palygini su 
Queen tai jie tikri nykš
tukai atrodo. ' - _•

Bent dabartiniu laiku Queen 
Mary vyrauja jurpje, — tąį di
džiausias ir šauniausias pasau
lio laivas;

(Bus daugiau)

.... >IIU"B|Į1.'1 5.......J. L"
BIZNIO REIKALŲ UŽEIKI

Ažukas
Aš ttyriu actyokątą dėl visokių 

reikalų. Duodu informacijas* tak
sų ir namų reikalais. Arbą jeigu 
tdrite bejos su ąavo rendaunin- 
kais. Musų įstaiga jums pagelbės 
yiršminėtaig reikalais, 

atstovauja
Juozapas Ažukas

PROPERTY OWNERS ASSOCIA- 
TIQN OF BRIDGEPORT

3303 So. Lituanica Avenue 
Tel. Boulevard 3450

i Atdarą nuo 10 ryto iki 9 vak.)

T URANE
COAL COMPANYVaikams Mažiaus J 

16 Metų Amžiaus
\ . ''*V • ,4 ''..-V, '

Bus tol učcįąryti kol 
rys mokyklos 

'■

Atidėjęs Chicago^ viešų ipo.-. 
kyklų atidarymą / neapribotam 
laikui dėl yąftų p.ąraližo epide
mijos, phįcagps sveikatos Ąę-r 
par ta mentus vakar rekomenda
vo Jęipotįeątrapas neįsileisti yąį-j 
kų s^ąpąąms. r i, ■<

Savininkai rekorpendaciją pri
ėmė ir uždarė teatrus y-įsiems. 
vaikams, kurie neturi štešioli- 
kos metų amžiau’s. Jų pęįsilęis: 
tol kol neątsMąTys mokyklos.

Mokyklos turėjo ątsi^ąryibii 
rugsėjo 7 4,.? tuojau po įabor 
Day šventės,, bet dabar, ąti4ą-' 
rymą ątj4ėjįųs? i nežinią 
kas kądą yąikąnas teįs grįžti:

Ui/
■ .....iv.'

. •, 1 , < if - *■ ''-*v •* ' • 1 ’ > » t

Vienas banditas, apsiginkla
vęs- dvie jais revolveriais^ vakar 
ąpįplėšė Pi^tt Lanu viešbutį,, 
1246 P-rątt Pąuley^rd . ij? Vice- 
roy Hotel, 4758- Kenmore avė. 
Pasigrobė $369.. z ....

Kiti du banditai užpuolė Wa- 
shington Pine West viešbutį,- 
tįę§ 5511 Wąs^mgttju Bouįeyąrd' 
ir atėmė $400 nuo svečių ir 
ką^įerįąus. .. ! ■ ■

Tel. Republic 8402 • x ,
POCĄHONTAS #įpę R}|» 3J.4Q 
(Screened)  ................. tonas
SMULKESNES 17.15

Topas ...... ..........
——JlLr— ■I|»4l I ' ■*4»žl , i.n.11 ■ UI II l« ■ «■< I 4 I I

- M’ «■ » » :>► r f . . —k -•» • . T •P «

«ez. 6634 So. California Avenm, 
TeĮęfpnąs ftepubįįc

Tai. Bioutevard 59U

DR. BERT ASU 
756 West 35th St 

Coy. of 35th and Halsted S$s.
Pfjso valąndps nąo l-SaOT&Sp-IjisO

Tel.

.Victor Bagdonas
2 Ofisai

Parkraustoija fomičiuą, pianus ir 
yisokips rakandus bei štorus 

arti ar toli.
8406 SOUTH 6921 SOUTH
HALSTED 'ST.' \VESTERN AVĖ.

Hemlock 504®

^ypll we certainly hąve startr 
ęų| with a bang^ Ąfter ą 

gOOd brisk vopąl cord exercise 
the voices seern to be in good 
coadition for ąoipp goocf sing- 
įng and tope ųuality.

Singe it įs an old Birute’s 
cristom to have a sočiai 'every 
BJODth the time has rolled 
ąrpiįjįd to b?Vė ąnothęr of 
these friendly gatherings.

'This r^hęąrsal Friday the 
3rd of September will be very 
<ąy &nd interčSting. Bįrųte’s 
nevyly-iveds havę prorųisetį to 
pąy ps ą vįąi|. Not oply thąt, 
bi/t we hąve ą surppsą, Sh— 
I think I ought to tę|l ypu, in- 
stead of the usual refreshments 
we wįll hąve Beer and Pretzels 
this tipie, $hoųld you feel doYvn 
ai)4 oąt or ęyęn ą little bįue, 
jųąt drop in to sęę us, we wtl‘J 
soon make you ,ą new person 

reff.es h-

spalvą pppĮąt

teatrą yra gą- 
visąda yra ap- 
minięs. Net ir

kabinoje if 
parankumų. 
plaukia tuo 

viskuo apru-

.'■IL'UI'U1 -UJU. 1 JL'J'J "i '■■H'fi!111

Atdara 10:45 >
ŠIANDIEN 25c iki 1 vąl. p. p.

12 vyrų' ir moterį 
K ori m tymose 

VILIONfi 
“JUBILANT MARCH” ‘ ' 

M&skvoJ Sporto Dienos Paradas
% ■ 
100,000 Sovietų berniukų ir mer
ginų atletų milžiniškas fyzinės 

kultūros demonstracija

SONOTONE 
66 į;. Vap Ęųrep 

. 35c iki 6į30 po pietų, i

Day šventės,. bet dabar,

kas kądą yąikąms teįs 
mokintįs.

North Ą

Ą^liy kainos > jau kyla, Vie-i 
rife jpąsiskwbipsite, kol 

dar jie veju/ jus galite gauti 
ąukštys pgjies WjĮnjiiii^taji ąn-. 
gljy tiesiąj iš Jt-ąąy^z,^ą fei-j 
na. Reik a tik paskambinti te- 
Ipfonu 4r4r

£975

' $ Į g M' ;

anglių Rainos dar tebėrą
$4.75 ir aukšči-ąu |įįl to-

■N 4

■

7Į «J.vA■■ »'w;-« kV>.‘ -' . 1 1 11 '♦ 11 1 1-111 T
.... - ------- -------- : ....{J. ,/r *’ .. *-------

. J, «Xr».k. 1 ■ J' 11,1111 1 ,

WALLBPARD, STO-

• RAKANDAI
JsTfttijii8 plywooifl, 

pędią -----------------------
InHhDĖtljąg hoard, ketv. t>6d. — 
gaujas plustor board, ketv. j>Bd. 
^apjfis Avąllboąr^, Wif

7 PČd. ilgio,

Bilu— $21.00 
6d; - $27.00 
lŲ, Kctv.

3%C
■ l%c 
_  2 c

l%c 
b

10c 
$2.25

... 80c 

. 2%C

$1.25 
$0.50 
$2.50

$1.75 
15c

Yards 8408

Mrs. Anelia K. Jarųsz 
Physical Therapj 

and Midwife
6630 So. Westem 
Ąve., Žnd flopr 
^[enilock 9252 

Pątąrų&ajų <>riei 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u o d u massage’ 
eleetrie t re ai-.

| ment ir magnę-, 
Į _ tie blankets ir ft. 
Į Moterims ir mer-; 
jį ginoms patari- > 

mai dpvanai.
..... i V.1, U... ..

JĮemdąmce fel. 78244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4Į57 AąCHER AVENUE 
pfiso yąlaudoą:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakare 
Rąridencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valąn4p8-r-9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

wjth oi# songs ąnd 
meyts.

We are' inviting 
members, ex-members, 
merpbęrą ty.^ąrtięipatę in 
littię gąthėripg.

Rehearsals arezheld every 
Frida.y at. ,San,dąra Hali, 814 
W. 33rd St. at 8 o’clock. I 
hope we will hąve as many 
new faces ąs we had the lašt 
time, and with npw fąces and 
old fąces yye cęrtainly progress 
speędily.

Well I hope that you will be 
therę sp I pąn s.ay — “Svei
kas0. . ’

all 
and

our 
new 
this

Federajiais pinigais prapla
tinęs North ąyenuę, tąrp West- 
ern ir Pulaski gatvių, miestas 
vakąr ątidare gatvę susisieki
mui. Dabar North avenue bus. 
80 pėdų platumo ir jungs mie
stą §u vieškeliu No. 65, kuris 
eina į Iową valstiją.

Bridgeportietis 
sišove Žmonos 
Aky vaizdoje

' ' Z.! .■ ,- ..t i.1 >. i

Nu-

aky- 
metų 

bridgeportietis George Breen, 
nuo 2831. Lowe avenue. Trage
dija įvyko Breen?ų buto virtų^ 
včje. Velionis tarnavo miesto

Ąn Alto. vandens departamente.

Savo žpionos Mąrgaret 
vaizdoje nusišovė 37

G A R A N T U 'G T.I ?; vąrtoti boileriai;
Radiatoriai, pdipos ir fitingai, di- ant materiolb bihfemTJiFd^tuvii 
džiausiąs stakias—mažiausia kaiąa įrengimui, DYKAI ; AĘ^AINĄVI- 
mieste.. Specialus mokesčių dydžiai MAS. ' '' '

C. MILLER MATERIAL COMLANY <
1247 WEST LAKE STREĖT ' MONKOĖ 8387-88

1 imig-U 1 ‘V 'l'lk. . -

Į

Saukit calumęt 0909
UNĮVERSAL PLUMBING & HEATING 

SŲPpLY C0MPANY, Not' Ine. ■* ' '

10 I8th Street
rUį. Ir musų patyręs inžinierius

atvažiuęą į j.usų namus ir Lj O || j | 
suteiks DYKAI apškririąvi- Į 11 IfifiJĮ | - 
Įftą dėl ftamų ąpšiįdyipo rei- [b. j j |fl M j 
temenu (pJant)» -Sani' 'arbą I *1
karstu vandeniu Šildomą. , L111 U Į I jj
NEREIKIA PINIGŲ ĮMO- įŪ JUMl i IĮ 
KjĖTI —36 MpNĖSIAI Išn ||B! IMlIlIU I 

mokėjimui—žema į|1|ii!L ;
___PALŪKANŲ KAINA. ' įMfiH! I UI

Atdara vakarais iki 7 vai. 
Nedėliomis iki 1 v. dieną

Mergaitės ir^b^j^Į^^^bar gaįi 
.užsiregistruoti mpęų mokyklai ir 
m b kin tis SEkltETČRIAVJMO, 
KNYGVEDYSTES t. t.

* Mokykla t atsidarys rugsėjo 7 d.
■ ' WĄfįŠbN' 

BUSINESS 
COLLEGE

638 WEST GARF1EĖD BLVD.
(West 55th Street) 

Phone Boulevard 0968

«0O gal. l.SViflinęH i’f išlaukinės’inąįęvos, WJevų', yJPęklų

.................-............... -..............
LųfJp \gųoVipi$i -j.....................................

NAUJAI RAKANDAI
M a trasai, ąiO.90 vertas ............ ... $1.95
Sūdėdainfts ■ katičfl.s Ir inajtracas.

kęmp. ----- ---------------- - -------- $4.95
Naujas stųfllo couches specialiai >

pifeds -1------^--- - ......... $16į95
geriausia nauja metąili\e lova, /

pigini po .......... ........... ........-.......... $4.95
Sukti sprlngsai lovai, $10.00 vert. $4.95

, 1,000,000 PęDŲ GERŲ
VARTOTŲ LENTŲ

'1x6 M &M, S-col. Shipiap, 2x4’s, 2x6’s, 
2x8’8, 2x10’s. 8x12’8, , 6x3, 3x8. Eglinių 
lentij grindims ir pąrtiSenų, viekas iš 360 
pėdų sandėlio, kuris užgriuvo. Siūlomo 
su nuostoliu, krtd tik greičiau parduoti.

Siunčiame i Užmiesti.
SEKMADIENIAIS ATDARA.

DUOKIT SAVO VAIKŲ AKlŠ 
PATIKRINTI 

prieš pradedant mokyklą eiti 
AKINIAI ANT KREDITO 
Dr. R. J. Berkovitz 

3505 SO. ĘALSTED STREET 
1937 WEST 35th STREET 

Du mąderniški ofisai.

DR. L E. MAKARAS
J0T58 S, Mttiran Avi-.

ROSELAND—CHiCAGO, _ ILL.
Te]. PULLMAN U98-8277

, , •. ■■rg..

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

2400 WE$T MADISON STgKET.
Vai. 1 -iki 3 po pįetį; į} J|d 8 vąk.

’ Tel. Seeley 7330 •
Namu telefonas Brunsvidk 0597

ADVOKATAI
t<f hlia as 
*VK*./CkK^K FkJI C>' POfT 

smEEHEasamramr

a ji 9 i ’i i < v ~ vž s.,»r i . - ’   f

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JohiF F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCR-;
NAKl‘1";

Visi/tonai YARDS 1741-1742
7 f So. Hermitage Avė. 
South Fairfield Avenue 
Tel. LAFAYETTE 0727

T >1 4 koplyčios visose
J—T l 1 Čhicagos dalyse

« '• A* ‘ Vz * '

Klausykite mūšų Lietuvių rądio programų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vąl. vakaro iš W. H. F. G. stęties (1420 K.) Pranešėjas 
/ T p. ŠALTIMIERAS. .

Laidotuvių Direktoriai

K. P. GUGIS
ĄDVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kąmb. 1431-1434—Tel. Central 4411r2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandoj vakarais nuo G iki 8:3Q 

Telefonas Boulevard 1810
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

- r—:—.: e..-.— .—

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 iki 4 y. p. p. ix ągo • 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais, ir 

Sekmadieniais susitarus
PFJSAS IR REZiDENCIJA

4300 So, Fairfield Avė.
Tel. LafayeUe 8016

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boujevard 2800 

1631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
' ; Res. 6515 So. Rockwell St.
• ‘ , Telephone: Rėputtjc ,972^'. r n ■

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.: Boulevąrd 7820 
Namų Tel.: Prospėct 1930

Phone Boulevard 7042

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lęwe Avė. TeL Yąrdą 2510

4645 So, AshląRd Aite, 
arti ,47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St,
Room 1230

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

AKIŲ SPECIALISTAI

Doctor Manikąs 
PHY$ICIAN-SŲRGį0N 

4070 Archer Aveųųe
Tek Viginia 1116 

Valandos: 1—3; 7—8 kasdien, iš
skyrus seredą. ^e^mad. susitarus. 

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

. r. •

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

>v

BŪDAMI MUSŲ SPULKOS' NARIAIS
Už praeitų metų indėlius 
MUSŲ NARIAI

Dėl informacijų t - 
A 1'VAŽIUOKIT L BILE DIENĄ . 

. arba pašaukite 
CĄNAL S50p : 

LITHUANIAN BUILDING. LOAN AND

NARIAI |
Čhicagos, J

Cicero
Lietuvių

Laidotuvių W
Direktorių "
Asociacijos '

Ambulance
Pątarnavi? J 
mas Dieną ) 

L ir Naktį I

V TURIME
F KOPĖČIAS 

z VISOSE MIESTO 
DALYSĘ.

, S. P. MAŽEIKA > Y^dids 1139
8319 Lituanica,Avenue Phone Yards 1138,

* J. LIULĘVICIUS
4348 So. Gąlifbfnia Avenue Phone Lafayette 3572

A MASALSKIS "'r
3307 Lituąųicą Avenue Phone Boulevard 4139

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

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

—-y -------- -7——*   r—  <■■

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

S. M. SKUDAS
718 West, 18th Street < Phone Monroė 3377v , ' ė. • ».         ,1 Į, ■ ■■■ ■ _ ■ ■ L

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal' 2515
SKYRIUS: 42-44, Ea,t 108th Street ' ' Tel. Pullman KW
«  * *■——      ' HlU'i   k—    P i ............................................    , ,

i i; JTOĄPAŠ įVb^IKTS IR TeVAS , 
4704, So. ^Veštern Ąv^ Phone Virginia 0883

J--' .r . ' ‘ r '

lietuvis
Mano 20 pietų praktikavimas, 

jūsų garantavimas. 
Optonųetrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotp- 
mo, skaudamą akių įkarštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminai^mas dąręmas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos yaįkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiaomos 
be akinių. Kainos pigiąu kaip pirma 
4712 South Ashland A v. 

Pitone Boulevard 7589

LIETUVIS AKIŲ (GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829 .

1 Pritaiko Akiniu?
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

754 W>st 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartį.

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

' • • t.......................................- • .y- ‘
Pbone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 Sq. YVestern Avė. ( 
yąjandos nuo 9 jįi S vakaro 

JSeredoj pagal sutekti*

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

DR. S. N ŪKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICĄGO, ILL.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSUOS (
Gerai lietuviams žinomas per 81 

metus kaįpo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
yyrų, moterų ir vaikų pągaj paujau- 
sius metodus X-Ray ir kitokius ele- 
tjros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. l#th St.] netoli Morgan SL 

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ąr Central 7464t

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos i 

CHICAGO, ILL.
OFISO* VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 yal. rytę, huo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
yąkaro. Nedėiiomią 4 nuo lp iki 12 
valandai dieną. • ‘

Phone MIDWAY 2880 ?

Telefoną^ Vandą 09^4

Dr, Maųrice Kąhn
4631 SOUTH ASHLAND AVB.

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

7 Iki 8 .vht Nądėl. nūo 10* Bd 12.
^ez. Telephone Į»LAZĄ 2400

Garsinkitės Naujienose,

reff.es


Penk’tądienis, fcuga. 3, 1937

■ ‘ . -

PIRMYN
SHARPS and FLATS

v

>We wish to retract a state- 
ment that we made in our co- 
himn of three weeks ago. Be- 
fore our bąli game' with Nau
jos Gadynes, we said that our 
girls did not cheers our bąli 
team enoiigh. At the game on 
Sunday, August the 22nd, no- 
body was any happier than we 
were when we noticed the grim 
attitude the girls had before 
the game started. One young 
lady was heard to say “We’ll 
show those dem columnists a 
thing or two!” That’s all right 
girls, get sore at us if you want 
to būt just kėep on cheering 
our team at games in the fu‘- 
ture as you did at our lašt 
game. We have never seen a li- 
velier bunch of screaming, 
wild-eyed females as we did on 
that day. Every siftgle good play 
that our fellows made was ac- 
companied by a good rousing 
cheer so loud that' it made the 
very ground shake. In fa et, 
vve’ve heard that the proprie- 
tor of Dambrauskas farm put 
in a complaint about it. He 
claims that their cows ran ten 
įpilęs away from home when 
they heard the blood thirsty 
screams of Pirmyn, girls! We 
may be wrong, būt perhaps 
even our fellows would have 
been afraid to play bąli against 
them when they were in such 

angry and threatening mood. 
wė can hardly blame the 
G. girls for flatly refusing 
accept the challenge our 

for a bąli

♦

*

an 
so 
N. 
to
girls gavę' them 
game. They.most llkely refi?s- 
ed to play only because they 
didn’t want to get killed. 

