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Įgaliojo Paskelbti Stokpnh Darbininku Streiką■A

ir

DARBININKŲ REIKALAVIMUS UŽGYRE 
JOHN LEWIS IR VYSKUPAS SHEIL

Chicagos miesto taryba mėgina darbinin
kus ir samdytojus sutaikinti

CHICAGO, III., liepos 17. — 
Packinghouse Workers Organ- 
izing Committee '(skerdyklų 
darbininkams organizuoti ko
mitetas) reikalauja, kad ketu
rios didžiosios skerdyklų kom
panijos Amerikoj — Armour, 
Swift, Wilson ir Cudahy — pa
sirašytų su darbininkų unija 
sutartį, nustatančią algas ir ki
tokias darbo sąlygas skerdyk
lose visoje šaly, šitos keturios 
kompanijos yra vadinamos 
“The Big Four”, nes jos vie
nos parūpina du trečdaliu vi
sos procesuojamos šaly mėsos.

Sekmadienį kriaučių amalga- 
meitų patalpose, Chicagoj, 
skerdyklų darbininkų organiza
cijos atstovai laikė konvenci
ją. Konvencija įgaliavo orga
nizacijos viršininkus paskelbti 
streiką prieš Armour ir kitas 
tris kompanijas, jeigu jos at
sisakys sutartį su darbininkais 
padaryti artimoj ateity.

Jeigu sutarties nepavyks pa
daryti ir jeigu streikas kils, 
tai jis palies 15,000 Union Stock 
Yards darbininkų Chicagoje ir 
tarp 65,000 ir 75,000 skerdyklų 
darbininkų visoj šaly.

Numatoma rimta kova vie
noj svarbiųjų Jungt. Valstijų 
pramonių.

Chicagos miesto taryba mė-_ 
gina darbininkus ir samdyto
jus taikinti. Ateinantį ketvir
tadienį miesto tarybos darbo 
komitetas turės konferenciją 
su Armour kompanijos atsto
vais. Bus svarstomi darbinin
kų reikalavimai. Paul Douglas, 
Chicagos universiteto profeso
rius ir miesto aldermanas, yra 
stokjardų pakomiteto pirminin
kas.

Bet į Packinghouse Workers 
Organizing Committee, kuris 
priklauso C.I.O., ir kompanijų 
ginčą kišasi dar viena organi
zacija — Amalgamated Meat 
Cutters and Butchers unija, ši
ta unija priklauso Amerikos 
Darbo Federacijai.

Jos viršininkai sako, kad 
Armour kompanijos darbinin
kų dauguma priklauso Meat 
Cutters unijai. Taigi jau dabar 
reiškiasi C.I.O. ir A.D.F. var
žytinės.

Skerdyklų darbininkų kon
vencijai pasibaigus, Coliseum 
pastate įvyko masinis mitin
gas. Pastatas milžiniškas. Jis 
tačiau buvo pilnas dalyvių. Sa
koma, prisirinko daugiau nei 
16,000 žmonių.

Mitingui kalbėjo John Lewis, 
Industrinių Unijų Kongreso pir
mininkas, Chicagos katalikų

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

Tarpais liūtys su perkūnija; 
truputį šilčiau; vidutinio stip
rumo pietų rytų iki pietų vė
jai; saulė teka 5:30 v. r., lei
džiasi 8:22 y. V.

diecezijos vyskupas Sheil, al
dermanas Rowan, skerdyklų 
darbininkams organizuoti ko
miteto pirmininkas Bittner ir 
kiti.

Svarbiausi kalbėtojai buvo 
Lewis ir Sheil. Ir jie kalbėjo 
apie stokjardų darbininkų strei
ką. Lewis pareiškė, kad sker
dyklų darbininkų unija iki šiol 
rodė didelę kantrybę reikalau
dama sutarties. Tačiau ir dar
bininkų kantrybė turi ribas. 
Vyskupas Sheil citavo Ameri
kos Nepriklausomybės Deklara
ciją ir popiežiaus Pijaus XI en
cikliką įrodinėdamas, kad dar
bininkai turi teisę kovoti už 
savo interesus.

Tas faktas, kad Lewis, šian
dien žymiausias pavienis Ame
rikos darbininkų vadas, ir ka
talikų bažnyčios vyskupas, ku
rio rangas Chicagos apygardo
je stovi aukštumu tuoj po kar
dinolo Mundeleino, specialiai 
kalbėjo mitingui, rodo, jogei 
kovai su mėsos baronais dar
bininkai ruošiasi rimtai ir gau
na įtakingų talkininkų.

Lewis pareiškė, kad visas 
Industrinių Unijų Kongresas 
rems skerdyklų streiką, jeigu 
teks jį paskelbti.

Pradėjo vajų prohi- 
bicijai sugrąžinti,

LANSING, Mich., liepos 17. 
— Michigan valstijos guberna
torius, Luren D. Dickinson, pa
skelbė, jogei nesenai įvykęs gu
bernatorių bankietas buvęs tie
siog girtuokliavimo rogija. Iš 
šito jo pareiškimo ir iš jo pa
mokslo pasakyto pereitą sek
madienį mokykloje daromas iš
vadas, jogei Dickinson pradėjo 
vajų .prohibicijos judėjimui ša
ly atgaivinti ir prohibicijai su
grąžinti.

Turkai reikalauja 
žemės iš Italijos

ISTANBUL, Turkija, liepos 
17. — Iki šiol tai Italija, tai 
Vokietija reikalavo duoti joms 
kolonijų arba svetimų šalių že
mės. Tačiau pirmadienį turkų 
dienraštis “Yeni Savah” iš
spausdino reikalavimą, kad Ita
lija sugrąžintų graikams ir 
turkams salą Dodecanese, kuri, 
sako dienraštis, teisėtai jiems 
priklauso.

Britanija n^pakei- 
sianti savo politi

kos Kinijoj
LONDONAS, Anglija, liepos 

17. — Japonija reikalauja, kad 
britai pakeistų savo politiką 
Kinijoj, kitaip sakant, kad jie 
remtų japonus arba bent ne
trukdytų japonų karo žygių. 
Premjeras Chamberlain pirma
dienį atstovų rūmuose pareiš
kė, kad valdžia neketina britų 
politiką Tolimuose Rytuose 
keisti.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
MINNEAPOLIS, MINN. — 'Policija sti ašarinių dujų pagalba vaiko 4,000 strei

kuojančių WPA darbininkų nuo WPA Siuvyklos, šeši bedarbiai buvo sužeisti.
-B

Britanijos kariuome
nės viršininkas išvy

ko į Lenkiją
LONDONAS, Anglija, liepos 

17. — GeneroIaaJEdmund Iron- 
side, Britahljoš ‘ užjūrio karo 
pajėgų naujas generalinis in
spektorius, išlėkė į Varšuvą, 
čia jis tarsis su lenkų kariuo
menės vadovybe klausimais, 
kurie liečia suderintą lenkų, 
francuzų ir britų akciją, jeigu 
karas kiltų.

Karalius Zogas išvy
ko Į Stockholmą

RIGA, Latvija, liepos 17. — 
Buvęs Albanijos karalius Zo
gas ir jo palydovai pirmadienį 
iškeliavo iš čia į Stockholmą. 
Iš Stockholmo jie vyks Londo
nan.

