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.4Britanija Ruošia Didelius Laivyno Manevrus
JIE ĮVYKS RUGPIUCIO IR RUGSĖJO MEN., 

KAI EUROPOJ LAUKIAMA NAUJU 
NERAMUMU

Karo reikalams britai skiria šiemet kuo
ne 4 bilionus dolerių

LONDONAS, Anglija, liepos 
13. — Britanija asignavo dar 
$866,4450,000 krašto apsaugos 
reikalams. Su šita suma jos 
išlaidos karo reikalams šiemet 
pasieks kuone keturis bilionus 
dolerių, būtent $3,82’7,465,000.

Ketvirtadienį premjeras 
Chamberlain painformavo par
lamentų, kad karo laivyno ma
nevrai ruošiami rugpiučio ir 
rugsėjo mėnesius. Manevruose 
dalyvaus ne tik esantys akty
vioje tarnyboje laivai, bet ir 
rezervų laivynas. Tai busią 
milžiniški pratimai.

Rezervuose karo laivų Bri
tanija priskaito 130. Rezervai

Britų-japonų konfe
rencija prasidės 

šeštadienį
TOKIO, Japonija, liepos 13. 

— Japonijos ministerių kabi
neto mitingas ketvirtadienį 
priėmė projektą britų-japonų 
deryboms dėl konflikto Tient- 
sine ir kitose Kinijos dalyse. 
Britų-japonų derybos, manoma, 
prasidės ateinantį šeštadienį. 
Japonai esmėje reikalaus, kad 
britai liautųsi rėmę Chiang 
Kai sheko vyriausybę ir koope
ruotų su japonais pastangose 
atstatyti šiaurės Kiniją.

Hooveris mano, kad 
inžinieriai išgel

bės šalį
SAN FRANCISCO, Cal., lie

pos 13. — Buvęs Jungt. Val
stijų prezidentas Hoover, kal
bėdamas ketvirtadienį pasakė, 
kad per dešimtį metų Jungt. 
Valstijose bedarbių armija sie
kė kas metai daugmaž 11,- 
000,000 asmenų. Politikierių, 
ekonomistų ir sociologų pastan
gos nedarbą pašalinti nepavy
kusios, pareiškė buvęs prezi
dentas. Gal būt, kad inžinie
riams teks išrišti nedarbo pro
blemą.

P-nas Hoover pats yra pro
fesija inžinierius.

Sulaikė žydų imigra
ciją į Palestiną

LONDONAS, Anglija, liepos 
13. — Britanija, norėdama su
laikyti nelegalų žydų įvažiavi
mą į Palestiną, paskelbė nuo
status, kurie visai uždraudžia 
šešiems mėnesiams žydų imi
graciją į Palestiną.

. Chicagai ir apielinkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai prar 
našauja:

Bendrai giedra; vėsiau; sau
lė teka 5:26 v. r., leidžiasi 8:25
v. v.

Nori nukapoti mo
kytojų algas

NEW YORK, N., Y., liepos 
13. — New Yorko mokytojų 
vyriausybė ragina 40,000 mo
kyklų samdinių prisiimti algų1 
kapojimą nuo pustrečio iki 15 
nuošimčių.

susidaro iš kreiserių, naikintu
vų ir kitokių rųšių laivų, ku
rie yra vartojami prekybai ap
saugoti nuo submarinų atakų.

Politikos įvykių stebėtojai 
pabrėžia ypač tai, kad manev
rai ruošiami rugpiučio ir rug
sėjo mėnesius. Dalykas toks, 
kad apie tą ląiką laukiama 
Europoje naujų neramumų, ki
taip sakant, fašistinių valsty
bių agresijos.

Be to, paskelbta, kad val
džia nutarė paimti Britanijos 
oro laivyno tarnybon dar 32,- 
000 vyrų ir įvesti Hong Kon
ge (Kinijos kaimynystėje) kon- 
skripciją Britanijos piliečiams.

Britanija ruošia kon- 
skripciją Hong 

Konge
LONDONAS, Anglija, liepos 

13. — Kinijos kaimynystėje 
randasi britų kolonija Hong 
Kong. Jai gresia Japonijoj už
simojimai. Taigi Britanijos vy
riausybė nutarė įvesti priver
stiną kareiviavimą visiems 
sveikiems tam tikro amžiaus 
Hong Kongo gyventojams, Bri
tanijos piliečiams. Paimti tar
nybon Britanijos piliečiai su
darys kariuomenę panašią 
Jungt. Valstijų milicijai.

Hitleris kviečia Zo- 
gą apsigyventi Vo

kietijoje
VARŠUVA, Lenkija, liepos 

13. — Čia atvyko buvęs Alba
nijos karalius Zog su šeima ir 
su 60-mis palydovų. Trečiadie
nį jį norėjo pamatyti Vokieti
jos ambasadorius Varšuvai, 
von Moltke. Iš karto Zog ne
priėmė jo. Vėliau betgi, pata
riamas Lenkijos vyriausybės, 
Zog priėmė Moltkę, o pastara
sis, Hitlerio Vardu, pasiūlė Zo- 
gui apsigyventi Vokietijoje, 
pily prie Reino.

Ryšium su šituo pasiulymu 
kalbama, kad Hitleris nori at 
kviesti Zogą j Vokietiją, o pa
skui konfiskuoti jo auksą ir 
brangmenas. Auksą ir brang- 
menas norįs gauti Mussolini, 
kuris atėmė Zogui Albanijos 
sostą.

General Motors ir 
unija veda derybas
PONTIAC, Mich., liepos 13. 

— Ketvirtadienio rytą 500 
streikierių pikietavo Pontiac 
automobilių dirbtuves. Keletą 
burių streikierių pritarėjų po
licija ir milicija sulaikė už 
miesto ribų ir neleido jiems j 
Pontiac’ą atvykti.

Tuo tarpu Detroite automo
bilių darbininkų unijos ir Ge
neral Motors korporacijos at
stovai atnaujino derybas tikslu 
pašalinti priežastis, kurios iš
šaukė streiką. š

Naujienų-Aeme Telephotc
CHICAGO, III. — Streikuojanti WPA darbininkai pikietuoja Stevens viešbu

tį, kur vyksta WPA administratorių konferencija algų, valandų ir streiko reika
lais. L. ' '

Suėmė 200 Harlan 
kauntės angliakasių

HARLAN, Ky., liepos 13. — 
Harlan kauntėje paskutiniuo
ju laiku buvo belikę tik 300 
milicininkų. Ketvirtadienį atga
benta čia dar 500 milicininkų. 
Taipgi laikoma areštuotų dau
giau nei 200 angliakasių pasė
koje muštynių įvykusių perei
tą trečiadienį, kuriose vienas 
streįlperjs, Dock Caldwell, ta7 
poz 'rtošattW; o "du milicininkai 
ir keturi streikieriai sužeisti.

Pašalina iš lėktuvų 
dirbtuvių svetim

šalius
VVASHINGTON, D. C., lier> 

pos 13. — Gaunamais čia pra
nešimais, Jungt. Valstijų fabri
kantai, kurių įmonės dirba lėk
tuvus, povai ir tykiai pašalina 
iš savo įmonių svetimšalius. 
Tikslas svetimšalių pašalinimo 
esąs apsaugoti karo lėktuvų 
paslaptis.

Paskyrė tarybą eks
pedicijai į Antarkti- 

ką planuoti
WASHINGTON, D. C., lie

pos 13. — Prez. Rooseveltas 
ketvirtadienį paskyrė keturis 
valdžios ekspertus ekspedicijai 
į Antarktiką planuoti. Ekspe
dicija išplauks spalio mėnesį 
šių metų.

Kvintukai gimė 
Meksikoje

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, liepos 13. — Dienraštis 
“EI Unversal” paskelbė, kad 
meksikiečių Carbonell šeimoje 
gimė penktukai —- du sūnus 
ir trys dukterys. Visi penki kū
dikiai atrodo normalus ir svei
ki. Sunkiai serga motina. Pra
nešimas tikrinamas.

Britanija pasiuntė 
naujas instrukci

jas Maskvon
LONDONAS, Anglija, liepos 

13. — Britanijos valdžia pa
siuntė Maskvon naujas instruk
cijas savo atstovams, kurie ve
da derybas su sovietais britų- 
franeuzų rusų sąjungai sudary
ti. į ■ ■

Anglijoje ^ris- stipriau reiš
kiasi nuomonė, ’ kad Juozas 
Stalinas tikrumoje nenori pak
to su franeuzais ir britais, to
dėl ir derybos užsitęsusios taip 
ilgai. Bendrai <gi niekas neži
no, kokių pasėkų galima lauk
ti iš derybų.

Ketvirtą kartą mė
gins sudaryti minis

terių kabinetą
HA AG A, Olandija, liepos 13. 

— Olandijos ministerių kabi
netas rezignavo birželio 3Q die
ną. 'Trims atvejais nuo to lai
ko mėginta sudaryti naujas ka
binetas. Jį sudaryti nepavyko. 
Ketvirtadienį karalienė Wilhel- 
mina ketvirtą kartą kreipėsi 
į Dr-ą Hendrikus Coli j n pa
kvietimu sudaryti kabinetą.

- —c-------------------- —

Sųualus iškeltas —
vėl nuskendo

PORTSMOUTH, N. H., lie
pos 13. — Ketvirtadienį popiet 
tapo pakeltas nuo juros dugno 
submarinas Sųualus. Vėliau du 
pontonai iškilo paviršin. Pasi
rodė vandens paviršiu ir pats 
submarinas. Netrukus tačiau 
jis vėl nuskendo dugnan, nu
traukęs kabelius, kurie jį pa
laikė. Submarino gelbėjimo dar
bą teks dirbti iš naujo.

Pašaukė oro laivyno 
tarnybon dar 32,000

vyrų
LONDONAS, Anglija, liepos 

13. — Anglijos valdžia ketvir
tadienį pašaukė dar 32,000 vy 
rų oro laivyno tarnybon. Su 
naujai pašauktais tarnybai as
menimis Britanijos oro pajė
gos sieks 150,000 vyrų. Į. šitą 
skaitlinę neįeina britų oro jė
gos tarnaujančios Indijoje.

Areštavo Brazilijos 
diplomatą DancigeI

DANCIGAS, liepos 13. — 
Dancigo vyriausybė areštavo 
Joao Ruy Barbosa, Brazilijos 
ambasados Varšuvoje pirmą 
sekretorių. Brazilijos diploma
tas pateko nelaimėn todėl, kad 
traukė fotografinius paveiks
lus senų Dancigo pastatų Vis 
los pakrančių^ Brazilijos kon
sulas Dancige įteikė Dancige 
senatui dėl arešto stiprų pro 
testą.

Advokatų Sąjunga 
prieš valdžios dar

bininkų streikus
SAN FRANCISCO, Cal., lie 

pos 13. — Amerikos Advokatų 
Sąjungos suvažiavimas užgyrė 
raportą, kuris pataria uždrau
sti streikus valdžios darbinin
kų — ar tie darbininkai butų 
pašto, ar WPA samdiniai.

Advokatų Sąjunga taipgi rei
kalauja pakeisti Darbo Santy
kių Aktą.

Senatas atmetė pen
sijų planą

WASHINGTON, D. C., lie
pos 13. — Jungt. Valstijų se
natas atmetė pasiūlymą, kad 
federalė valdžia mokėtų netur
tingiems seneliams pensijų po 
$30 kas mėnuo.

Panaikino 400 senų 
įstatymų

SPRINGFIELD, III., liepos 
13. — Gub. Horneris pasirašė 
ketvirtadienį ’bilių, kuris pa
naikina 400 pasenusių valstijos 
įstatymų.

Liepia vengti apy
linkės, kurioj Hitle
rio rezidencija yra
LONDONAS, Anglija, liepos 

13. — Vokietijos vyriausybė 
pasiuntė svetimoms šalims 
įspėjimus, kad jų lėktuvai -ne
lėktų Berchtesgaden apylinkė
je, Bavarijos kalnuose, kur yra 
Adolfo Hitlerio rezidencija. 
Britanijos valdžia painformavo 
savo lakūnus apie nacių reika
lavimą. Tą patį padarė kitos 
šalys.

LEWIS REIKALAUJA JUNGT. VALSTI
JŲ AKCIJOS DĖL HARLANO ĮVYKIŲ

WASHINGTON, D. C., lie
pos 13. — John Lewis, United 
Mine Workers unijos preziden
tas, pasiuntė laišką Jungt. Val
stijų generaliniam prokurorui 
Frank Murphy. Laiškas reika
lauja, kad federalinė valdžia 
įsimaišytų į angliakasių su 
samdytojais kovą Harlan kaun- 
tėje, kur trečiadienį tapo nu
šautas vienas angliakasis, o su
žeisti buvo keturi.

Lewis argumentuoja, kad 
Jungt. Valstijų prezidentas tu
ri galios suvaldyti Kentuckyi

gubernatorių Chandlerį ir ap
ginti angliakasius nuo guber
natoriaus milicijos, nes Ken- 
tucky valstija, sako Lewis, ran
dasi visgi Jungt. Valstijose.

Kongresmanas Hoffman, re- 
publikonas iš Michigan valsti
jos, išleido pareiškimą, kuris 
dėl įvykių Harlan kauntėje mė
gina suversti atsakomybę ant 
Lewiso. Pasak Hoffmano, Har
lan kauntėje kruvinos kauty
nės todėl įvykstančios, kad an- 

igliakasiai klauso Lewiso.

RUSIJOS-VOKIETIJOS DERYBOS 
PROGRESUOJA

BERLYNAS, Vokietija, lie
pos 13. — Pranešama, kad į 
porą savaičių Maskvon išvyks 
grupė Vokietijos industrialistų, 
ypatingai plieno pramonės at
stovų. Jie dalyvaus Vokietijos- 
Rusijos prekybos derybose, ku
rias jau veda Vokietijos am
basada Maskvoje ir Sovietų 
Rusijos vyriausybė.

JAPONAI ĮSITIKINĘ ESĄ GERESNI UŽ 
RUSUS KAREIVIAI

JAPONIJOS KARO BUVEI
NĖ MONGOLIJOJ, liepos 13. 
— Japonų kariuomenės vado
vybė Mongolijos fronte sako, 
kad ji pabaigusi militarnię kam 
paniją šitoj srity.

Kautynės parodžiusios, kad 
Japonijos karo mašina ir ka
reiviai esą žymiai geresni nei 
rusų.

Susirėmimai Mongolijoj bu
vę tik išbandymas vienos ir 
kitos pusės karo jėgų. Jeigu

ATLANKYS PREZ. ROOSEVELTĄ WPA 
DARBININKŲ REIKALU

VVASHINGTON, D. C., lie
pos 13. — William Green, Ame
rikos Darbo Federacijos prezi-

Nuslopino gaisrą 
laive, kuris gabe

na lėktuvus
NORFOLK, Va., liepos 13. 

— Trečiadienį čia kilo eksplo
zija laive Ranger, kuris gabe
na lėktuvus. Po eksplozijos lai
vas užsidegė. Ėmė daugiau nei 
tris valandas ugnegesiams gais
rą likviduoti. Eksplozijos prie
žastis tiriama.

Naciai džiaugiasi 
prez. Roosevelto 

pralaimėjimu
BERLYNAS, Vokietija, lie

pos 13. — Jau senai naciai ne
turėjo tokio smagumo, kokį tu
ri šiandien dėl to, kad prieš 
porą, dienų Jungt. Valstijų se
nato užsienių reikalų komitetas 
nutarė palikti kitai kongreso 
sesijai neutralumo akto pakei
timą. Kitas nacių smagumas 
yra tai užsikirtimas derybų 

(britų, franeuzų ir rusų sąjun
gai sudaryti..

Neužilgo po industrialistų 
iškeliavimo Maskvą ketina at
lankyti Dr. Helmuth Wohlthat, 
Vokietijos ekonominis eksper
tas ir derybų vedėjas. Jo tik
slas bus padaryti su Rusija 
kreditų sutartį, pagal kurią 
Vokietija nori pirkti Rusijoje 
$600,000,000 vertės aliejaus, 
rudos ir miško.

reikės, tai jie gali daug sun
kesnių smūgių rusams užduo
ti.

Tačiau, sako japonai, jie ti
kisi, kad jau įvykusių kautynių 
išteks, ir gal būt rusai pasida
rys sukalbamesni. Japonai taip
gi mano, kad mūšiai Mongoli
joj įtikins rusus, jogei jiems 
geriau tartis su Hitleriu, ja
ponų draugu, o ne su Brita
nija ir Francuzija.

dentas, ketvirtadienį paskelbė, 
kad jis ir grupė kitų darbinin
kų vadų penkiadienį atlankys 
nrez. Rooseveltą, paskui vice- 
prez. Garnerį ir kongreso va
dus. Green prašys, kad kon
gresas atsteigtų WPA darbi
ninkams senąsias algas.