♦ 1
eDon’t think to seriously 

about this, because *we have 
hearh'lt* bhty' bk 'a ntrribi* būt 
it seems that Naujos Gadynės 
is preparing to give another 
pienie at Dambrauskas Farm 
on September 12, at which our 
boys are supposed to play ag
ainst the N. G.’s again. As we 
have mentioned, it is only a 
rumor and even though it came 
from a reliable source, it is 
NOT official. We only mention 
it here because if it should be 
true, the earliest that the whole 
chorus would hear about it 
would be on September lOth 
when our vacation ends and 
since the affair is supposed to 
take place on the 12th it 
wouldn’t leave us enough time 
to prepare for it. It would 
help greatly if the Naujos Ga
dynės Chorus would let us know 
just what’s what.

tion was of Milda Baronas. 
This week we’ll describe -ano6- 
ther/gentleman—can you guess 
who he is?* ■ ■. - * ' s

Of medium height and weight.
Very musical; Has lively 

sympathy and euridsity plūs a 
sense. of humor. Is marked by 
intelligencę and can be termed 
as a “great guy.”

*;
$Did you kuow that Pete 

Kitchas who, we happened to 
hear, thinks that golf is a game 
for sisys only—at one time 
when miniature golf was the 
vogue spent all his spare time 
ta thė game!

* v ,
» 1 ■ ■ ■ ' • >

• .... That—the btephens 
think that the Dunes otft ,in 
Boston, Massachusetts would 
be an ideal place for the cho
rus to have an outing būt, can- 
not decide how to get the cho
rus there. Incidentally, our 
maestro and his better half 
have decided to go back to 
their home town which hap- 
pens to be Boston—may they 
have a most enjoyable vacation.

* <f' •

• .. That Stash -Rimkus
appears to be gaining. weight 
very rapidly—which means, 
Stash, more exercise! Refering 
to some rųmors that we heard, 
she does exercise, būt we doubt 
very much that it is what we. 
would call real exercise—any- 
way, bend down sister! Which 
remindS us of an Opera sin- 
ger duririg the old days who 
happened to have the loveliest 
figure—while being interview- 
ed she was asked how she kept | 
so nice and slim, to which she 
replied that the only answer 
she could give was that confet- 
ti was her secret. When asked 
how confetti cot/ld have kept 
her slim and trim she canie 
back with the report that eve
ry morning, noon and evening 
she gets out her bag of confet
ti and drbps it all' over the 
floor and thėn bends down to 
pick up each piece ONE by 
*0NE. So, ftiaybe that’s what 
Stash oūght to do anyway you 
can’t say we didn’t try to help 
her out. . ,

*
• ... That if you have any 

friends or know somebne who 
vvants to join our chorus, they 
should. be told that we won’t 
take in any new members af- 
ter the month of September. 
Since we are now having a va- 
cation ajid the next rehearsal 
will be ori September lOth, it 
leaves only three rehėąrsals 
for new members to joift.our 
chorus—Sept. lOth—17th and 
the 24th. So, come on down. 
Time has wings and before

yriu kiiow it the tifriė will be 
tip ^nd ‘you ijiay riot be a irieji* 
ber. So, come down-—the lOth. 
We’ll be seeing you.

RASKEY HUEY
<A

Juokai.
Brangus klausimas

— O kad aš žinočiau ką s 
vo žmonai vardinėms nupirk
ti, bučiau laimingas, — skun
džiasi vyras savo bičiuliui./

— Paklausk ją pačią, — pa
taria bičiulis.

-4- Ne, *to padaryti negaliu, 
brangiai tSii kainuotų. .

>Woe—Woe—Woe. Can it be 
that we have spoiled the ,be- 
ginning of a beautiful romance? 
After the little piece that we 
put into this column aboi?t our 
own Doris Belus and LoUie Mi
kutis of the Roseland Aidos ( 
Chorus, they met at the Nau
jos Gadynės Field Day and ex‘ 
changed only casual greetings. 
Wonder why 
Doris with a 4

Louie greeted
Heilo—stranger”? 

*
what happened tb 
the chorus voted

>Wonder 
that outing 
their approval to gi ve a t the 
Sand Dunes or somewhere? 
We’re just barely hanging on 
to the tail end of summer and 
haven’t had our usual outing 
yet. Has the valdyba gone to 
gleep)

<We ji?st thought cf a defi- 
nition that we thought was 
quiet accurate and we hope you 
will think the šame—here it is 

A pedestrian is a fellow who 
discovers the gas 
his car, his pockets 
baby’s bank empty 
šame time.

♦

• Our lašt week’r

tank of 
and the 
at the

WilliamA.Lewis

v' - ..'
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Specialus Išparda

vimas
Šri šios savaitės pabaiga at

eina kita trijų dienų šventė -j- 
s V* ją ir darbądiena. Tūkstan
čiai tą< proga planųdja išvažią-’ 
,vimųa ir svečiąvimosi: yieni 
išyyks į kaimas, kiti pas gk 
minęs ir draugus Čia pat mies
te lankysis. ■

Tą getai suprasdami visi 
Midwest kraūtuvninkai irgi 
ruošiasi. Jie perka didelėmis 
sumomis maisto piknikų reika
lams ir taikosi, prie pakitėjusių, 
sąlygų namų reikalams. Jie 
planuo j a specialų išpardavimą; 
kuris palengvins daiktų supir-į 
kįmą, kartu suteiks progos su
taupyti. ’

pažiūrėkit tik į Midwest 
Stores skelbimą, kuris šiandien

sa-

Užtektina Alga... f ■
—Ar tamstai algos užtenka?

N •'‘ii'—Algos užtenka, tik mėnesio 
kelios dienos atlieka.

BOSTON SHOE STORE
3435 South Halsted. Street

LABORDAY
IR ■

Mokyklų Atidarymui
, PIRKITE

BOSTONO GERESNIUS ČEVERYKUS į

^Naujienose” telpa. Pęrskaity 
;kit jį atidžiai. Jus atrasit, kad 
čia tiė patys daiktai, kurių jus 
pageįd&rijat ir .tai dar pigiau. 
Seto, geriausios kokybės ir spę- 
cialiai žema , .kainą.

šių krautuvių savininkai tu
ri djdėlius .sandėlius, perka di
deliais kiekiais nuo gamintojų 
ir išmrbėjų, p beto, Midwest 
Stores yra, kooperatyvinė orga- 
nizaėija, kaš ir leidžia toms

^-*777—•}" >!• į. V ...

krautuvėms taupiau reikalus 
suvesti ir pigiau savo pirkė
jams pardutoti. ‘
• Kitas dalykas, tai didelis pa
sirinkimas. Turi i įvairiausių 
daržovių gėralų, mėsų ir kitų 
maisto produktų — taigi,, tai 
patogumas.

Už tad, taupykit laik^ ir pi
nigus; perkant .Midwėst krau
tuvėse šios savaitės gale.

Sp.

Nori Jus Pamatyti
PRIE

4716 S. Ashland Avė
PENKTADIENIO VAKARĄ, 

RUGSĖJO 10 DIENĄ

Maišto Išpardavimas!
PRISIRŲOŠKIT DABAR DARBO DIENOS ŠVENTĖMS 
PIRKITE GERĄ MAISTĄ ŽEMOMIS KAINOMIS PAS

^ID^VEST STORES”
Išpardavimas — Pėtnyčioj ir Siibatoj, Rugsėjo 3 ir 4

■HMM.     II»

“C & H” PUIKIAUSIAS GRANULIUOTAS
CUKRUS .. '

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1937 metams

■ ■ .... ..f  III ... I

GRIEŽTAI ŠVIEŽI
KIAUŠINIAI

10 sv 49c
No. 1
KOKYBĖS ..

“FRENČIUS” Prirengta MUSTĄRDA

Tuz

įliidwest,, PUIKIAUSI KIAUŠINIAI kartonuose „J..,.. Tuz. 29^c 

džiaras
<‘SPftING TIMfe” TOMATO JUICE 19 unc. kenas 2 už 19c 

h , .. .... ...................................... ■■ ■ ■■ .. .. ...... ................. .. ■ 1 ■■ -..........................

“Midvvest” PORK and BEANS 15 unc. kenas 3 ūz 20C
“MipVVEST?’ ŽELATINO X

DEZORTAI visu' skoniu . .į.-į 3 nak. 13c
' ‘ r lUM 1^     Į h; Į. HĮ1 H. 1 .1 I I ■!■■■... , 1 I ■ Ą*—JIT' IRIMUI*

Puikus, rialdtis Wft&IUKAI-
f ■ > ’ . .■ • . . .   ' ‘ —2 1 1 :    

i

kvort. džiarai 29c

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS 1937 ME
TŲ VALDYBA: A. Šimkus—-pirmi

ninkas, 3120 Lituanicą Avė.; J. 
Begin—pirm, pagelbininkas. 3400 
So. Lowe Avė.; S. KuneviČia — 

•nutar. raštininkas, 3220 S.' Union 
Avė.; D. Gulbinas—fin. rašt., 3144 
So. Wallace St.; J. Mateyunas — 
kontrolės raštininkas , 3400 So. 
Union Avė.; P. Balsis—kasierius, 
5653 So. Throop St.; L. Leudans- 
kas—maršalka. 3130 So. Halsted 
St. Laiko susirinkimus kas mėne
sį pirma trečiadienį, 7:30 vai. va
karo, Chicagos Lietuviu Auditori
joj, 3133 So. Halsted St.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1937 METAMS: Tho- 

mas Janulis— pirm., 3430 South 
Morgan St.; A. Maziliauskas — 
pirm, pagelb., 6135 So. Ročkw*il 
St.; P. Killis—nut. rašt., 3347 S. 
Lituanica Avė.; F. Bakutis—iždi
ninkas, 2603 West 69th St.; M. Z. 
Kadziauskas—turto rašt.; A. Bu- 
žinskas—kontroles rašt.; J. Bar- 
čius—apiek. iždo; J. Ivanauskas— 

I maršalka; A. Maziliauskas—ligo
nių prižiūrėtojas. Susirinkimus 
laiko kiekvieną mėnesį kas tre
čią antradienį 7:30 vai. vakaro, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje.

^LIR^’S^ ISPANIŠKOS ALYVOS 26 unc, dž, 390
CALIFORNIJOS BESĖKLĖS
SALDŽIOS VYNUOGES .. 3 sv. 23c
“NVėalĮby” VIRIMUI OBUOLIAI U. S. 1 .... 3 sv. ĮQ^ 
GELTONI CIBULIAI U. i S. 1 .................  3 sv- 8^
Namie Auginti AGURKAI ........       5 sv. 13i£
Puikios Californijoš Bartlett GRUBIOS .
“WlĖ-bAVĖ” FRANKFURTS 

’ • ■' ‘ •' • ’ - •• -j. », . . ’ r . •

'OSCAk MAYER’£” BOLOGNA dešra

Dėl Jūsų

VISI NAUJI ČEVERYKAI .
NAUJUTĖLIAI PETRINAI .

BOSTON SHOE TEBĖRA VIS DAR SENOS KAINOS 
___________________________________________ —    ....................... L——— I,

DIDŽIAUSIAS’ PASIRINKIMAS’!!
MOTERŲ
NAUJENYBĖS

o

■ A

J. X 

Puikiausios 
Madęs. Visi] 
Naujausių ' 
Spalvų. 1

K Naujausios 
Odos. Visokių

J Dydžių 2-10

0.98 i
ir aukš.J

TVIRTOS ODOS 
ČEVERYKAI

-r

PUIKI VARŠKĖ

SV. 21
........ sv. 23c

2 sv. 17č

JUMS, VAIKAI!!!
DEL MOKYKLOS Dydis 5—14 k ,'ri

, -NAUJI RUDENS MADOS 
Pasipuoškit Dabar! Boston Shoeš 

aprūpins jumis, ' >

ŠERI ir STIPRIOS ODOS čeverykai 
' u ilgam nešiojimui ; '

STAR BRAND ir POLL PARROT
MUSŲ SENOM ŽEMOM KAINOM

MES DAR NEPAKĖLeME KAINŲ!!!

BOSTON SHOE STORE
<3435 So. Halsted Street

ŠVIEŽIAI KEPTOS
FĮG BARS ........   ......
^I^ARAjįĮISĘ0 Malted Grabam KREKĖS

♦ MIDAVFST” GĖRIMAI Visų Skoniu ..
.   "i . ■  ................. .

“CRACKER JAUK”
“ŠUNimiTE” CLEANSER .
“20 MOLE TEAM” BCIBAYT
^OLIV-ILO” MUILAS
“O: E:’*'r!ilt'ILAS

\ 41 •■''“'r _■ —r—-
‘T & ri” MŪILAS ,. - -—

. rr—r———
“NO-KU’B? BALTAS BATŲ VALYTOJAS .———

*

.....sv. W

.... sv. pak. 17c

... 3 bonkos 25c 
! ------ - " ■ —■

. 3 pak. 10e
.. 3 14^
. sv. pak; 15c 
... 3 už 160

dideli šmotai 3 už ne
.........

Dideli šmotai 4 už 17c

Bonkutė 9c

' ^ dideli šmotai r..... 190
■;- s < /i 3’ vidutiniai šmotąi 190
»»■■■■«>—I ■■■■■■ I l> .........................III .............. II. 11. !■ I., ■ ■*■■ ■ I.— ■ ■ .*■■■■ .11,1. II I . ■■

$l'Qb-..f CAŠH’ KAŠ SAVAITĘ—Tik taupyk “Midwest Stores”
’.•“•v-.-'" '. •.'■ 'PELNO PASIDALINIMO KUPONUS!

■ r -i. ■... .   ■ ;■ ■ ■■■!■ - — —■-----------------------------------— 1-----------------------------------------------------------------------“-----------------------------------------------------------
J.

-p >> PIRK NUO

DRAUGYSTES SUStVIENI J I M O 
BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 

valdyba ir antrašai 1937 metams: 
Pirm., Geo. Jakubauskas, 1904 
Canalport Avė.; Vice pirm., Ant. 
Zellon, 7132 Sb.- Racine Avė.; 
Nut. rašt.—Kazys Batutis, 2627 
Gladys Avė.; Fin. rašt.—Peter 
Viršila, 3415. So. Wallące St.;. Iž
dininkas—Mik. Bankevičiųs, 628 
W. 18th St. Metinis knygų perž. 
Peter Lapenas, 724 W. 18th St.; 
Korespondentas—Juozas Kuzmic- 
kis, 1938 Canalport Avė.

LIETUVIŲ ŽAGARIEC1Ų KLIUBO 
1937 METŲ VALDYBA: Pirminin

kas—Pi Arlauskas, 656 Belden 
Avė.; A. Jinavičia—pirm, pagelb., 

-•**S8q2( Sp- Cąlifdrnia Avė.; Sophie 
• Amorozaitė—nut. rašt., 11731 So.

Indiana Avė.; M. Miravita—^fin. 
rašt., 2539 West 46th Pla.; A. Ra- 
mašauskienė—fin. rašt. pagelb.,
1218 So. Independence Blvd.; 
Frances Ambrozas—kasin., 11731 
So. Indiana Avė.; Adolf. Miravitz, 
2539 W. 46th PI. ir P. Arlauskas, 
656 ’ Belden Avė.—kasoms globėjai; 
R. šniukas—koresp., 4208 South 
Washtenaw Avė.; William Putris 

—maršalka, 4730 So. SpringfieldAv.
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 
mėnesis ketvirtą sekmadienį, 1 v. 
po pietų, Hollyvvood svetainėje, 
2417 West 43rd St., Chicago, III.

AMERICAN LITHUANfAN ČIU
ŽENS CLUB, POLITICAL and BE- 
NEFICIAL of 12 WARD, Chicago, 

III. valdyba 1937 metams: Pir
mininkas—J. Svitorius, 2630 West 
40th St.; Pirm, pagelbininkas — 
J. Butkins, 2843 W. 39th St.; Nut. 
raštininkas—Paul J. Petraitis, 
4223 So. Wells St, ’Triangle 7673; 
Finansų raštininkas—B. Putrimas, 
4536 So. Turnep Avė., Virginia 
1809; Kontrolės paštininkas — 
Francis Wittis, 4469 Archer Avė.; 
Kasos globėjas—J. Jėsiunas, 2440 
West 39th St.; Kasierius—J. Yuš- 
ka. 2417 W. 43rd St, Lafayette 
5424; Dr.-kvotėjas—Dr. A.-J. Ma- 
nikas, 2519 West 43td St. Lafa
yette 3051; Teisėjas—A. Lauri
naitis; Maršalka-r-J. Balčitis. Su
sirinkimai atsibuna tretį (3) sek
madienį kas naujo mėnesio pir
mą Vai. po pietų, Hollyvvood svet. 
2417 W. 43rd St. Klhiban gali js- 
toti vyrai ir moterys ligi (45) > 
metų amžiaus.

■ ■■ —■■■ -^**-^il‘***—■ r* **' 1,111 —1 —
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\ » . y i __ į , . . < , ... ' ' . . ' ' > - . . . . .   1 _   .

CONSUMERS YAllD IN YOUR NEIGHBORHOO*
—

heferred by millions > 
to mayonnaise.

© Choice ingredi- 
eritB whipped to 
amazing creami- 
ness in the 
Kraft Mir- 
acle Whip 
machine.

6400 v

I f Yo u Ha ve A S toker
Atsakančio kuro pasirinkimas yrą svarbiausiu 
dalyku. Ątai delko tiek daug Šeithynų pasftįkl^ 
Consumers kompanija, perkant iš jos stoker ang
lis. ši kompanija turį ne tik pilnų <sto.ker anglių 
pasirinkimą, bet palaiko visą štabą specialiai iš
lavintų medžiagos degimo mokslo inžinierių; kad 

padėtų pirkėjam, nuspręsti kuris kuras 
geriausiai tinka kiekvienai atskirai in
staliacijai.