Anglijoje varomas 
vajus prieš Vokie

tijos šnipus
LONDONAS, Anglija, liepos 

17. — Vyriausybė davė įsaky
mą Scotland Yardui (britų 
slaptajai policijai) atidžiau pri
žiūrėti vokiečių veiklą Angli
joje. Nes patirta, kad naciai 
turi paruošę planus plačiai va
ryti palankią Vokietijai propa
gandą ir šnipinėti britų salo
se.

Viena nacių šnipinėjimo prie
monė yra siųstr tituluotus vo
kiečius į Angliją, kad jie- mai
šytus! britų vadinamos “drau
gijos” sluoksniuose, čia agituo
tų už Vokietiją ir tėmytų nuo
taikas šituose sluoksniuose. Ki
ti nacių propagandistai ir šni
pai maišosi bažnytiniuose ra
teliuose, laikraštininkų , tarpe, 
įvairiose draugijose. Ir net pri
vačiose britų šeimose vokietės 
merginos šnipinėja,, dirbdamos 
kaip tarnaitės.

Britanija ir Francuzija ko
operuoja vajuje prieš nacių 
šnipus, pasidalindamos infor
macijomis. Sakoma, britai ir 
franeuzai nori, kad ir Jungt. 
Valstijos kooperuotų šitame 
vajuje. . '

EKSTRA
LENKAI IR VOKIEČIAI SU

SITARĘ DĖL DANCIGO

LONDONAS, Anglija, liepos 
17. ^—"Pran^imę gautame iš 
Romos “The Exchange Tele- 
graph Agency” sako, kad ge
rai painformuotuose italų ra
teliuose kalbama, jogei Vokie
tija ir Lenkija atsiekusios su
sitarimo dėl Dancigo, šitie gir
dai nepatvirtinti, bet ir nepa
neigti.

Lenkijos traukiniai 
susidaužė; 5 užmuš

ti, 150 sužeistų
VARŠUVA, Lenkija, liepos 

17. — Sekmadienio vakare, ar
ti Varšuvos^ susidaužė du eks
kursiniai traukiniai. Penki pa- 
sažieriai užmušti, 150 sužeista. 
Vieno traukinio lokomotyvas 
eksploda'vo ir dėl to kai kurie 
vagonai užsidegė.

Jugoslavija ieško 
kreditų ginklams

Londone
PARYŽIUS, Francuzija, lie

pos 17. — Londone lankosi Ju
goslavijos regentas, kunigaikš
tis Povilas. Paryžiuje reiškia
ma nuomonė, kad jis nori gau
ti Anglijoje kreditų ginklams, 
kaip kad gavo Graikija, Rumu
nija, Turkija ir Lenkija.

Siūlo Francuzijos 
miesteliui duoti 

Ickes vardą
PARYŽIUS, Francuzija, lie

pos 17. — Tarptautinė Konfe
rencija Ispanijos Pabėgėliams 
Gelbėti pereitą šeštadienį iškė
lė sumanymą apgyvendinti pa
bėgėlius ispanus kai kuriuose 
Francuzijos miesteliuose ir 
bent vieną tų miestelių pava
dinti Ickes vardu.
• Ickes yra Jungt. Valstijų 
vidaus reikalų sėkretoriaus pa
vardė.

Tyroliaus vokiečiai 
nesikraustys geruo

ju iš Italijos
BOLZANO, Italija, liepos 17. 

— Po Pašaulihio karo Italija 
gavo iš Austrijos Ty rolių. ši
toje apylinkėje iki šiol gyveno 
apie 8,000 vokiečių, kurie nė
ra Italijos piliečiai. Gi tarp 
150,000 ir 200,000 kitų vokie
čių patapo Italijos piliečiais. 
Pirmiesiems 8,000-ms vokiečiu 
įsakyta išsikraustyti i Vokieti
ją. Išsikraustyti duota jiems 
laiko nuo 3 iki 6 menesių. Ta
čiau ir vokiečiai Italijos pilie
čiai numato, kad jiems gali 
būti, paliepta taipgi išsikrau
styti. Didelė jų dauguma sako, 
kad geru noru jie nesikeis iš 
savo 'vietų, kad jeigu jiems 
teks kraustytis, tai tik Vokie
tijos ir Italijos vyriausybių 
verčiamiems.

Kinai ardo tiltus ja
ponų ofensyvui 

sulaikyti
F00CH0W, Kinija, liepos 

17. — Japonai paskelbė, kad 
ateinantį trečiadienį jie pradės 
ofensyvą tikslu įsiveržti į Ki
nijos provinciją Fukien.

Jų operacijos bus atkreiptos 
prieš Hinghwa. Šitam japonų 
ofensyvui sulaikyti, ar bent 
apsunkinti, kinai pradėjo ar
dyti tiltus pastatytus Hinghwa- 
Foochow vieškely.

Japonai grūmoja ru
sams atkeršyti dėl 

lėktuvų atakų
. .............. 'J.................- ■■

HSINKING, Manchukuo, lie
pos 17. — Prieš porą dienų 
rusų lėktuvai metė bombas Į 
Fularki (Furoruji), Manchu
kuo geležinkelio stotį. Septyni 
asmenys buvo sužeisti, o du 
pastatai sugriauti.

Dėl šitos atakos japonai įspė
jo rusus, kad jų lėktuvai už
puls rusų lėktuvų bazę Blago- 
vieščenske, jeigu rusai nesi 
liaus atakavę Manchukuo mie
stus toli nuo rubežiaus.

Grand Jury tiria 
Louisianos politikie

rių veiklą
BANTON ROUGE, La., lie 

pos 17. — Į Louisianą tapo su
grąžintas pabėgęs Kanadon 
Louisiana universiteto buvęs 
prezidentas, Dr. James Monroe 
Smith. Jis yra kaltinamas tuo, 
kad išeikvojęs universiteto 
$100,000.

Pirmadienį grand jury ruo
šėsi kvosti buvusį valstijos 
gubernatorių Richardą Leche 
ir Louisianos vyriausiojo teis
mo narį, teisėją Louis F. 
Guerre.

Šitie kvotimai daromi ryšium 
su Smitho byla ir bendrai su 
visos valstijos reikalų vedimo 
patikrinimu.

248 angliakasių byla 
atiduota Grand Jury

HARLAN, Ky., liepos 17. — 
Pirmadienį pavesta Grand Jury 
tirinėti byla, iškelta 248-ms 
Harlan kauntės angliakasiams 
ryšium su kautynėmis, kurio
se vienas angliakasys buvo nu
šautas, o septyni asmenys su
žeisti.

Kasyklos eksplozija 
žuvo 28 kasėjai

PROVIDENCE, Ky., liepos 
17. — Pereito penktadienio va
kare kilo dujų eksplozija Du- 
vin kasykloje, Providence apy
linkėje. šeštadienį ir sekmadie
nį rasta lavonai 19 kos ang
liakasių žuvusių eksplozijoje. 
Pirmadienį surasta dar devyni 
lavonai. Taigi viso eksplozijoj 
žuvo 28 angliakasiai.

12 žuvo japonų lėk
tuvo nelaimėje

SHANGHAI, Kinija, liepos 
17. — Japonų lėktuvas nukri
to žemėn pereitą šeštadienį ne
toli Hankowo. Dvylika jo pa- 
sažierių, jų tarpe vienas gene
rolas, žuvo nelaimėje. Kiti pra
nešimai sako, kad kinai pašo
vė tą lėktuvą.

Francuzų armijos 
viršininkas atlan

kys Lenkiją
PARYŽIUS, Francuzija, lie

pos 17. — Girdai plinta, kad 
artimoj a’teity Varšuvą atlan
kys generolas Gamelin, vyriau
sias Francuzijos armijų koman
duoto jas.