Chicagoje Charles Miner pa
informavo, kad skaičius WPA 
streikierių sumažėjęs. Aldcr- 
manas Dickerson įteikė miesto 
tarybai rezoliuciją, kuri smer
kia 130 valandų patvarkymą. 
WPA administratorius Har- 
rington pasakė, kad iš 32,000 
WPA administratyvinio apara
to samdinių teks paleisti 12,- 
000. Tūkstančiai darbininkų 
gavo įspėjimus, kad jie tapo 
paleisti iš WPA darbų.

—.. ...... .
Liepos Ir 
Rugpiučio Mėn.
Naujienų raštinė sekma
dieniais BUS UŽDARYTA 
Atidaryta kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro, 
šeštadieniais nuo 8 ryto 
iki 4 vai. po pietų.
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1S SENOVĖS LIETUVOS TEISMU
Nemėgo senovinės Lietuvos 

bajorai, slopinančių jų nerim
stančios dvasios polėkius, teis
mo įstaigų. Spręsti įvairiems 
ginčams jie kreipdavosi į teis
mus tik tais atvejais, kai pasi
tenkinimui gauti neturėjo pa
kankamai asmens jėgos. Su
ruoštas į savo priešo dvarą su 
ginkluotu baudžiauninkų bu
riu “karo žygis” buvo jų savi- 

labiau parankus. Apie 
įstaigų negerbimą ir 

apšmeižimą liudija ne- 
tų pačių teismų dekre-

siąjį Didž. Lietuvos Kunįgaikš-1 šaukti kuopos teismas ir iš- 
tijos Tribunolą, turi viešai pil- aiškinti žudikai. įPonia tokio 
name tribunolo narių susirin- leidimo nedavusi: ji šaltai at- 
kime teismo salėje “atsiprašy- sakiusi:
ti ir šunim suloti”. Apkaltintas žudikas aiškinti, aj‘ norite, kadį 
šmeižtais be piniginės baudos 
pagal Lietuvos Statutą turėjo; 
šliaužte pašliaužti po teisėjų' 
suolu ir iš ten pasakyti atsi
prašomąją kalbą. Savo kalbą 
apkaltintas turėjo baigti šiais 
žodžiais: “Aš pamelavau, 'kaip 

| šuo, ir savo žodžių tikrumui 
šuniškai suloju”.

Tuos žo-j Papildomai prie šių bausmių 
tribunolo prokuroras pareikalavo įRuda- 
ir, išsi-|miną pasodinti pusantrų metų 

“Vilniaus pilies

Kam jums tas vyro

teisino 
net jų 
vienas 
tas.

Budingomis bausmėmis yra 
reagavęs 1664 m. liepos m. 7 
d. į šmeižtą Vyriausias Didž. 
Lietuvos Kunigaikštijos Tribu 
uolas. Susiformavo toji šmeiž
to byla iš vieno įvykusio tarp 
dviejų, gyvenusių Vilniuje, 
aukštų kaimynų konflikto.

Turtingas ir kilnus bajoras 
Kristupas Rudamina atėjo kar
tą į svečius pas Tribunolo narį 
Korsaką ir, neradęs jo namuo-

buto du papuoštus sidabru 
šautuvus.

Po keleto savaičių Korsakas v 
bičiuliškai Rudaminai užsimi
nė, kad jam šautuvai esą rei
kalingi pamedžioti. Bet Ruda
mina šautuvų, matyti, ir negal
vojo grąžinti. .Jis kažin ką ne
aiškaus burbtelėjęs pasišalino, 
o po kelių dienų susiruošė iš 
Vilniaus kažin kur išvykti. 
Korsakas pamatęs, kad prie 
Rudaminos namo gonkų jau 
stovi pakinkytas arklys, ėmė 
reikalauti savo brangių šautu
vų. Atsakyman Rudamina Kor-

saką išplūdo ir pridėjo: “juk 
tribunolo sesija nepasibaigė: 
įsigysi ir vėl; kyšių gi jums 
netrūksta I”

Į Korsako klausimą, kas ky
šius imąs, jis atsakęs: “visi 
jus kyšininkai su savo pirmi
ninku priekyje—už vieną by-|tris kartus 
lą gi 9000 paėmėte.” 
džius išgirdo kitas 
narys Volodkcvičius 
traukęs kardą, ėmė reikalau-1 kalėjimai! į 
ti satisfakcijos. Įsimaišė, lau- dugną”. Vilniaus bajorui Ru- 
kusi karietoje vyro, Būdami- daminai ir buvo paskirtos vi-' 
nos žmona. Matydama kylan- sos tos bausmės.
čias muštynes, ji su tarnų pa- Prieš 24, sėdinčius už ilgo 
galba įsodino tebesiplustantį stalo teisėjus/ ir dalyvavusius 
vyrą karieton ir liepė vežėjui žiūrovais kilnius pažįstamus 
dumti. Pasilikę Rudaminos ir nepažįstamus, jis iškišęs gal
iamai, savo pono paliepti, Vą iš pasuolės su pykčiu ir 
triukšmavo ir ėmė šaudyti iš sielvartu kalbėjo apie savo 
šautuvų į Korsako namų lan- proto aptemimą, apie tai, kaip 
gus. Jie dar sumušė atsiradusį nelabasis jam į ausį pakuždė- 
įvykio vietoje senovinės poli- jo sakyti tai, ko jis visiškai 
cijos valdininką, Gurguolinį nežino ir kuo jokiu budu pats 
Savaniauską. nesąs įsitikinęs. (Po savo kal-

Kai apie šį incidentą iš Kor- bos, išperkančios dalį kaltes, 
sako lupų išgirdo tribunolo pažemintas visų akyse Ruda- 
pirmininkas, jis tučtuojau pa- mina įtris kartus sulojo ir nu
skyrė komisiją pravesti tardy-|ėjo sėstis į drėgną pilies rūsį, 
mus vietoje. Buvo apklausta 
apie dvidešimt liudininkų, pa
tvirtinusių Korsako nusiskun
dimą. Po kiek laiko susirinko 
tribunolo nariai šios bylos 
spręsti.

Prokuroras teismo posėdyje 
pasakė didelę kalbą apie sava
valiavimus ir pareiškė nuomo
nę, kad Rudamina turi sumo
kėti pabaudą visiems tribuno
lo nariams po 48 kapas lietu
viškų grašių (viena kapa pri
lygsta musų 30-35 litams), o 
už tai, kad apšmeižė Vyriau

sme žmogus buvo laikomas lyg jorui 287 kapas lietuviškų 
ir nesančiu krašte arba mirų- grašių vienuolyno naudai.

Žiūrint šių dienų' akimis, 
aukščiausio Lietuvos kunigai-y 
kštystės teismo darbe, kaip ir 
pačiuose įstatymuose, daug 
kas keisto ir netikslaus. Ne
reikia užmiršti, kad tada buvo 
kitokie papročiai ir kitokia 
laiko dvasia. '

Su visais matomais 
tais vis dėlto Lietuvos 

jgaikštystąs Tribunolas 
pripažintas iš visų Vakarų 
Europos aukštųjų teismų vie
nu geriausių ir tobuliausių.
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PASKOLOS
ant 1-mų MORTGEČIŲ ,

Nuo 5 iki 20 metų mažais mėnesiniais atmokė- 
jimais, arba 5 metams be mėnesių atmokejimų.

ŠiMANO DAUKAiMn^
SFederalŠavings
#AND LOAN ASSOCIATION 

r rmrAr.AOF CHICAGO

2202 W. Ccrmak Rd. Chicago, III

Dividendai išmokami sausio ir liepos m.
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPYNIAI apdrausti iki 
$5,000.00 Fcderal Savings and Loan Insurance Corpora
tion, \Vashington, D. C.

BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 
kilų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

N A U J IENŲ specialus korespondentai praneša apie 
s visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie

tuvoje.
NAIHIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy

veninio klausimais, mokslinio turinįio raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dien
raštis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, įkurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS
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Office Hours:2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Streetjis ir jus išžudytų? Ji liepusi 
haiuJžiaunįjjilcąiaas nefceld jokio 
triukšmo ir viską laikyti pa-' 
slaptyje. Dvarininkas Mik-ne-i 
vičius buvo sukapotas kardu, 
kurį nekartą baudžiauninkai 
matę prikabintą prie nepažįs
tamojo jaunikaičio šono.

Žinios apie nužudymą dieną 
dienon plito toliau. Tuo metu 
ponia su nepažįstamuoju ėmė 
rodytis dvaro aplinkoje net 
dieną. Ji vaikščiojo su juo po 
ranka ir įsi vesdavo į rumus- 
. Kai žinios apie Miknevičiaus 
nužudymą pasiekė Ašmenos 
miesto .teismą, nepažįstamasis, 
iš dvaro buvo dingęs. Ašmenos 
teismas iškėlė Miknevičienei 
bylą, kuri vėliau pateko į Vy
riausiąjį Tribunolą.

Tribunole Miknevičienės 
voką tas pareikalavo bylą nu
traukti, nes ji ėšą iškelta ne- 
prisilaikajit įstatymų. Kokia 
teisę turėjęs ją kelti Ašmenos 
teismas?—Idausė' tribunolo ad
vokatas. Velionis paliko žmo-i 
ną, vaikus, ’kurib tuo reikalu 
ir turi rūpintis.

Nepaisydamas advokato pro
testo, Vyriausias Tribunolas 
bylai iškelti Ašmenos teismui’ 
vis dėlto pripažino teisę. Mik-’ 
nevičienę, kaip nusikaltimo 
bendrininkę tribunolas nuteisė 
mirti. Tikrasis žudikas, kuris. 
Ašmenos teismui išaiškinus, 
pasirodė kažkoks Juozas Lee-, 
kis, kaip pasislėjęs, buvo pa
smerktas banicijon. Su šia bau- grindą priteisti banditiškam ba-

ad

dcfck- 
Kuni- 
buvo

Dr. V. E. SIEDL1NSK3
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadieni
4631 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad% Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3656

Nors senoviški teismai griež-, 
| tai kovojo su savęs negerbimu, 
bet prasiskverbia įrodymų, kad 
aukščiausia teise laikyti as
mens jėgą bajorijai nekartą 
duodavo patys teismai. Kokios 
nors pašalinės aplinkybės taip 
pakreipdavo teisminį vyksmą, 
kad neretai tie, kuriuoSf reikė
davo nuteisti, ne tik išeidavo 
sveiki ir linksmi, bet dar pa- 

I tys įsigydavo progos pasida
ryti kaltintojais. Tokios paša
linės aplinkybes ryškiai mato
mos viename Vyr. Tribunolo 
dekretų. 1673 metais buvo už
muštas Kobrino unitų bazilio- 
nų vienuolyno vedėjas Balce- 
vičius. Vietinis teismas pagal 
metropolito Gabrieliaus Ka
lendos skundą nustatė, kad jį 
nužudęs .su trimię Ęobrįho žy
dais bajoras JoMŠ' 'Glinskis. 
Byla pasiekė Vyriausiąjį Tri
bunolą. Glinskis, panaudoda
mas Lietuvoje Apaštališkojo

siu. Jei kada toks ir išplauk
davo į paviršių, tai įstatymai 
neglobojo: jį galėjo bet kas nu
žudyti.

Vos nesuklupo ir išsinėrė 
iš juridinės kazuistikos Vy-Į 
riausia Tribunolas, spręsda
mas 1671 metais bajoro Pše- 
zdieckio bylą. Kalbamas bajo-l 
ras buvo apiplėšęs priklausiu-l 
sį šv. Trejybės vienuolynui 
Vilniuje, Spragins dvarą. Vie
nuolyno vedėjas kunigas Či
žas per įgaliotinį Povilą Kašu
bą iškėlė ieškinį Pšezdzieckiui, 
kuris į tribunolo posėdį neat
vyko, bet atsiuntė savo įgalio-1 
tinį Stasį Podolcą. Podolcas 
Tribunolui pareiškė, kad vie
nuoliai neturi teisės tos bylos 
kelti, nes vienuolyno vedėjas 
Malachauskas, prie kurio buvo 
įvykdytas apiplėšimas, pa
smerktas į baniciją. Kašuba 
atsikirto, kad bylą kelia ne 
Malachauskas, bet dabartinis] 
vedėjas Čižas. Podolcas jam ir 
visam, tribunolui atsakė: Ka
dangi banicijon pasmerktas] 
vienuolyno vedėjas, tai ir vi-1 
sas vienuolynas į tą bausmę 
turi būti įsiterpęs. Vienuoly
no įgaliotinis nenusileido ir. 
tik po ilgos procedūros tribu
nolas sutiko su juo. Tribuno
las prisaįkdino du vienuolius, 
o valandai praslinkus Podol
cas jau pateikė protestą dėl 
pačios priesaikos. Vargais ne
galais praėjo Vyr. Lietuvos 
Kunigaikštystės Tribunolas 
pro įvairių formalumų prie
šybes, kad .rastų juridinį pa-

AR SKAUDA jūsų kojos? Yra 
Silpni Arches. Fiat Kojos. Jus gau
sit pagelbą, jei atsilankysit pas 
mus, kad pritaikius Arch Suporters. 
Mes išdirbam Arch Suporters, kad 
pritaikius kiekvienam.

ORTHOPED1C LABORATORIES 
19 South Wells Street, Chicago, III.

Room 500. Ph. Dearborn 3847

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.: YARDS 4787 

Namų Tel.: Prospect 1931

DR. V. A. ŠIMKUS
ATOSTOGAUJA 

Sugryš Rugpiučio-August 1, 1939
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į jį su ieškiniu ir gavo iš jo 
dekretą, kurį jis ir pateikė tri
bunolui, reikalaudamas bylą 
nutraukti. Metropolito įgalioti
nis pareiškė, kad tas dekretas' 
neturi jokios galios, nes jame, 
kalbama apie visai kitus rei
kalus, visiškai neturinčius 
bendro su vienuolyno vedėjo 
nužudymu. Legato dekrete su
minėti kažin kokie Glinskiui 
nuostoliai, kurie su šia spren
džiama tribunole byla nieko 
bendro neturi. Todėl jis, įga
liotinis, reikalaująs nevertinti 
legato dekreto, o bylą spręsti 
iš esmės. Tribunolas su metro
polito įgaliotiniu nesutiko ir 
nusprendė: “Mes, aukščiausias 
Didž- Lietuvos Kunigaikštystės 
teismas, prieš tą šviesiausiojo. 
Apaštališkojo Sosto legato de
kretą neiname ir apskritai y- 
patingoje observacijoje jį turi
me; pareiškimą nuo jo malo-. 
nyb.ės pono Glinskio priimame 
ir galutinį sprendimą padarytį 
šviesiausiam kunigui legatui 
persiunčiame”. Jokšai valdžioj 
teismas po tokio Vyr. Tribuno
lo sprendimo Glinskio ncbe-> 
persekiojo. Ar uždėjo jam le
gatas kokią bažnytinę bausmę, 
žinių nėra...

Žymia dalim teismo varduį 
kenkė nustatyta bylos iškėli
mo teisė. Ją teturėjo gimines*, 
juridiniai globėjai ir įvairus' 
luerajrcJhiniai patronai. , 

16^3 metais Vilniaus vaiva-' 
dijoje savo dvare buvo nužu
dytas bajoras Stanislovas Mik- 
nevičius. Aplinkinių kaimų 
valstiečiąi ir dvaro bandžiau-1 
riinkai atvirai kalbėjosi tarpu*-’ 
savy, kad jį nužudęs jąunas 
nepažįstamas vyras, su kuriuo1 
ponia dažnai vaikščiodavus 
naktimis po sodą. Po nužudy
mo baudžiauninkai buvo pri-' 
minę poniai, kad reikėtų su

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA XR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
r DIENĄ IR NAKTĮ

Visi ^elefonai YARDS 17414742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue
' ’ Telefonas LAFAYETTE 6727

' •: K J
T k°Plyčios visose 

-1—' JLsL czx 1 Chicagos dalyse

Taisykite Savo 
Namus Pakol

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro, 

beredoj pagal sutartį.
Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulką,— 
paskolų ant ilgų

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

Remkite tnos. kurio 
garsinasi

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akiniu! 
Kreivas Akis 

Ištaiso-
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th Street 
kampas Halsted St.

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

b
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Klausykite musų Lietuvių radio programų Antradienio ir šešta
dienio vakarais 7 vai. vakaro iš W. H. I. p. stoties (1480 K.) 