Tie inžinieriai patikrins jūsų pečius, 
jums už tai nieko neskaitant ir patieks 
savo rekomendacijas. Jų patarnavimas 

t gali būtį tikra santaupa jūsų šihimos

COAL- COKE- IC£ 
BUILDING MATERIAL

m
K;' 1 SI

O *

■p

v

Kaip žuvis be vau 
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtų būti.descrip-



i

‘liAUHENOS
TM Daily Nę^a

Prity Except Suąday by 
rhe Lithuanian News Pub. Co., Ine

Seutb Kalstei Street
Telephoie CANal 8500

y-' "v r.ei, *i ■ .......;, ■

Subscription Kates:
|8.00 per yęar in Canada
|5.O0 per year outskle of Chicągo
Į&Ot W tą Chicago 

per copy.
iii mnii >■ <i» ... »n ...... . ...........■ ............ . ........................ |t

Entered as Second Class Matter 
M arda 7th 19V at tyę Rast Office 

. of Cįįęa^ą, Į|L under the act oi 
March 3rd 1879.
Wfr*TWWi|Tl • ? į1 " “r" . r1!" i r.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, J730 S. Halsted SL, Chicago, 
IU. Telefoną* Čanal 8800.

Piratai Viduržemio juroje
Per &e}jas paskutines ęayaites kokie tai povandeni

niai laivai ėmė atakuoti Viduržemio juroje Ispanijos 
respublikos ir kitų šalių laivus. Kai kurie laivai buvo, 
paskąndinti, kitį sužaloti.

^aneurija ir Anglija dėj tų piratiškų atakų nervi
nosi, bet iki šiol nieko nedarė, kadangi šių dviejų šalių 
laivai nukentėjo mažiausia, Tačiau vakar tapo paskan
dintai prekybinis anglų laivas Woodfofd- Šitas įvykis, 
gal būt* pądarys galą anglų ir franeuzų kantrybei..

ĮLondonas ir Paryžius numano, kad tos misteriškos 
subinarinos, kurios užpuldinėja įvairių valstybių laivus 
Viduržemio juroje, priklauso Italijai/ Ispanijos fašistų 
generolas Franco povandeninių laivų neturi visai arba 
jų turi ne daugiau, kaip vieną-dvi/ ir tos submarinos 
negalėtų veikti tuo pačių ląiku ne. tik ties Ispanijoj 
krantais, bet ir Francuzijos vandenyse ir net netoli 
Dar danelių.

' Italija, tiesa, nėra sugauta, bet Europoje niekas ne
abejoja, kad tuos piratų žygius . Viduržemio juroje at
lieką Mųssolinio karo laivynas. Italijos diktatorius, ma
tyt* yra pasiryžęs naikinti prekybinius laivus, kurie ga
bena maistą ir amuniciją Ispanijos respublikai, ir tuo' 
būdų pąklųpdyti Ispanijos valdžią, kurią fašistų ąrrni-1 
jos dar vis nestęngia nugalėti mūšių laukuose.

Tačiau, kąį lįąlija šaudo ir torpedomis skandiną 
juroje svetimų šalių laivus, tai ji verčia tas šalis imtis 
priemonių šituos piratiškus žygius ąuątabdyti. Francu- 
?jjos valdžia pareiškę, kad toliau ji tų laivų užpuldinėji
mų nebetoleruos. Tokią pat poziciją turės dabar užimti 
ir Anglijos valdžia —- pn to, kai tapo paskandintas ir 
jos, ląivas.. Anglijos visuomenė nedovanotu valdžiai* jei
gu ji atsisakytų apginti sąvo laivus atvirose jurose.

Mųssolinio piktas tyčiojimąsi iš ramių demokrati
nių valstybių, gąlų gale, tur būt, paskatins šias valsty
bes mesti į šalį ^nesikišimoj' komediją ir parodyti fa
šistiškiems akyplėšoms, kur jų vieta.,

■A J V. > ..-.„ta, r

Neapgalvotas išsišokimas prieš 
darbininkus

»(i.i ^'"^.TP.TCTT-
Pranešama, kad rugpiučio men. 29 d. Lietuvos tau

tininkų vyriausybė paskelbė ‘‘įstatymu”, kuriuo drau- 
džiama Lietuvoje darbininku iy tarnautojų streikai.

Streiku dalyviai ir agįtatpriaį, busią laikomi nųsį- 
kąHusiais valstybės įstatymams > W į
koncentracijos stovyklas. Visi nesupratimai tąnudašfc 
davią įr darbininkų turęsią būt pateikiami išspręsti 
Pąrbo Inspektoriui, vidaus reikalų mmlstorijokn

Jei tiesa, kad toks “įstatymas” tapo paskelbtas, tai 
nepasakoma, kas jį išleido. Lietuvoje dabar juk yra ne- 

'va seimas. Taigi ne vyriausybe, bet tas seimas įr 
jo tpkj įstatymą svarstytį ' / ?

Nėra nė kalbos, kad to įstatyta turinys yra neti
kęs. pirmiausia, jisai ^-a viėųpųriškąs ir netei^ngas- 
Jisai draudžia darbininkams streikuoti, bet jįsąi nedrau
džia darbdaviams atleidinėti darbininku^ iš darbe, pn 
vieną arba visus kartu.

Tautininkų valdžia ir jos gynėjai sako, kąd streikus 
esąs bloga_s dalykas, nes, streikuodami, darbininkai 
trukdą pramonės eigą ir kartu kenkią patys sau, nes 
streiko metų jie netenka uždarbio. Bet klausimas eina 
pe apie tai. Daugumoje atsitikimų darbininkai eina i 
Streiką tuomet, kai jie nebesūranda kitokio budo iško^ 
voti geresnes darbo sąlygas aęba žmoniškesnį atlygį^ 
mą. .

Valdžia, atimdama šitą kovos įrankį darbininkams, 
pąsįtąrnauja išnaudotojams. Smetona ir jo patarėjai,, 
matyt, vergiškai pamėgdžioja tų šalių valdžias, kuriose 
perą^demokratijos. Streiku laisvė yra panaikinta.bolše
vikiškoje Rusijoje, fąšistiškoje Italijoje ir naciškoje Vo
kietijoje. r

Ar nebūtų gražiau, Jcad Kaunas imtų pavyzdį iš 
Anglijos, Francuzijos ir Amerikos, o ne iš tų valstybių, 

' ^kuriose žmonės yra pavergti? ' f t z .

/

Užsakymo kaieat
paitu:

$8.00 
<4.00 
. 2.00
- 1,80 
t .75

.. 8c 
18c 
70c

i

ęhicagoje
Metams
Pusėj metų
Trims mėnesiams ..„™ 

f Dviem mėnesiams
* Vienam mfnęsiui —
Chicagoj i^iešjotojus

Viena kopija _____ .......
S.a v a it e i ....... > •• * ♦ < f
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chieagok 
paštu:

Metams ..............      $5.00
Pusei metų    2.75
Trims mėnesiams _______ i... L50
Dviem mSnęsiąms ------------- - 1.00
Vienam mėnesiui _________ .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose* 
(Atpiginta) '

Metamą  --------------  $8,00
Pusei metų -—•—4.00
Trims mėnesiams ......-.....  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monęy 

Orderių kartų sų užsakymų.

| Žemės reforma ir jos 
J vykdymas MeKsiKoje

(Kas Žada ir Kas Duoda)
J. Lązdaųskas V

'' 1 ■■■!■■!' "'Al,' .

(Musų specialaus korespondento Urugvajuje) *
•I

i

; Ragrįndįniai taškai naujoje
Meksikos žemės Ūkio 

politikoje
v ^ųrnalistąs Mįrta Ąguirre pa
šydamas Kubos sostinėje Ha- 
.bąne išeinančiame dienraštyje 
'“Medipdfa” apįe žemės refor
mą Meksikoje, paduoda pagpin- 
diniusi taškus naujoje Meksikos 
žemės ūkio politikoje:

1. Dąlįntį ženąęą bežemiams 
ir mažažemiams; gerai išfirįąnt 
jų ekonomines sąlygas; vhoą 
nekultyvuojamos žemės pereina 
valstybės žinion; lygus žemės 
mokesčiai pagal žemių/ rūšis; 
parceliavimas didžiųjų dvarų 
be išimties;' ugdymas ir rėmi
mas smulkiosios nuosavybės/ir, 
iš viso, ųgdytį ,socialiniai svei
ko gyvenimo.

' 2. Nuosavybės sistemoj gen^ 
niinas: padėti ūkininkams ęks-~ 
ploatuoti neturinčius vandens 
žemės plotus, artificialiu b,udu 
suteikiant vandenį; lepgvintį 

1 moderniškų žemei dirbti įran
kių įsigijimą; teikti ūkinin
kams agronomines žinias, že
mės ūkio kreditus įr visus rei
kalingus rekursUs žemės ūkio 
dąrbo ir produkcijos pagerini
mui. \ (

3. Daryti, kad agrikultūrą 
nepriklausytų vien tik nuo in» 
dustrijos^ įmonių, bet dirbtų už 
industrinę valstybės nepriklau
somybę; lengvinti tropikalinių" 
produktų eksplotavimą ir įves
tį nąujuą nacionalinius žemės 
ukįuį bei'industrijai gerinti bu
dus; racionalizuoti, žemės; ūkio 
dirbimo tęHlfilfką, produkcijos 
progresui, ir kovoti už kaimų 
aveikalibgdmą bei higieną.

Žavietmaprograma
, t

Kaipo programa, > socialiniai 
sveikas valstybės gyvenimas. 
Jau pačioje praktikoje, supran
tama, socialinis valstybės gy- 
vęnįmąs neliko pažadais. Apįe 
tai yra pasakęs prezidentąS; 
Cardęnas,. kurio žodžius jau mi“ 
(Pejąų. Šie faktai kalba' patys., 
už save. Tik visa bėda, kad tų 
pažadų realizavimui labąi kliudo 
Meksikos atžagareiviai ir d-vį- 
rmmkai, dažuai išprovokuoda
mi kruvinas riaušes, nukreip
tas prieš liaudies išsirinktą yąH 

■džią, kuri pereitais metais iš-, 
'dąljįnp 4 milijonus haktarų ge- 
iri'ąųsios žemės Meksikos žemės 
ūkio darbininkams, ir pusantro, 
milijono haktarų, kuriuos, ji bu- 
įvo išdalinusi provįsoriniaį, taip
gi perleido, tais . pačiais metais 
Yįsiškon ; darbininkų nuosąyy-

i

Lagūnos zona

Reikia prisįminti, kaį tarpe 
išdalintų darbininkams žemių 
randasi 55 tūkstančiai akrų va
tos zona, Ųąguna provincijoje. 
Ši provincija priklausė aiiglų 
>kapitą'Hs»tams, kurie priversti 
buvo dabar įteikti tą ištisą va
tos ūkį žemės ūkio darbininkų 
kolektyvui, apie^ą Anglija sa- 
ĮV^diplomątija yra pareiškusi 
, didelį' nepasitenkinimą. Taip 
;pat 193,6. m. sutvėrė 40 naujų 
J Žemės ūkio klubų, taip vadiną’- 
;mus “Qasas de Agrąristas” 
(Ągrari^tų Namai)sdkiorganį- 

;zavo 64 nauji’ sanitariniai pųnk- 
' tai. ir technišku budu 47 kaimai 
i aprūpinti vandeniu. Išaugo 210 
Asociacijų, 76,000, kooperatyvų, 
!1O, Rajoniš’kų Unijų ir 1 vįena 
Konfederąęiją, turi agri|- 
kulituros ir gyvulininkystės ug
dymo. charakterį, ir kuri išlei
do pen 20 topų iitęraturos apie 
skirtingas nacionalio žemes 
ūkio sistemas j kas labai dau£ 
pagelbsti sparčiau kurti nąujo 
žemės, ųkįp. Eyogicm- &U

SMERKIA JAPONŲ “ŽVĖ
RIŠKUMĄ” — Kinijos amba
sadorius Washingtone C. T. 
Wąng su dukteye Yoeli. AVang 
aštriais žodžiais Smerkę jąpo-. 
nūs už; bereikalingų žudymą 
nekaįtų Kimios gyventojų ir 
“žvėriškumą.” ’

■ 1 Acnie Photo

............ . »u.. ĮI

Meksikos liaudies fronto vy- 
riąuąybė grupuoją x į stambes
nius vienetus, kąip kad 55 tūk
stančių ąkrų vatos ūkio kpjek- 
tyvas, Ląguųa’ąs provincijoje, 
ir juos paveda' vesti pačiai val
stybei,. Tai užtektinai stambus 
ūkis, kad jame bent pradėti 
mokytis vesti ir kurti visiškai 
naują, socialistinį utį, Valsty
biniai žemes fondai s.ąskaiton 
nusavinamų apleistų, ūkių kas
met didės. Tolįa’u vis labiau 
Meksikos populiariškoji vyriau
sybė stengiasi kaip galima auk
ščiau pakelti žemes ūkio kultū
rą ir kartu su tuo Žemės ūkio 
našumą privatišlliose žemes 
ūkiuose, kuriais (toji vyriausybė 
aprūpinti pasižadėjo visus trok
štančius gauti žemės meksikie
čius. (' ' , v../
r.'. • ; ■/

1 d (Buą daugiau)

‘tBaltųjų Gvardija” taip sipar- 
kiįi atakuoja' demokratišką. 
Meksikos valdžią, kuri eina iš- 
yįęn su lįąudjmi už tos liaudies 
interesus. ' ;

* ' 

Socializmas Meksikos žemės
, ūkyje,/- 1

Kaip matosi, tai naujoji 
Meksikos žemės ūkio politika 
laiįsniškai veda prie socialistL 
nes žemes ūkio sistemos.

Visa žfemė, ateityje, priklau
sys visai visuomenei. Nebus nė 
privačios nė kolektyvinės nuo- 
savybes. . Gamybą bus vedamą 
planingai. Visi žemės ukjp ga
miniai taip pat priklausys vi
sai visuomenei. Tai - bus svar
biausios žymes socialistinio že
mės t ūkio Meksikoje. Socialis
tiniame žemės ūkyje bus nau-. 
dojamos moderniškus mašinos, 
elektra ir moderniški įrengimai; 
kas žymiai pakels žemės ūkio 
našumą ir palengvins patį dar
bą. To rezultate gausis reika
lingas žemės ūkio gaminių’ per
teklius įr darbas žamės ūkyje 
palengvės' ir sutrumpės darbo 
valandos. Smulkių ūkių po ke
letą ar, keliasdešimts haktarų 
nebus. Ūkiški vienetai-bus ga
na Stambus: turės po kęlius, o 
gal ir po keliasdešimts tūks
tančių haktarų žemės. Tas pri
klausys nuo ateities technikos 
išsivystymo. Skirtumas tarp, 
kapitalistinjo, ir socialistinio žę- 
mes ūkio yra be galo? didelis; 
Tas skirtumas yra toks $debs 
ir žavintis, kad daugeliui gau- 
čų socialistinis žep^čs ukį^į pa
sirodys tik /fantaziją, utbpija,' 
nelyginantn tęs' buržuazijos pa
žadai “dubti žem^ą”- Tąčjau to
ji f aptari ją patąps realybe 
anksčiau nęgu gaučai mano, nes 
Mčksįka prię tn/jau eina, eisi^- 
me Į‘<; yiri(fklti, nes/gyvenimas 
vietoje nestovi. Socialistų, ko- 
munistų ir anarchistų uždavi
nys pašalinti visąs kliūtis nuo 
kelio į socidlistinį žemės ūkį ir 
taip jį vairuoti, kad jis grei
čiau įsilietų į socialistinę for
mą. Pirinas ir svarbiausias 
žingsnis, tai panaikinti priva
čią žemės ūkio, nuesavybę. 
Meksika dalinai tą atliko nusa- 
vindama dyarus bei stambius 
žemės ūkius, paliekant juos 
kaipo Valstybės nuosavybe. Įs
tatymų keliu taip pat nusavino 
kai kuriuos- apleistus ir dėlto 
valstybei > nuostolingus žemės 
kukius. Tokius nusavintus ukįus.

'.L. .n» u Įly.M.. ■■ . l.l . .11 I’^'-

KORESPONDENCIJA
lį.i Į. į.l

Springfidd, III
Visokios žinios

Po ilgų ginčų ir derybų

i m

Pro
gresyvių Mainerių unija ir Illi
nois Coal Pruducers As^ocia- 
tion rugpiučio 28 d. visgi pa
skelbė, kad taikos ir naujų al
gų sutartis pasirašyta. Sutartis 
tęsis iki 1-mai balandžio, 1939 
metų. , ’

Ilgos derybos užsitraukė dėl 
to, kad senoji U. M. W. of A. 
pašiilgino sau darbo, dieną pu
sę palandos. Jie dirbs 7į4 va
landas. Todėl, Illinois Coal Pro- 
ducęrs Association nuo Progre
syvių mainerių unįjįpą irgi no
rėjo išsiderėti pailgintą pusę 
valandos dięną. Progręsyviąms 
maineriams nesutikus, derybos 
30 dieną lįepo.s liko nutrauktos 
ir apšaukta streikas, kuris pa
lietę 18,000 progresyvių maine- 

• • . i 1 i* • • • •

ni-*- .. :■ ■
Betgi’ 'Šįtas’?štrrikaą kai ku

riose angliakasyklose tęsėsi tik 
vieną dieną, nes mainų savinin
kai pasirašė laikinę sutartį ir 
leista mainos dirbti; Ir taip 
kuone visur liko pasirašyta lįg- 
laikinės sutartys. Tuopąet vėl 
Illinois Cęąį Pro.ducers operato
riai $r Progresyvės ųnijps vir- 
šininkąi susirinko ir galutinai 
siisitaikc ir pasirašę naujų al
gų ir darbo sąliygiį sutartį.

Nuo dienų dįrbąntįej.i| gaus 
už 7-nią valandų darbo diena 
$6.00. Dirbantieji ant kontrak
to — gaus 96 centus už užkrau-? 
tos anglies tonos. Ųž kitokius 
darbus pakeltą 10 nuošimčių. 

1 ši naujoji sutartis bus balsuo
jamą rugsėjo 10 d. visų maine
rių,— užgirti ar atmesti.

Šią vasarą angliakasyklos ma
žiausiai dirba kaip bile kada' 
pirmiau. Vos 3 angliakasyklos 
šiek tiek dirbo.