Jungt. Valstijos sta
to 101 karo laivą
WASHINGTON, D. C., lie- 

pos 17. — Jungt. Valstijų ka
ro laivyno vyriausybė pirma
dienį paskelbė, kad šiuo laiku 
statoma 101 karo laivas. Sta
tomi laivai yra įvairių rųšių 
ir skiriami įvairiems reika
lams.

Minneapolise su
stabdyti darbai 

liečia 10,000 WPA 
darbininkų

CHICAGO, liepos 17. — WPA 
komisionierius pavaduotojas, 
Howard Hunter, sekmadienį 
pareiškė, kad dėl riaušių su
stabdyti WPA darbai Minnea
polise liečia 10,000 darbinin
kų.

Washingtonc WPA adminis
tratorius Harrington davė su
prasti, kad ir kituose miestuo
se, kur riaušės dėl WPA strei
ko grūmos, WPA darbai busią 
sustabdyti.

Atstovų rūmų nariai Sabath 
ir Murray, kurie mėgina iš
vystyti kongrese akciją, kad 
WPA streikuojantiems amat- 
ninkams butų atsteigtos pir
mesnės jų algos, sekmadienį 
pareiškė, jogei jie turi mažai 
vilties šitokios akcijos susi
laukti.

Vežąs prez. Roose 
velto linkėjimus

Stalinui
VARŠUVA, Lenkija, liepos 

17. — Dienraštis “Kurjer War- 
szawski” praneša, jogei sovie
tų ambasadorius Washingtonui, 
K. A. Umanski, grįžtąs į Mas
kvą ir vežąs prez. Roosevelto 
velijimus, kad pavyktų sudary
ti britų, francuzų ir rusų są
jungą.

Rusai vėl mėtė bom
bas Į Manchukuo ge

ležinkelio stoti
SHANGHAI, Kinija, liepos 

17. — Japonų pranešimais, ru
sų lėktuvai mėtė pirmadienį 
bombas į Manchukuo geležin
kelio stotį Halunarshan. Ketu
ri žmonės buvo sužeisti, trys 
geležinkelio vagonai apdaužy
ti. '

Kovoja girios gaisrą 
Yellowstone Parke

YELLOWSTONE PARK, Wy- 
oming, liepos 17. — Šimtai 
žmonių mobilizuota girios ^gais
rui kovoti gausiai turistų lan
komame Yellovvstone Parke.

Vokiečiai ir britai 
derasi dėl Dancigo
BERLYNAS, Vokietija, lie

pos 17. — Čia nesiliauja plitę 
girdai, jogei Vokietijos ir Bri
tanijos atstovai veda derybas 
dėl Dancigo. Derybų su lenkais 
vokiečiai nevedą tiesiogiai.

— 1 " -.............

Liepos Ir 
Rugpiučio Mėn.
Naujienų raštinė sekma
dieniais BUS UŽDARYTA 
Atidaryta kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro.

šeštadieniais puo 8 ryto 
iki 4 vai. po pietų.

NAUJIENŲ ADM.
> ....... ... .m -............................ ■ ■ ■ .
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Lietuva ir jos išeivija
žinios apie adv. Skipitį. — Mokytojas Simas Bakšys ir 

jo veikta. — Kterikalai bruzda. — Kaip kitos vals
tybės rūpinasi savo išeiviais. — Netikslus gandai 
apk Draugiją, Užsienio Lietuviams Remtu — Išeivi
ja yra didelis atsargos kapitalas.

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

(Tęsinys)
Tą patį dano paskutiniais nie 

tais ir Anglija. Ji einą bent ki-i 
tais keliais. Jos apmokami pPQr; 
i'esoriai vyksta svetur paskaitas-

i 
laikyti, kurių tikslas propaguo-
Ii anglų kultūrą*

Vokietija* visai nedviprasmiai 
užsieniuose palaiko nacišką vo
kišką judėjimą savo iždo pini
gais. Šitam reikalui jie išleidžia 
milionus!

Italija taip pat stipriai palai
ko italų svetur gyvenančių kul
tūrines ir švietimo įstaigas. I- 
talai kasmet iš kitur keletą tūk
stančių savo laivais jaunuolių 
parsigabena į Italiją nemoka
mai vasaroti. O štai motinas 
gimdyves iš Prancūzijos kvie
čia pas save gimdyti vaikus, apn
iauka. kelionės išlaidas ir dar 
duoda- dovanų. Matykite, italu? 
kai gimę Italijoje tuoj užrašo? 
mi italais.

I Švedija taip pat deda visas 
'galimas pastangas, kad' savo 
, kultūros įtaką kitur sustiprinus. 
| Lenkija saviem# daug kur išr 
[laiko savo iždo lėšomis įvairias 
[mokyklas ir savo lėšomis par
sigabena iš kitur lenkų jaunio

Taisom Sulaužytus ir Sulankstytus 
Automobilius

Išlyginam, suveldinam, ir numalia- 
vojam. Atrodo kaip naujas nors bu
tų sulankstytas ar sulaužytas. Kai
na prieinama. Kam reikalingas mu? 
sų patarnavimas kreipkitės tuojau. 
Darbą garantuojame.

STREAMLINE AUTO METAL 
VVORKS

824 N. May Str., Chicago 
Tel. Monroe 8426

Savininkai A. PIKIEL, J. ZAKIS

mą vasaroti.,
žodžiu, net didžiosios, tautos 

deda visas pastangas, kad1 kitur 
gyvenančius savo tautiečius pa
remti, juos kultūriniai sustip
rinti ir tuo pačiu svetur savo 
valstybės, prestižą kelia.

Šitokiai įtakai svetur palaiky
ti einama. įvairiais keliais. Vie- 
,nur tais reikalais rūpinasi- tam 
Jikros sukurtos organizacijos^ 
kitur tiesiog vyriausybe biudže
to keliu skiria lėšas, o kaip kur 
dar kitais keliais siekiama sa
vo tautiečių kultūrinė padėtis 
stiprinti ir daryti juos atspares? 
niais prieš kitų kultūrą.

Štai Japonija į Piehj Ameri
ką siunčia savo išeivius jau pas 
save juos stipriai suorganiza
vus ir tam reikalui davus ati
tinkamas paskolas, kurias, išei
viai vėliau turi mažomis sumo? 
mis išsimokėti.

Bet kitos valstybės dar savo 
įtaką stiprina ir per spaudą. 
Kaip kurios turi savo laikraš
čius, kurie varo tų kraštų pro? 
pagundą. Arba tokius laikraš
čius superka, arba įsitaiso savo 
lėšomis apmokamus, bendrada-r'

NAUJIENOS, ChicagS, UI.

Paplito, nauja liga

Gavo fabrikui leidimąPerkūnas užmušė arkli

Nuo 1939. 1-1 d. iki VI.-17 d. 
Saločiuose užregistruota 10 su
sirgimų gonorėja ir 4 susirgi
mai luošu. Ligoniai išimtinai 
veik visi iš kaimų.

Štombergas Aleksandras po 
sunkios ligos Panevėžio ligo
ninėje mirė. Velionis buvo Sa
ločių kooperatyvų steigėjas ir

MARIJAMPOLĖ — šiomis 
dienomis akc. b-vei “Medvil
nės audiniai” formaliai leista 
Marijampolės rajone stalyti 
audimo fabriką.