—Pranešėjas P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Uhicagos. 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yardi 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wes.t 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. PuUman 1270

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

ANTHONY B, PETKUS
Phone Grovehill 0142 

(Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEV1ČIUS
4348 3. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J, RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YABDS 1419

I. J. ZOLP Phone Yards .0781
J646 We«i 4f>th Street Yąrdu 0782

.1 ’ ' ' ■ ' ;

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti I detuviai Dak tarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais tik susitarus.
phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth <331 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St. 

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak. 
išęfcvrus seredomis ir subatnmin

KITATAUČIAI
Mrs. A. K. JARUSZ

Physical Therapy 
and Midwife

Panedėly, Utarn. ir 
Seredoj

6630 S. Western av.
Tel. Hemlock 9252 
Ketverge, Pėtny- 
čioj, Subatoj ir 

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

 Draugijos Neriai
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. M1CHIGAN BLVD. 

Tel. Kenv/ood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį. 
Rež. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso TeL Virglnia 0036.
Residence TeL BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 W. Garfidd Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

A. Montvid. M. D.
W.est Town State Bank Bldg. 

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 9597

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 38 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga! 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vąL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 
valandai dieną.

Phone MIDVFAY 2886.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kaliu
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki U

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N, Dearborn S t 
1431-1434-TeL Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St

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

Telefonas YARDS 6818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St.

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St 
Room 1230. 

Ofiso Tel. CENTRAL 1824. 
Namų TeL—Hyde Park 3395.
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Detroito Lietuvių Žinios
VISOKIOS ŽINIOS IŠ DETROITO

Fašistų Organizacijos
Dviejų fašistų organizacijų 

agentai vis dažniau kas savai
tę beldžia Detroito ir apylin
kės piliečių duris. Organizaci
jos slepiasi už nekaltų vardų, 
bet jos pačios maskas nusiima 
ir parodo kas yra.

Viena iš jų vadinasi Nation
al Workers League. Savo lape
liuose organizacija suverčia vi
sų nedarbo kaltę ant žydų, sek
dama kunigo Cougblino madų. 
Tuo pačiu laiku agentai sako, 
kad jų organizacija nėra “an- 
ti-semitiška”.

Po lapeliais, kuriuos dalina 
prie dirbtuvių naujų narių ver
bavimui, pasirašo Parker Sage, 
kuris pereitų vasarų kalbėjo vo- 
kiečių-nacių mintingo, laikyta
me Detroito Crcamery Parke, 
netoli M t. Liemens, Mieli. Savo 
kalboje jisai smerkė komunis
tus, žydus ir negrus.

Kita fašistine organizacija

pasivadino “Industrial Legion of 
America”. Ji bando prisiplakti 
prie piliečių ne tik jų namuose, 
bet ir dirbtuvėse. Vienų rytų 
Packard Motor Co., darbininkai 
rado visur dirbtuvėj išdėstytus 
lapelius, kuriuose giria ameri
kiečius, o smerkia svetimšalius 
ir žydus. Lapeliai surašyti tik
rai Vokietijos Goebells’o sti
lium.

Fašistų organizacijose dar
buojasi iš kalėjimo paleisti Juo
dojo Legiono nariai. Jie bando 
įsteigti milioninę fašistų organi
zacijų Detroite ir apylinkėse.

Ruošiasi Minėti 
“Labor Day”

Detroito ir priemiesčių darbi
ninkai ruošiasi iškilmingai pa
minėti Labor Day šventę, rug
sėjo 4. Demonstruos vidurmies- 
tyje. šimtai visokių unijų ren
giasi iš anksto pasirodyti de
monstracijose kuoskaitlingiau- 
sia. Bus daug gerų kalbėtojų, 
kurie reikalaus demokratijos 
pramonėje, teisės streikuoti ir 
pikietuoti, ir išrinkti Frank 
Murphy Michigan valstijos gu
bernatorium ateinančiam termi
nui.

' MADOS

“Nusausino” 
Sekmadienius

Michigan valstijos legislatura 
ir gubernatorius Dickinson, ku
ris “susineša su Dievu” “nusau
sino” sekmadienius nuo 2 va
landos ryto iki 2-ros po pietų. 
Reiškia, per tų laikų gėrimų į- 
staigos, alaus darželiai, ctc., tu
rės būti uždaryti. Na, ir vėl yra 
progos “akloms kiaulėms”.

Gatvekariai 
Ar Autobusai?

Detroite jau suvirs 20 metų 
miestas operuoja gatvekarius. 
Fėras yra 5c., su le. už trans- 
fėrą. Dabar kai kuriomis gatvė
mis pradėjo operuoti atobusai, 
daugiausia naktimis. Iš to kilo 
sumanymas gatvekarius visai 
panaikinti ir jų vieton visur į- 
vesli autobusus. Miesto taryba 
tų reikalų apsvarstė ir paliko 
balsuotojams nuspręsti ką da
ryti, ateinantį rudenį. Reiškia 
dalykų spręs patys Detroito pi
liečiai.

Kyla abejonė, ar autobusai 
galės pakankamai patarnauti, 
kuomet yra susigrūdimas ir 
darbininkai važiuoja dirbti: Au
tobusai painia tik trečių dalį 
tiek žmonių, kiek gatvekariai. 
Be to, Detroite yra tokių siau
rų galvių, kad su autobusais 
sunku pravažiuoti. Taigi reikė
tų panaikinti apie $20 milionų 
vertės gatvekarių, ir senesni 
motormonai paliktų be darbo.

KOKIA KRISTAUS MEILĖ VIEŠPATAUJA!
ŠV. KAZIMIERO VIENUOLYNE?

Tai Jau Turbut Ne “Kristaus Meilė”
Nepalankus aprašymai nie

kam nėra malonus. Ypač dva
siškiai ir vienuolėms ji yra ne
pakenčiama. Nemaloni “publi
kacija” Romos dvasiškijai ir 
vienuolėms — tai nelyginant 
naktiniams paukščiams saulės 
šviesa. Prieš tokių nemalonių 
šviesų dabar pastatysime Chica- 
gos lietuvių Romos katalikų Šv. 
Kazimiero seseris.

Bet kažin ar rastum Ameri
kos lietuvių tarpe tokių maišy
tų draugijų, kur katalikai butų 
taip kandžiojami ir pažemina
mi kaip šv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų Draugijoj.

Keletas faktų. Šių metų ge
gužės 28 dienų Šv. Kazimiero 
vienuolyne įvyko Jubiliejinis. 20 
tos draugijos seimas. Delegatų 
buvo apie 400. Paeiliui skyriai

Turtas virš - - - 
Atsargos kapitalas

$3,300,000.00
$250,000.00

Per 30 metų niekados neišmo- 
kėjom mažiau kaip 3% už padė
tus pinigus. Kiekvieno indėliai 
apdrausti iki $5,000.—Vedusiai 
porai iki $15,000. Po U. S. Go
vernment priežiūra. DIDŽIAU
SIA LIETUVIŲ FEDERAL SAV
INOS CHICAGOJ.

FEDERAL SAVINGS ANDV I Ali V A K II LOAN ASS’N OF CHICAGO
4192 S. ARCHER AVĖ. Justin Mackiewich, Pres.

,----- H. BEGEMAN-----
BRIGHTON PARKO pirmaująs 
CREDIT JEWELER nori laikro
dėlių, laikrodžių taisyti. Dykai 
ipskaičiavimas—-darbas užtikrin
tas.

L—4184 Archer Ąve.—'

EGG$6.00
NUT .................... $6.00
BIG LUMP _________  $6.00
MINE RUN .... ................$5.75
SCREENINGS ______ $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

No. 4170 — Sporto suknelė. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20.

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

Užsimušė 
Darbininkas

Tiltų geležies unijos 25-to 
skyriaus narys, J. B. Runyan, 
nukrito iš 45 pėdų aukštumos, 
dirbdamas prie Arthur Hill mo
kyklos, Saginaw, Mieli., ir užsi
mušė. Jo kūnas išvežtas laido
tuvėms į West Virginia.

Detroitietis

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liquid f or Itching of 

ECZEMA
Daiiff yra atsitikimu, kur kiti produktai no- 
iavfi reikiamų paneliu, bot stiprus, Švelninau 
Hs, antiseptinis skiedinys Žemo davė greit ar 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
iegamos. žvynuotos, ngulnfis Eczema.

16 pirmo sykio Žemo neša nuostabių pa 
relbą. Po to jo ypatingas grydymas (turi 18 
sklrtlng-ų įtakingu daliu) padeda Gamta> 
greitesnį gy'lyma. Mums dėkingi vartotojai 
rašo iš visur, garbindami gautas pasėkas 
štai kaip rašo p. F. M. 11 Jersey City: “1 
keletu savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eczema. kuri mane vargino per 31 
metus.”

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
dienų ar naktį gydant Eczema. spaugus, de- 
dedervines ir kitokius odos {degimus. Tik 35c. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks $1.25 Eztra Jėgos. Yra pas visus žy
mesnius vaistininkus.

Visi žinome, kad žmonės šioj 
žemėj ne vien dvasia šventa gy
vena. Čia nedaro išimties nei 
musų kazimierietes. Todėl, kad 
aukos to vienuolyno ir tų vie
nuolių užlaikymui gausiau ir 
reguleriškiau plauktų, tapo į- 
kurta Šv Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų Draugija su sky
riais po visos Amerikos lietu
vių Romos katalikų parapijas. 
Ši draugija šiemet minėjo 20 
metų gyvavimo sukaktuves. 
Draugijos nariais daugiausia y- 
ra pamaldžios moterėles. Drau
gijos skyriai laiko mėnesinius 
susirinkimus savo parapijose, 
nariai moka po 10 centų į mė
nesį narystės mokesčių. Be to, 
pinigų sukėlimui skyriai rengia 
įvairias pramogas, daro kolek- 
tas ir 1.1. Be mėnesinių susirin
kimu savo parapijose, vienuoly
ne dar esti mėnesiniai centro 
susirinkimai, kur suvežamos 
duoklės, aukos, išduodami ra
portai ir svarstoma įvairus vei
kimas vienuolyno naudai.

Tos minėtos draugijos įkūrė
ja yra A. Nausėdienė. Ji per vi
sų laikų tai draugijai pirminin
kavo ir dabar tebepirmininkau- 
ja.

Yra natūralu, kad tikintieji 
aukoja, remia ir palaiko vienuo
lynų. Pašaliečiams ir netikin
tiems yra natūralu tikinčiuosius 
ir jų vienuolynų palikti ramy
bėje. Toliau, yja uąturalu tikė
ti, kad vienuolyno rėmėjų drau
gijoj viešpatauja kuodidžiausias 
sutikimas ir krikščioniška mei
lė. Juk ton draugi jon dedasi pa
vyzdingi katalikai vyrai ir mo
terys. Jų susirinkimai pradeda
mi ir baigiami su malda. Į tuos 
susirinkimus nepateks joks bol
ševikas ar kitoks nevydonas ra
mybę sudrumsti. Skyrių susirin
kimuose dalyvauja dvasios va
dai, centro susirinkimuose daly
vauja pačios seserys ir jų ka
pelionas.

Ar bereikia ideališkesnių sų- 
lygų gražiam sugyvenimui ir 
vaisingai darbuotei Romos ka
talikų tarpe? Ne, geresnes sųly- 
gas butų sunku ir įsivaizduoti, 
Bet ar Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų Draugijoj viešpa
tauja krikščioniškas sugyveni
mas ir broliška meilė? Ar kazi- 
micriečių viršininkių vaidina
moji rolė toje draugijoje atlie
kama tinkamai?

Tur būt nemažai reikėtų pa- 
triusėti, kad surasti Amerikos 
lietuvių tarpe kitų draugijų, ku
rioj rastųsi tiek skandalų ir 
skandaliukų, tiek širdingos ne
apykantos ir tiek kandžioj imo- 
si ir užsivarinėjimų, kiek jų ra
si šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugijoje. O tiems ne
gerumams apsireiškus ir jiems 
didėjant, vienuolyno viršininkių 
reagavimas į tai pasirodė ap
gailėtinai netikęs. Jos ne gęsino 
ugnį, o dargi gausiau pylė alie
jaus ir tų ugnį didino. Daugiau 
negu keisti dalykai dėjosi ir de
dasi toje draugijoje.

Lietuvių Romos katalikų baž
nyčios kunigai nuo seniai įspė- 
jinėjo savo žmones saugoti sa
vo draugijas ir neleisti jose ko-

išdavinėjo raportus. Išdavus ra
portų pirmam skyriui iš Town 
of Lake, seimo vedėja paskelbė, 
kad pirmas skyrius pirmoje vie
toje. Kas pasakys, kad yra tak
tinga iš seimo vedėjos pusės 
skelbti vienų skyrių pirmoje 
vietoje, neišklausius raportų iš 
kitų skyrių? Išduoda raportų 2- 
ros skyrius iš Brįdgeporto. Pa
sirodo, kad šis skyrius “bylina” 
pirmąjį. Seimo vedėja atmeta 
raportų, pareikšdama, kad trūk
sta keletos šimtų dolerių. Dele
gatų tarpe susidar.o nuomonė, 
kad antrojo skyriaus finansai 
yra netvarkoje. Prasideda ant
rojo skyriaus valdybos vagini- 
mas.

Iš tikrųjų gi, jokio trukumo 
ten nebuvo, o tik buvo seimo 
vedėjos A. Nausėdienės noras 
išnaujo užgauti antrąjį skyrių, 
kurį užgauliojo ir žemino per 
pastaruosius keletu metų cent
ro susirinkimuose vienuolyne. 
Antrojo skyriaus trukumas fik
tyviškai sudarytas, būtent, ne
pripažinta 500 dolerių, kurie tie
siai vienuolynan priduoti iš 
Bridgeporto kolonijos. Kuomet 
antras skyrius greitai pareika
lavo, kad šmeižtas viešai butų 
atšauktas, tai kazimierietes ly
giai griežtai atsisakė tai pada
ryti.

(Bus daugiau)

Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS

Rugpiučio lįt d., 1939 
Sunset Park

Archer Avė. ir 135th Street

CHANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run 

(Screcnert) Tonas ...............................
SMULKESNĖS 
■Tonas ....................................................
PETROLEUM CARBON COKE 
Perkant '5 tonus ar daugiau Tonas 

Sales Tax ekstra.

$7-25
$7.00
$7-25

inunistams ar laisvamaniams į- 
sigalėti. Taipgi jspėjinėjo kata
likus nesidėti į maišytas drau
gijas, nes girdi, kur tik Romos 
katalikams su komunistais ar 
laisvamaniais priseina veikti, 
tai ten nesutikimas, ten katali
kų įžeidinėjimas pažeminimas, 
paniekinimas.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu ^eriausį atlyginimą iš Fire In
surance Comnanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avc. Phone Grovehill 0306 v------------------------------------------------------------

KLAUSYKIME
VAKARĄ Saltimiero
LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲ STOTIES

NUO 7:00-tos VALANDOS VAKAROKAS VAKARĄ—1480 K.

ZIUREK!
IŠMOKĖJO 4% ir indėlius ga
li atsiimti ant pareikalavimo.

BETO kiekvieno indėlis yra 
apdrausta iki $5000.00 - - - -

UTHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA

1739 So. Halsted Street Tek CANal 8500
Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 v.

■!■■■■

Sophie
Barčus

RYTINE RADIO 
VALANDA

iŠ Stoties

VV. G. E. S.
Kasdien nuo 8:30 v. ryte 

iki 9:15 v-
Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
\ 9 f • .
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
11 ties.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St.

Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.

Pirkite savo apielirikės 
krautuvėse

PAVASARINIŲ
MADŲ 

KNYGA

KAINA 10 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, UL

Vardas...............................................

Adresas----------------------------------

Miestas-------------------------

Valstija........ ..................... ................



NAUJIENOS, Chicagn, UI. Penktadien., liepos 14, 1939

HAUJiENIOS
The Uthuanlan Daily News

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Ra tęs:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

■ —▼  ■

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Pošt Office 
of Chicago,. III under the act of 
March 3rd 1879.

|8.00 
__ 4.00 
.X.. 2.00 
___ 1.50 
____ .75

3c 
18c 
75c

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St, 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

UfamkyM* kataun
Chicagoje—paitu:

Metams  -_______——
Pusei metų ______________
Trims mėnesiams ____ ;—
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per. išnešiotojus:
Viena kopija ____________
Savaitei ----------
Mėnesiui ____________ -_____

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
. . paštu:, 
(Atpiginta)

Metamš _____ —--------------  $5.00
Pusei ’metų 2.75
Trims tnėnesiams 1,50
Dviem inėnešiamš -—1.00

. Vienam mėnesiui „,.......................‘.75
Lietuvoje ir kitūr užsieniuose
Metams  ______________________ $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams------- :-------2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Išlaidos karo reikalams
Birželio mėnesio pabaigoje susirinko Kopenhagoje 

(Danijoje) Tarptautinio' Prekybos Buto kongresas, daly
vaujant daugiau, kaip tūkstančiui delegatų iš 41 krašto. 
Visa eilė delegatų kalbėjo apie augančias valstybių karo 
išlaidas, kurioą trukdo biznio atgijimą, nes valstybės 
brenda į skolas ir kelia mokesčius.