Pąrbo diena (Labor Dąy) šiec. 
męt Progresyvįąį inanieriai ir 
Federa'tion of Labor kitos uni
jos rengiasi labai iškilmingai 
apvaikščioti. Iš ryto 10 vai. pa
roduos gatvėmis. Paskui sueis 
į naują Armory Hali ir čia bus 
prakalbos ir šokiai.; < ■ •

, šiomis dienomis čia Ameri
can Lęgion organizacija senų 
kareivių laiko savo, konvenciją. 
Iškilmingus jie savo paradus tu
rėjo šeštadienio vakale, rugpjū
čio 28 d^eną, ir pirmadieni 
vai. popiet, čia jų suvažiavo ą- 
pie 8,000. Jie parodavo gatvęnns 
ir- apie 60 benų grojo visokius 
maršus, žįopsotojų buvo, apįė 
60^000 ąr ir daugiąu, Pęr visą, 
jįe čia savo buvimą krėtė vi$or 
kius kvailus gatvėse ir sąĮiu-^ 
nuošė Šposus. Kaip štai; susi
kūrė vidury gatvės ugpj ir ką 
sugriebdami iš krautuvių neša 
ir meta į sukurtą laužą. O kiti 
Įęaip įndįjOpąį. špką, klykia. Fa- 
jermonus kas Aors pašaukia. 
Šię atvažiuoja, bet ugnies nege- 
sįpą. Ant kampų gatvės viens 
atsigulą, ir nuduoda sergantį. 
Pašaukiu ambulansą “ligonį” 
vežti, bet kada jauY jį rengiąsi 
į ycžjm dštt — ligonis, atsi-

Ą. šarka
Tas dėjosi 21 metai atgąl. 

Apie tą laikotarpį butų galima 
prirašyti daug puslapių. .Bet, 
trumpai ir aiškiai, pp. šarkai, 
kaip buvo, taip ir yra įštįkimi 
tautiečiai, priklauso prie SLA, 
ir tębęSkąito “Naujienas”. I$- 
auklėjo, sūnų Aięksąndrą. Kai 
apleido Cicero, tąi buvo tiktai 
Aleksiukas, o dabar, bracia, vy
ras ir puikiai veda tvarką savo 
biznio. '“Rhįnęl.ander Wond<er 
Bar Hotel”. Tai vienintelė įs
taiga visoj apielinkėj. Kas tik 
atsilanko, tąį sako, ‘‘Puikiau 
negalį Ką tas jaunikaitis 
yra pergyvenęs, tai baugu dja- 
rosi klausyti. 1928 metais su
sitarė su kitu vaikinu iš to pa- 
tięs- miestpj; sėdo laivan ir pasi
leido po pasaulį “vandravotp”. 
Apvažiavo tris tūkstančius my
lių. Ką j;įę patyrė? Reikėtų sto
ros knygoą viską pasakyti. Sa
ko, “Buvo, momentų, fcucmet 
gyvastis kabėjo ka'ip ant siųlo”. 
Bet savo Pasiekė ir, p$paf pa
tenkinti, grįžo, namo “T ėmėsi 
pąsdjovaųą darbo,, gelbėti te- 

j varną bizny. Jau batą laikas ap- 
šivėsti. Q panų ir netrūksta. 

' jų turi tį^
■ P-as šarka tykaus budo žmo
gus, tetai kalba. Simus toks 
pat. Bęt penią šarkienė tai 
juos visus komanduoją. Ir jps 
visi klauso, Jų biznio metinė 
apyvartą Siekė suvirk šimto 
tūkstančių dolerių.' Yra du 
viešbučiai geležies krautuvė. 
Taipgi tūrį plotą' žemėS» dris 
vasarnamius prie gražaus eže
ro, Crescept Ląke, keletą ląi- 
vukų. Turistaipą pąįpgi vieta.

Kitį biznieriai
Taipgi Žįpomi Chicagoj ir Ci-

■H. >IŲ.l 1 ■ J., l-'.l .■!J J. L J 'l'J.MIL

Stoją ir pasako: “Thąnk you 
boys.” Užvažiuoja automobiliai 
ant šąligatvių, kur žmonės 
vaikščioja ir iškėlę alaus ir de£“ 
tinėę bonkąs rėkaują, švilpia. 
Suąistąhdo gatvinį busą ir mo- 
tormongi rėkia, kad tavo bttsąs 
jąu “no good.” Apžjųrineja bų- 
są ir taiso. Išsiima butelį Snap
so įpilą į busą ir sako, dabar 
allright — lęt it go. Ir dauge
lį kitokių šposų jie čia išdavė, 
Mie$t° valdžia jiems paužt ue-
KliuęĮe. Ką jie norėjo, tai darė, darbininkų, ir (tiek.

/Bedarbių pas mus dąr vis lą-

bai daug. Nuo nedarbo nukei 
Čia daugelis ir lietuvių.

Mainų darbai čia kasmet vi 
mąžčja ir mažėja. Kad kur 
kiek ir dirba, tai mašinos žm< 
nes pavaduoja. Jaunesnieji', či 
augusio j i, išvažinė ja kitur j d 
dėsnius miestus. Bet sene 
niems, kurie turi čia užsigyv 
nę ir šiokius tokius nameliu 
tai tikra beda.

Nereikalauja niekur žmoni 

—Aini

CHICAGIETIS APIE RHINELANDERJ IR 
W00DB0R0

*Į*",    Įlllip,li>Į|ta Iflįlį lĮllįfllĮ I |, ,

Iš Tolimo Garsaus Wisconsino
Plati lietuviška visuomenė ceroj J. Vitas ir A. šaltis u 

ir “Nąujienų” skaitytojai daug 
yra girdėję ąpįe Wisconsino 
smiltynus, sveiką klimatą, pla
čius ir švarius ežerūs, o, ypa
tingai apie tai, kad valstija pla
čiai apgyventa musų tautiečių.

Per daug metų aš svajojau, 
planavau tas garsenybes ištirti 
ir, ačiū aplinkybėms, čia kalbu 
ne svajonėms, b,et tikrenybe,. 
Rhįnęlander pilnoj žodžiu pras
mėj miestas, suvirš 8,000 įvai
rių tautų gyventojų. Pati apie- 
linkė pusėtinai kalnuota, turi 
daug gražių medžių, aplink na
mus prisodinta daug gražių gė
lių ir puošnių medelių. Tas vis
kas daro gražų įspūdį. O už 
vis geriausia, tai švara. Tas 
lengvai palaikyti: žemė, žvyras, 
vanduo aplink.

: Apie musų tautiečius pramo
nininkus: jų čia randasi kele
tas ir" visi ( stambus biznieriai. 
M. Ą,. šarka', pačioj Chicagoj ir 
Cįceyoj plačiai žinomas, nes čia 
gyvendamas nesnaudė. Nuo 
darbo atliekamoms valandoms 
dąųg veikę, organizuodamas 
Lietuvių Tautiškas Kapines, 
SLĄ antrą apskritį Gelbėjo ir 
kitoms mązesnipms draugijoms. 
Pati ponią Šąrkięnė taipgi nę- 
pasiliko: lošdavo, dainuodavo. 
Turėjo neblogą bąlsą. Man dar 
ir šiandien prisimena daina: 
“Pasakyk, jnano mylimas kraš
te, ar vietele kur yr Lietuvoj...f 
kad butų galima be vargo gy
venti”. !

i

i

laiko įvairių- gėrimų sande 
Stebėtinai daug “stako” laik 
Jų metinė apyvarta rodė kel 
šimtus tūkstančių dolerių.

P-ąs Jankus, velionio Kii 
bąrko partneris, užlaiko “Hot 
Jį”, vasarnamį. Iš paprasto mi 
ko darbininko liko stambus bi 
nierius.

Na, Sargijušas Chesna c 
apsigyveno neperseniai, bet 5 
sikalbėk su juo! Užlaiko dar! 
ninku užeigą; didelis narni 
daug kambarių. O už mies 
turi didelį plotą žemės, pi 
pat Sųuash ežero ir šešis r 
mus. Yra gražus akmeninis j 
čius lauke; galima kepti, vii 
Ten radau atostogaujant 
Kruką su šeimyna. Gražiaį, 1 
vėsyj atsisėdęs skaito, rašo 
studijuoja medicinos moks 
Vadinasi, poilsiui nėra lail 
Suprantama, kas ką nori ; 
siekti, tai turi negulėti.

C. Taiger, (taipgi musų tž 
tietis, į užlaįko moderniš 
“Beauty Parlor”. O p. Kariu 
skus čevęrykus gydo. Darbo 1 
ri, tiek ir tiek. .. ..

0t, tai ir visas lietuvių R 
nęlanderis.

Woodboro
O kaip su Woodboro? Ki 

Vanagaitis poezijų pripasal 
jo! Kiek Chicagos “real estą 
pinkai” prakaito praliejo žn 
nėms kalbėdami apie ateitį 
nąi: gerus plauną, gražų gyi 
nimą! Bet kaip “pustynės” l 
vo, taip ir yra. Kurie dabar t 
gyvena, tai po du sykius pirl 
o kurie to negalėjo, taį žūk 
kas su jų turtu atsitiko. Ir 
viso? kaltė tenka depresijai!

Šioj visoj apielipkėj ūkini 
kai — musų tautiečiai. Yra 
kitataučių. Jų būklės nete 
patirti, bet girdėjau visi pate 
kinti ir blogų laikų nepaiso..

Štai, p. Chesnos kaimym 
chicagiečiams gerai žinomas 
Stapokevįčius čia yra', žnjog 
jau apsenęs ir gyvenimu, m 
tyt, patenkintas. Per kelis f 
skutimus metus ėjo pąreig 
kaipo majoras “garsaus” Woo 
boro. .

Dar buvom sustoję pas p 
‘Sliimkus, Pasipirkom sūrių; 1 
bai skąnųs. Taipgi padovano 
didelį agurką. Sakė, turi ge 
derlių.

Kaip Rhinelanderyj, taip 
apielinkėj, visur pastebėja 
“Naujienas”. Man buvo lab 
malonu; . kad punktualiai žiu 
jau kas dedasi Chicagoj liet 
viskam judėjime, su kuriuo e; 
susirišęs. :

štai ir vėl aš namie, savų 
tarpe. Pirmadienį stojau da 
bah su viltimi sulaukti kit< 
vasaros vakacijų ir aplanku 
tą gerąjį Wiscpnsiną. Mano b 
vimo laike oras buvo puiku 
Dienomis šilta, , naktimis vės 
Tiktai vieną naktį lijo ir pe 
kunavo, —K. P. Deveikis.

GERB. skaityto
jo® ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tas 
krautuves, kurios ‘skelbiasi 
Naujienose.
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Į pikniką atvyko keli tūkstančiai žmonių
Kelionė į farmą

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras

No./

DYKAI

linksminosi

GARSINKITE ‘‘NAUJIENOSEdar

,*saL
■. Ž&’-

gražuoles rinkimo
Publikai yra pri-

TEATRO 
MĖGĖJAI 
ARTISTAI

Siųskit money orde 
rį arba čekį —

NAUJIENOS 
1739 S« 
14«*®d S> 
HtęĄGQ

ŠIS įdomus terma- 
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa* 
gal Lietuypj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tokį termometrų 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa* 
gal NAUJIENŲ už
sakymą.. Bet jus jį 
galite gauti

Kai vasarą prasilavin- 
sit—rudenyjjė galėsite 
lošti. Štai keletas įdo
mių veikalų. Jei gerai 
susilosit—publiką pra- 
juokinsit — pravirk
dinsite

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Panelė La 
vina Stapulytė laimėjo “Miss Lithuania” titulą. — 
Tai buvo didžiausias ir smagiausias piknikas. — 
Šis tas apie p-lę Stapulytę.

tars savo 
Lithuania” 
klausyti. 

; > Prasideda 
ceremonijos. 
Sįta'toma kiekviena kontestantė. 
Ąpie kontestantes patikimą ga- 
Įima spręsti iš to, .kiek gausin
gi yra aplodismentai, čia pat 
sėdį ir teisėjai, kurie susideda 
iš ądv. Al Gonrad, Dr. A. J. 
Andriaus, Dr. J. C. Peters, 
George Novick ir p. Giraičio.

. Iš . visų kontestančių 'teisėją! 
pagaliau palieka numerius 5 ir 
15. Prieš tai pirmininkas Šile
riu buvo labai bešalus ir kele
liais atvejais pakvietė kontes- 
tantes. 'Tiek-jam, tiek teisė- v
j;ams rūpėjo patirti tikrą publi
kos i nusistatymą.

Pirmininkas pareiškia,, kad 
dabar iš tų dviejų panelių teks 
išrinkti ^Miss Lithuania”. Ku
ri jų gaus daugiausia aplodis
mentų, 'tai ir, teks titulas. .Ne
trukus buvo -paskelbta, jo^ p-lė 
Lavina ^tapulytė laimėjo titu
lą ir dar dvidešimt penkių do
lerių dovaną.

Gražiausio vyro titulą laimė
jo p. Giraitis; .

Kai rinkimai baigėsi, tai pub
lika dar ilgai 
smaginosi. .’

jie nėra prieinami, 
tuose vasarnamiuose

šiuo m.eth Detroitą aplanke 
keli chicagiečiai. Buvo atvykęs 
Albertas Bernotas, kuris susto
jo pas savo senus draugus ir 
pažįstamus, būtent, Keblaičius 
ir Charles Būtis. Bernotas se
niau yra gyvenęs Detroite,*, ir 
todėl turi nemažai draugų ir 
pažįstamų.

Teko taip pat matyti drau
gus G. Milerį ir Kajutį. Kur jie 
buvo sustoję,'— nepatyriau.

Tikra žemaitė.

Ambasador kavinės (8071 
Howard.St.) savininkas Kazys 
Rakauskas ir J. Samuolis grižo 

<iš atostogų. Atostogavo jie pus
antros savaitės. K. Rakauskas 
su savo didžiuliu De Soto au- 
tompbilium aplankė Ashland, 
Pann.,. Rochester% N. J., ir ke
lis kitus miestus.

Grįždamas namo, p,. K. Ra
kauskas parsivežė savo gražią 
dukrelę Stellą iš Rochester, N. 
Y. P-!ė Rakausklutė drauge su 
savo .močiute tame mieste gy
vena. Tačiau Detroitas jai la
bai patinka ir, kad kokios, ji 
čia pasiliks ilgesnį laiką, p gal 
ir visai apsigyvens.

Rakauskas buvo sustojęs ir 
Wilkes-Barre, kur pas savo mo
čiutę ir sesutes viešėjo M. Ve- 
verienė. Pastaroji drauge su 
Rakausku, \ ir Samuolio grįžo į 
Detroitą.

Grįžo visi linksmi ir parsive
žė daugybę įspūdžių.

Lakštutė.

PASIDARĖ sau 
KARSTA

Dieną prieš 
J. Pilka, ir 
apie įvairius 
Visai netike-

J. Pilka taip pat bėginėja ir 
žiurįr kad visur butų tvarka'. 
Neatsilieka įr pirmininkas B.\ 
/Šileris, kuri^ visur turi būti, 
viską sužiūrėki. 'Apie šeštą va
landą'jis pasirodė estradoje ir 
paprašė, kad publika arčiau su
sirinktų.. Po to jis pasakė trum
pą ir gražią kalbą, paaiškinda
mas, kad teisėjai drauge su 
publika turės išrinkti “Miss 
Lithuanią of ,Dętroit”. Kontes
tančių esą apię kelios deš'mtys. 
Paprašė, karį .publika smarkiai 
plotų toms kontestantėms, ku
rios jai patinka. Kuri kontes
tantė gaus daugiausia aplodis
mentų, toji• bus populiariškiau- 
sia. Kadangi dažnai ytfa sunku 
tikrai pasakyti; kam daugiausia 
ploja, tai bus ir teisėjai. Jįe 

žiodį, kam “Miss 
titulas turi pri-

DETROIT, MICH. — Prieš 
kiek laiko Dailės Choras turė
jo pikniką Beach Nut darže, 

’ kurio savininkas yra p. Siūlo
mas Urbontas. , Kadangi teko 
nugirsti, jog p. Urbontas per 
ilgoką laiką pękaįp, jaučiasi, 
tai drauge su cliicagiečiu G: 
Milerių nuvykome jo aplanky-

jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje .... . $8.00
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

Juozas. Barauskas važiuos 
atostogų

Juozas Barauskas drauge su 
savo šeima rengiasi važiuoti 
atostogų. Pirmiausia jis su
stos Herrin, III. Ten jis aplan
kys savo senus draugus ir pa^ 
žįstamus mainieritts. Paskui ap
lankys ir kitas lietuvių koloni-

Aš turėjau progos kalbėtis 
su p-le Stapulytė. Ji labai gra
žiai įiettįyJšKiąi kalba ir yra tik
rai inteligentiška mergina.,.

Mariutė.

87—PRIEŠ VĖJĄ. NĘPA- 
PUSI, 3 veiksmų kome
dija. Lošia 3 vy- 
rai ir 5 moterys
78— GADYNĖS ŽAIZDOS, 
4 veiksmų drama. b°§ia 7 
vyrai ir 2 mo-

79— GERIAUS VĖLIAUS, 
NEGU NIEKAD, vierio 
akto komedija. Lošia 4 
vyrai ir 3 mo-

84—MEDICINOS DAKTA
RAS, vieno veiksmo ko
medija. Lošia 6 
vyrai ir 3 moterys

, ,./■ '‘7Tl-r,y,lį'į;

Margas Detroito 
Žinios

laiką jaukioje drg. Dermaiek) 
farmoje. Apie dvyliktą valandą 
nakties jau, b.UYbmę Detroite. 
Kai pažiūrėjome į rekordus, tai 
ir patys nustebome: per vieną 
dieną jau buvome padarę tris 
šimtųą mylių.. <’

Dar čia turiu pridurti, jog 
drg. Dermaįtis nusiskundė, kąd 
gyvenimas * karmoje jam jau 
pradeda nųsibpsti; Jis pareiškė 
mums, kad norėtų grįsti’ į De
troitą, kur gyvena jo vis$ šei
ma. ■

Drg. Dermaitis, yra labai link
smo budo ir pažangus žųiogus. 
“Naujienas” jis skaito per dau
gelį metų, fe supus Vytautas 
buvo, Detroito. Dailės Choro mo
kytojas. Dabar jis yra išvažia
vęs'į. kitą miestą. Tačiau mes 
tikimės, kad netrukus jis ir vėl 
grįš pas mus.