ŠLAULIAJ. — Šiauliuose pa- 
įsku.tįiniuoj.ų; laiku pastebėta 
jdaug susirgimų nauja liga, va
dinama dilglige. Sergantieji 
šiaip jaučiasi sveiki tik pro
tarpiais, kartais kelis kartus 
per dieną, visą kūną išberia 
didelės pūslės, lyg tikrų dilgė
lių sudilgintos, jaučiamas niež
tėjimas. Gydytojai sako, kad 
ikai kurie ligoniai neatsikrato 
šios nemalonios ligos jau kuo
ne po ištisą mėnesį, nes grei
tų ' gydymo būdų nesą.
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Mirė kooperatininkas

Blogai

Naųjiouų-Acma Telephoto
KANSAS CITY, MISSOURI — L, R. Reed, buvęs “G- 

inenas’*, kuris šiomis dienomis užėmė Kansas City po^- 
licijos viršininko vietą.

SINTAUTAI (šakių aps.) — 
Išdagų k. ūkininko Domeikos 
Vinco, birželio 18 d., perkū
nas užmušė lauke paliktą 700 
Lt vertės arklį. Audrai užėjus 
namie nieko nebuvo, nes visi 
buvo pamaldose.

bius,, kurie visokiais budais 
stengiasi savo valstybės, savo 
tautos reikalus svetimųjų: spaur

PASKOLOS
ant 1-inų MORTGEČIŲ

Nuo 5 iki 20 metų mažais mėnesiniais ątmokė- 
jimais, arba 5 metams be mėnesių atmokėjimų.

IFederal Savinos.
Ih, i: .______ - — . ~ ~ tA AND LOAN A S S.Q.C1AT1OM 
r OF CHICAGO

2202 W. Cermak Rd. Chicago. ui
Dividendai išmokami sausio ir liepos m.

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPYNIAI apdrausti iki 
$5,000.00 Federal Savings and Loan Insurance Corpora
tion, Washington, D. C.

BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas
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NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS, dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

NAL’I 1ENOb duodą daugiausia, žinių* iš Chicagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje. (

NtAl’.1.1 ENOSE telpa daug straipsniu bėgančiais: gy- i 
venimo klausimai^ mokslinio turinio; račių, 
eilėraščių ii> apysakų. I

NAUJIENOS kasdien deda daug grąžių paveikslų ir 
atvaizdų.

NAUJIENOS yra visuomenės ongapas — jūsų dien
raštis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE,

NAUJIENOS
1.73& SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS ;

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:39 p. m.

DR. ST. NA1KELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SfEDLlNSKl
DENTISTAS

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

Tei. lards 0994.
Antrad., Ketvirtad% Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3650

DR. STRIKOL’IS
Gydytoj’as 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 1934

DR. V. A. ŠIMKUS
ATOSTOGAUJA 

Sugryš Rugpiučio-August 1, 1939

Tai, rodos, netektų ir Lietu* j 
vos ląbai ruguti, jei ji nors ir 
mažais savo ištekliais mėgina 
padėti svetur gyvenantieins sa^ 
vo tautiečiams, kurie tokios pa
ramos yra reikalingi.

Juo labiau netektų įkyriai 
puldinėti Draugiją Užsienių Lie
tuviams. Remti,, kuri, savo, ppir 
vačia iniciatyva imasi šiokio 
darbo. O čia reikia atiduoti adv. 
Rapolui Skipičiui kreditą, nes 
tai jo iniciatyva šioji draugija 
įkurta ir daugiausia jo. pastan
gomis, rūpesčiu ir darbu gy
vuoja. Jei galima kas prikišti, 
tai gal dėl tos draugijos darbo 
krypties, bet ir čia visiems ne
įtiksi.

Juk išeivija, ypač Lietuvos 
išeiviją, ttii yra didelis atsargos 
kapitalas, kuris savo tautos že
mės nelaimei, ištikus gali būti 
stipriai pavartotas, štai, kad ir 
Šiaurės Amerikos lietuvių išei
vija. drąsiai galima, sakyti Lie
tuvos valstybei stipriai padėjo 
ant kojų atsistoti ir nekartą lo
ji išeivija Lietuvą vėlesniais lai
kais yra moraliai parėmusi. Juk 
pusę milijardo litų. Š. Amerikos

* ■miL.r T u ".....i|'i į 1,1 ..i .................. .1.^.—

ginčytis, tai tik galima pasigin?- 
čyti dėl tų kelių,, kuriais tasai 
darbas varomas. Ir, rodos, čia 
Draugija Užsieniu Lietuviams 
■Remtį; atlieka labai, kuklų dar
bą, bent atrodo, kad jos lėšos 
be atodairos nešvaistomos. Tie
sa, gal jos vietoj kaip kur ne- 
itiksliai sunaudojamos, bet juk 
L. i kalti tie, kurie jas gavę pa
naudoja ne kultūros tikslams.

—Betkas

Šią vasarą daug 
valdininkų bei tarnautojų vyk
sta vasaroti į kaimus, į savo 
tėviškes. Tokiais vasarotojais 
labai: patenkinti kaimų gyven- 
tojąi, ypač jaunimas, nes in
teligentai mielai su jais arti
mai
įvairias 
skaito paskaitas, sportuoja, 
kurie iš jų, važiuodami į 
mus atostogų, padovanoja 
vo tėviškės mokyklai bei 
liotekai knygų.

KAUNAS.

bendradarbiauja, rengia 
kultūrines pramogas, 

Kai 
na- 
sa- 

bib-

Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939 
Sunset Park 

Archer Avė. ir 135th Street

( 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.

ORTHOPEDIC LABORATORIES 
19 South Wells Street, Chicago, III.

Room 500. Ph. Dearborn 3847

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
^rti 47 Street 

TeL Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro, 

beredoj pagal sutarti.

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 Lietuviai Daktarai

dvidešimts metų ątsiunlusi.
Rak rodos, visai tvarkoje, jei 

ir Lietuva bent kukliomis savo 
lėšomis padeda išeivijai kultū
riniai įsikurti.

Tiesa, P. Amerikos lietuvių, 
išeivija tokioje nei materialėje,. 
nei kultūrinėje aukštumoje nė
ra pakilusi, kaip Š. Amerikos, 
lietuvių išeivija, bet čia neseka, 
kad> ir P. Amerikos lietuvių kuk 
turinis lygis ir materiale būklė 
neprogresuoja. ( Vadinas, ir čia 
kuriasi, auga tasai, busimas taur 
tos atsargos visokeriopas kapi
talas.

O, kad jis dar stipriau augtųi 
kadJtoji išeivija dar gražiau gag
ėtų savo tarpe susiprasti, kul
tūrėti, tai jau savaime priva
lu, kad jų tėvų žemė bent kaili 
nors juos paremtų ir su jais 
saitus visokeriopus palaikytų.

Niekas dabar dar negali at
spėti koks likimas Lietuvą gali 
ištikti. Gal ji bus labai veika? 

•linga, visokios paramos, tad ta
sai atsargos kapitalas yra bu? 
tinas. Jlik Europoje padengė la
bai apsiniaukusi, gero nieko 
nežada ir gal ateis metas, kuo? 
met lietuvių išeivija bus viėnim 
lėlis pasauliui- ruporas, kuris 
skelbs Lietuvos vargus ir ją už? 
lars.