Delegatas iš Francuzijos, Louis Marlio, laikė tuo 
klausimu paskaitą ir nurodė, kad per kelis paskutinius 
metus ginklavimosi išlaidos beveik visur padidėjo kele
riopai. Nuo 1936 metų, kai prasidėjo ginklavimosi lenk
tynės, karo išlaidos septyniose didžiosiose valstybėse —- 
Britanijoje, Jungtinėse Valstijose, Vokietijoje, Francuzi- 
joje, Sovietų Sąjungoje, Italijoje ir Japonijoje — pakilo 
500 nuošimčių, palyginant su 1932 metų išlaidomis.

1928 m., kuomet valstybės ėjo prie nusiginklavimo, 
Vokietija, Britanija, Francuzija, Italija ir Japonija pa
skyrė karo reikalams, apie 20 nuošimtį visų savo viešųjų 
išlaidų; o 1939 m. tos penkios valstybės jau skiria karo 
reikalams 50 nuošimčių visų savo išlaidų. Išlaidos karo 
reikalams tuose penkiuose kraštuose sudarė 1928 m. tarp 
3 ir 4 nuošimčių visų krašto pajamų; o dabar jos siekia 
15 arba 20 ir net 30 nuošimčių.

Kalbėtojas sakė, kad sulaikyti pasauli nuo tų gink
lavimosi lenktynių gali tarptautinio kooperavimo progra
mas, kuris sustiprintų taiką ir grąžintų taikos laiko eko
nominius santykius.

Taigi įvaikių šalių biznio vadai galvoja, kaip paša
linti karo pavojų, nes tas pavojus įvairiais budais truk
do biznį. Daugelis vadinamų “radikalų” mano, kad biz
nierių varžytinės dėl rinkų ir žaliavų (medžiagų) neiš
vengiamai veda į karą. Bet tai pasenusi nuomonė. Biz
nieriai tolyh vis labiau įsitikina, kad “karas nėapsimo- 
ka”. Už karą stoja ne pramonininkai ir pirkliai, bet vi
sokie padaužos — militaristai, diktatoriai ir kitokie pa
razitai, kurie ieško garbės ir nori pralobti plėšimu, o ne 
prekyba.

Tos šalys, kuriose biznis yra labiausia išsivystęs, yra 
pacifistiškos.

republikonai savb partijos sumetimais stengiasi juos pa
kreipti savo pusėn, tai jie gūgeba “diktuoti” ir republi- 
kon&ms. Štai-, sidabro klausime jie privertė republikonus 
reniti tokį sumanymą, kuris yra visai priešingas jų nu- 
sis'tatymtii.

Galima laukti, kad tas senatorių blokas iš “laukinių” 
vakarų ir toliau veiks, kaip atskira grupė, nes jie turi 
tam tikras privilegijas, kurių jie nenorės išsižadėti. Vie
na tų privilegijų tai — “seniority” (tarnavimų pirmeny
bė) : kas ilgiauš išbuvęs senate, tas turi teisę reikalauti 
pirmininkų vietų įvairiose komisijose, kurių nariai ne 
tik gauna ekstra atlyginimą už posėdžius, o pirmininkas 
daugiau už kitus, bet ir sprendžia apie įstatymų suma
nymus, pirma negu jie patenka viso senato svarstymui.

Rooseveltas buvo privėrstas tuos senatorius “maldin
ti”, skirdamas dideles sumas pinigų iš federalinio iždo 
įvairiems viešųjų darbų projektams vakarinėse valstijo
se. Jie ne labai paiso, iš kur pinigai ateina. Jeigu jie 
numanys, kad republikonai gali jiems gauti daugiau pi
nigų iš Wall-stryčio, n'egū demokratai iš federalinio iž
do, tai jie persimes į republikonų pusę.

Republikonai', inatyt, tikisi juos padaryti savo talki
ninkais. Štai dėlko jie pirhriau balsavo pridėti $400,000,- 
000 farmerių pašalpoms virš tos sumos, kuri buvo numa
tyta valdžios biudžete, o dabar rėmė brangesnę kainą si
dabro.

Bet kuomet senate vaidina nulemiančią rolę šitokie 
grupių arba sričių interesai, tai kraštui sunku vesti nuo
sakią politiką tiek viduje, tiek užsieniuose.

Vakarinių valstijų blokas genate

milžiniškas žingsnis darbininkų vienybės kryptim.Bet komunistai šitokio pata- iino Stalinui neduoda. Jie aklai ‘gina jo politiką, kuri yra pefdėm. atžagareiviška, nes ji nepripažįsta darhininLams n’ė tiek laisvės, kiek jos darbinin- cai jau yra iškovoję kapitalistinėse šalyse!Darbininkų vienybę aaip uk norisuardė diktatoriai ir jų pakali-kašl,a"’ .,nz' Slepas ka‘7s lšJel’ kaimo žmoni,i tarpe f>a' kai Ido labai vertingą mokslo veika- si tikėjimo, tuoj pradeda kalbė-_____ lą: Miestų kanalizacija. Tai už tį apie valdininkams algų ma- 
DUONA DIKTATŪROSE huos mo^s^e nuopelnus inž. Sle žmimo reikalą. Mat, kaimas nesiverčia piniginiu ukiu, lai kaimiečiui atrodo, kad gauta alga yra labai didelis daiktas. Kaimietis pragyvenimo išlaidas maža ką Vertina, nes kiek jam kaštuoja patsai pragyvenimas, jisai visai neapskaičiuoja, be to, ji-, sai nenusivokia, kad valdininkams sumažinus algas, sumažės į ir bendrai apyvarta, nes valdininkai nebus pajėgus pirkti. Iš esmės Lietuvos valdininkai negauna jaU tokius didelius atly- gininmus, kad butų galima net šiuo melu jas mažinti. Antraip, vidutinių ir mažesnių kategorijų valdininkų algos prašosi net didinimo, jų pakėlimo. Bet, aišku, šiuo metu šilo padaryti visai neįmanoma.Tiesa, kai kurie aukštesnieji valdininkai dar gauna visokių papildymų atlyginimų, bet, rodos, šių priedų dalis dabar pertvarkius naujai biudžetą žymiai paliesta. Mažinant biudžetą teko pakelti kai kurioms prekėms ,| muilus, tai palietė aulo susisiekimo priemones ir kitas įvairias prekes, o be to, pakelti kai kurie ir tiesioginiai mokesčiai.žodžiu be dideli,, kraštui skriaudų ir suvaržymų biudžetas naujai pertvarkytas. Tenka pastebėti, kad buvo tikėtasi, jog busią žymiai blogiau. Nors tie- | są tarus, teko atsisakyti net nuo visai būtinų valstybės statybų, bet atrodo, kad tai busiąs tik laikinas reiškinys.- Iš viso statyba kraštui yra būtina. Rcnka- lihga statyti daug naujų mokyklų, tiltų, valstybės įstaigoms pastatų, tiesti plentus, tobulinti gelžkeliuš. šiokią valstybes statyba suteikia darbo daugeliui tuksiančių darbininkų, bet bent šiais metais tokių Statybų Veik nebusią. Atsisakius didelių statybų, vargu bus paveikta į darbo rinką, nes žemės ukiui jau pritrukdavo ir dabar darbininkų, tai jų dalis mieste negaudami darbo suras jį kaime.(Bus daugiau)

Lietuvos gyvenimo pulsasr

DVIGUBAI BRAN
GESNĖ1938 m. rugsėjo mėli. vienas kilogramas duonos, skaičiuojant prancūziškais frankais, kaštavo:PrancūzijojeAnglijoje ....Vengrijoje ..JugoslavijojeVokietijoje ...

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)Iki šiol buvęs V. D. Universiteto privatdocentas inžinierius I neteko paliesti valdininkų algas. Stepas Kairys technikos fakul- Valdininkų algų mažinimas kai- teto tarybos nutarimu rėkomen- me labai yra populiarus daik- duojamas profesūrai. Kaip jau tas. Demagogai, kaip tik nori rašiau, inž. Stepas Kairys išlei- kaimo žmonių tarpe įsigyti pa-
Mažinant valstybės išlaidas

3.003.253.103.455.206.25.Charakteringi skaičiai! Diktatūros kraštuose duona dvigubai brangesnė, negu demokratinėse šalyse. (“Mintis”).
DĖMĖ

MELAI APIE MADRIDO 
MUZIEJŲ

Šitokios rųšies organizacijų Tarptautinė DArbo Unijų Federacija į savo tarpų nepriima.

pas Kairys pakeliamas į profesūrą.Taigi, Ūsai didis Savo specialybes žinovas, visuomenininkas mąstytojas, nuosakus demokratas, socialdemokratų lyderis, tampa pilnateisiu universiteto šeimos nariu. Tai dar tik vienas įrodymas, kad inž. Stepas Kairys yra kruopštus darbininkas, rimtas mokovas ir nenuilš- tąs visuomenės veikėjas.
B S £>Žmonių yra skaitoma, bailiausias sutvėrimas yra kis. Bet žymiai už jį bailesnis I yra žmonių padaras — pinigas. Pinigas visuomet ieško saugiausios, ramiausios vietos, ir jei tik kur nors pasireiškia, kurie nors gyvenimo sukrėtimai, ar neramumai, jisai bėga galvatrūkčiais ieškodamas ramesnės vielos. Štai auksas, atstojąs pinigo vertybę, dabar visame pasauly-

kad kiš-

geiimetu skelbė, kAdIspanijos karo Franko šalininkai vyriausybininkai naikina, vagia ir pardavinėja užsienyje meno kurinius iš muziejų savo teritorijoje. Dažniausia buvo minimas puikus Prado muziejus Madride. Bet “New Republic” pastebi, kad pati gen. Franko vyriausybė dabar pripažįsta, jogui tos pasakos buvo melagingos. Nes nacionalistų laikraštis “Heraldo de Aragon” gegužės 4 d. 1939 m. pranešė, kad iš Prado muziejaus nėra dingęs nė vienas menė kūrinys.

Auti priimtas ir Vokietijos “Darbo Frantas”, kuriam priklauso irgi apie 22 milionai “organizuotų darbininkų, nors tą jų organizaciją valdo Hitleris. Turėtų būt priimti ir Italijos darbininkų “sindikatai”, kuriuose yra milionai darbininkų, bet juos kontroliuoja Mussolini. Bet kuo tuomet Tarptautine Darbo Unijų Federacija pavirstų? LApgailėtiha, kad milionai. Rusijos (taip >pat, Vokietijos, Ita-

“Vilnis” pakartojo tilpusią “Laisvėje” žinią apie Browde- rio prakalbą:“1936 melų rinkimuosegrupė turtingų republikonų siūlė Komunistų Partijai ketvirtadalį miliono dolerių, kad partija ištrauktų savo kandidatą į prezidentus ir pasisakytų už Roosevelto kandidatūrą !“Štai kokių ‘triksų’ griebiasi reakcionieriai! Jie taip ei-’ gūsi todėl, kad tikėjosi tuo budu skaudžiausia užkenkti Rooševeltui.”Vadinasi, patys komunistai prisipažįsta, kad jų pasisakymas už Roosevcltą gali jam skaudžiausiai pakenkti!Komunistų pritarimas reiškia juodą dėmę, visuomenės akyse.
APGAILĖTINA

darbininkų nėra susivieniję su viso pasaulio profesinėmis darbininkų sąjungomis. Bet kalti Matgumynaitarptautine Darbo sąjungų Federacija atsisakė priimti Rusijos profesojuzus, nors anglai

Svarstant pinigų bilių J. V. kongrese, grupė senato
rių iš vakarinių valstijų buvo susitarusi su konservaty
viais republikonais iš rytų ir nubalsavusi atimti prezi
dentui galią nustatyti dolerio vertę. Vėliau Roosevelto 
administracija tą kombinaciją šiaip-taip nugalėjo ir jo 
teisė dolerio vertės nustatymo klausime buvo jam grą
žinta ; bet administracija buvo priversta sutikti brangiau 
mokėti už naujai iškasamą Jungtinėse Valstijošė sidabrą.

Ta grupė vakarinių senatorių parodė daugiau Soli
darumo, negu sėnatoPiai iš pietinių valstijų. Seniau pie
tinės valstijos, kuribs Pilietinio Karo metu buvo suda- 
riusios Konfėrenciją ir norėjo nuo Jungtinių Valstijų at
simesti, laikydavosi išvien prieš šiaurės valstijas. Bet pa
staruoju laiku pietuose tos vienybės jau nebėra. Beveik 
visi senatoriai ir atstovai iš tų valstijų dar laikosi prie 
demokratų partijos, bet vieni jų Naująją Dalybą remia, 
o kiti jai pViėšinasi. Neretai tie-Naujosios Ėalybos prie
šai kovoja įjrieš Roosevelto adniinistFaciją pikčiau, negu 
republikonai.

Tuo tarpu Vakarinių valstijų atstovai-, o ‘dar labiau 
senatoriai, veikia sutartinai. Tų valstijų yra 1*6: Califor- 
nia, OrėgoU, W&shihgton, Idaho, Utah, N e vada, Arizona, 
NetV Mėxic*o, Mdhtaha, Vyoming, Colorado, NOrth Da- 
kdta, South Dakota, Nebraska, Kansas ir Okfeh’oma. Kuo
nė visi tų Valstijų Senatoriai Washingtone stdjo už sub
sidiją sidabro kasyklų kompanijoms, reikalaudami, kad 
valdžia supirkinėtų sidabrį ‘(kuris valdžiai visai nerei
kalingas!) dar aukštesne kaiha, Degu iki šiol. Tik abudu 
Nebraskos sehatoriai čia su jais hėj6.

Tos 16 vakarinių valstijų yra skystai apgyventos. 
Jos visos kartu išrehka mažiau, negu vieną šeštą; dalį at
stovų j kongresą (atstovai .yra renkami pagal gyventojų 
skaičių). Bet senate 16 valstijų sudaro lygiai trečdalį, fte 
32 senatoriai yra didelė jėga krašto politikoje, ir jie yra 
pasiryžę šitą jėgą pavartoti saVo asmens ir savo rinki
kų naudai. Jie nepraleidžia progoš parodyti prezidentui, 
kad ne jisai yra krašto “bosas”, bet senatas. O kadangi

dai už tai stojo. Rusų sąjungų priėmimo priešus “Laisvė” vadina “i4eakčihinka'iš” ir sako:“Tarptautinei Darbo Unijų Federacijai šiandien priklau- šo apie 18,000,000 organizuotų darbininkų. Na, o Sovietų profesinės sąjungos šiuo metu turi virš ž4,000,000 orga-

ei jos vadai, kurie tų šalių darbininkų organizacijų nepriima, o kaltos yra atžagareiviškos tų šalių valdžios, kad jos iieleidžia darbininkams laisvai organizuotis.Tegu Rusijos valdžia, kuri peršasi į vadovus viso pasaulio darbo žmonėms, duoda gerą pavyzdį, grąžindama Sovietų Sąjungos darbininkams teisę laisvai savo prof-sąjungas tvarkyti, renkant jų viršininkais tokius ašmenis, kuriais jie pasitiki (o ne kuriuos jiems užkuria valdžia) ir be cenzūros varžymų fcvAVštaVft savo reikalus Spaudoje — tuomet Rusijos dArbiniri- bų Sąjungoms bus atdaras kelias į Tarptautinę Darbo Unijų Federaciją, ir Fus padarytas

Bučkių GangsterisParyžiuje buvo išsispcciali- zavęs bučkių gangsteris, kuris sutiktą gatvėje nepažįstamą moterį gražiai pasveikindavo ir kada ta nustebusi žiūrėdavo kas yra, tai ją aistringai pabučiuodavo. Tą sceną stropiai nufilmuodavo jo draugas ir ten sunaikindavo tas vietas, kur butų matyti, kad bučiuojama moteris gynėsi. Kitą dieną sutikęs tą pačią moterį kviesdavo kavinėn pasiaiškinti ir reikalaudavo tą kompromituojančią filmą išpirkti, nes šiaip parodysiąs vyrui, sužieduotiniui Ar meilužiui. Bet viena graži, 26 melų, moteris jo bizniui padarė galą ir jisai pateko kalėjimai!.

geidauja vienybeš. Didesne, puse tų, kurie priklauso Tarp tau tinci Federaci j ai,taipgi pageidauja vienybės., Betgi vienybės šiandien dA*ri vis nebėra ir ji, matyti, bus; atidėta dar trims metams!”
J • ITai, žinoma, yra apgailėtinas faktas. Bet Brooklyno komunistų organas ieško kaltininkų lie tenai, kur jų Teikia ieškoti.Kas iš to, kad Rusijoje yra24 milionai organizuotų darbininkų, jeigu ta jų ,organizacija nėra pačių darbininkų kontroliuojama! O į Tarptautinę Darbo Unijų Federaciją įeina tiktai 

laisvos darbininkų sąjungos.Sovietų Rusijos vadinamas procesines sąjungas bolševikai pavertė valdžios įrankiu. Jie smurto keliu pašalino iš prof- sąjun’gij VadOV^eS 'SdėiaTdcmo- kratus ir social-revoliūciOnie- rrės i*r pagVobč jds į savo 'rankas. Rusijos darbininkai neturi VeiSes rinkti į profesinių sąjungų viršininkus tokius asmenis, kurie nėra akli Stalino tarnai. O kadangi diktatorius Stalinas yta be tik “bčsa’s” p’tfiitikdj'e,bet pramonėje, tai tos rusų profesines sąjungos yra f aklinai darbdavio valdonuos organizą-
J * ' • •cijos, arba, kaip Amerikoje sakoma, “kompanijų unijos”.