Po vakarienės drg. Dermąįtis 
pakvietė mus pasimankštinti. 
Kaip sakoma, jis pirmas kelią 
parodė: pradėjo vąrtytis' taip, 
mikliai, tarsi kokis JjaumįGlis.

- Pagaliau pradėjome ruoštis 
ir į namus. Jau bųvn devintą 
valanda, o iki Detroito iš čia 
90 mylių.

Išleisdamas mus drg. Der- 
maitis dar padainavo vieną dai
ną apie paukščius, vištas ir va
nagus. Tą dainelę jis pats para-

Užsisakydami prisiųskite mo 
ney order, /

NAUJIENOS '
j739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

DETROJTk Mįch 
dienos ątostągos ir trys šimtąi 
mylių kelionė! Ir visa tai atsi
tiko rugp. 15 d. 
tai sustojo drg. 
pradėjome kalbėti 
dienos klausimus.
tai jis ir sako: “Gal norėtumė
te paimti vienos dienos atosto
gas?” Iš karto mes nesuprator 
me, k^ tai reiškia, ir paprašė
me paaiškinti visą reikalą.

Reikalas, sako Pilka, yra Vi- 
sąi pąprąstas. Jei turite laiko 
ir noro, tąi gal sutik tu tą su 
manimi vieną dieną pasivažinė
ti, Galėtumėme pavažiuoti kur 
toli iš Detroitą j farmas.

Pasiūlymas ’ pasirodė tikrai 
viliofentią, todėl mielai jį* ir 
priėmėme. Sekmadienio rytą vi
sa musų šeima pradėjo ruoštis 
kelionei. Netrukus atvyko ir 
drg. Pilka-, su savo šeimininke 
drg. Dermaitiene. Susidarė 
kompanija iš septynių asmenų,
— įlenkiu suaugusių ir dviejų 
vaikų- - . * /

. Visi susėdome į automobilių, 
dagi nepasirupįndamį paklausti, 
kur mus veš. Pagaliau tai ir 
nesvarbu, bite tik važiuojame. 
Po kokio pusvalandžio mes jau 
atsidūrėme už Detroito ribų ne
toli St. Clair ežero.Pakelyje čia 
matosi tikrai šaunus vaizdai, 
visokiausios rųšies vasarnamiai 
ir nameliai ant keturių ratų 
(treileriai), ’ Žmonių čia suva
žiuoja daugybė: jie ž.u’yaųja, 
plaukioja laiveliais po ežerą ir 
šiaip vėdinAŠŲ neš mieste pusė
tinai karšta. Yra čia ir visai 
neblogas viešbutis, kurio veran
doje sėdi svečiai.

Juo važiuojame toliau, juo 
vaizdai gražesni. Vasarnamiai
— tai tikri palociai. Jie pasken
dę tarp medžių: beržų, eglfe ir 
ghiosnių. Nenoromis žmogus at
sidusti, — čia tat puiku butų 
gyventi. Bet paprastiems darbi
ninkams 
Gyventi 
gali tik tie, kurių kišenės nuo 
banknotų yrą išsipūtusios.

Be niekur nieko šauname sau 
lygiu keliu. Štai jau ir dvylikta 
valandą. Vadinasi, laikas kur 
sustoti ir “pasiganyti”. Pasirin
kome gražią aikštę ir sustojo
me visai netoli nuo vandens, c 
Pradėjome pietauti.' Pasirodė, 
jog nė vienas nesiskundė ape
tito neturėjimu. Ir tai visai su
prantama: -jau buvome atva
žiavę apie du šimtus mylių. Nie
ko tad stebėtino, jei pasijutome 
alkani. z

Papietavę ir dar kiek laiko 
pasivolioję po pievą ir vėl pra
dėjome savo kelionę, štai jau 
ir Port Hurop miestas. Tai ga
na nemažas miestas, kuris yra 
prie pat St. Clair ežero. Paste
bėjome čia ir kelis fabrikus. 
Nutarėme sustoti alaus išsiger
ti, nes visi jautėme troškulį. 
Po to ir vėl tęsime savo kelio
nę. Pakelyje teko bent kelis 
miestus pravažiuoti. Bet į juos 
mes nekreipėme dėmesio. Pa
galiau štai ir Sandusky- Mies
tukas nedidelis, apyprastis^ Vy
rai sumanė ir čia alaus išsiger
ti. šį kartą moterys nutarė pa
silikti aųtomobiliuje.

Niekur aplinkui alinės nęši- 
patė. Po kiek laiko pamatėme 
vyrus, kurie nešė butelius ran
kose. Klausiame, kas atsitiko, 
kodėl jie vietoje alų neišgėrė? 
Atsakė, kad šiame , miestelyje 
yra toks patvarkymas, kad vi
duje gerti negalima*. Tikrai tai 
juokingas patvarkymas.

Klausiame šoferį, ar toli 
važiuosime. Tąsai atsako, 
važiuoti galime tiek toli, kiek

Radome p. Urbontą besėdin
tį prie namo. Na, sakau, visai 
gerai atrodai’ o žmonės jau 
buvo pradėję marinti. Daly
kas toks, kad Urbontas buvo 
pasidavęs labai sunkiai ir pą^ 
yojingai operacijai. i

Kas iš to, girdi,, kad dąr gy
vas. Tai ne gyvenimas, o tik į 
kankinimąsi. Geriau butų,^ jei 
bučiau miręę, nei turėdamas 
6j) metus amžiaus turiu taip 
kankintis. J •

Tikrai nejauku darosi, kai 
žmogus taip pradeda kalbėti. 
Tai reiškia, kad gyvenimas 
pasidaro visai nemalonus, jei
gu žmogus nori mirti.

Besikalbant daugiau*, Ūi>; 
h»ontas pareiškė, kad, girdi, 
męs esančios žydinčios gėlės, 
o tuo tarpu jis jau baigiąs vys
ti ir nykti. Bet to ir nesibijąs, 
nes esąs pasirengęs bet kada 
su šiuo pasauliu atsiskirti. 
Pris^ninė, kąd jau esąs ir sau 
vietą parūpinęs.

Iš pradžių mes nesuprato
me, ką visa tai reiškia. Tačiau 
jis tuoj pąąiškino, kad bai
giąs jau savo rankomis dirbti, 
karstą iš beržo lentų. Kai nu- 
mirsiąs, tai tame karste jo kū
nas turėsiąs būti sudegintas.

Po to jis kreipėsi į savo 
žmoną ir paprašė, kad tą kar
atą mums parodytų. Pastaroji 
G. Milerį ir mane pavadino į 
pašiurę, kur stovėjo tikras lie
tuviškas. grabas. Jis buvo nu
dažytas sidabrine spalva'.

Žaibo greitumu pikniko da- 
ilyyiąi patyrė apie tą grabą. 
Jie pradėjo rinktis pažiūrėti, 
kaip tas grabas atrodo, ir 
kaip atrodo tas žmogus, kuris 
yra pasirengęs į jį gulti ir 
daugiau nebęsikelti.

Šiurpu ir nejauku darėsi. Q. 
tuo tarpu juk tai visai pap
rastas daiktas, kuris kiekvie
nam musų bus reikalingas. 
Taip, anksčiau ar vėliau ir 
mums teks ten atsigulti...

—M. Kemešiene.

DAILĖS CHORO PIKNIKAS

Dabar,- manau, bus ne pro 
šalį paduoti trumpą žinią apie 
p-lę Laviną Stapulytę. Ji yra 
devyniolikos metų amžiaus. Gi
mė Coal Center,. Pa., kur gy
veno iki septyniolikos metų 
amžiaus. Jos tėveliai du'r ir da
bar ten tebegyvena.

Aukštesnę mokyklą p-lė Sta
pulytė baigė 1934 m. su pasi-. 
žymėjimu. Į Detroitą atvyko 
prieš dvejus metus ir apsigy
veno Dr. J. C. Peters šeimoje.

Vienos norimę. Labai malonu, sakome 
mes, bet vis dėlto kur nors tu
ri būti kelio galas. Draugė Der- 
maitienė čia mums duoda pa
siūlymą: girdi; važiuokime į 
Caro, Mięh., aplankyti J. Der- 

;mąičio% kurte gyveną fąrm°je- 
Visi mielai sutikome, nes ten 
dar nebuvome buvę.

Šoferis pasuko j kitą kelią. 
'Pradėjome tolintis nuo St. 
Clair ežero. Puikieji vaizdai 
ėmė nykti. Susyk cementuotas 
kelias pasibaigė. Teko važiuoti 
žvyro išpiftu keliu įr paragau
ti dulkių. Vienok netrukus pra
sidėjo ir vėl geras kelias. Pa
galiau pasiekėme ir Card, kur 
sustojome pasidairyti. Miestelis 
visai gražus ir švarus. Iki Der- 
maičio farmos nuo čia tik trys 
mylios. <

J. Dermaitte buvo nepapras
tai uustebiptas, kai pamatė ne
tikėtus svečius. Jis tiek susi
jaudino, jog nežinojo nė ką be
daryti: stovi kaip įkąstas ir 
žiuri į mus, tarsi jis niekuomet 
nebuvo mus matęs. Tačiau greit 
atsipeikėjo ir pradėjo su visais 
sveikintis. Paskui pakvietė Vi
sus į savo vasarnamį.

Apžiūrėjome jo namelį, kuris 
yra' padarytas iš apskritų rastų. 
Vadinasi, padarytas taip, kaip, 
yra daromi nameliai Lietuvoje. 
Prie namelio pritaikyti ir ra
kandai.

Pabuvoję kiek viduje, ėjome 
laukų apžiūrėti. Pirmiausia kri
to i akis tomatės. Tikrai sa- 
kau: kaip, gyvą, tokių nebuvau 
mačiusi. Viena tpm^te sveria 
visą svarą.. Ir patys įsitikinome,‘ 
kad taip iš' tiešų yra., O gąusur 
mąs jų tiesiog nepaprastas. Va
dinasi, derlius tikrai geras.

Dermąičio farmojįe teko pir
mą kartą Amerikoje matyti ka
napių. Jos čia daug labiau pra- 
kutusios nei Lietuvoje: siekią 
net dvylikos pėdų. Bet ką su 
tomis kanapėmis daro> tai taip 
ir neteko, patirti. Apžiūrėjome 
bulvių lauką, kuris yra ganą 
nemažas. Kąi kurios bulves tiek 
didelės, jog įveria vieną svarą!

Turi Derma'itis farmoj.e agur
kų ir kitokių daržovių. Viskas 
labai gražiai užaugo. Kai apžiū
rėjome laukos, tąi įr yėt grįžo- 
,me į sodą. Užkąmaudayeme, 
■kad mums šviežių kiaušinių iš- 
•virtų. Nors Dermaitįs jau ir 
; pagyvenęs žmogus,, bet jis. pusė-, 
tinai xgyvas ir greitas: tik 
.strikt į vištininką, kaip zuikis, 
ii jau neša visą glėbį* kiaušinių. 
Kaip bematant, kiaušinius su
dėjo į vandenį ir išvirė. Męs 
gardžiai pavalgėme vakarienę, 
kurį skyrėsi tuo. /atžvilgiu nuo 
paprastų vakarienių, kad vąl- 
įgeme po atvirų dangum, švie
tė tik mėnulis. Tai buvo, kažkąs 
naujo ir nepaprasto. Tiesa, mu
šu jaunieji svečiai protestavo,: 
jie buvo nepatenkinti gamtiška 
šviesa ir vis reikalavo, kad “dė
dė” Dermaitis uždegtų lektar- 
ną.\ “Dėdė” jiems j,UOkate . pa
aiškino, jog gamtos šviesą yra 
daug geresnė akims nei dirbti-

APSIDRAUSK!
Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 1 

■ ' gali sutikti.
APSIDRAUSK pats save ir savo šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 

rytojų. f- . , ,. , * . u *
APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuviu organizacijoje 

Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekviettatų apdrauda 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti uuo $150. 
iki $5,000.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6.00^ $9.00 ir $12.00 
savaitėje. , ' . ■ -

Apart apdraudos ir ligoje pašelpos, Sųeivtenįjiinas šelpia savo na
rius ir našlaičius, iš tani tikslui esančių fondų piflįgaife. 
Kiekvienas SLĄ. nart* gauni savaitinį laikraštį ^Švynę”.

Informacijas suteMą veltinių SLĄ. kuopų valdybos, arba kreipkis į 
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA 

(SUSIVIENIJIMAS . LIETUVIŲ AMERIKOJE)
307 W. 30th St. vi«[ ““ New York. N.. Y.

/orEČONOMY ancl 
SATISFACTION ūse 

Double Tėsted/DoubleAclion!

BAKING 
IVV POWDER

Ssme fine Today as 45 MarsAqo 
25 ou neės fbr 254 c

Fu11 Pack ••• No Slack Fillin^

SIUSKIT PER 

NAUJ8ENAŠ 
PINIGUS LIETUVON 
t' ' . ''''''

lo prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

PETKOlT. Mich. — Betroito 
Pąilės Chąro pįkuikas, įvyko 
rugpjūčio 22 d. ReeehniU dar
že. Galima<-drąsiai sakyti, jog 
tąi buvo didžiausias ir šauniau
sias lietuvį# piknikas, kokį de- 
trditiečrai šią vasarą turėjo. 
Net vietos anglų laikraščiai pa
stebėjo, kad žmonįų susirinko 
apie penketas tūkstančių. Sma
gų buvo tąi, kad jaunimas šu- 
darė apie pusę pub.ikos. Jokia
me kitame parengime aš tiek 
daug jaunimo nebuvau mačiusi. 
Tas faktas aiškiai rodo, jog 
Dailės ^Choras yra labai popu-, 
liariškas detroitiečių tarpe.

šiaip piknikas irgi buvo la
bai’ smagus . ir linksmas. / Kur 
tik pažiūri, visur būriai žmor- 
nių: "baras tiesiog aplipęs, prie 
užkandžių ir “aiskrymo” taip, 
pat sunku prisigrūsti. Choro 
nariai dirba suš.lę, nespėja pa
tarnauti. Štai vienas šaukia: 
“Strazduk, lakstyk1 greičiau!”

Virtuvėje irgi didžiausias su
mišimas: Strazdienė, Dirmaitie- 
riė ir Dilienė neturi laiko nė 
minutę sustoti, vis dirba ir dir-.

P-as Barauskas savo laiku ir 
pats dirbo Illinois valstijos ang
lies kasyklose ir buvo pagarsė
jęs kaip šaunus muzikantas. 
Net ir šiandien, kaip sakoma, 
j te kelis instrumentus valdo, 
pors jau yra apie 63 metų am
žiaus.

Kita px Barauskų ypatybė 
yra ta, kad jis sveria apie 3f)0 
svarų, *o ją žmona irgi yra pu
sėtinai sunki Abu jie yra la
bai draugiški įr veiktus. Daly
vauja jie lietuvių parengimuo
se ir ten šoka tarsi kokie jau
nuoliai. Jų šeimyniškas gyveni
mas yra tikrai pavyzdingas.’

Ponai Barauskai yra seni 
‘'Naujienų" skaitytojai ir rė
mėjai. —V. Ik

Per vieną dieną suvažinėjime tris šimtus mylių 
lankėme Jono Dermaięio farmą 
ir atgal, \

M!LLiONS Of POUNDS HAVF BEEN 
USEu BYOUk GOvtRNMENT

—■ ...................................................... . . ....... . .....................Į,  ......M'!1«  ..... ... 1 "1U * ■'!■■
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žiūrėkite Boston Store skelbimąIŠSIŪTI VIRTUVEI ABRUSAI

Avenue

Vardas ir vpavardč

Adresas

Miestas ir valstija

31 DIENOS PASIŪLYMAS
stigri

Anne

Adele

Margaret

Stella

Millie

Naujausias Paryžiaus

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI

Veikli Birutietė

LASTS

BOSTON SHOE
(Adresas)

(Mietas ir valstija) • RESTAURANTAI

MUawuMč>/

$7.65
$5.60
$7.50
$8.75
$9.00

$13.35

-prince
-picKie.

Fellowship House 
Šiandien Užbaigia 
Vasaros Sezoną

Somo Hlgh Ouallfy 
Prke Štili Only

Šventeihs, 
Mokyklai?

ttermit 
tave 
been 

-įravelin

445 
475 
575 
495 
425

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT, 
1739 So. Halsted Si., Chicago, III.

SUS1-
John

me
davo

Šįvakar “Pirmyn” 
Choro Kelionės Ko
miteto Susirinkimas

• LIGONINES— 
HOSPITALS

PALAGUI PAGELBA $C| 
LIGONINĖJE ...............

PALAGO PAGELBA $J)|
NAMIE už .................. .........

EKZAMINAVIMAS C
OFISE .................. ................
DOUGLAS PARK HOSPITAL

PLUNKSNŲ KALDROS—kaip jos padaromos, galite 
pamatyti pas Ondrus, 2529-31 So. P.ulaski road. Kaldras 
padaro kaip bematant, jei pas juos nusiperki plunksnas 
arba* vilnas kaldroms iškimšti. Kainos, svyruoja nuo $3.69 
ir aukščiau Telefonas Crawford 4088.

Reikalauja
Perskirų
Charles Posko nuo 

sko
Kazimiera Dolmant nuo 

vvard Dolmant
Lottie Dūda nuo Joseph

Grįžta iš Atostogų 
Dominikas Kuraitis

G500 \ 
LOvES 5 
TWE ■ 

UEEžS/lT

1900 So. Kedzie Avenue 
Tel. Lawndale 5727.

Susirinkimas prasidės 8
Valdyba.

ri^i išsiuvinėjimų, ‘audinių, dro
žinėjimų^ kuriuos per vasarą 
pagamino vaikai ir moterys, o 
7:30 vai. vakare įvyks šokių

Bridgeportp labdaringoji įs
taiga, Fellowship House, 831 
W. 33rd Place, šiandien užbai
gia vasaros sezoną’. 3:30 vai 
po pietų atsidarys paroda įvai-

Ąytomobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to autompbiliaus. Nuo 
sudaužymo savo automo- 
biliaus. Galite gauti bon- 
dsą (kauciją) iki $500.00, 
kuri tinka visoje Ameri
koje iy daug kitokių rų 
šių apdraudas. < J 7

PER
RUGSĖJĮ • k TIKTAI GALIONAS

, 5 Galionu Kenas
č į PAS JŪSŲ PILSEN MALEVŲ DYLERĮ

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

Cfa jdedn 15 centu kr prašau 

atafųirtl man pavyzd} No.. .... . .