O kol kas iki Lietuva dar pa- 
jėgia, tai ji privalo tiek bend
rais tautos sumetimais, tiek vaL 
s lybes interesais glaudžius sai
tus su savo išeivija palaikyti. 
Čia, rodos, jokių pažiūrų skir
tumo negali būti, jei galima
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Garsinkite “N-nase”

(GALAS).
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jobo F. Endeikis
SENIAUSIA IR AIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
; DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 17414742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

Klausykite musų Lietuvių radio programų Antradienio Ir Šešta
dienio vakarai* 7. vaL vakaro iš W. II. I. P. stotie* (1480 K,) 

—Pranešėjas P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

f

TURIMĘ 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSK

Phone Yards 0781
Yarda 0783

I. J. ZOLP
1646 West< 46th Street

i NARIAI 
Chicagos 
Cicero 
Lietuviu 
Direktorių

i Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

-■

M

S. P. MAŽEIKA
3319 Litųanica Avenue

Yards 1139
Yardi 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
f 2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
I SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1279

UWT

ALBEItT V. PETKUS
| 4704 So.. Westąrn Avė. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHIEUPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908I' ' l «" ■"» '    '"T" ‘ 1 'l'» •»■■■■ ■

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109

Įl 1- I I I 1 1 l'TT

6834 Sp. Western Avė;
1410 South 49th Court-

J, LIULEVIČIUS
4348. $. California Avenup Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

><■ -t,-;-;'’.?
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AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

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.

8

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 DENTISTA1 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
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. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 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. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virgima 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso- valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vak 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. Garfield Blvd.
Cor. Dąmem Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick *597

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phoue YARDS 729*

leL Office Wentworth 6334 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak. 
išskyrus seredomis ir aubatomia

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
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 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2886.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. G ŪGIS

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 9818.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

Miesto 
Kamb. 
Namų

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.



Antradienis, liepos 18, 1939 NAUJIENOS, Chicags, III.

GARDINO BAJORAS LYSZCZYNSKIS
(250 Metų Sukakties Proga)

Kovo 30 <1. sukako 250 metų 
nuo tos dienos, kada Lenkijo
je buvo nukirstas ir sudegin
tas Lietuvos bajoras Kazimie
ras Lyszcynskis už nusikalti
mus, kurie dabar mums atro
do nebaustini mirties bausme. 
Teismas pripažino jį kaltu, nu
sprendė: išrauti Lyszczynskiui 
lieužuvį, nukirsti galvą ir su
deginti kaną ... Karaliui Jonui 
Sobieskiui nepavyko panaikin
ti Seimo sprendimo; jis sten
gėsi pakeisti jį ta prasme, kad 
vargšui Lyszczynskiui liežuvio 
nerautų. Vargšui nukirto gal
vų ir sudegino kimų, o pas-

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Žieminiai Langai
ŽIŪRĖK I PRIEKĮ 

PIRK DABAR VASAROS 
BARGENŲ KAINA 

INSULIUOK NAMUS 
ŽIEMAI

FIRTEX % col. 2%^ sq. ft.

Albert Lumber & 
Supply Co.

3800 SO. WESTERN AVĖ. 
Lafayette 2101

■maaMavHHnHKUHHBBBMMaans

1 MADOS

No. 4173 — Graži išeiginė sunk- 
nelė. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 
18, 20, taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40 
colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą Ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1730 
So. Halsted SU Chicago, DL

NAUJIENOS Pattern Dept.
17X9 S. Halsted St, Chieaga, HL 

čia jdedn 15 centą te >rci—

atsiųsti man paryzĄ No Wl,

Mferos ■ - per kndbą

(Vardas hr pavardl)

(Adresas)

kui keturiems vėjams iššovė 
iš patrankos pelenus...

Lyszczynskis buvo paskuti
nė Europoje tikybinio neto
lerantiškumo auka, jo gyve
nimą tyrinėja racionalizmo 
istorikai ir dar yra ginčų dėl 
to, ar jis tikrai buvo kaltas 
ir ar galima buvo taikyti 
jam žiaurius to meto įstaty
mus.

Neabejotini yra tie faktai: 
Lyszczynskį kaltino dvasiškiai 
Lenkijos Seime, kaltinimų pa
laikė ir rėmė Kijevo ir Pozna
nės vyskupai, kurie buvo Lys
zczynskį ekskomunikavę. Ra
cionalistas dar svarsto, ar Lys- 
zczynskis buvo tikrai bedievy
bės kankinys, ar tik šiaip tiky
binės neapykantos auka ir 
“teismo klaida”. Įdomiai, nors 
‘rupulį vienašališkai, rašo apie 
Lyszczynskį, protestonas gra
fas Valerijonas Krasinskis an- 
*lu kalba išėjusioje knygoje 

“Skėteli o[ the Religious His- 
tory o[ the Slavonic Nations”, 
kur 221 ir 225 pusi, taip' atpa
sakojamas tas įvykis:

“Antras to laikotarpio nu
sikaltimas buvo teisminis 
nužudymas Kazimiero Lys
zczynskio, kuris buvo kai
mynų gerbiamas žemės savi
ninkas. Jį persekiojo dvasiš
ki j a, neatsižvelgiant į tai, 
kad karalius Jonas Sobieskis 
darė pastangų išgelbėti tų 
nekaltų fanatizmo aukų. Vi
si Jono Sobieskio istorikai 
mini šį reikšmingų faktų.

“Lyszczvnskis skaitė vieno 
protcslono dvasiškio Henry 
Alsted knygų “Theologia 
Naturalis”. Tos knygos au
toriaus argumentai, kuriais 
jis įrodinėjo Dievo buvimų, 
buvo parinkti taip painus, 
ir neaiškus, kad galima bu
vo pasidaryti visai priešin
gas išvadas. Lyszczynskis 
puslapio pašalyje savo ran
ka buvo padėjęs tokių pa
stabų: “Ergo, non ėst Deus!” 
Tais žodžiais, jis, matyt, no
rėjo pajuokti autoriaus Al- 
stedo argumentus.

“Tų knygų ir Lyszczyns- 
kio pastabų joje užtiko jo 
skolininkas Brzoska. Bema
tant jis įskundė Lyszczynskį 
kaip bedievį ir skundui įro
dyti pristatė knygų Pozna
nės vyskupui Witwickiui, 
kurs šiuo reikalu labai .su
sidomėjo. Jį parėmė ir Ki
jevo vyskupas Zaluskis, kurs 
buvo mokytas ir šiaip gerb
tinas vyras, bet tikybinio 
fanatizmo bangos negalėjo 
sulaikyti.

“Karalius Jonas Sobieskis, 
nepritardamas tokiam per
sekiojimui, bandė išgelbėti 
Lyszczynskį ir pareiškė, kad 
lietuvis bajoras Lyszczyns
kis turi būti teisiamas Lie
tuvos teismo Vilniuje. (Ka
ralius tikėjosi, kad Lietuvos 
teismas parodys daugiau ti
kybinės pakantos, ne kaip 
Lenkijos teismai). Tačiau 
nieko nepadėjo karaliaus 
tarpininkavimas, fanatikų 
Vyskupų nusistatymo jis ne
galėjo palaužti. Lenkai čia 
paneigė ir bajorų privilegi
jas, pagal kurias be teismo 
negalima buvo bajorų kal
tinti—tų privilegijų visada 
žiūrėdavo, taikydavo jas net 
kriminalistams, tačiau šiuo 
atveju privilegijos buvo at
mestos, Lyszczynskis buvo 
lig teismo laikomas kalėji
me ...