NAUJIEN V-ACME- TelephotoHARLAN, Kyliakasių vadas ir \Villiam Tirrnbldzer, vietos lokalo prezidentas. Valstijos įhilicija abii areštavo.

sai plaukia į jūsų kraštą, lai jisai bėga atgal į Europą, žodžiu, šiuo metu auksas tikrai prarado ramybę. Kadangi visas pasaulis nėra ramus, lai lasai auksas lyg drugio pagautas šokinėja viela iš vietos.Lietuvos litas taip pat buvo drugio pagautas, štai kovo pirmai dienai visuose Lietuvos bankuose indėlių butą Lt 188,- 800,000, o jau gegužės pirmai' dienai tų indėlių liko Lt 167,- 779,000„ taigi daugiau kaip dvidešimts vienas milijonas litų iš bankų buvo staiga išimta. Čia į lito ramybę aiškiai paveikė Klaipėdos krašto okupavimas. Indėlininkai buvę netikri Lietuvos padėtimi pasistengė savo pinigus iš bankų pasiimti.Dabar tie indėliai pamažu pradeda vėl atgal grįžti, bet jų dalis jau paversta į kitas vertybes, o kartais visai į abejotinas vertybes. Žmonės, pasiėmę pinigus, išleido juos kartais visai bereikalingiems daiktams. Kaip kas skubo pirkti miestuose žemės sklypus ir tuo pačiu pakėlė jų vertybę. Žinoma, nupirkę žemę, norėjo pradėti stalytis, bet statybai neturėjo pakankamai pinigų, tai vėl puolė 
į bankus ieškodami paskolų. Bankai visų norinčių pasiskolinti patenkinti negalėja, tai ir vėl pinigų rinkoje prasidėjo šioks toks neramumas. Bankai buvo priversti paskoloms pakelti procentą, o kartu padidinti procentą ir už indėlius.Dabar Lietuvoje pinigų rinkoje padėtis jau normuojąs! ir išsilygina. Prekybiniame gyvenime ir tuo pačiu metu buvo jaučiama šiokie tokie svyravimai. Mat, pinigus žmones iš bankų pasiėmę pradėjo pirkti visokius bereikalingus daiktus, lai buvo prekyboje atsiradęs šioks toks didesnis prekių pareikalavimas, o po to turėjo savaime pasirodyti atoslūgis.Šiuo melu ir prekyba normuojąs!, jau to įkarščio nesijaučiamą. Tenka pastebėti, kad indėlius daugiausia atsiėmė- miestelėnai ir laimi mažai tai palietė kaimo smulkaus Icl’cdi- t?-

o » dLietuvės valstybės biudžetas jau pertvarkytas, jisai sumažintas veik dešimčia procentų, taigi apskrita suma jisai sumažėjo 35 milijonais litų,Buvo špėliota, kad teksią jį Sumažinti bent šešiasdešimčių milijonų litų, bet pasirodo, kad tokia stambia suma jo neteko inažinti.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Britanija apsirūpino 
karo medžiaga Š me

nesiamsLondonas, Anglija, liepos 12. — William S. M'drrfbon, Lancastcr kunigaikštijos kancleris, trečiadienį Britanijos atstovų rūmams paaiškino, kad Anglija yra apsirūpinusi būtinomis ‘karo reikmenomis bent trims menesiams, jeigu karas kiltų. Tos reikmenos sudėtos parankiai sandėliuose.
Areštavo 5 ryšium 

su vedybų bizniuPALISADES, Park, N. J., liepos 12. — Vietinio pasilinksminimų parko savininkai paskelbė, kad jie suruoš aukcioną arba pardavimą varžytinėmis merginų vyrams apsivesti, 6 vyrų moteriškėms. Auk • cionas tapo Suruoštas pereitą abtradienį.Firma mergina aukcione vedyboms buvo p-lė Elizabe’th Carlton, 22 m., iš Chicagos. Pirmas pasiūlyto j aš — Adolph Schwarz, iš New Yorko, 48 metų.Tačiau toliau aukcionas tapo sutrukdytas. Policija areštavo merginą, Sėhwarzą, vieną •parko savininkų (Rosenthalį) ir parko garsintoją Bert Ne-j tvinsą.



Penktadien., liepos 14, 1939 NAUJIENOS, Chicago', UI.

Pagerbė Seną Ir 
Ištikimą Tarnautoją

Praeitų sekmadienį p. D. Ku
raitis ir visas jo Milda Auto 
Sales štabas turėjo labai gra
žų išvažiavimą p. J. Orlakio 
kurorte, prie Paddock ežero, 
Wisconsino valstijoje. Išvažia
vimas 
bimui 
prieš 
dirbti
Auto JSales 
vėliau liko 
dirbtuvės ir 
iki šiai dienai jis ėjo paskir
tas pareigas.

D. Kuraitis parūpino svečiams

buvo rengiamas pager- 
James Liglerio, kuris 

dešimts metų pradėjo 
kaipo mechanikas Milda 

įstaigoje. Ligleris 
paskirtas užvaizdą 
mechanikų, ir taip

GRANO
OPENING

“Fran and Eddies 
TaVern”

ARCHER and KEAN AVĖS. 
JTustice, III.

(Žiūrėkit Blatz Beer Iškabą)

Įvyks šeštadienio Vakare

UEP0S15J939 H

Geri Gėrimai
Skanus Užkandžiai

Gera Muzika ir
Smagi Kompanija

.didelį autobusą, kuriame telpa 
virš keturiasdešimts žmonių. 
Kiti išvažiavimo dalyviai pase
kė automobiliais ir visi kaip 
septintą valandą apleidom Chi- 
cago. Kai mes dešimtą valan
dą nuvykom į paskirtą vietą, 
bekono ir kiaušinių pusryčiai 
jau buvo gatavi. Vėliau atsi
rado ir schlitz’as.

Vėliau Kazys Steponavičius 
suorganizavo baseball lošimą. 
Sportininkų neštokavo. Savo 
tarpe turėjom Juozą Žuką, p. 
Vilkelį iš Clevelando, Petrą Ra- 
davičiųJr visą armiją kitų ge
rų lošėjų, žinoma, kurie nega
li greit bėgti ir negali bolės 
pagaut, tai ėjo maudytis, 'tarp 
negreitųjų buvo Maloniai, Gra
bai, Viskai, Bagavičiai, p-lė 
Katriutė Kuraitis, plės Julia 
ir Helen Bagavičiutės ir aš 
pats.

Kad tinkamai atžymėti išva
žiavimo tikslą p. K. Stepona
vičius sudarė trumpą p’rogra- 
mėlį — iššaukė kalbėti Milda 
Auto Sales •krtyg'vedį p. Mc 
Callisterį, p. Vilkelį, kalbėjo ir 
patys tos įstaigos savininkai, 
Della ir Dominikas Kuraičiai. 
Visi ryžosi nušviesti, kaip kal
bama įstaiga vystėsi, kilo ir 
išaugo į didelę automobilių 
agentūrą. M r. Ligleris aiškino, 
kaip jam dirbant pas Kurai
tį, tobulinant ir plečiant biz
nį, teko kartu Su juo pergy
venti visokių sunkumų, ir te
ko turėti smagių laikų.

Po programų p. K. Stepona
vičius įteikė Ligleriūi nuo Ku
raičių piniginę dovaną, o nuo 
Milda Auto Sales darbininkų 
auksinį laikrodį.

Išvažiavimo surengimu dau
giausia pasidarbavo p. K. Sto

ponavičius, kuris dabar dirba 
paš p. Kuraitį, kaipo ^utom’o- 
bilių pardavėjas.

—F. Bulaw.

Sugrįžo Iš Ato'stogų
14-TOS GATVĖS A'PYLIN- ■* .♦ • *

KĖ. — Biznierės Martos Na
vickienės, 666 W. 14th St., sū
nūs Juozapas ir jo žmona bu
vo išvykę į Michigan valstiją- 
praleisti dviejų savaičių aid-, 
stogas. ]Vlat, p. Navickienė ten 
turi įsigijusi gražią vasarvietę, 
kurioj atostogauti vienas ma
lonumas.

Žymėtina dar ir tas, kad p- 
nia Navickienė virš minėtu ad
resu užlaiko alinę ir valgyklą, 
kurioj kostumeriai gauna ge-> 
‘rus valgius, o ypač visi mėg-, 
sta jos gamintus kopūstus.

Kostumeris.

Grįžo Iš Atostogų
bu žymus biznieriai, Frank 

Viz^ardas, kurs yra Interna
tional Liųuor Co. savininkas, 
6246-48 So. California Avė., ir 
Erank Woidal, wholesale mė
sos dyleris, buvo išvykę į Do-, 
wagiac, Mich. praleisti savo 
atostogas.

Dabar grįžo namo. Sako tu
rėję smagias atoStog&š.

Kaimynas.

P-

Krautuvininkams 
Geresnė Proga

Neseniai hepriklausdlAieJi 
valgomų daiktų kraiitūvhih-’ 
kai, susirūpinę, ėmė klausinė
ti 'kas phsidarė su jų prekyba.’ 
Klausimas buvo vietoje, nes 
kaip parodo prekybos depar
tamento Statistikos žinios ne- 
prik'laii^omųj ų ktaūtūvhinkų 
smulkmenų prekyba žymiai’ 
sumažej o.

Bet grandininių krautuvių 
prekyba žymiai pakilo. Taigi, 
dabar yra aišku, kas pAš'i'daf'ė 
su smulkmenų 'ncjjriklauSOhių-' 
jų kratituviVinkų prekyba. Pre
kyba nukrito ne dėl pasfinLė-| 
j tįsios ekonominės padėties, 
bet ji pradeda pereiti į štahi- 
biųjų grandininių krautuvių 
rankas. Atseit, padėtis rimta 
ir tenka reikalas pe'ržii'i'rėti,:

jusiu sąlygų.
f

Tačiau, kad pataisyti visas 
reikalas reikia prekybą vesti 
modernu budu, reikia turėti 
pakankamo finansinio pajėgu
mo ir galimybės naudotis pla
čiu skelbimų programų. Bet 
tai nėra galima pavieniai. Bū
tinai Veikaliliga atitinkaiiiAs 
kapitalas, arba dėtis prie štaifi- 
besnėš, jAu našiai bcšiVei’č'ian- 
čios organizacijos, kokia

IŠPARDAVIMAS!
PUIKlAlSiOS KOKYBES valgiai 

PINIGO TAUPYMO KAINOMIS!

7—-------------------—"——-  —
, TęL Victory 4965.

STOGDENGYSTR IR BtĖKOS 
DARBAL 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus* Leng
vus išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

' SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St

SPECIALAI PENKT. IR ŠEŠT., LIEPOS 14 ir 15

PUIKIOS MISSOURI COBBLER

BULVES 15 Šv. Pekis 9

“MIDWEST” Puikiausia Golden Santos

If XVA Kasdien Šviežiai 
RA V A Spraginta
“MIDWE!ŠT” Puikiausia iš Visų Pirkimų

6811 I 5 šV. maiš. 24*4 šv.MILIAI
“MI-DWEŠT” Garuodintas

PIENAS
“SEASIDE” CaliforniaLima beans

aukš. ken. 4 22*
No. 2 kėli. ji)c

UMIDWEST” Tomatų Sriuba Iteg. 5c
“MILLER’S” Corn blakes did. pak. 8¥2^

“LIBBY S” Kūdikių Valgiai Visų RušiU 3 ken. 230
“MT. VERNON” India'U Rankomis Rinkti
TOMA1AI
Fresh Sweet Corn Gtfldcn Bantaln 
šVieži Melihieji Slyvki California 
Nauji Diiehesš Obuoliai

dideli 2l/2 kenai 2 19*
tuz. 15c 

2 tuz. 15c
___ ________ __ _____ _ _

Califbfr'n'ik V^lcriėla Orandži&l 2Š3 dydžio 2 tuž. 27c
“KING kOLE” „ w .
VIRTAS KUMPIS

Visus Lietuvius Iš Chicagos 
ir Apielinkės Užkviečia
FRANCES IR EDVVARD 

KURAIČIAI

Vesk Tuos Sulankstytus Sparnus 
Pas:

AL’S BODY SHOP 
610 W. 32nd St. 

Tel. Victory 0308 
Aš suveldinu ir ištaisau. 

Prieinama kaina

COPR. IW9. NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

JHE GAY 9O’S; ' t\PATTERN:2229i
o. 2229 — Išsiuviliejimai Lile kur. Ant .staltiesės, abrusų

Išvyko Atostogų 
Į Seattle, Wash.

BRIDGEPORT. — Vakar 
Juozapo Ažuko žmona išVyko
atostogų • į Seattle, Wash. Kar
lu pasiėmė ir savo šunų Jr. 
Ažuką.

Seattle, Wash. yra ponios 
Ažukienės gimtinė. Tetiais ji 
turi savo tėvus ir seserį. Vei
kiausia turės smagią kelionę, 
nes yra apie 3 tūkstančių my
lių.

Pp. Ažukai užlaiko “Sena 
Kampo Taverną” prie 33rd ir 
Lituanica Avė. Beje, p. Ažu- 
kas, šį rudenį nori važiuoti į 
■Kanados miškus medžioti meš
kų. Sako, jis norėtų susirašy
ti su Kanados lietuviu-medžio • 
toju, kuris pažįsta miškus. Ga- 
Jit rašyti į “Naujienas”.

—VBA.

COOK COUNTY 
PASIŪLO

A T IMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI-

CAGA ILGAI MINtS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtas Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra višų išdirbysčių nauju
tėlių katu tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga g 
yra didžiausia finansinė ben- i 
drovė Chicagoj e, kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų Senąjį, o liku
sią dalį
GALITE ISShfokfiTl Pfck 

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien iki 
10 vai. vakaro ir visą dieną 
sekmadienį.

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite šios progos- Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street

prie Loomis

____ %_SV. į^7 *
12 unc. ken. Ž9č 
24 unc. ken. 160 

2 šV. 15c

ja. ši organizacija yra koop'e- 
ratyvi ir turi Virš 450 narių 
krautuvuihkų. Prie jos pri
klausydamas turėsi visas mo
dernas prekybos galimybes ir 
lengviau galima rungtiniauli 
prckyb os gy ve n i m e.

Ta Midwcst Stores organi-i 
zacija yra viena iš tų, kuri pa
rodė nepaprastą savo pajėgu
mą per aštuonis metus išaug
ti, į tos rūšies didžiausią or
ganizaciją. bahar ji turi nuo
savus didėlius, modernai 
įrengtus sandėlius, 'kur laiko: 
urmu Supirktas prekes. Pre
kes p'erka stambmenomis iš 
dMfttiv'ių ir įgahiinlojų, nerci- 
k alau d aili a tarpi n i n kiį p ataT- 
havi'ftilį. Toks prekybos būdas 
leidžia jai Sutaupyti stambias 
tarpininkavinlo sumas ir pi
gesnių kainui formoje perleis
ti savo įnrkėja’ms. Dabar jos 
prekyba yra liek išsivysčiusi, 
kad kasdien į jos sandėlius pa
reina po dešimts ir daugiau 
krovinių net vieno kurio da
lyko. Tatai parodo kokia stam
bi prekyba yra jos varoma.