Mferoa ____ ........ . per krutinę

eek Lump 
Hard Coal

ALFABETO 
TVARKOJE

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

UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31st Street 
A. A. NORKUS1, Savininkas

Tel. Victory 9670

KASDIENINIS BIZNIO SĄ 
RASAS

Dominikas Kuraitis, autorius 
“Kanadoje ir Kitur” straipsnio 
“Naujienose” su žmona Dela 
apkeliavęs Kanadą ir rytų At
lanto pakraščius ir kelionėj 
praleidęs suvirs penkias savai
tes laiko, jau grįžta Chicagon. 
Juodu Darbo šventę praleis 
Zeigleryj, pas Tillie ir Kazimie
rą Kvietkauskus. Chicago pa
sieks šio menesio septintą die-

Šįvakar Neffo salėje, 2435 S. 
Leavitt street įvyks susirinki
mas Pirmyn choro' Lietuvos ke
liones fondo . globėjų komiteto^ 

smenys, kurie

No. 4480 ....... ...... .
modelis. Iš juodo šilko arba atlaso, 
ši suknelė išrodys labąi elegantiškai. 
Sukirptos niierojs 14, 16, 18, 20, 32, 
34, 36, 38, 40 ir 42 coliai per kru
tinę. '

Kerint gauti vieną ar dau
giai! virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
Lutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba , paš
to ženkleliais kartu su užsaky* 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, Ilk

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

Biblijos Tyrinėtojų
Konvencija

VARTOTŲ KARŲ 
BARGENAI

1935 PONT1AC Sport $
Coupe .......   ....

1*935 PONTIAC 4 door
Sedan .......... •..... .-..... .

1936 PLYMOUTH 4 door
Toųring Sedan ...........

1936 CHEVROLET 4 door

SCHTJTZ & GARDEN CITY
BEER DEALER

Greitai pri statom GEROS rųšies 
Schlitz & Garden City alų ir ginger 
ale j tavemuR ir i namus bačkomis 
1%, M»l/8. Reikalui priėjus šaukit 

Clearing Dlstributing Company,
J. šeštokas, Tai. Prozpect 6012 

5652-54 Weat 64th Place

Čiai, palinkėdami laimės jau
niesiems, skirstėsi. O kur Van
dutė su Stasiuku prapuolė, tai 
gal jie mums .pasisakys 
žę. Lauksim

Reikia AvalinėsProgramui- pasibaigus, visi , ga
lės šokti — jauni ir seni. .Įžari 
ga nemokama. ■ *

čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No,

STEVENS DELTA SALVE 
gydo atdarus skaudulius ir šiaip žai
zdas, kurios pasidaro nuo vericose 
veins, nudegimų ir kitokių sužeidimų 

$1.00 už džiarą pas 
STEVENS’ PHARMACY 

2359 South Lėavitt Street. 
Tel. Seeley 9459—Chicago.

įteikė savo “Vandutei” nuo vi
sų birutiečių gražią dovaną, už 
kurią Vandutė ir ateityje pasi
žadėjo uoliai dalyvauti chore.

• * ' \

Vanda- gali būti pavyzdžiu 
choristams, nes prisirašė kuo
met lankė pradinę ( mokyklą. 
Taigi, užaugo prie Birutės ir 
užėmė visas vietas' valdyboje, 
baigdama pirmininko urėdu. 
Apart to, dalyvavo vaidinime 
operečių, kvartetuose bei due
tuose. •'

9narl 
ąre- 

ctortaitiiy

ori onO , 
ąnothers-
nervey

Jeigu planuojate pirktis ava
linės sau ar vaikams, šventėms 
ar mokyklai, nepraleiskite ne
pažiūrėję į Boston Shoe Store 
skelbimą, kuris šiandien telpa 
“Naujienose”.

Ten rasite vertybes ir kai
nas, kurias kitur butų sunku 
dublikuoti. Krautuvė rudens ir 
žiemos sezonams jau. apsirupi- 
np vėliausios mados avaline ir 
moterims, ir vyrams, ir berniu
kams, ir mergaitėms.

Yra visokios gamybos avali
nės, tarp jų ir Red Cross ir 

, Florsheim markių.
I 1 ■’l

Boston Shoe Store randasi 
Bridgeporte, ties 3435 South 
Halsted street. —VBA.

Beje, p-ai Kvietkauskai 
lauks ir daugiau svečių. 
Banky, Milda Auto Sales 
nedžerius, sekmadienį su 
draugų būreliu vyksta Zeigle 
rin, kur jie pasitiks ir kėliau 
tojus pp. Kuraičius. —f-b.

NAUJIENOSE
PER

( A. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI:

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

AUTOMOBILISTAI: '

1035 CHEVROLET 4 door
Touring Sedan/............

Ir 25 .kitokių .karų pasirinkimui
ATEIKIT ANKSTI IR PAŠINAI!

BOKITE ŠIŲ KARŲ PROGA

' MOTORS
FRED HALL

Autorizuoti Pontiac 
Dyleriai

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

PETE YOUNG 
R2nd ttaaB Areno*

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms.' ' 

(Chicagoje)
William Mraz, 21 

Butvilas, 19,
Ernest Karner, 2: 

Latus, 17
John Bant, 32, s 

Pesko, 22
Anton Dudys, 27. 

Mczdziesz, 21

A S dainty as a eurtsey. As alluring as a flut;
. ter o f dark lashę§ — thfs beguiling new 

■Red Cross high gore purnp of rich black suėdė. 
You’ll love its narrow genteel piping, its gleam- 
ing patent heet, 
And think of it

Nori Sueiti
Gimines Chicagoje
Julijona Ašmontaitė iš Buck- 

nerio, III., yra atvykusi pas pp. 
Kavoliunus, 3141 So. Normai 
avė., Chicagoje. Ji per. daug 
metų nesimačiusi su savo pus
sesere Magdalena Geležiniute, 
kurios pavardės po vyru neži
nanti, bet žinanti, kad gyve
nanti kur nors Bridgepoyte. To
dėl labai prašo ją užeiti pas pp. 
Kavoliunus. —Niekutis.

Grynas Linseed Aliejus ir White Lead Išlaukinė 
Maleva. Reguliare kaina $2.79 galionas

TIKTAI RŽ-39

Taigi, yra malonu, kad j: 
tęs darbuotę, ir toliau. 1

Laike puotos Julė Gapšis 
akompanuojant Byanskui, su
dainavo keletą atatinkamų dai-

Biblijos tyrinėtojų konven
cija prasidės’ sekmadienį ir 
tęsis per pirmadienį, t. y. rug- 
sėjo-sęptember 5 ir 6 dienose’, 
svetainėje po numeriu 2458 W. 
38th*st.» prie Archer avė., Chi
cago, III, Pradžia 10 vai. ryto, 
—pabaiga >6 vai. po piet. /

Lygiai 3 vai. po piet prasi
dės kalba, šioje temoje: “Kas 
yra avys, ožiai ir amžina ug
nis ir amžinos kančios, kur 
Inato evangelijos 25 skyrius 
nuo 31 eilės iki 46-tos. Ir gir
dėsite kitokių įdomybių. Pra
šome atsilankyti visus, kurie 
tik mylite protauti.

T? A

Kviečia ir rengia Biblijos 
Tyrinėtojai. Įžanga veltui — * 
rinkliavos nebus.

Uf [ TM-AT” H

TMSGaEž. A, Į
AOO AS SAO

WE WOuJL_O r
. — —~ i. a t a ■ . r ___

j s-... ...  • V •' i ■*.

iKITCHEN .TOVVELS PATTERN 1535
No. 1536 -— Kam patinka panašios rūšies abrusai virtuvėj, 

lengvai gali juos išsisiuti. Visokios spalvos siūlai tinka šiems 
dezeniams.

*TV_ltg . v

ukj &

SOOkj/ ,

STORE
3435 South Halsted Street .

APDRAUDA
(INSURANCE)

its distinguished buckle.
— price štili only $6.50.

RED CROSS
S H O E S
MADE Q7E.t E^CLUSIVP^LIMIT

“Vandutės” 
Micevičiutės— 
Stasio Zabellos 
Sutuoktuvės.
Pereitą sekmadienį apsivedė 

visų oirutiečių mėgiama uoli 
jų darbuotoja “Vandutė” Mice- 
vičiutč, kuri užaugo “Birutėje” 
ir dėl to ją visi vadina “Van
dute” iš papratimo, manydami, 
kad Vandutė da vis mažytė 
mergaitė. Tačiau atsirado tum
ias ponas Stasys Zabella, kuris 
visai kitokią nuomonę turėjo 
apie “Vandutę”. Matyit, vieną 
gražų vakarą, o gal ant ežero 
kranto, jisai ką tai paslaptin
go tarė jai į ausį. Rezultatas iš 
to buvo tas, kad Vandute, jau .Visi nariai 
dabar vadinsis ponia S. Zabel/a’. gavo pranešimus apie susirių- 

| kimą pereitą savaitę, yra pra-; 
į šomi atsilankyti, šiame susi
rinkime komitetas galutinai šu-

ANGLYS — COAL
KAINOS ANGLIŲ KYLA! 
Užsisakyki t anglis dabar!

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

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

65% cars ............
Illinois Nut ......
Rex Egg .......... ...
Black Band Lump
Millers , 
Chestnu

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980

OKSAS EXPRESSING 
4405 So. Fairfield Avė.

~~r~FOTOGRAFAS ~

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija jrengta pir-lifl 
mos rųšies su moder- HB

I niškomis užlaidomis ir
Hollywood šviesomis. ''
Darbas ga^ntuotas.

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

C 0 to NI AL

Vestuvės buvo' labai link
mos, dalyvaujaht ab’ems šei-! Sitvarkys, išdirbs planus kelio- 
moms.bei jų artimiems drau- nei ir ateinančios savaitės prą 
gams. . | džioje paskelbs programą spau-

Laike pietų prie įvairiausių doje.
kalbų bei nuoširdžių linkėjimų
Birutės vedėjas Jonas Byapska's landą vakare

PETER • PEN ' .'

įDiG -.i SuikV •
\A7S- ’AA/ESGLe L-OSTT 
tx*j'T-ea\ -so 
DLJSAB/ <AZBzOJfe>- ' __
a.u^aOst' -ar—’
Tustee./

' i , r . - . ..... .. w- r, .kf. • ■Jt1’ ' ų? ' v

1 \ į ’ .V. ■ '' ' ~ •7 . ’ ’ 1 ‘ ,1 '■■•X-h -- ■'
? ■ v’’ $
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Penktadienis, rūgs. 3, 1937 NAUJIENOS, Chlcago, m 1

Birute Jau Pradeda 
Rengtis Žiemos 
Sezonui
Pląnugja išvąžįuoti dar kartą 

į Sąąd Danes '
Nors orus dųr Šijtąs, Į>et jau 

ruduo arti ir laikas rengtis 
prįe žieminio ęezopo, jcų ir Ęi- 
r#|$ jai| d?rp. ą^dįarjąi, l<as 
pcnictądieRnų 8 v^Į. yąkarais. 
Sandaros svetainėje, 814 West 
33r<d $L, $u$iren^ p^mpkoms.

Pereitų penktadienį pradė
jom naujų operetę '“Perįkoja” 
Offenpach. Operetp aįrojo 
syelni, nielodinga. • \

įstojo nauji nariai Stanley 
Bqgu^, Raymond feium ir E. J. 
Wieka§. Dabar jaunimui gcya 
proga įstoti į Bitufę. Norintip- 
ji lavinkis švelnaus dainavimo, 
pasilinksmint ir pasidarbupti 
gražiai organizacijai, ’esate 
kviečiami atsilankyti, šį syj<į 
galutinai nutarsįni kur pada
rysim išvykus į JĮpiiapa smil
tynus.

Dabar Yra Ir Piežutė

H—ĮHII—

SUSIRINKIMAI

Jau Siuntinėja 1937 
Metų Personai 
Taksų Blankas

Apskričio ’ asesųriųs vakar 
pradėjo siuntinėti chiėagiečiąms 
ir priemiesčių gyventojams 
1937 metų- personai property 
taksų blankas. Asesorius ręi- 
kalauja tas blankas išpildyti 
ir grąžinti atgal jo raštinei.

Asesorids praneša, kad nela- 
v. bai tolimoj 'ateityje bus išsiun-' 

. tinetps ir real-estate mokesčių 
blankos.

CLASSIFIED ĄR9,
Wl..................... 1'1 1................. ................................................ ^..1——.............     I ................ ................................... .......

>■?« 4 r I -- ■■ - i1 i'-;." ■< a . 4.'.» », v.
^Ip.^int^O'enjglę

PAflYĘUŠJ MERGINA ar«pot«rif 
namų gurbui — virti— sąvas kam
barys ~ vaha — maloni aplinkuma 
— TnUolatinis darbas — $12.

Hydę Pąrk 865^

Business
Pardavimui Biąniai

PATYRUSI MERGINĄ bendram 
namų darbui,— būti'—- virti — ““ 
gtį vaidus,'- ręfęręųcąs —$9- 

"* Cedarcręst 2331,

.1

PĄ§SĮi>UQfiA RE^Apfc^TO 
FĮRčRRIAI, iškaitant pąsk fegftte- 
rį; cigarų kem, barą ir pečių, stalus 
ir krėslus. r^VeSt 3frth Place, Tel. 
YARDS 28^7*... ... . '

’’' |teąY Lstąfe i'ož Salę

ŠVARI MERGINA bendram na
mų pferėneas. R. Troch,1

4924 Cuyler. Tel. Aveppe 7464.

CLASSIFIEDADS
- ■ -y' *• ,t* ■ *f ‘

.............................................................. II..................... .... .

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui, būti *— $7/00 pradžiai 
—nųoląppis. Bagpi(|aująmąs duobas.

............ Mičlway 6369.

PAUL M. SMITU aąd GQMRANY 

ririame ' haftus, rakarfduš ir auto-

Uolynas, se}<r.

.j f "ai1 .v. ■» a.; »»•.«■!-. r
Įl'i ■ ■ f !Lk JI, u 1!T. -

fteįstĮičio Rašeivos JUiubas laikys mėnesinį susįyįnkimų
(jienį, rugsėjo 5 d., 12 yaL, Hollywpod svetainėje, 2417 W, 
43rd St. Prašome kliubo narius dalyvauti, nes randasi daug 
svarbių reikalų aptarti. —K. Kundroška, pirm.

JLiet. Vakarines žvaigždės Pašelpos Kliubo mėnesinis susirin-
*4,.1 ‘ •'•• ■' ■ *

•kimas įvyks šįvakar, 8 vai., J. Petrausko svetainėj, |l750 . 
... ^ So. Union avė. Visi nariai dųlyvųųkitę.

’Simano Daukanto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks sek-
* ! ''madienį, rugsėjo 5 d. 12 vai. dienų, Lietuvių Auditorijoje,

" 3133 Sp. Halsted SI. Susirinkimas yra svarbus, todėl kiek
vienas uąrys privųip būtinai d^yyąuti^ Tųįpgi prįpiintinų 
papams, ^rįe es^ per$iKėį.ę į nųujų; yietų, butini pp-į 
Jokite as& Sf^T, . - . j

Į^ryępišlfiij p«ogf£s. Mi«bį> atsibus selęmądte»?U
rugsėjo 5 4iens? H ¥<• rv^t, N. ^ąrjno-ra St.. Visi' 
kyiooiaBji V, Cppuleyięteą. ;

sį.Ą p?ėncsjnis ivyfcs ^jp.a(įięijį rĮjg-
SPte 5 ¥$• pp j- l‘ctrawsko sy^ąj^e,:
1?^ §• P»tew ^yp,. Vįjęį, Mtį^i fl9$onėjk$£ .^jųjcu į^utį į I 
^$įriflkit»ą? n^es yra ^ygrbįų Fę$g$JI ap^yįJr^y^Rį.. į

’ ■ . i

Eįpt. ¥M<4inąWRWį aų- ’
WiĮ. 3 Miidps^v^oa^

įiaĮsitejd 8 yal. ya^are. sy^styt^. ^g įd^Įpfe dų-!
}y}o^. Prašome visus at$i^ky^, .

Pereitų pirmadienį reporteris 'Stasys ’Pieža staigiai 
nuo savo TDU?ineleš? įr įs-

iŠ pjaįeągo American re,dąkęijp$ kaip vėjas. J^as 
ų^į^o? klaG§e įiiti reporteriui, £įųretapai į yienas kitų.

eįgpęyš jiems pasirodė įįųrtina^ ir jip pasiųpte 
fotografų paskui jį. Ir štai kų fotografas rado. Džiaugs- 
nię $egųnęį,(^į§ akimis Stasys žiurėjo į niažų kudikė- 
jį; kurį ĮųiJsė §a.y^ rankose Opa p^ežienė. 4cenų fotogra
fes Įįt. Elizabeth ligoninėje, kpr garnys’pp.

dovanų aištųonįų syųrų ir uncijos $uk-

• JPįpjž.a? įippsmas levas, yra Chieųgo American 
re^akc'įjp? {Iprys, o jo žmopa ir Joųp Martlia piotįna, ' 
Ona Piežiene ■ dainininkė.

...........

-TT--1

rppejįcįjų it visų nutari- ’&J’ešt 43r.d Street. ž
JcieJi užkandžių. Teisme gynėsi, ka4; mepra- 

įr ^a^įi,mjį§mį4)į^iį>. Lauksime ^epė sa^o W?A algos, $ftt įpri- 
nųrių ųbiįaųkant.

< Dackey

fi v- ' • ’ . - j | ■ ; •; .

sipąžino islraiikęs porą stikle
lių ir .pppų alų. ' * :

Miscęllaneous
{vairus

PATYRUSI, patikima mergina— 
25 ikį $0 namų darbui — virti ip 

kus
siūti. Savas kambarys—mėgti vai 
’.*„ j —■ Yef erencas * — $12.00.

Ritteršvęęt 5885

Ąmen'Jiflje TąiuĮiikąs įpiubąg įįikys
SiĮSiyįplęipjS Į>pnktg4ffinį, rngsšjo S dieixį, VąĮ, y^k., 

■, - Ph’tMPS 03 S- .HąlsLed Vi&i!
yra af’

Ęjippyičią, rast.