“Vieno tiktai skolininko 
kaltinimu, kurį rėmė du 
vyskupai, Witwickis ir Za
luskis, Lyszczynskio byla 
1689 metais pateko į Lenki
jos Seimų. Čia jį kaltino 
dvasiškiai, ypatingai vysku
pas Zaluskis. Kaltintojai įro
dinėjo, kad Lyszczynskis pa
neigė Dievo esimų, kad pikt
žodžiavo prieš Šventųjų Mer
gelę ir šventuosius. Vargšas 
kaltinamasis, išsigandęs to,

kas jo galėjo laukti, prisipa
žino kaltinamas, atšaukė vi
sa, kų buvo pasakęs arba 
parašęs prieš katalikų baž
nyčios doktrinas ir visai pa- 

• vedė save bažnyčios autori
tetui ir globai... Bet visa

“Dvasiškių sukurstytas 
Seimas nekreipė dėmesio į 
Lyszczynskio atgailavimus, 
nusprendė išrauti jam iš 
burnos liežuvį, nukirsti gal
vų ir sudeginti ant laužo. 
Tas žiaurus Seimo nutari
mas buvo tuojau įvykdytas. 
Pats vyskupas Zaluskis pas
kui paskelbė, kad Seimo 
sprendimas buvęs malonin
gas ir sušuko, kad Inkvizi
cija tikrai negalėjo padary
ti žiauresnio, kaip šis, spren
dimo ... ”,
Čia turėtume pastebėti, kad 

grafas Krasinskis pats buvo 
protestonas, jam be abejoji
mo rūpėjo parodyti katalikų 
Ivasiškiu neigiamus veiksmus 
Lenkijoje ir silpninti teisia
mojo nuskaltimų.

Kitas rašytojas anglas Bay- 
lė, tyrinėjęs Lyszczynskio by
los aplinkybes, yra truputį ki
los nuomonės. Jis sako, kad 
grafas Valerijonas Krasinskis 
nevisai bešališkai atpasakojęs

Lenkijos Seime..
Baylė sako, kad Lyszczyns

kis prisipažino Seime rinkęs 
bedievių argumentus prieš ka
talikų tikėjimų ir ruošęsis tuos 
argumentus atremti ir įrodyti 
jų klaidingumų. Jo nelaimė 
buvo ta, kad argumentus jis 
surankiojo, o antrosios savo 
užsibrėžto darbo dalies nepa
darė, vadinasi, neapgynė ti
kėjimo ir neatrėmė savo su
rinktų bedieviškų argumentų.

Dvasiškiai ir vyskupai, ku
rie kaltino Lyszczynskį, įrodė 
Seimo teismui, kad jo raštuo
se buvęs ir toks posokis: žmo
gus sukurė sau Dievą, pada
ręs jį iš nieko!” Tačiau šian
dien kritikai sako, l<ad taš 
Lyszczynskio posakis galėjęs 
būti ne jo paties įsitikinimų 
padiktuotas, bet tiktai jo su
rinktų bedieviškų argumentų 
reziumė ... Kaip iš tikrųjų bu
vo, šiandien ir gudriausias 
kritikas nesugebėtų pasakyti.

Nesunku mums suprasti, kad 
septynioliktame amžiuje gali
ma buvo tikėtis griežto teismo 
ir sprendinio lokiam žmogui, 
kuris drįso paneigti Dievų, 
kurs drįso rašyti savo ranka 
argumentus, kurių tikslas buvo 
griauti tikėjimų.

Tyrinėjant Lyszczynskio 
lų, nenoromis kyla visa 
klausimų. (Pavyzdžiui, ar 
kia, įstaiga, kaip Lenkijos 
nias butų galėjusi
žiauriai mirčiai žmogų, pasire
miant vieno tiktai skolininko 
parodymais, kuriuos, rodos, 
rėmė du (vyskupai? Ar Seimas 
butų galėjęs užsikirsti ir ne
kreipti dėmesio į karaliaus in
tervencijų, jei Seimo atstovai 
nebuvo visai įsitikinę, kad 
Lyszczynskis buvo kaltas? Gal 
Seimo užsikirtimas buvo toks 
griežtas dėl to, kad Lyszczyns
kis buvo ne Lenkijos, bet Lie
tuvos bajoras iš Gardino apy
linkių? Taip pat, rodos, ne
galima tikėti, kad pamaldus ir 
mokytas vyskupas Zaluskis bu
tų galėjęs pavadinti 
sprendimų maloninki! 
singu, jei pats nebūtų 
nęs Lyszczynskį buvus

Tyrinėtojams tenka dar aiš
kinti ir kitas aplinkybes, bū
tent, Lyszczynskis palaikė ar
timus ryšius su žinomais tuo
met katalikų bažnyčios piie- 
šais, su protestonų lenkų šei
momis, o tuomet Lenkijoje ir 
Lietuvoje ėjo gana neatiaidi 
katalikų ir protestonų kova.

Iš to, paties grafo Krasinskio 
knygos sužinome, kad vis dėl
to karaliaus Jono Sobieskio 
intervencija truputį padėjo: 
liežuvio Lyszczynskiui neišro
vė, tik nukirto jam galvų, su
degino kimų, pelenus sukišo į 
patrankų ir iššovė “keturiems 
vėjams!” “L. A.” .

by- 
eilė 
to- 

Sei-
nuteisti

Seimo 
ir tei-
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PALAIKO VALGIUS SVEZIAIS
ir SAUGOJA per DIENAS

Kaitrų Deinų Valgiai Darosi Lengvai Padaromi
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DABAR f^AUJA
ŽEMA KAINA!

5 Kubinių Pėdų 
Modelis ... Taip Pi

giai Kaip

ELEKTROLUX
C c s i n i s

Šaldytuvas

•Neturi Judomų 
Dalių šaldymo 
Sistemoj

• Nuolatine Tyla
• Visad žemos O- 

peravimo Išlaidos
• Daugiau Patiki

mo Patarnavimo 
Metų

• Nuolatinės San
taupos, Kurios Jį 
Apmoka f

Taupo Laiką—Taupo Darbą—Taupo Pinigus— 
Pamatyk Dabar!

Įima padaryti greitai, lengvai 
ir labai nebrangiai. Vienodai 
šaldąs šaldyklis, kuris padaro 
labai žemą temperatūrą, leid
žia palaikyti mėsą, vaisius, dar
žoves ir atliekamus valgius per 
dienas — nesugadinant ar per- 
džiovinant.

• Yra taip lengva pasigamin
ti valgius vasaros metu, turint 
Elektrolux gesinį šaldytuvą sa
vo virtuvėje. Šviežus, trupą 
vaisiai, daržovės, gardžios su
šalusios salotos ir skanėstai... 
gaivinantys gėrimai... namų 
darbo šaltakošė — viskas ga-

LENGVA ĮSIGYTI! Mažas įmokė jimas. Liekaną išmokėti 
(plūs kiek palūkanų) su mėnesine elektrikos bila.

SERVEL ELEKTROLUX DYLERIAI ir PUBLIC 
SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS

Turtas virš - - - 
Atsargos kapitalas ■S

Per 30 metų niekados neišmo- 
kėjom mažiau kaip 3% už padė
tus pinigus. Kiekvieno indėliai 
apdrausti ( iki $5,000.—Vedusiai 
porai iki4 $15,000. Po U. S. Go
vernment priežiūrą. DIDŽIAU
SIA LIETUVIU FEbERAL SAV
INOS CHICAGOJ.
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FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASS’N OF CHICAGO
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TO SEND THE$3,300,000.00

$250,000.00 MIRACLE

,___ H. BEGEMAN-----
BRIGHTON PARKO pirmaująs 
CREDIT JEWELER nori laikro
dėlių, laikrodžh) taisyti. Dykai 
apskaičiavimas—darbas užtikrin
tas.