Taigi, Midwest Groccry Co.

“ŠPaM” ®artdai daryli 
“DINTT"KiObKĖ’rBcef' Ste5X- 
Pressed UdttžiEfč Chcese ‘(Varškė)

“PaLMULIVė^’ Muilas 4 23*
“AMERICAN FAMILY” Miiilas. did. šmol. 4 už 22^

4 už. 15<t 
“!ENOŽ” Fiy Spray paintės kenas 33įt
“feftjKEfeSĖL paukščių sėklos 7 unc. pak. 9c
“feYRiyOLlgjSjE” Paukščiu Giedymtii Atstatyti pak. 9c
“SUPER SUPS” Raud, Pak._______ maž. 8c_______ 2 dideli 35c
VcLIMALENE” 2 maži 17c did. pak. 20c
“įLINCO” Bleach 2 kvt. 25c plūs būt. depozitas
^BOIVLENE” toiletams____________ 2 maži 19c
U.WILSON^.”. IDEAL šunų Maistas 
“SEMINOLE” toiletinis popierius

Napbtha Muilas did. šmol
Victor Bagdonas

LOCAL & LONG DISTANCE 
MOVING

Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų Darbas ga- 
rantvotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St 

šaukit Tel. /YARDS 3408
sv. ken. 3 ken. 25c

4 roliai 22c
$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

Flaine

Spausdinam
4We'pih!htfO

įoše^h

Btio

ir t. t.

No. 2229

Adresas_

| Miestas ir valstija

PETĖR.PEN
•_ * .*’* Ji

atsitiko su nepriklausomų 
krautuvių prekyba, bet —

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT, 
į 1739 So. Halsted S t, Chicago, Dl.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.
i

Vardas Ir pavardė ______ _____________________________ 1 Rugpiučio 13 d., 1939
i Sunset Park
i Archer Avė. ir 135th Street

IDVVEŠT) NES PIGIAU

3DST0RES
PIRK NUO

MIDWEST
450

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Joseph Gagle, 29, su

Lėkis, 23

Reikalauja
’erskirų

Lillian Barkiis
Barkus

Helen Urban
UVbon

Gavo
Perskiras

Bernice Tayldr
Taylor

Margaret MiJha'els nito Her-
bėTt Michaels

Isabeiie Go-odis nuo Elmer
Goodis

krautuvninkai, kurie fibri sa
vo reikalus tinkamėj aukštu
moj palaikyti, turėtų dėtis prie 
Midvvest organizacijos ir ben
dromis pastangomis kovoti su 

‘rinkos keblumais. (Skelb.)

Naujienų jubiliejinis
PIKNIKAS

West Pullmati’o 
Lietuvių Dėrtiesiui

Kazys 'Pocius įėjo į biznį su 
Alfons'u teatfėrunu. Naujienų 
prenumeratos atnąujin'hPo, ar 
Naujieridmfe Šėnų skolų apsimo- 
kėj'rmo Reikalu kreipkitės šiuo 
an't'HšP: 1Ž003 S. Halsted St.

(Skelb.)

PLAKATUS. BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsteci Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Ctrtiil 8500

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES 

20 Metų Sukakties 
Minėjimo ženklelius 

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI 

• 
Pelnas eina

LIETUVOS AERO KLIUBO 
NAUDAI.

Garsmkites :‘N-nose”
• LIGONINES— 

HOSPITALS
SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI už S'jJ.'SO 
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena

dieną Ligoninėje .... $ 15.00
REUMATIZMAS
Greitai Palengvinama....
VISAS LIGAS GYDOMA $ .00

Ekzaminaciją įskaitant vaistus
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chlcago 

Tel. Lawndale 5727.

FOTOGRAFAS
CONRAD
IPO^OGĖAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollyvvood 
šviesomis. Da r b a s 
garantuotas.

420 W. 63rd St.
Tek ENG. 5883-5846
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“NAUJIENŲ” JUBILIEJINIS KON£

KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI

LAIPSNIS KETVIRTAS I LAIPSNIS TRECIAS I LAIPSNIS ANTRAS
REIKIA 40,000 B ALSŲ—DOVANA $100.00 I REIKIA 21,000 BALSŲ—$50.00 DOVANA I REIKIA 10,000 B ALSŲ—$22.00 DOVANA

P. GALSKIS

2640 N. St. Louis

Avė., Chicago, III. »

J. A. SINKUS

10029 S. Princeton 
Avė., Chicago, III. 
Tel. Comm. 2073

Turi 80344 balsų

S. NARKIS 
4353 S. Talman Av. 

Chicago, III. 
Tel. Laf. 3974

Turi 55664 balsų

ONA DAVGIN
6108 S. State St., 

Chicago, III.
Tel. Englewood 6530

Turi 41867 balsų

LAIPSNIS ANTRAS
(ANTRO LAIPSNIO TĘSINYS!

AL.
AMBROZEVIČIUS

1739 S. Halsted St 

Chicago, III.

9

A. FKENZEL1S
86 Bellwood Avė. 
Toronto, Canada.

Turi 6500 balsų

ONA VILIENE
1646 N. Bell Avė., 

Chicago, III.
Turi 4908 balsų

A. F. SVVEETRA 
135 Newberry St. 
Lawrence. Mass. 
Turi 1500 balsų

J. MARTINAITIS

Route 1,

Free Soil, Mich.

Turi 500 balsų

J. ŽUKAS 
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

Turi 32073 balsų

E.
2914 W. 45th St. 

Chicago. III.
Tel. Lafayette 5647

Turi 25997 balsų Turi 21723 balsų

J. MAČIULIS
906 Prescott St-, 
Waukegan, III.

Turi 12818 balsų

M. DUNDULIENE

615 Cortland S t., 

H art. Mich.

UŽDRAVAITIS 
4031 S. Talman 
Avė., Chicago, III.

Turi 6070 balsų

2

Mrs. V. FAIZA
1250 N. Spaulding 
Avė., Chicago.Ill. 
Tel. Spauld. 9207

Turi 11800 balsų

Turi 6050 balsų

e NAUDŽIUS

2230 Alpine St., 
Grand Rapids, Mich

8

V. BUDVIDIS 
4094—9th St.
Ecorse, Mich.

Tel. Vinewood 
1—0789

Turi 10390 balsų

12

ALBIN SMALELIS

1943 N- Kostner

Avė., Chicago, III.

Turi 5750 balsų

4

ST. MOCKUS

J. NOVO- 
GRODSKAS 

386 Manitoba Av., 
Winnipeg, Man-, 

Canada.

Turi 4680 balsų Turi 4275 balsų

15

Turi 4000 balsų

N. TRUMPICKAS

773 Bisson Avė., 
Akron, Ohio

.t. ŽICKUS

3432 S. Morgan St.

Chicago, III.

16

Turi 1500 balsų

26

J. SEKYS

904 Broad St 
Hartford, Conn.

Turi 500 balsų

Turi 1450 balsų

27

J. AUKOMS
324 S. Sacramento
Blvd., Chicago, III.

Turi 1400 balsų

C. K. BRAZE 
7437—14 Avė., 
Kenosha, Wis.

Turi 9872 balsų

13

M. KULESUS

1108 Elizabeth Av.

Grand Rapids, 
Mich.

Turi 5275 balsų

1224 Harrick Avė.
Racine, Wis.

B. BARNIŠKIS 
9424 Burnside Av.

Chicago, III.
Turi 3920 balsų

17

2

A. KAZAITIS 
2122 W. 24 St. 

unicago, III. 
Turi 9608 balsų

14

Turi 5140 balsų

A. NARBUTAS

1033 W. 103 St.

Chicago, III.

MRS. K.MANKUS

4027 S. Maplewood

Avė., Chicago, III.

. JOE VVOSKI 
1633 W. Jackson 
Blvd-, Chicago, III.

tel. Haym. 5890
Turi 14125 balsų

ART. STANIONIS
3950 W. Gladys 

Avė.. Chicago, UI.

Turi 18240 balsų Turi 14462 balsų

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5,000 BALSŲ—$10.00 DOVANA

JOS- ASCILLA
1833 Evergreen 

Avė., Chicago, III.

Turi 9470 balsų

PETRONĖLE 
ŽUKAS

Chicago, III.

JOS. AUGAITIS
1608 S. 50 Avė.

Cicero, III.
Tel. Cicero 2633
Tufi 5075 balsų

Turį 12836 balsų

A. L. SKIRMONT
15723 La Throp Av. 

Harvey, III.

Turi 8950 balsų Turi 8500 balsų

NON GRADUS

SUGDINIS 
212 E. Clark St. 

W. Frankfort, III. 
Turi 1250 balsų

29

6

T. tlATULIAUS-

KIENĖ

1519 W. Lombard 
St., Baltimore, Md.

Turi 3795 balsų

18 ~

Z. GAPŠIS

4405 Valley View

Av., Baltimore,Md.

Turi 1000 balsų

30

7

Turi 3500 balsų

19

J. LIDŽIUS
3727 Deodor St. 

Indiana Harborjnd.
Turi 975 balsų

31

M. ŠEŠTOKAS

1323 N. 35th Avė., 

Melrose Park, III.
J. MAKSVITIS

Box 202 
Calumet City, III.

Turi 3075 balsų

20

M. ROVAITIENĖ

700 S. 9th St.

Herrin, III.

Turi 775 balsų

32

9

Turi 3000 balsų

21

ST. ŽUKAUSKAS

42 Keith St., 
Lee Park,

Wilkes Barre, Pa.

Turi 650 balsų

33

EDtVARD JUSAS

2131 W. 24th st. 
Chicago, III.

AL. SAVICKAS
DAUGINT 

359 Jefferson St- 
Aurora, III. 

Turi 7375 balsų

719 Lincoln Avė, 
Rockford, I1L

Turi 7050 balsų

F. BULAW

806 W. 31st St.
Chicago, III.

Turi 6572 'balsų

20

10

J. BULOTH,

527 S. 4th St., East 

St. Louis, III.

TIŠKEVIČIUS 
27 Norwood avė. 
Brooklyn. N. Y. 
Turi 3000 balsų

22

J. JURKšAITIS

308 E. Market St.

Wilkes Barre, Pa.

Turi 550 balsų

J. SHOLTEMAN
3237 W. Le Moyne 
St-, Chicago, III.

Turi 2200 balsų

24 St. John Avė. 
Norwood. Mass- 
Turi 1775 balsų

J. KRUKONIS F. RUČINSKAS

185 Silver St.
S. Boston, Mass.

Turi 500 balsų

Rodney. Oont.

CANADA

Turi 500 balsų

ŠEŠKAUSKAS 
GEO.

Box 318 
E. Millinorket, 

Maine.

Turi 300 balsų
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Naujienų Kontesto Eiga
Laipsnis ketvirtas padaugė

jo viena kontestante, nes p. O.

ir atsistojo sale S.
Narkio.

Reikia 
ketvirto 
gerai dirba, nes kiekvieną sa-

pasakyti, kad visi 
laipsnio kontestantai

Manau, kad p-ia Dovginienė 
neatsiliks nuo savo laipsnio 
draugų ir žengs aukštyn su vi
sais kartu arba dar gali kitus

Trečias laipsnis buvo pasili
kęs pusiau tuščias, bet netikė
tai P. Galskis užgriebė pusėti
ną pluoštą balsų ir persikėlė 
į trečią laipsnį.

Antrame laipsnyje Arthur 
Stanionis smarkiai pasivarė 
pirmyn ir užėmė pirmą vietą. 
Jeigu dar šią savaitę kiek sun
kiau pasidarbuos, tai persikels

Kažin kodėl musų veteranas 
>e Waskis biski aptingo, nes 

ant

K.

jau nekuris laikas stovi 
vietos.

Pirmame laipsnyje C. 
Braze prisiuntė gana daug bal
sų, bet dar į sekantį laipsnį 
nevaliojo persikelti. Bet girdė
jau, kad turi gerų prospektų, 
tad jau sekančią savaitę “šiur” 
persikels į aukštesnį laipsnį. 
Kiti visi kontestantai, tur būt, 
atostogauja, kad neprisiuntė

Draugai, nesvarbu kur 
busite, “Naujienas” galite 
rašinėti, nes jūsų teritorija

pagerėjo 
rėmėjų.

Mano pasekmės 
ačiū pagelba mano 

XXX
Gerai užsilaikąs 

lietis Rapolas Radavičius už- 
siprcniuneravo “Naujienas”,, 
kad pagelbėti man . laimėti 
Buicką, nes ir jis važinėjasi 
su gražiu Buick ir turi gražų 
namą, 3231 So. Union Ąve. 
Tuomet jo name buvo vienas 
flatas rendon, jei reikalingas 
pastebėsite—R. Radavičius yra 
geras “bosas” ...

Mike ir Bcssie Šriubas, 543 
W. 63rd St., užlaiko “stream- 
linc” taverną ir lunch rbom. 
Turi orkestrą ir salę šokiams. 
Reikia žymėti, kad tokio di
delio biznio pas lietuvius maų 
neįeito matyti.

Drg. M. Šriubas praleido 
atostogas March ir April, Hot 
Springs, Ark., o jo žmona Bes-< 
šie dabar atostogauja Cartcr, 
’Wis., pas brolį Antaną Bago- 
čių.

Apsivedė Margaret 
Maskoliunaitė

JUS 
UŽ- 
ne- 

aprubežiuota, o lietuvių visur
gyvena. —T. Rypkevičia, 

Kontesto vedėjas.

Ačiū Mr. Anton Kunevicįi. 
Tur būt aš nepažįstu ir gal ne
su matęs, bet A. Kunevičius, 
2121 Comanche, iš Clinton, 
Iowa prisiuntė man “money 
order” už metinę prenumera
tą ir laišką. Palinkėjo man lai
mėti pirmą dovaną.

Ištikro, per laišką gauti pre
numeratą, man yra dovana, 
nes taip toli, negalima man 
pasiekti užprenumeruoti, bet 
jei daug tokių dovanų sulauk
siu, tai aišku, Buicką laimėsiu 
ir galėsiu pas toli gyvenančius 
mano rėmėjus nuvažioti ir su
sipažinti.

Pabaigoj Jubiliejinio Kon- 
testo “Naujienos” surengs di
delį Koncertą, kuriame bus 
duodami laimėjimai skaityto
jams. Tikictas prie “resytės” 
gali laimėti vertingą dovaną.

XXX
STATOSI DIDELĮ NAMĄ 
MARQUETTE PARKE

Stella ir Jonas Cirul gyvena 
savo puošniame name 1058 
W. 57 th St. Jonas Girul užima 
svarbia vietą B & O R. R. Jo 
žmona ką tik praleido vieną 
savaitę atostogomis Colorado 
kalnuose. Ji ten lankosi kas 
metais.

Jtilia Lankauskas, 6422 So,. 
Maplevvood Avė., gyvena gra
žiame nuosavame name. Jos 
mylimas vyras mirė June 15 
d., 1938. Ji norėtų parenduoti 
vieną gražų kambarį vyrui ar 
merginai.

- STEPONAS NARKIS 
4353 S. Talman Avė.

Tol. Laf. 3974

Atvykom Į Aurorą!

John A. Sinkaus 
Pasekmės

Birželio pabaigoje mažiau 
turėjau pasisekimo jubilieji
niame konteste ir praeitą sa
vaitę kontesto vedėjas nepri
dėjo man balsų kopėčiose. Tur 
būt, pavėlinau priduoti pre
numeratas su pinigais. Keletas 
mano rėmėjų priminė, kad aš 
perilgai stovįs ketvirtame laip
snyje ir S. Narkis jau man

Tikiuosi, kad mano rėmėjai 
nebus apvilti, nes praeitą sa
vaitę mano pasekmės buvo 
tikrai geros ir aš tikiuosi, kad 
kontesto vedėjas pažymės ma

skaitline, o gal 
laipsnį perkels?

Antra ir paskutinė savaitė
NAUJA FILMĄ

Tikrai gera filmą. Istorija apie 
žmogų ir epochą.

“LENIN 1918 METAIS”
Su balerina iš Maskvos teatro 
baletu. 25c iki 1 vai. po pietų.