Shaikaus Ugi j 
Naują Kapą”'

PARENGIMAI
^FTST!•w

s$ęmadi£ni? rugsėjų 5 Ljuosybčs syetaįBėje, 14
. Ct., piąero, JĮl. jyyfcs& Lietuvių Kųltųr.os Prąjųgijų ^on-J

k^ip pppM- prą^įpap
tpmj refeFąJąi. Pr. P. g,

Jųpžąs Pr. Ą. inž. Ąu-
gųst, &4v. £1. Įji?. Ąlgirflįąs

Pąifių jr M# $•’
• Fąitiei?Įė?

nčįųs, Vytą^to p^iąjąu$ $(įejų dmųpp jr
riąi -L- /okg^skąs, jr; Ba^tįs.

Bąsjbąįgus referąĮąms ir prpgrąmąj

Pirmadienį, tai ~yra rugsėjo 
^estų diepų,' -Laį)-or 6ay” 
$Yent.ę, Į^įetųyių Tautiškose 
pupinėse įyy^ Izid. Shai- 

kupo perkjėlįmas. Velio- 
pįp lįdkap.os bus •gimtos iš pa- 
yippės duobės ir perkeltas į 
jįrplįų Ęsayprp ir Roberto 
įtaikų lotę.

P,erzėjimas įvyks kaip de- 
lri$dcšįĮpt^ įš ryto.

J -—Žvalgas.

Tek Yictory 4965 
' STOGDENGYSTfl

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies štogus, taipgi dirbame blėties 
dirbus. Lengvos išlygos, jęi pagei
daujama. ; ’ ’ ' |

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted Street

PATYRUSI MERGINA patarna
vimo darbui — reikalingas referen- 
cas — ${2.00 ir car?aj*e — eiti na
mon. %2912 Cpmmoftveąlth Ąpt. 8C. 
———-————:———~”

'<1 ..Tv.. * / . »*<.■ »sV .’n.ygm

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU ARSiyEDIMUI mer
ginos ■ ar našles, turi būt gražiai 
nuaugusi ir gero apsiejimo. Esu vai
kinas, turiu namą ir lotą, saliunas 
apačioje. Kreipkitės laišku.

1739 So. Halsted St.
Box 692.

, RPOMS WANTED
IEŠKAU 3 ar 2 KAMBARIŲ at

skirai nuo šeimynos, apie Brighton 
Parką ar apie*. 60 įr Ashland.

Praneškite, 1739 Šo. Halsted St., 
Box 694.

........................ .

< For Rent

ANT RENDOS graži vieta dėl ap- 
tiekos, per 15 metų išdirbta, gražus 
kampinis namas, vandeniu apšildo
mas. Atsišaukite ant antro aukšto.

. 2300 So. LeaVitt Street?

IIeipWanted—Female
Darbininkių Reikia ^r>X^rf*»^^^Z***,*>*****> hfi*" «*W->

PATYRUSĮ MERGINA bendram 
namų darbui — kūdikis skalbimas 
^$8 'ŠaftiW’,te&>.’’ r ;

- t • ■ 1 S • * .

ŠILKINIŲ LIAMPŲ šeidų dirbė
jų—tiktai patyrusios tesikreipia — 
£eras mokestis.

Finetone, 223 West Erie St.

JAUNA PATYRUSI MERGINA, 
naftų darbui — virti — savas kam
barys įr Lakeview 4113.

^*“'4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Qfipąs 2-ręs lwby$ PU J. $rish

2 AUKŠTŲ muro narnas. $ ir 4 
kambariai iY skiepas. 12 ftčtų senu
mo. Lotas 35x125. Kąina $4$>Q. Pa’ 
ITTmokėkitė'Tr likusius ant; morgiČio 
Ir šiaip kitų bargeųų, totų, namų ir 
farmų.

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

Hemlock 0800.

REIRALIJjlGA patyrusi moteris 
prie skirstymo skudurų.

1652 Besley, Coųrt (l^foble St.)
.......-jl—

Help Wanted—Male-F^rpal.e
Darbininkų Reikia

YRĄ DĄRBŲ VYRAMS ir mote
rims, vąįkynams ir merginomis—fab
rikuose, bekernėse, ftašinsąpėse ir 
spaustųvėsę.

’■ TUTH1LL EMPLOYME^T
184 \W. NVąshington, 3 aukotas.
i,.,. IIT yf iyi 1 «■*■■»""*» į 

Uelp VV anted—Malę
t ■ . / - ^ar J —n^.<- ^e^a

RĘIRALINGAS ŽMOGUS ant 
farmos nepijokas, mokėsiu $15J)0 
mėnesiui visą metą. Atsišąuįdtę, 
Mrs. W. Welus. R. R. 4, feox 127, ’ 

f)owagia6, Mįch.

$5300-^2750 JĘoĮtėtį. - |®m-
ayonpc-

Bprįpbfrp 443)5.

2 FLĄTŲ FREDAS 
jcapipinis lotas — f'* 
tinįą ‘beismeątą.s—

XX25 — ęemen- 
^įei- 

Pp — plytų pa-

Ląfayeffie 1283.•'•*

NĄMĄt — ?4B|tA

ųąmą — pridės Rjftgų.
Brighton Pąr^e 2-jų fįatų pff 4 

kambarius—garažas ąpt ^amje^pod 
Aye. arti Archer Ayą. . ” 
2502 ^7. 60^*StSlT^L1^oy^ 0306

Važiavo Girtas;
NateistasKaJėjiman

^ųfįjkp feį&mp'"'^isėjas Dou- 
gfy^rty v^Jkųy neteise Mike 

,, , P. v dienų .kalėj i-

■ • - jRppesius. Yur-
yų.zįųyp ^ųįppipbiliu būda-..

^as Jis yra WPA dų.yr< 
bįpinkas įr gyvena ties 17$L!

ų.ąj‘jųį? referų^į įr . pjįfltq
prų^ime atvykti, paaugi jos ^ųpiųm$ įž^g^.J^o-’ 

kųmąl. s i. j I J*
Visųptinjų;$ plųcagos Laįsyųmanių piknikas jyyję$ p.e$ČliQj, rugr 

sėjo 5 d., Dambrausko farmoje, ^Viįlo.)v. 3prįi)g§x. ĮU. Rp^e-į 
, lanmįpiopiaį, isųrię Rųya^iiipjį, $ų$Tinkite

prie Pąrbipįnkų syeĮ., £041$ Michigan ųyę., kaip 10 vai. 
ryte. Trokas nuyeš yeįtųį. t—< * į

ANTANAS SĮRVIDAS
Persiskyrė šįųo pasauliu 1 

Rųgp. 31 VąL vaįcąre, ?
1937 m., sulAllkys puses amž.;, ■; 
gjm.es Šiląįesy.’ barap., ; Struikų ■/ 

/.kaime. " '^:r. . į. .•
\ Amerikoj .išgyveno 27 .metus

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Anelei/, po tėvais Vait- ' 
kaitą, ,brolį R^įniįerą ir .dąug 
•kitų giftihių^fe.5';'5 ‘ . •......

Kūnas pašarvotas randasi 
,3354 $0. > lĮajjšted St. Ridiko 
koplyčioj, v ' Laidotuves įvyks 
Subatoj, Rugsėjo 4 dieną, 1:30

• yaL po piet' iš^koplyčios bus 
nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visį a.a. Antano Sirvįdo gi- 
' ftinės,draugai -ir ipažįšrtami 
esąL. nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jani paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Brolis ir, Giminės. 

1 ■
Patarnauja įaid. dir. P. J. Ri
dikas, Tel. 'Boulevard 4089. z j 

1

, REIKALINGA patyrusi skrybėlių 
pardavėja nuolatiniai ir ant extra 
—geras mokestis—pastovus darbas. 

KORĄSEK HAT SHOP 
4*714 So. Ashland .. Aye.

' < j • <r* i'- A*-

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
DARBUI —; būti naktimis, — geri 
namai. Kreiptis į Mąlevų krautuvę.

6050 So. Halsted St. Barrick
1 1M M • ■ J"į
-- -------------------------------------------— . - I

.. COAL .....
1 Anglys

REIKIA ANTRARANKIO DUQ- 
N.OS KEPĖJO.

11749 So. Mįchigan Aveųuę.

REIKALINGAS patyręs dekoruo
tojas—Darbas pastovus $1.00 į va
landą. Atsišaukite po 6 vakare.

7923 Kenton Avė.,
Niles Center, 111., H. Mockus 

‘'‘"•••'Tel.’ Niles Gęntėt 1^9 • i
f < *: .<■-<» t • • yž4fc *' % ’

.    .U' .t , .W

Musicąl Instruments
- Muzikos Instrumentai

GOLDSTEIN’S MUSIŲ SROP 
914 West MąxvyeB SL

3 bftkąi į vakarus nuo Halštęd Rt. 
Mažas trąp drum įrengimas $22.50 
$125 naujas Marfin TrompŪąs $6$;0p( 
$125 Stygų Basąs ..............Y. $75.00
$99 Trombonas su keisu .. ..... $35.00 
$18. Smuikas su keįsu, šmįcaą M.5.0 
$8.50 Naujas ^GĮ^ąrąs <iž ......2 $S.5O

1000 instruąienių pąsirinkirą.Uį. 
Senas jūsų instrumentas j mai’ąųs.

Fuf oi ture & Fixtures

GREITAM PĄRPAypMĮJ^ Uai<- 
ųuette Parke 5 iįftbąijų paųją mu
rinę apšildoma BųpgalęNv —- 2 ka
rų garažas arti gatvekarių. $3500. 
Cash arba išmokėjimai^.

KAZYS' UR^RJS, " 
4708 So. Wes{jern 4YĄ*

$1800—$100.0 įmokėti 
barių plytų katę^džė į vakarus nuo 
HumboŪt..’RarV Pašauktu ‘

Berkshire 4486. 
—i-----—.—L- ..2. ■

Kurie, turite ųuoęayy 
tą, ųkę, b'ile kup Jupgt 
jpse a>ba Dietyvqj ir ję 
mąmyti, rašykite ‘ jiet 
apgliškaj. *aip«i 

wrkam ftdrįičiiis.

4 kam-

& lo-
Zalsti-

s

WILMINGTON
ANGLYS

Lump    $6- 
Mine Run     5.
Egg ........ ............. ■ 6.00
Nut 6.00
Screenings'     4.75

PIRKIT DABAR U 
KAINOS EINA AUKŠTYN 

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE

- TeL ARDMORE 6975

IŠPARDUODAME BARŲ FIKčE- 
RIUS m?, yispkio didžg su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi štorų 
fįkčęriųs dėl bįlę kurio biznio įsįcair- 
tarit svarstyklėm, ieg'istėrius ir ice 
baisius. Cash arba ępt išmp^<ėjjipęM 
'Pamatykite mus pirm -negu pi Abi
te kitur.
" S: E. SOSTHEIM & SONS 

1915 SO. STATE STREET* 
’ CALumet 5269. Y "

namais prie Blųe Jslai 
giai, nes Rkąu hąš^.‘ ? 
131 tarpe Cravvjdrd Jr' 
Box 148 Blųe Jglftpd.' ,

pĘRAI IŠTAIKYTA 80 AKRŲ- 
stako,' paukščių; * grudų farma — 
juodžemė — elektriką -— $6500. Sa
vininkas Williani'A' Mo'enck, 

Ę.Qon. Grovę, -Ind.

^.rinanciaj
Finansai-Paskolos

1 1 -------- >y ą - ■ ■ ■ f

Automobiles
•1936 FORD TRUNK SEDAN.

Privatiškas savininkas paaukoja už 
$100 cash. 3251 West Chicago Avė., 
pirmas aukštas užpakaly.

motenj ~ priklauso 
r.. „4 - A l**

kultūros organizącjią. RaŠąlpą $10, $16 per ąąyaRę. I*p-
pirtįnė $20Q, taipg? grabiniai, vežimas, ky{ėtkąį- P^frąr P>pR nariai 
OTMpmnM nuo 15 ijei 4$ m. ąip^ąup. Pąsibąigiją iiąm ‘yąjpi bus prį- 
imami nariais tiktai iki 40 jn. ir iątojimas bus km kas aukštesnis:

Apie pęuki tąk 
Cbkagęs Lietuyįų 1

pirtįne $2QQ, taipg

Mėnesi^kiąi tnoįmą&ąį Drąųgijon yra: 50c. 7§c., .$1.25 r- PagąĮ 1 
, priklauąęm? skyrių. įstojimą eina pagal a«Į#U. ftajdi įsira- 
ie prąųgRųn ž|ci gruodo (Denęmbe?:) U d. |. m., gąųą tapetą ver> 
lės $2.50 veltui į Draugijos Konkurso Baftdptą, kųHg iyyįs gruodžio 
11 d. OĮympic BalJ Rooąi. įrašyti Dyaugijbą galima per mjifįj kon- 
kursantuą, p.ęr Drąugfjos gariną tiesiąį prąu£ųo£ ^fį£^

Drąųgijo? pfįsąą atidąras: Jęetyegąjjt — 9 rytų iki § yal. yakarę, ■ 
rančdeliais — 9 ryto Iki 5 vai. vaKaro ir nedeldieniais —*9 ryto iki 

vai. popiet. Kiekvienas Čhicagos ir apylinkes lietuvis, gerame sv^L- 
kaUs^lovyje, yra kvieči^ųitfą rašytis CgICAGOS LIETUVIU DRAtT-

CRICAGQS LIETUVIŲ pRAUGIJOS OFISAS: \

1739 So. Halsted St (2-ros lubos)

ANELĖ RĄCHINSKAS
(po tėvais Sinąuskąs) 

j Persiskyrė su šiuo pasaulių 
Rugp. 31 d., ryte, 1937 m., ■ 
Sulaukus pų$es amž., gimus' 
Lįetyyęj, Smeidžių parap., Kil- j 
bildzių sode.

Amerikoj išgyveno 4.5 metus ;
Paliko" dįjeliąme nulįudinąe ; 

vyjrą Julijoną, 2-..dukteris, Sta
nislava' SarpUlięiiis ir Julijoną 
Masco. 2 sųųųs ^bger ir Tohii, ■ 
brolį Juozapą Cmauską, 5 anū
kus ir giminės- O Lietuvoj —- 
ses.ed Oną Bįebien^. -d

Kūnas pašarvotas 10640 So. 
■prairle Ayel/^k Pullmąn 3009

Laidotuvės -įyyks Petnyčioj, 
Rugsėjo 3 j., 9:00 vai. ryto iš 
namų į Vigy Šventų parąp. ' 
bažnyčią,- kpįrioįe atsibus gedu
lingos pamainos ųž velionės 

• s^eįą, o i| xėp bus nulydėtą į 
šv. Kązimftpo j<ąpįn,es. •

yisi ą. a. ^.neJįSs 
gimines, draugai ir ‘pąžįįtąfti^ 
esąt nųošiųdziai kviečiami da
lyvauti laidofayg^ę ir Nuteikti 
jąi paskutinįp^A.ayiihą Jr 
atsisye'ikinįftą.

Nuliude iidkam.e, • * 
Vyras, dukt^t-yę, šaipai gini. z

Patarnaują ląid. dR'. Ere,d " 
Doty. ' ' •" ; ',?>i

Persiskyrė Šu šiuo pasauliu 
Rugsėjo 2 dieną, lį:40 vai. ry- 
tb, įC9$7 ? ft.L; sųįajukęs m. į 
ąftž., gimęs vRasmpių apskr., 
Nęftakgėių parąPo Eydįų jftj.

Aųu‘rik°i įŠgyyęno 3'0 mėtų. 
Pąlįkp dideliame nuįiųdime 

seserį Petronėlę įp šyęgeįį Mq- 
• iiįftą pilįtau'skiiis, šesbYs ’ sąnų 

Julijoną Liliiauska, ’ pų^rblį 
Wlėri;jQna KvĮętjęaųska F šei- 
myną 'ir ’kį.tas gimines Amftd- 
kųjel .0 Lfetįįyųje įėyą Ignacą, 
br(Qįi yin.c.entą, 'brolienę ir ''^i- 
tąš* gimines.

Velįbnįs gyy.ėno. .pas .Gan- 
šitįs. ,3$26 S. halsted St., Te). 
;Ę(mleyard !t0530.

Mųiiąš pašarvotas Masalskio , 
^0>Įy&bj.f<8^'7 'Litųahica aye'. 
Laidotuves' įyyks Pieur-idierii, 
Rny^o .j? db 8I0.O yąl. rytp iš 

'kopi. J $v.‘ Jiftyio payąp. ‘baž
nyčia.' .kur- atsibus gedųlingo.s

W ’ Myr 
dėtas l Sy. Koimįero kąmn£s 

’ Visi.' ą. a. ^’yacĮoyb jBąjrąjcąną- 
kp giupnės, draugai ir bpažjs- 
tajpi ęsąt jouoširdžiąi 'kyię^ją- 
mi ..d^iyVąųtf iaidotnyese ir £ų- 
JeĮkti iąm t paskd.fyny 'pąta^ą.a- 
viftą ir atsisveikinimą: **

^luli.udę Įi.ekaniė’ ' 
^^lįiiės ir prąąg^i.

Patąrnąuja laid. dir. A. M 
/RLįlIids, Tęl.’ Ropl. 41$9.

Pęcahoptąs <ijae Run ,.*. tęn. $7? 
75$> Coar^p •į^g,ftiariąį yėrįi

1 iJocahontas—Lump ąr Egg ton. $ą.! 
1 'Rėguįiąrįaį $11/00 "vertes, 
.perįausįoj " 
Į Indianą Mįny &ųn 
Indianą Lųpip ąr jBj 

į RokyĮjg p
i , Graižąs ;j>ristąiypias vjsųr.
DYKAI—4,0c yros'phaįš ir prekėmis

1*932 NASJI mažas sėdai} .— atpi
gintas nuo $275 iki $165. Nevfterry 
^argains, 11)25 Norta plark.

■DUODAME ” PASKOLAS ANT 
PIRMŲ MORGIČĮŲ Įąfcąi gemomis 
išlygomis ir lengvais iŠftokėjimais. 
Kreipkitės į Lithuanian Building 
Loan and Savftgs Association 
(Naujienų spulka), 1739 So. Hals- 
tę<j Street.

'.1 m«<?:«». • 1.1 m "-"g*??"' '

te?ci-

ton. $5.4(
... *<>»• 

t svoris garantuotą.

10 g. įLą Sage Stot • 
1)£64f.O258.