I—4184 Archer Avė.—*

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS. 

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlo?k 2867
Rez. Republic 5688

Victor Bagdonas 
LOCAI & LONG DISTANCE 

MOVING 
'erkraust.om forničius, pianus b 
isokius rankandus bei Storus 

Vežam į farmas ir kitus mies 
’is. žema kaina Musų Darbas ga 
artintas Ta’p*’’ nvetatom ar 
ns i vįsas miesto dalis.
3400 So. Halsted St.

Saukit Tel VAROS 3408

Barčus
RYTINĖ RAD1O 

VALANDA
iš Stoties

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

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

pranešimus

* A

.HAT
MIUIONS PREFER

STANDARD
4192 S. ARCHER AVĖ.

INSURED
^/l NVt HMI

----------------  te

S

ZIUREK!
IŠMOKĖJO 4% ir indėlius 
Ii atsiimti ant pareikalavimo

_ BETO kiekvieno indėlis yra
- apdrausta iki $5000.00

LITHUANIAN BUILDING, LBAN & SAVINGS ASS'N
NAUJIENŲ SPULKA

1739 So. Halsted Street Tel. CANaI 8500
, Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 .v.

P.
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LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE

KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Garsinkitės ’N-nose”

PAVASARINIŲ

KAINA 10 CENTŲ
Tik kų gavome naujų madų 
knygų, kurių galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St,

;! Chicago, III.

Vardas—--- ----------------------------

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

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

Valstija-------------------- ---------------
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Namą statybą

Yra pąfs sayąinąe keistas tas faktas, valstybės 
departamentas Washingtone stengiasi parūpinti Ispani
jos valdžiai 15 milionų doįerių kreditą federaliniąme iž
de ipecįvilpei (bovelpąi) pįrktį Amerikoje. Bet ką gene
rolas Frapkas su tiek medvilnės darys?

Ar jisai nėra susitaręs su Berlynu tą medvilnę “par
duoti” Hitleriui už jo suteiktą pagalbą karo metu prieš 
respubliką?

DEMOKBATIJGS GĘL 
BĖJIMĄŠ?

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

ir tuo, kad dabar vėl sekančios 
krepšinio pirmenybės turės į- 
vykti Lietuvoje. Sportui tai turi 
didelės reikšipės, nes Lietuva 
to sporto šakęje Europoje virs-

Namų statymas per paskutinius dešimtį su viršum 
metų buvo visai apsistojęs, ir federalinės valdžios žinio
mis dabar Amerikoje yra toks didelis pąmų trukumas, 
kad per ateinantį dešimtmetį šitam reikalui teks išleisti 
16 bilionų (ne milionų, bet bilionų!) dolerių.

Jeigu privatinė pramonė mestųsi į šitą sritį, tai čia 
susidarytų pelningo investavimo proga visiems atlieka
miems kapitalams. Namų statymas ne tik parūpintų dar
bo dailidėms, mūrininkams ir visokių rųšių statybos dąr- 

• bininkams, bet ir atgaivintų kitas industrijas — medžio, 
plieno, cemento ir t.t.

Tačiau “privatinė iniciatyva” šituo bizniu mažai tę- 
siinteresuoja. Čia nenumatoma tiek pelno, kiek jo pada
rydavo “real-estate’ininkai” 1925-6 metais. Kad namų 
trukumas, ypač didmiesčiuose, nepasidarytų visai kritiš
kas, buvo priversta duoti pagalbą namų statybai federa
linė valdžia.

Bet labai gaila, kad J. V. kongresas šitą valdžios 
veikimą trukdo. Žinios iš Washingtono praneša, kad at
stovų buto komitetas nutarė atidėti svarstymą sumany
mo apie $800,000,000 bondsų išleidimą J. V. namų admi
nistracijai, nors senatas tą sumanymą jau buvo priėmęs.

Tie pinigai nebūtų valdžios išleisti namų statymui, o 
tik butų suvartoti paskolų ąpdraudai statant namus; to
dėl, laikui bėgant, jie sugrįžtų į iždą. Tai kam kongresas 
tam sumanymui priešinasi?

Jpngtinės Amerikos Valstijos 
buvo uždegusios embargo gink
lams ir karo lėktuvams Ispani
jai, kupmet tepąi ėjo karas, taip 
kad teisėtoji Ispanijos respubli
kos valdžia negalėjo nė už pi
nigą gauti karo pabūklą iš A- 
mepikos. O kuomet ji pirkdavo 
sunkvežimių (trekų) ir kitokių 
neuždraustų prekių, tai iždo 
viršininkai Washingtone reika
laudavo, kad ispanai už viską 
mokėtų grynais pinigais.

Ginklų embargo prieš Ispani
jos respubliką pravedė kongre
se valstybės departamentas.

Bet dabar tas pats valstybės 
departamentas stengiasi išrūpin
ti gen. Franko valdžiai $15,000,- 
000 kreditą, kad ji galėtų iš A- 
merikos nusipirkti už tą sumą 
medvilnės. Valstybės departa
mento atstovai nori, kad tą 
kreditą Ispanijos fašistams su-

Ašluonias dienas krepšinio 
halėje dešimtis tūkstančių žiū
rovų sekė krepšinio žaidimus 
ir tolydžiai kartojo — yy-ra — 
nėė-rą.

Kąip tįk musų, o kartu ir ju-Į ta centru.
sų sportininkai sėkmingai įme- O be to, sekančiais metais ir 
tą į krepšį sviedinį, visa dešim- moterų krepšinio pirmenybes 
tis tūkstančių su pakeltu upu turės įvykti Lietuvoje, vadinasi 
sušunką — yy-ra!!! los didžiulės halės įrengimas

O jei priešai mesdavo, bet į jau turi apsimokėti, tos padary- 
krepšį nepatąikindavo, linksmai tos išlaidos tam reikalui jan 
visi veik kartu tardavo — neė- greitai bus padengtos, išrinktos. 

Ira! Vadinasi, ir materialiai čia
Ir taip Lietuva — YY-RAA— Lietuva neturės jokių nuosto- 

Europos krepšinio meistras, jau h jų, 
antrą kartą iš eilės Europos Taigi, jūsų jaunimas — Lu- 
krepšinio meistras! binas, Kriaučiūnas ir kiti gra-

Neiškenčiau ir pasiunčiau Į žiai patarnavo Lietuvai. Visps 
jums apie krepšinio pinneny- septynios Europos valstybės — 
bių laimėjimus telegramą! šiap- Prancūzija, Italija/ Latvija, Es-

pat yra lyg savotiškas viso kra
što kultūros alspindis, tai šie 
krepšinio laimėjimai lyg ir pa
tvirtintų tą mintį, kad mažes
nių tautų atstačiusių savo vals
tybinį gyvenimą kultūros ir 
švietimo lygis yra pranašesnis. 
Štai jei dirstelsime nors ir į 
grožio literatūrą, tai atrodo, 
kad lietuviai, latviai, estai, suo
miai, jau nekalbant apie kitas 
skandinavų tautas turi labai ge
rų ir vertingų veikalų sukurę.