Apart sub. ir nedėlios
SONOTONE, 66 E. Van Buren

Tarpe Michigan ir VVabash
Šaltas oras

11 F) R A Gė,ės Mylintiems hk/Į Vestuvėms, Ban- W 11 Ufl kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

I
i ir Siunčiam Gėlesi ni/ciif Teiegramu <LUVlIMO Visą’PasauUo

KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street 
TeL YARDS 7308

Pranas Vaičkus, per daug 
metų laikė bučernę savam na
me, 634 W. 35th St.

davė Daraškai ir ilsėjosi Hot 
Springs, Ark., o šią vasarą 
buvo manęs atlankyti Lietuvą, 
bet įvykus 
ziams”, P.
Chicagoje ir dabar namų sta
tymo kontraktorius John Pa- 
kel jam pradėjo statyti dide
lį bizniavą namą prie 71st St. 
ir Rockwell.

Europoje “kri-
Vaičkus aprimo

bizniai ir kambariai...

Jonas Jonaitis.
Emerald Avė., 
bridgc|M)rtictis ir

So.

“Naujienų” 
pritarėjas, turi savo namą ir 
pastovų darbą. Jis visuomet 
paremia mane kontestuose ...

Visiems dėkingas,
J. A .Sinkus

Stepono Narkio 
Rėmėjai

Mike ir Stefanija Norkus. 
4034 Mongomery S t., užsirašė1 
“N-nas” metams ir palinkėjo^ 
man geros kloties. Mike dirba 
Grane Co. jau 29-ni metai.

» »
Vincas ir Kristina Barus, 

2614 W. 47th St., gražiai gyve
na savo name. Vincas yra el- 
ektrikos inžinierius ir turi ge
rą darbą. Jie yra gero budo 
žemaičiai-akmeniškiai.

» » »
Juozas ir Paulina Brukniai, 

6001 So. Carpenter St., užlai
ko taverną ir jų biznis maty
li, gerai eina. P-jiai Brukniai

8 » » f 
Juo ir Sofija Malkus, 6000 
Carpenter St., užlaiko ali- 
ir gerai verčiasi. Drg. J.>nę

Malkus sakose nepraleidžia nei 
vieno “N-nų” numerio neper
skaitęs. Ycs, jis yra 100% nau- 
jienietis.

NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA ,

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURHITURE HOUSE, Ine.
HOME OF FINE FURNITURE" SINCE 1904

’ 1748-50 West 47th SL Phone Yards 5069

Gražus Lietuvių Ku 
fortas North Park

kad

L.
fc p

Mrs. Paul Fischėr, buvusi p-lė 
Margaret Maskeliūnas

CLASSIFIED ADS
PERSONAL 

Asmenų Ieško
HELP VVANTED—MALĖ 

Darbininkų Reikia
PAIEŠKAU Mrs. Julijos Murei-i 

kos. Pirmiaus gyveno 4242 Maple- 
wood avė. Ji pati ar kas žinote, 
malonėkite pranešti. Turiu svarbų 
reikalą. Stella Tūbelis, 8616 Vin- 
cennes avė.

Reikalingas atsakantis darbinin
kas. Turi turėti biskį patyrimo prie 
darymo sandvičių ir suprasti vo
gus. Gyvenimas vietoje. P. D. 
Poultry Farm... 5519 S. Harlem avė. 
Portsmouth 9020.

Pirmadienį po piet suskam
bėjo tclcponas. Alio ... kas čia 
•kalbą? Alex Pocius iš Auro- 
r a, III.... Klausau . .. P-nia 
Dovgin, prašau liepos 4tą at
vykt pas mane į Aurorą, nes 
aš noriu prenum.er.uot “Nau
jienas”. Gerai, sutinku paten
kinti.

BRIDGEPORT.—Pereitą tre-t 
čiadienį, liepos 12 d., įžengė į 
“stoną moterystės” p-lė Marga
ret Maskoliunaitė, vyresnioji 
duktė Jokūbo Maskoliūno, pla
čiai žinomo Bridgeporto biznie- 
rio. Margaret apsivedė su Dr. 
Paul Fischer’iu, iš Danbury, 
Conn.

Tenais jos Vyras turi den- 
tisterijos praktiką ir tenais jie
du apsigyvens pastoviai.

Vestuvių puota buvo labai 
kukli ir tiktai keletas svečių 
dalyvavo. Puota įvyko Palmer 
House viešbuty j, kur dalyvavo 
tėvai, jaunosios sesuo Evelyn, 
jaunasis ir jo brolis ir dėde 
Adomas Maskoliūnas. Teko nu
girsti, kad tėvai ir kartu dėdė 
Adomas jaunuosius apdovanojo 
stambia pinigine dovana.

Nors Maskoliūnai neteko
vo užaugintos dūktos, bet jie 
kartu ir džiaugiasi gavę gera 
žentą.

Laimingos kloties jaunaved
žiams. 1 —VBA.

Antradienio rytą aš ir talkos 
atstovybė išvykome, ir už po
ros valandų pribuvome pas 
p-nus Pocius, 1008 Sard Avė., 
Aurora, III. Jie mus širdingai 
pasitikę paprašė į butą ir ten 
bekalbant apie įvairias gyve
nimo problemas, p-a Sofija 
Pocius pakvietė mus pietauti 
ir susėdę apie didelį, pošniai 
paruoštą stalą, valgėme kara
liškai gamintas paukštienos 
pietus. Pasistiprinus skaniu 
maistu, gardžiais gėrimais, sal
džiais sąskoniais, Alex Pocius 
paklojo dešimkę ir šypsodama
sis sako: “Bene jau laikas pra
turtinti jūsų talką, prašau pre
numeruoti “Naujienas” 'man ir 
mano širdingai kaimynei Mar
tai Mamonas.” Labai ačiū, kač 
tokių talkininkų daugiau ir

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

FURN1SHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

sa-

Ponai Pociai yra seni Auro
ros gyventojai, mandagus ir ge
rai pasiturinti biznieriai ir 
veiklus visuomeniečiai. Jie 
per daug metų buvo tavern 
saviii)inkais, 61 įRiver St. Nors 
ir dabar tavern biznio savastis 
tebėra jų, bet į pusininkus da
bar yra prisidėjęs jų žentas 
Bud Kisser, kuris taip pat yra 
malonus žmogus ir gerai san
tykiauja su savo uošviais. Ste
bėtina yra ir tas, kad jų žen
tas yra gerokai prasimokinęs 
lietuvių kalbos ir ją labai ver
tina.

P-nams Pociams už manda
gų sutikimą ir vaišingumą aš 
ir mano talka širdingai dėko
jam. —ONA DOVGIN

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

T

Sugrįžo Į Tavernos 
Biznį ■

18-TA APYLINKĖ. — Prieš 
vienerius metus, biznieriai A. 
ir V. Cukrai buvo tavernos biz
nį pardavę 
Vėl sugrįžo 
tą adresu, 
Road.

kitam, bet dabar 
j savo buvusį vie- 
732 West Cermak

Cukrai yra simpa-Biznieriai 
tingi žmonės, turi gražiai iš
auklėtą vienturtę dukterį Al
doną, kurios vestuvės su cice- 
risčių Antanu Miliausku įvyks 
liepos 30 d. Kaimynas.

graži 
vieš- 
med-

Tai Taip Prasidėjo 
Jų Vedybinio

Linksmos Ir Gražios Lietuvių 
Vestuvės

PAIEŠKAU darbo. Esu patyręs 
gerai prie budavojimo naujų namų 
ir perdirbimo ir taisymo senų. Kas 
turite tokius darbus, pamatykite 
pirmiausia mane. Tel. Lafayette 
0982. F. Skrabutenas.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA MERGINA ar mo
teris namų darbui.

6637 So. Ashland Avė.

REIKALINGA beauty operatorė 
pilnam ar dalinam laikui. Turi bū
ti lietuvė. 3320 S. Halsted St.

REIKALINGA veiterka, patyrusi. 
Trumpos valandos. 3856 S. Union 
avė.

PASIRENDUOJA kambarys Mar- 
ąuette Parke vedusiems ar nevedu- 
siems. Gali gamintis ir valgį. 7026 
S. Artesian avė., 2 aukštas.

FOR KENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI KRAUTUVĖ ir keturi 
kambariai. Kampas—tinka bet ko
kiam bizniui. 5201 S. Ashland Avė. 
Del informacijų kreiptis 1153 W. 
47th Street.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

IŠSIRENDUOJA tavernas su vi
sais įtaisymais, arba parduosiu pi
giai namą; 2 bizniai ir 4 flatai.

3322 So. Morgan St.

Prie Paw Paw Lake, 
Coloma, Mieli.

Kur važiuot atostogų, 
išvengus Chicagos karščių? Vi
sai nuoširdžiai galima reko- 
menduot pp. Jono ir Frances 
Sinkų resortą Paw Paw Lake. 
Manadžerium to resorto yra 
jaunas ir vikrus Gediminas Zu- 

jds, (teisėjo Jono Zurio jau
niausias brolis).

North Park Hotel Resort 
turi gražų vasarnamį iš 32 
kambarių, patogiai ir švariai 
įrengtų, taipgi kelias atskiras 
“cottages”, kurios ruimingos ir 
pilnai įrengtos didesnėms gru
pėms ar šeimoms apsigyventi. 
Valgis labai geras, produktai 
visi šviežus, farmeriški, o po
nia Sinkus su savo padėjėjoms 
skaniai j uos prirengia.

Apylinkė yra įstabiai 
— ežerai, miškai, o patį 
būtį apsupia šimtmečiai
žiai, kurių didelės šakos ap
dengia apylinkę, taip kad ne
žiūrint kaip kur bus karšta — 
North Park Hotel Resort 'vis 
vėsu ir oras gaivinantis ir šva
rus. Šis resortas perėjo į lie
tuvių rankas tik nuo pereitų 
metų, bet jį jau naujieji sa
vininkai puikiai atremontavo ir 
pagerino. Visokiems sportams 
čia yra vietos: golf, shuffle 
board (naujai įrengta), arkliai 
jodinėjimui, maudynės ar Mi
chigan ežere, čia pat po 
langais gražusis Paw Paw eže
ras, tennis, motor laivukai, šo
kių svetainės netoli, kabaretai, 
puikios vietos pasivaikščioji
mui, o ramybė ir poilsis, tiems 
kurie mėgsta ramias atostogas. 
O kas ypač malonu, tai man
dagus lietuviškas nuoširdumas 
ir draugiškas atsinešimas į va
sarotojus. Man ten atostogau
jant, viena lietuvių jauna po
ra iš Cicero, III. išsireiškė taip: 
“Daug rezortų esame lankę, 
bet niekur nebuvo taip malo
nu ir jauku kaip pas pp. Sin
kus šiame rezorte”.

Tikrai lietuviškai apsivedė 
Mįary Mar.linįutė, 4621 South 
Fairfield ave.nue, ir Stanley 
Janis, 4236 South Talman aye., 
pereitą šeštadienį, liepos 8 klie
ną. Po šliubo, kuris įvyko St. 
Agnės bažnyčioj, antrą valan
dą po pietų, abudu sėdo į savo 
Cadillac automobilį, bet buvo 
iš jo ištraukti ir pasodinti į 
vežimą, kuris buvo labai pui
kiai išpuoštas. Ne arkliai trau
kė šį vežimą, bet du asilai, 
kas tai juokais parūpino ir jie 
buvo pakinkyti ir vežė jauna
vedžius per visą Brighton Park 
koloniją. Taip jų vedybinis ke
lias prasidėjo.

Vestuvių puota įvyko jauna
vedžio tėvų namuose, kur virš 
150 draugų dalyvavo ir šoko 
prie Antano Janis’ muzikos li
gi išaušo. Visi svečiai buvo vai
šinami alum ir stipresniais gė
rimais ir labai skania vakarie- 
ne.

Vestuvėse jaunavedžio se
suo, Billie Janis, buvo “Maid 
of Honor”, o Antanas Marti
nas, Martiniutės brolis, “ge
riausias vyras”. Kiti pajauniai 
buvo Jonas Petraitis, Henrieta 
Gudaitis, Juozapas Riczkus ir 
Tekia Taylor.

Jaunieji susipažino virš pen
ki metai atgal. Panelė Marė 
yra baigusi Kelly aukštesnę 
mokyklą, kurią ir Stasys lan
kė. Mandagus ir nepaprastai 
draugiški, sudaro labai 
Porą.

Jaunavedžiai dabar 
“medaus mėnesį” Cedai*
Indianoj, ir kai sugrįš, apsi
gyvens adresu 4033 S. Talman 
avenue. Pasekmingo ir links
mo vedybinio gyvenimo jiems 
linki — Uždravaitis.

Vasarotojų skaičius jau dvigu
bai padidėjo šįmet.

Ne vien lietuviai jaučiasi ge
rai ten atostogaudami, bet jau 
rezorte apsistoja ir žymių ame
rikonų. Mums leidžiant ten 
“week-endą” teko sutikti ma- 
nadžerių Irving S. Berlin 
Printing Co., p. Andrew Mar
tin, taipgi p. Young, manadže- 
rių didelės importo kompani
jos.-
North Park Hotel Resortas su

silaukė svečių net iš Kauno.
Neseniai viešėjo ten majoras 

žibavičius su žmona Irena Juo
zai tyte-žibavičiene ir sunumi 
Liuduku, visi iš Kauno, atvy
kę atlankyti savo giminių Dr. 
ir ponios Juozaičių, bet tūlą 
laiką visa giminė praleido pp. 
Sinkų resorte ir labai buvo pa
tenkinti.

Iš Chicagos važiuot į Paw, 
Paw resortą reikia važiuot ke
liu No. 12 iki Coloma, Mich. 
Privažiavus Coloma pasisukti į 
kairę prie traffic light už 3

pat;
ran-
gra-

mylių privažiuosit prie 
North Park Hotel, kurs 
dasi ant kalnelio priešais 
žujį Paw Paw ežerą.

Dabar atostogų laikas, 
ton sukus galvas kur jas 
leisti, patariame aukščiau 
rašytą vietą, nes jau antri

ir atsi- 
Tad su- 
nepavy- 
— jau-

vie- 
pra- 
ap- 

me-

gražią

leidžia 
Lake,

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

tai ten atostogaujame 
gerėti jaja negalime, 
radę “good place” — 
dime jo nei kitiems
niems ar nebe taip jauniems” 
— kas nori linksmas, gyvas, 
sportiškas atostogas — ras jas 
ten. O kas nori poilsio, tyro 
oro, gero valgio ir įstabiai gra
žių reginių — ras juos taip
gi, kartu su inteligentiška lie
tuviška draugija—North Park 
Hotel Resorte — kur ir kaina 
visai prieinama visiems.

— Vasarotojas.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SAJL.E 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARDAVIMUI rakandai: parlor, 

dining ir 'bedroom setai. Matykite 
nuo 2 iki 6 v. v. 7036 S. Artesian 
avė., antras aukštas.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA Bučernė su na
mu. 2519 W. 43rd St.

PARDAVIMUI tavernas su vi
sais įrengimais, barais, registras, 
stakas ir, viskas kas reikalinga. 
Kaina $450.00. 5339 S. Halsted St.

SUSIRINKIMAI
Dr-jos Lietuvos Ūkininko pusme

tinis susirinkimas sekmadienį, lie
pos 16 d., 1 vai. po pietų, įvyks 
paprastoj vietoj. Bus svarbių- rei
kalų svarstyti. Atsilikusius su mo
kesčiais prašome užsimokėti.

J. žurkauskas, pirm.
12 wardo Amerikos Lietuvių Pi

liečių Politiško ir Pašalpinio Kliu
do mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, birželio 16 d. 1 vai. 
po pietų, Hollywood svet., 2417 W. 
43 St. Nariai privalo skaitlingai su
sirinkti, taipgi pasirūpinti užsiliku
sius mokesčius apsimokėti.

Paul J. Petraitis, rast.

BATŲ TAISYMO ŠAPA pardavi
mui ar rendai., 25 metai įsteigta. 
Savininkas serga. Kreiptis 1639 N. 
California Avė.

REAL ESTATE FOR SALE
N^

PARDAVIMUI krautuvė ir 5 
kambarių flatas viršuj — arba mai
nyti į bungalow. Priežastis — mir
tis. Kreiptis Alesauskas, 7126 So. 
Rockvvell St.

i PARENGIMAI
Cicero Lietuvių Kareivių Drau

gijos piknikas įvyks šeštadienį, lie
pos 15 d., Liberty darže. Visi lietu
viai atsilankykite. Autobusai va
žiuos nuo Liuosybės svetainės.

VASAROS SPECIALAI
Aukštos rūšies 2 flatų plytinis 

5545 S. Throop st. Kampinis na
mas 6 ir 7 kambarių, karštu van
deniu šildomas. Rendos $80.00 mė
nesy. Morgičiaus išmokėjimai tik
tai $36.00 mėnesy su nuošimčiais. 
Mažas įmokėjimas.