I ŲrJją I
1 pelės MyliĮttįems—Y.eątuyėms I I — Bankftt^s-f ąidptuyėms— |
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I 4180 Awąe I
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1 nviiKiRLiU 1 Lili 10 ^isas Pasaulio 
JiyiEJ’KININI^ĄS ' 

utelės Vestuvėms, Bankietams

Street3316 So
, Tol. BOULEVARD 7314
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MODŲRNIZUOKIT ŠAMO NAMUS 
su- plųMbing^: * 

UabĮu ftažast imokėj-imas—-24 ftėĄ'C Sįai . jtvzS.
UąHjąs Jj 
yai nust:

ikp ar ya-
1

į
!
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RĄRDAy^UJ TAVERNA -
Ofež, dėl ligo.s :nis ppr .

>už teįsmgą pasiūlymą.
’ '2448 ^est 47th St

'-'■i* ——.......... 1 " . ................................................... nuliu.. ................... .................................. . ,1
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TURI PĄįRĮOUŲTĮ gejrąi išdirbta 
ręstaurąnią — geras biznis gabiam 
asmeniui. Ąmcrican Restauraut, 1802 
.So. Kalstei Št.

p PARSIDUODA, grosernė ir deli- 
catessen; vieta išdirbta per daug 
metų. Priežastis—ligą, 45.47 South 
Paulina Street,, Tel. Yards ' 7158. '

PARpAyiMUI TĄVERNA, aaniąj j fcrbtąį^ęra vie£a"*^ftka1ur- f 
i į kitą bizni. Parduosiu pigiai.
' 3111 So. JialstecT* St. ■

išdirbta 
na

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

wy? :w m

ČJMTAJ 
v*1,. r

mus 
laidą

BARBENUS
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K. Liutkus, sekr,

PASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

savo sūnų

>sy<

Don aid u ik a s

M
teise
nuo

Naujas Tavernas
Bridgeporte

Ragina Socialistus 
Atgaivinti Kulturinj 
Veikimą

Mrs. Martha Ilorst, kuriai

>14^

stams. Berniuko

PabatSka ir keli kiti, kurių 
pavardžių neatmenu.

Pas PabarŠkus.

■ Kol teisinas svarstė kam berniuką ati luoti 
Vincento prieglaudoj. Ten jis neturėjo puikių 
neturtingais našlaičiais kuo

permainymu dienos, bet visi 
atvykite rūgs. 12 d. į susirin
kimą.

’ ’ DAUGIAU NEBĘATIMS —Otto ir Mar'ha Ilorst su Donalduku, kurį Chicagos ap
skričio teisinas jiems oficialiai atidavė. Horetai auklėjo berniuką nuo pat jo užgi
mimo, bet prieš trumpą laiką jo tikroji motina berniuką pagrobė. Dabar motina Ly- 
dia Regan atsisakė_visų_teisių nuo berniuko. . Acme Photo

Laidotuvės prasidėjo iš La- 
chawicziaus kopsyčios, 2314 
West 23rd Placc, kur kūnas 
buvo pašarvotas. Velionis E. 
J. Čepulis mirė netikėtai, -pe
reito sekmadienio vakare, be
viešėdamas Starved Rock 
ke, III.

Marąuette Park 
SLA 260-tos Kuopos 
Narių Atydai

LAIMINGA “MOTINA

Žagariečių Kliubo 
Piknikas

Įvyks sekmadienį Spaičio 
darže

paėmė nuo įvirs. Lyclia Hegan jos pavainikį sūnų ir nuo pat užgimimo auklėjo jį kaip 
savo. Bet prieš trumpą laiką tikrąjai motinai taip pasidarė ilgu kūdikio, kad jį pa- 

grobe nuo Horstų; Vėliau sugrąžino ir dabar oficialiai jį paskyrė Horstams. •
/ ■ / T Acme Photo

draugai jam pa 
vydi puikių žai 
slų, kurių jis tu 
ri begales.

Ilorst namie, po 
apskričio 
jo Jarecki

teismas atidavė “sūnų”’ au

Sekmadienį, rugsėjo 5 d. p. 
Spaičio darže įvyks žagariečių 
Kliubo piknikas. Bus smagus 
Balako orkestras. Pradžia 12 
vai. Programos pradžia 5 vai. 
Beliajaus grupės šokėjai šoks 
lietuviškus šokius.

Šįvakar Raudonos 
Rožės Kliubo 
Susirinkimas

CICERO šįvakar^ Lietuvių 
Liuosybės salėje įvyks Raudo
nos Rožės Kliubo susirinki
mas. Nariai ateikite skaitlin
gai ir atsiveskite naujų narių.

Federalio alkoholio biuro 
agentai , vakar užareštavo du 
slaptus bravorus Chicagoje. 
Taipgi suėmė du vyrus, Clem 
Dowiatą ir Peter Hodorowicž. 
Vienas bravoras buvo įrengtas 
garaže ties 128 East 118th 
Place, kitas, — 120 East 118th

Sekmadienį, rugpiučio 20 d., 
Chicagos. lietuviai socialistai 
turėjo savo išvažiavimą į Ke- 
noshą,- Wis.

* • » ‘ ’ . z . V '

; Išvažiavimas . nebuvo labai 
skaitlingas, nės jame nebuvo 
rengiamas jokis programas ir 
tebuvo draugiškas išvažiavi
mas į maudynes. Diena ir vie
ta pasitaikė gana puiki ir visi 
labai gražiai praleidome laiką.

Prie chieagiečių prisidėjo 
keletas ir vietinių draugų. Ke- 
nosha aldermenas Martin, dg.

Atėjus vakarui ir suvažiavu
siems pradėjus skirstytis, vie
ni važiavo tiesiai į Chicagą, o 
kiti* į svečius pas kenoshies- 
čiuš. Ypač gražus būrelis su
sirinko pas draugus PabarŠ
kus: dainininkas Jonas Čepai
tis su žmona, V. Maukus su 
žmona ir dukrele^ V. Ascilla 
su žmona, Juozas* Aščilla ir ži
noma, aš pats. Čia gražiuose 
ir erdviuose Pabarškų kamba
riuose kiek pasilinksminę, 
traukėme į Chicagą ir mes. 
Visi -dalyvavę širdingai tariam 
ačiū drg. Pabarškams už jų 
taip malonų priėmimą ir vai
šinimą. - •

Butų gerai, kad socialistai 
iš artimesnių apielinkių daž
niau ką nors surengtų ir pa
mėgintų atgaivinti bent kultu-

,’VĘL. KARTU—Chicagiečiai Mr. ir Mrs. Otto Ilorst apskričio teisėjo Edmimd K.
'■'• T. " U : ■S-.". V • . •-. <

Jarėckjo kambaryje,, su savo “sūnumi” (augintiniu), pustrečių metų Donaldu, po to 
kai teisėjas pasirašė ; įsiminimo dokumentus. Negalėdami turėti savo kūdikio, Horstai

Didžiulė minia Chicagos lie
tuvių dalyvavo Lietuvių Tau
tiškų Kapinių prezidento Ed
uardo Jono Čepulio laidotu
vėse.

Velionio kūnas buvo užkas
tas amžinam poilsiui tame ka
pinyne, kurio steigimui jis 
darbavosi ir kurio reikalus 
tvarkė per. kelis paskutinius 
metus.

Prie kapo kalbą pasakė 
“Naujienų” redaktorius Pins 
Grigaitis. Ceremonijos buvo 
kuklios ir trumpos. Kūną nu
leidžiant žemėn “Kaimiečių”

MOTINA OTTO HORSTIENĖ — rėdo

sprendžiu 
duoti berniuką 
ne tikrąjai mo- 
tinai, bet patė
viams Otto Hor-

gi, silkes kepsime, bulves vir« 
sime ir vaišinsime vistfs atsi
lankiusius svečius ir viešnias 
Įžanga visiems dykai. .

Kviečia KOMITETAS.

MISTERIJA DAR NEIŠAIŠKINTA — Nors policija 
Chicagoje skelbia, kad netrūkus suims Grant Parko 
žmogžudį, bet nužudymo misterija dar neišsiaiškino. Vir
šuj, 22 metų Lucille Buehler (Grace Snydėr), kuri buvo 
kartu su Evanstono, III., pirkliu, Grant Parke, kai jį nu
šovė du nežinomi vyrai. Ji yra įkalinta apskričio kalėji
me po $25,000 kaucija.

rinį veikimą, savo draugų! Alkti 
tarpe* Socialistai draugų, 
pritarėjų turi gana daug, ;tikū$o: ji parūpins gardžios paukš 
visa bėda tame, kad niekas tienos, p kitojs žagąrietes paau 
nenori imtis iniciatyvos, ką kaus dvi ‘statines silkių. Tai 
nors veikti ir perdaug užšį- 
kinkę veikimu pašalinėse or
ganizacijose. —Jonas

šiomis . dienomis Stanley 
Bagdonas, ri^tikriš, brolis J. J. 
Bagdono, atidarė Taverną po 
antrašų 806 W. 31 st St. Vie
ta yra gera šokiams ir užkand
žiam s į rei 
donas laukia'. svečių 
giau įųo -geriau

< d • (sP.)

mažas Donaldukas Horstas buvo švt 
žaislų ir motinos priežiūros, bet su 

geriausia sugyveno.

nes p-ia
Rudauskienė jau rūpinasi išųiik-į

Reikia kam nors paimti ini 
c.iatybą; —- įspūdžiai iš 

išvažiavimo.

Dėl Darbo Dienos šventės, 
kuopos susirinkimas liko per
keltas į sekantį sekmadienį, 
rugsėjo 12 d., 2-trą valandą 
po pietų, p. Schultz svetainėj, 
2449 W. 69th St.

Sekantis susirinkimas turės 
daug svarbių reikalų aptarti, 
todėl draugai nesuklyskite su Place

Didžiulės Ędwardo |StL8tdainavo dvi liu
Jono Čepulio
Laidotuvės
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Ragina Socialistus 
Atgaivinti Kulturinį 
Veikimą

£

Reikia kam nors paimti ini
ciatyvą; — įspūdžiai iš 

išvažiavimo.

Sekmadienį, rugpiučio 20 d., 
Chicagos. lietuviai socialistai 
turėjo savo išvažiavimą į Ke- 
noshą,- Wis.
: Išvažiavimas . nebuvo labai 
skaitlingas, nes jame nebuvo 
rengiamas jokis programas ir 
tebuvo draugiškas išvažiavi- 
itias į maudynes. Diena ir vie
ta pasitaikė gana puiki ir visi 
labai gražiai praleidome laiką.

Prie chicagiečių prisidėjo 
keletas ir vietinių draugų. Ke- 
nosha aldermenas Martin, dg.

Pabarška ir keli kiti, kurių 
pavardžių neatmenu.

Pas Pabarškus.
Atėjus vakarui ir suvažiavu

siems pradėjus skirstytis, vie
ni važiavo tiesiai į Chicagą, o 
kiti • į svečius pas kenoshies- 
čiuš. Ypač gražus būrelis su
sirinko pas draugus Pabarš
kus: dainininkas Jonas Čepai
tis su žmona, V. Mankos su 
žmona ir dukrele^V. Ascilla 
su žmona, Juozas’Asėilla ir ži
noma, aš pats. Čia gražiuose 
ir erdviuose Pabarškų kamba
riuose kiek pasilinksminę, 
traukėme i Chicagą ir mes. 
Visi -dalyvavę širdingai tariam 
ačiū drg. Pabarškatns už jų 
taip malonų priėmimą ir vai
šinimą.

Butų gerai, kad socialistai 
iš artimesnių apielinkių daž
niau ką nors surengtų ir pa
mėgintų atgaivinti bent kultu-

rinį veikimą, savo 
tarpe. Socialistai 
pritarėjų turi gana daug, "tik J<o: ji parūpins gardžios paukš- 
visa bėda tame, kad niekas tienos, o kitos žagarietes paaū- 
nenori imtis iniciatyvos, ką J kaus dvi statines silkių. Tai

gi, silkes kepsime, bulves vir
sime ir vaišinsime visuos ątsi-

nors veikti ir perdaug užsį- 
kinkę veikimu pašalinėse or
ganizacijose. —Jonas.

Žagariečių Kliubo 
Piknikas

Įvyks sekmadienį Spaičio 
darže

Sekmadienį, rugsėjo 5 d. p. 
Spaičio darže įvyks Žagariečių 
Kliubo piknikas. Bus smagus 
Balako orkestras. Pradžia 12 
vai. Programos pradžia 5 vai. 
Beliajaus grupės šokėjai šoks 
lietuviškus šokius.

~ NAUJIENOS, Chicago, Ui.
draugų f Alkti irgi! neteks, nes p-ia 

draugų ir, Rudauskienė jau rūpinasi išank

niekas tienos, o kitos žagarietes paaū-
i b ' i • • i nr • m •

lankiusius svečius ir viešnias. 
Įžanga visiems dykai.

Kviečia KOMITETAS.

Naujas Tavernas 
Bridgeporte

šiomis dienomis Stanley 
Bagdonas, ristika^, brolis J. J. 
Bagdono, atidarė Taverną po 
antrašu 806 W. 81st St. Vie
ta yra gera šokiams ir užkan'd- 
žiams įreiigtaį Dabar S. Bag
donas laukia - svečių. Juo dau
giau t,uo . geriau.

• O (Sp.)

Didžiulės Edwardo
■' y i i

Jono Čepulio
Laidotuvės
Kalbėjo “Naujieną" redakto

rius P. Grigaitis

Didžiulė minia Chicagos lie
tuvių dalyvavo Lietuvių Tau
tiškų Kapinių prezidento Ed
uardo Jono Čepulio laidotu
vėse.

Velionio kūnas buvo užkas
tas amžinam poilsiui tame ka
pinyne, kurio steigiami jis 
darbavosi ir kurio reikalus 
tvarkė per. kelis paskutinius 
metus.

Prie kapo kalbą pasakė 
“Naujienų” redaktorius Pins 
Grigaitis. Ceremonijos buvo 
kuklios ir trumpos. Kūną nu
leidžiant žemėn “Kaimiečių” 

kvartetas sudainavo dvi liū
desio dainas.

Laidotuvės prasidėjo iš La- 
chawicziaus kopsyčios, 2314 
West 23rd Place, kur kūnas 
buvo pašarvotas. Velionis E. 
J. Čepulis mirė netikėtai, -pe
reito sekmadienio vakare, be
viešėdamas Starved Rock Par
ke, III.

Marųuette Park 
SLA 260-tos Kuopos 
Narių Atydai

Dėl Darbo Dienos šventės, 
kuopos susirinkimas liko per
keltas į sekantį sekmadienį, 
rugsėjo 12 d., 2-trą valandą 
po pietų, p. Schultz svetainėj, 
2449 W. 69tli St.

Sekantis susirinkimas turės garaže ties 128 East 118th 
daug svarbių reikalų aptarti, Place, kitas, — 120 East 118th 
todėl draugai nesuklyskite su Place.

Penktadienis, rūgs. 3, 1937 
permainymu dienos, bet visi 
atvykite rūgs. 12 d. į susirin
kimą.

K. Liutkus, sek r.

Šįvakar Raudonos 
Rožes Kliubo 
Susirinkimas

CICERO šįvakar' Lietuvių 
Liuosybės salėje įvyks Raudo
nos Rožės Kliubo susirinki
mas. Nariai ateikite skaitlin
gai ir atsiveskite naujų narių.—n.

Federalio alkoholio biuro 
agentai vakar užareštavo d v 
slaptus bravorus Chicagoje. 
Taipgi suėmė du vyrus, Clem 
Dowiatą ir Peter Hodorowicz. 
Vienas bravoras buvo įrengtasPASAULIO ĮVYKIAI PAVEIKSLUOSE

ra

VRL KARTU—Cliicaglečiai Mr. ir Mrs. Otto Horst apskričio teisėjo Edmiind K. 
Jarėckjo kambaryje, su savo “sunumi” (augintiniu), pustrečių metų Donaldu, po to 
kai teisėjas pasirašė įsiminimo dokumentus. Negalėdami turėti savo kūdikio, Horstai 
paėmė nuo Mrs. Lydia ftegan jos pavainikį sūnų ir nuo pat užgimimo auklėjo jį kaip 
savo. Bet prieš trumpą laiką tikrąjai motinai taip pasidarė ilgu kūdikio, kad jį pa- 
grobe nuo Horstų; Vėliau sugrąžino ir dabar oficialiai jį paskyrė Horstams. •

" V. Acme Photo

U LAIMINGA “MOTINA”—

Mrs. Marika Horst, kuriai
« ■ ' . . « *

teismas atidavė “sūnų”’ au-

giiitinį Donald. Neša- ber

niuką suvyniojusi jį paklo- 
b? - ■■

dėn. Donald sirguliavo.
A 5 • ’ ■ z

MOTINA OTTO HORSTIENĖ — rėdo savo “sūnų” Doiialduką. Dešinėj, duoda 
jam puodelį pieno. Horstai patys negali tu.’ėti kūdikio, tad Donalduką prisiėmė už 
savo sūnų. . ■

Kol teismas svarstė kam berniuką ali .luoti, mažas Ddnaldukas Horstas buvo švt 
Vincento prieglaudoj. Ten jis neturėjo pui’«įų žaislų ir motinos priežiūros, bet su 
neturtingais našlaičiais kuo geriausia sugyveno.
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Donald u k a s 
Horst namie, po 
apskričio teisė“
jo Jarecki nuo-

a t i-

M

duoti berniuką 
ne tikrąjai mo- 
tinai, bet patė
viams Otto Hor
stams. Berniuko 
draugai jam pa
vydi puikiu žai-

tu-
DAUGIAU NEBĘATIMS —Otto ir Marlha Horst su Donalduku, kurį Chicagos ap

skričio teismas jiems oficialiai atidavė. Horstai auklėjo berniuką nuo pat jo užgi
mimo, bet prieš trumpą laiką jo tikroji motina berniuką pagrobė. Dabar motina Ly- 
dia Regan atsisakė ._visų .„teisių nuo berniuko. AcmePhoto

ri begales.
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MISTERIJA DAR NEIŠAIŠKINTA — Nors policija 
Chicagoje skelbia, kad netrukus suims Grant Parko 
žmogžudį, bet nužudymo misterija dar neišsiaiškino. Vir
šuj, 22 metų Lucille Buehler (Grace Snydcr), kuri buvo 
kartu su Evanstono, III., pirkliu, Grant Parke, kai jį nu
šovė du nežinomi vyrai. Ji yra įkalinta apskričio kalėji
me po $25,000 kaucija.