STANLEY REALTY CO., 
179 W. Washington St.

Randolph 7055

PARDAVIMUI 2 flataL 6 ir 6 
kdhibarių ^plytinis, bungalovv sto
gas, karštu vandeniu šildomas, 
ąžuolo trimai, 14 metų senumo 
$8500.00.

Roselandiečiai, 
Burnsaidiečiai, 
Atyda!

Bukite SLA 63 Kuopos 
Išvažiavime!

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

80 AKRŲ už $800.00, 18 akrų pui
kios cibulių žemės. Geri budinkai. 
Mažiau negu mylia nuo federalio 
vieškelio ir kitų. Hanson Osborn 
Real Estate, Hart, Michigan.

pa 
mą

BURNSIDE. — SLA. 63 kuo- 
laikė pusmetinį susirinkįi- 
6 d. liepos. Narių atsilan- 

vidutiniškai, nors buvo la- 
karštas vakaras.

BUILDING SERVICE & SUPPL1ES 
Namų Patarnavimas ir Reikmenys

bai
Org. A. Laurutanas perskaitė 

aplikaciją naujo nario, J. Wer- 
ninsko, kuris liko priimtas. 
Pirm. P. Kučinskas išdalino 19 
polisių naujiems nariams, ku
rie prisirašė laike pažangos 
vajaus.

Pikniko rengimo komisija 
išdavė raportą, kad viskas ei
na gerai ir piknikas įvyks 16 
d. liepos, J. Spaičio darže, Ar
cher Road, priešais O’Henry 
parką, Willow Springs, III.

Taigi, gerbiamieji, 63 kuo
pos komisija kviečia visus na
rius ir svečius atvažiuoti į pik
niką, kur smagiai laiką pralei
site ir galėsite laimėt prizų, 
jeigu turėsit tikietą serijų, ku
rių yra daug išplatinta.

Kuopa turi paėmus didel 
troką, kuris išvažiuos iš Burn- 
sides, nuo Tulley parko, 90th 

avė., kaip 
Roselande 
10530 
ryto, 
visus,

APLAMA statyba, taisymas, pein- 
tavimas ir dekoravimas. Dykai ap
skaičiavimas. Walter Watkins, 5751 
S. Ashland Avė. Hemlock 7351 ar 
Republic 1180.

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

PASKOLAI PINIGAI
Privatus* asmuo turi pinigų inves

tuoti į mažą pirmą morgičių. Ap
sauga turi būti pirmos rūšies ir 
skolininkas turi būti tikrai atsa
kantis. Kreiptis

Box 1018
1739 S. Halsted Street

PASKOLAI PINIGAI. Privatus 
asmuo turi pinigų investuoti į pir
mą morgičių $500 ir aukščiau, — 
pagal vertę namo. 5 nuošimtis. 
Kreipkitės Metropolitan State Bank, 
2201 Cermak Road, Chicago, III.

Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t. t.

St. Lawrencc

In-
Nu- 
ku-

St. ir 
10:30 vai. ryto, o 
nuo A. Laurutano, 
diana avė., 11 vai. 
veš ir parveš veltui
rie neturi savo mašinų.

Gerbiamieji 63 kuopos 
riai, kurie buvote paėmę 
tinimui serijas ir dar nesugrą-
žinot, malonėkite juos priduo
ti. prieš pikniką arba piknike.

A. Laurutanas.

na- 
pla-

Naujienų Jubiliejinis 
PIKNIKAS

Rugpjūčio 13 d., 1939

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerj, bet garsinki- 
lės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arba at
vėpdami:

CANaI 8500
"NAUJIENOS" 

1739 S. HALSTED STREET 
Cbicago, III.



NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadien., liepos 14, 1939

CH1CAGOS TEISMAS PANAIKINO “PIENO 
MONOPOLIO” BYLAS

Valdžia Apeliuos Į
V ....

Federalis teisėjas Charles E. 
Wood\vafrd vakar po pietų pa
naikino pieno monopolio bylas, 
kurias federalė valdžia iškėlė 
visoms stambesnėms Chicagos 
pieninėms, pieno išvežiotųjų li
nijai, Chicagos sveikatos depar
tamento viršininkui II. E. Bun- 
desen’ui ir prokuratūros polici
jos viršininkui, kap*, Daniel Gil
bertui.

Pieninės ir pieninių operuoto- 
jai, taipgi kiti asmenys buvo 
kaltinami sudarymu arba gelbė
jimu sudaryti “pieno monopo
lio“ Chicagoj, kainų kontrolia
vimu, varymu mažų, nepriklau
somų pieninių iš biznio ir, ben
drai, varžymu pieno prekybos. 
Chicagoj ir apylinkėje.

Tarp pieninių, kurios buvo 
patrauktos atsakomybėn buvo, 
Borden Company, Borden-Wie- 
land Ine., Capitol Dairy Com
pany, Hunding Dairy Compa
ny, Sidney \Vanzer and Sons, 
\Vestern-l’nited Dairy Compa
ny, United Dairy Company ir

Nušovė 
Žmogų

Jam Drožė Per Veidą
John Migliaccio, 60 metų ita

las bedarbis, nuo 3139 W. Ar- 
thinglon street, stovėjo Garfield 
Parke. Po-jo kojomis buvo po
piergalis. Popiergalių rinkėjas 
Gus Olson, 5912 S. Justine st., 
priėjęs prie Migliaccio piktai pa
reikalavo, kad jisai pasitrauktų. 
Kilo ginčas, ir Olsonas drožė 
italui per veidą.

Vakar rytą Migliaccio atėjo į 
parką apsiginklavęs su revolve
riu, ir užtikęs Olsoną parko la- 
valorijoj, jį nušovė. Po to nu
ėjo policijos nuovadon ir pasi
davė.

JUOKAI
NENUSTEBO

Ar direktorius nustebo, kai 
tu jam pasakei, kad pasitrau
ki iš tarnybos?

— Ne, nenustebo: jis tai ži
nojo pirmiau, negu aš.

Iš KUR MOKSLININKAI 
SEMIA IŠMINTĮ

— Kaip astronomai gali su
žinoti, kada bus saulės, o ka
da mėnulio užtemimas?

— Manai, kad jie laikraščių 
neskaito.

PAŽANGUS VAIKAS
— Ar jau tavo sūnelis iš

moko kalbėti?
— Jau seniai išmoko. Dabar 

mes jį mokiname tylėti.

Aukščiausi Teismą
Western Dairy Company, taip
gi ūkio bendrovės, Associated 
Milk Dealers ir Pure Milk As- 
sociation.

Specialis federalės valdžios 
prokuroras, Leo F. Tierney, ku
ris vedė bylą prieš kalbamą pie
no monopolį, vakar pareiškė, 
kad jis tuojau apeliuos į aukš- 
čiausį Jungtinių Valstijų teis
mą.

Teisėjas Woodward kaltini
mų prieš apkaltintuosius nepa
naikino. Netiesioginiai jis pri
pažino, kad jie yra pamatuoti, 
bet pareiškė, kad ne teisino rei
kalas tuos kaltinimus nagrinė
ti. Prokuratūra įrodinėjo, kad 
kaltinamieji nusižengė Jungti
nių Valstijų monopolio įstaty
mams, bet, teisėjas Woodward 
pareiškė, šio monopolio klausi
mas yra ne teisino, bet ūkio se
kretoriaus Henry Wallace ju
risdikcijoj, nes ūkio departa
mentas turi pilną teisę pieno 
pramonę reguliuoti ir nusižen
gimus įstatymams prašalinti.

Nusižudė 
Darbininkas

Iš Northvvestern Ycast Com
pany dirbtuvės septinto aukšto 
lango iššoko ir užsimušė 25 
metų darbininkas Bertil Larson, 
nuo 3619 Lakewood avenue. 
Dirbtuvė randasi adresu 1750 
North Ashland avenue.

Lietuvoj Vieši 
Lijoną Argustas 
Ir Jos Duktė

Lanko Žemaitiją

Neseniai per “Naujienų“ lai
vakorčių agentūrą Lietuvon iš
važiavo Lijoną Argustas su 
dukrele. Ji išvažiavo į Mažei
kius, bet žada aplankyti ir ki
tas svarbesnes Lietuvos vietas, 
ypatingai Žemaitiją. Ji bus ir 
pačioj žemaičių širdyje, Kvė
darnoje. P-s Argustienės 'vyras 
paėjo iš tos parapijos, iš gar
siosios Jaunių šeimynos.

Iš tos šeimynos kilo du gar
sus vyrai, kunigas Jaunius, 
profesorius, ir daktaras Jau
nius, į kurių šeimyną pateko 
ir p. Argustienė.

Aplankiusi Lietuvą, p. Ar
gustas žada parašyti visus savo 
įspūdžius. Linkiu jai laimingai 
viešėti Lietuvoj.

B. Giirskienė.

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

Matas Lubinas 
Badaus, Bet Jis — 
Nepasiduos

Dalyvauja WPA streike
Vakarykščiam numery dien

raštis “Daily Times“ pašven
tė gana daug vietos aprašy
mui lietuvio Mato Lubino šei
mynos. Lubinas, kuris gyvena 
adresu 841 West Arthington 
street, yra siuvamų mašinų 
mechanikas, kuris iki šiol dir
bo prie WPA siuvimo projek
tų. Jisai, kaip ir kiti amatinin
kai, išėjo streikuoti prieš WPA 
valandų prailginimą.

Lubinas vienu laiku lankė 
Kauno universitetą, ir Ameri
koj gyvena nuo 1929 metų, čia 
atvykęs laimės ieškoti. Jo 22 
metų žmona Tilla lanko 
Wright Junior kolegiją, duktė 
Nola dienos metu gyvena liuli 
House vaikų lopšelyj, nes die
nos metu motina mokinasi, tė
vas dirba.

Lubinas pareiškė “Times“ 
reporteriui, kad dirbdamas 
prie WPA jis mažai ką teuž
dirbdavo ir jo šeimyna beveik 
pusbadžiai!davo. Valandas pra
ilginus ir algas sumažinus bus 
dar sunkiau, tad jis streikuos, 
nors reikės ir tikrai badauti.

Jau Viskas Yra 
Priruošta, Kulkos 
Kanuolės - - -
Liepos 23 Socialistai ir “Dar
biečiai“ Puls Bučo Tvirtovę
Kas bus liepos 23 dieną? 

Bus “baisus“ sujudimas, nes 
socialistai ir “darbiečiai“ — 
pasiryžo užkariauti Antano 
Bučo tvirtovę. Tai nėra joks 
šposas, o tikra teisybė. Kurie 
nesate matę A. Bučo tvirto
ves, tai būtinai turite atva
žiuoti , sekmadienį, liepos 28 
dieną, ir persitikrinti, o labiau
sia kaip socialistai ir darbie
čiai bombarduos tą tvirtovę.

Jau 'viskas yra prirengta, 
visa amunicija, bombos, kanuo
lės šoviniai viskas sutvarkyta, 
tiktai laukiame paliepimo. O 
tai įvyks liepos 23 dieną.

Bet ponas Bučas taipgi stro
piai rengiasi gintis. Kiek teko 
patirti, tai jau užsakė kelias 
bačkas dinamito, ir žada socia
listus ir darbiečius'gerai pavai
šinti, o tvirtove nė kiek nėra 
“slabnesnė“ už Port Artūro 
tvirtovę. Taigi, socialistai ir 
darbiečiai turės gerai padirb
ti, pakol laimės, o paskui su 
didžiausiu triumfu vaišins vieš
nias ir svečius, kurie tik atsi
lankys.

Bučo tvirtovė randasi šalę 
buvusios Dambrausko farmos. 
Privažiavimas labai geras, ke
lias cementinis, dulkių nėra.

A. K. Sargas.

Nukrito Tempera
tūra, Nukrito * 
Ir Vincas

Užvakar vakare buvo labai 
karšta Vinco Marchak’ę namuo
se, 1919 West Potomac avenue, 
buvo net 90 laipsnių.

Vincas negalėjo užmigti. Pa- 
sivartęs lovoj, pasiėmė patali
nę ir užlipo ant stogo. Ten bu
vo daug vėsiau.

Auštant pasidarė visai vėsu, 
palyginus su 90 laipsnių. Tem
peratūra nukrito iki 75 — ir 
kartu su temperatūra Vincas 
nukrito nuo stogo. Lengvai su
sižeidė.

Chicagiečiai Mėgsta 
Bylinėtis f 
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Chicagiečiai mėgsta bylinė
tis. Miesto teismas skelbia, kad 
per pirmus šešis šių metų mė
nesius vien tame teisme chica
giečiai užvedė 150,000 bylų. 
Ta skaitline neapima bylų už
vestų apskričio ir federaliame 
teismuose.
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JUBILIEJINIS NAUJIENŲ

su dovanomis

Sektu. Rugpjūčio 13 d. 1939
SUNSET BARK

Archer Avenue ir 135 Street■v

ĮŽANGOS TIKIETAI VELTUI![K*
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Kazimieras Markus 
Mirė Gavęs 
Pilietybės Popieras
Kūnas išvežtas į Springfield, 

Ohio
18 APYLINKĖ. — Liepos 10 

d. staiga mirė Kazimieras 
Markus-Marcinkaitis, kilęs iš 
Mariampolės. Labai keistas 
supuolimas, kad velionis tą 
pačią dieną buvo gavęs Jung
tinių Valstijų pilietybės popie
ras. Mirė staigia mirtimi, nes 
gavo kraujo paplūdimą sme
genyse. /

Paliko lindinčius savo žmo
ną Teresą, seserį Magdaleną 
ir švogerį Samauskus iš 
Springfield, Ohio, kur velio
nio kūnas buvo išvežtas laido
tuvėms. Kartu išvyko ir velio
nio žmona Tercsa. Lietuvoje 
velionis Kazimieras paliko dar 
gyvą mamytę, brolį Joną ir 
seserį Marijoną. Laidotuvėms 
patarnavo direktorius Butkus.

Koplyčioje gedulo kalbą pa
sakė V. B. Ambrose. Iš koply
čios velionio kūnas buvo nu
vežtas į stotį ir palydėtas į 
Springfield, Ohio, kur bus pa-

VAKAR CHICAGOJĘ
• Jaunuolis Peter Ygnasak, 
nuo 2612 S. WaIIace buvo areš
tuotas. Jis ne greitai važiavo, 
ir ne trafiko įstatymams nusi
žengė, bet jo motcrciklis, ku
riuo važiavo.. Ashland. gatve 
prie 22-tros, perdidelį bildesį 
kėlė.
• Birželio 21 d., 30 metų Mrs. 
Rose Cresta pavirto savo na
muose, 65 W. Delaware, ir 
skaudžiai susižeidė galvą. Va
kar ji pasimirė.
• Proto ligų ligoninėje vakar 
buvo uždaryta jauna moteriš
kė, Millie Thomas, iš San Fran- 
cisco, CaL, gyvenusi Canter- 
bury House viešbutyj, 61 E. 
Cedar street. Užsirakinusi kam
baryj ji bandė nusimarinti ba
du. Priežastis buvusi nelaimin
ga meilė.
• Miesto valdyba vakar pa
skelbė, kad Chicagos airportas 
bus daugiau negu dvigubai pa
didintas prieš 1940 metų pa
baigą. Miestas daro žygių įves
ti transatlantinį lėktuvų susi- 

,laidotas sesutes loto.
Kaimynas. 

siekimą tarp Chicagos ir Eu
ropos.
• Daug kas sako, kad pavo
jinga šaltą vandenį gerti kai 
užeina karščiai. Bet American 
Medical Association* Journal, 
oficialis daktarų žurnalas Ame
rikoj, sako, kad tam nėra jo
kių įrodymų. Tad — šaltą van
denį galima drąsiai gerti.

AUTOMOBILIU 
NELAIMES
• Prie lOOth ir Ewing avenue 
automobilis užmušė 15 melų 
berniuką, Paul Lubovich, nuo 
9618 Baltimore avenue. Jo 21 
metų draugas Ralph Gundich, 
3016 Easl 96th street, buvo sun
kiai sužeistas. Automobilio vai
ruotoja, Mrs. Marietla Boswell, 
2201 E. 70th street, buvo areš
tuota.
O William Schelter, 60 metų 
chicagietis nuo 5023 N. Troy 
street, buvo suvažinėtas t rok o 
prie Foster ir Lincoln galvių. 
Schelter mirė vietoj.

a • t m iNŲ Telepuv
PONTIAC, Mich. — Vaizdas prie General Motors dirbtuvės, Pontiace, kur 

įvyko susikirtimas tarp streiklaužių ir streikierių.
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