Tiesą, tos tautos neturi pa- , 
sąulinio vardo rašytojų, bet ne- j 
abejotinai eiliniai rašytojai Bal
tijos valstybių 
kalaįs praneša 
rašytojus anų

Tik dalykas 
nių tautų rašytojams yra žy
miai sunkiau prasimušti į paj 
šaulio rinką. Mažų tautų kalbas 
mažai kas žino ir tpdėl nėra 
kas jų veikalus didelių tautų; 
tarpe skaito ir juos tinkamai į-’

tautų savo vei- 
tokius eilinius 

didelių tautų.

tas, kad mažes- 
yra žy-

grija atsiuntė savo geriausius 
sportininkus ir jie čia liko nu-|ver^na' nčra kas juos į-

kų tarpe buvo nemažas skaičius 
kariškių, studentų, 
ir kitų profesijų

- • — į limą kalbą išverčia ir tuo budu 
tarnautojų Pasai literatūros turtas pasilie- 

vyrų, kurie 1<a bk tų mažų tautų tarpe ne-

Dirbk —■ arba eik į kalėjimą

// /
/
I

Tai ar Amerikos valstybės 
departamentui rupi apginti de
mokratiją Europoje?

Kodėl jisai dabai' ėmė ieško
ti kredito gep. Franko valdžiai? 
Jį skatįna International Tcle- 
phonę and Telegraph kompani-

Telegrama iš Hanovero, Vokietijos, praneša tokią 
žinią.

Du jauni darbininkai gavo po vieną mėnesį kalėji
mo už tai, kad juodu neatėjo į darbą. Kitą darbininką 
Fuldoje teismas neseniai nuteisė vieniems metams pri
valomo darbo už tinginiavimą ir girtuokliavimą. Jisai 
keletą kartų buvo neatėjęs i darbą, kurį jam parūpino 
viešas samdos biuras.

Nacių laikraštis, įdėjęs žiųią apie tą teismo spren
dimą, pasakė, kad “vengti darbo reiškia sabotažuoti rei
cho (valstybės) atstatymą”.

Taigi nacional-socialisfų (nacių) valdžia Vokietijo
je įvedė privalomą darbo pareigą. “Tinginiavimas” pasi
darė baudžiamu nusikaltimu.

Sovietų Rusijoje tokia tvardą veikia seniai. Kojųu- 
nistai pirmiaus tuo labai didžiuodavosi, įrodįnėdąųiį, kad 
tenai jau esąs įvykdytas socialinis teisinguipąs, pagal tai
syklę: “Kas nedirba, mielas vaike, tam jr duonos duot 
nereikia!” Bet paskui pasirodė, kad vipn tiktai duona 
nėra pakankamas paskatinimas dirbtį. Prįje -‘duonos” 
(paprastos algos) valdžia turėjo pridėti įvairių kitokių 
masinančių dalykų: yįešus pagyrimus apartiems darbi
ninkams ir papeikiiųus lėtiems; premijas “ųdarnikams” 
ir, galų gale, didejiųs atlyginimus “stachanoycams”.

Tačiau ir tos priemonės daug nopagęlbėjp. Pe^pifą 
žįemą sovietų vyriausybė (be parlaųrontp žinios) išleido 
visą eilę aštrių pątvarkymn “darbo disciplinai” sustip
rinti dirbtuvėse. Ųz peątėjįmą į darbą ir net vien tiktai 
už 15 minutų pasivėlinipią į darbų darbininkas sovietų 
Rusijoje dabar galį visąi petekti uždarbio; p dirbtuvės 
ųzypizda arba dįrektpriųs, kuris tokio “nusikaltėlio” ne
pašalina, gąli bųt parauktas tieson krimiųalįniam teis
me!

Įdomu, kad darbininkę “tinginiavimas” arba neatė
jimas į darbą pasidarė kriminaŪs nusikaltimas ir hitle
riškoje Vokietijoje.

Diktatūra vistiek yra diktatūra? nežiūrint kokios ji 
spalvos. Kiekvienoje diktatūroje darbininkai netenka 
laisvės, ir pablogėja jų ekopominė padėtis. O kai jie, ne
gaudami žmoniško atlyginimo, Įipą nerupestingąi dirbtį, 
tai jie susilaukia bausmių. Bet ąr bausmės įkvėps jiems 
daugiau noro dirbti? Vargiai. Bppdžiavų laikais valstie
čiai būdavo plakami rykštėmis, bet ponui jie uoliąi ne
dirbdavo. Šių dienų pramonė bę Įaisvų darbininkų kles
tėti negali.

mi,oje. Ispanijos fašistų valdžia 
grasiną tos kompanijos bizn. 
ųždąryti, jeįgn ji negaus jai 
penkiolikos milionų dolerių pa
skolos Amerikoje.

“BLIUZNIERSTVOS”

Vokietijoje, Italijoje ir Rusi
joje tapo sunaikinta ne socializ- 
mp tyąrka, bet dem°Kcatija, 
įuri pirmoje tų šalįų buvo įgy
vendinta gana plačįai, o kitose 
dviejose dar tik buvo beprade
danti kurtis. Kur nėra demo
kratijos, tenai, žiųoina, negali 
ir socialistiniam judėjimui sek-
is. Bet tas faktas, kad paminė-1 skaitote, nes ją išsiunčiau nak- 

tose šalyse demokratija pralai- ties metu.
mėjo, dar nereiškia, kad" demo- Tą telegramą siunčiau šiais 
iratija lenai nebeatsigaus. O sumetimais. Esu patyręs, kad 
dar mažiau pagrindo butų są- kaip Lietuva pora metų atgal 
kyli, kad dėl demokratijos ne- Rygoje laimėjo krepšinio pir- 
pasisekimo Vokietijoje, Ilalijp- menybes, jūsų visa spauda la-
je ir Rusijoje pati demokratijos bai palankiai atsiliepė ir džiu-1 grūdinę ir ne pirmas 
idėja pasidarė “netinkanti gy- gavo. Tai viena, o antra juk ta- 
venime”. sai laimėjimas, tai kartu ir ju-

I • JI----- sų laimėjimas, nes jūsų padan- 
CRĮPPS NORI GRĮŽTI Į geje išauklėtas jaunimas kartu 

PARTIJĄ--su Lietuvos jaunimu šiose var-
----------- jžybose, kaip ir pereitose pirme

nybėse dalyvavo, taigi abiems 
yra dėl ko pasidžiaugti. Jūsų 
jaunimas užaugęs visai kitose 
politinėse ir visuomeninėse są
lygose, lankęs kilos santvarkos 
mokyklas teigiamai paveikė, Lie
tuvos jaunimą ir pramokė gra
žiai, vikriai, mandagiai, tiesiog 
džęn tejmeniškai spor tuo Ii!

Musų tautos jaunimas suau
gęs visai skirtingose apystovo- 
se, dviejuose kontinentuose —- 
sename ir naujame pasaulyje 
vienus kitą suprato, susigiminia
vo, susibrpliavo, susibičiuliavo 
ir įtartų bent sporte stojo ginti 
Lietuvos garbę!

Neabejotinai vieni kilus vei
kė, bet veikė teigiamai, nes jei

Pirmas pradėjo L. Pruseika, 
dabar jo pramintu taku eįųą 

ir visa Cįųcagos kom-orgaho 
redakciją. Ąpię tuos, kurie kri
tikų,oją Stąlino( diktatūrą, ji sa
ko, kad jie skleidžia “bliuznier- 
stvąs”.

Tai senų Lietuvos klebonų 
kalpa. Ne tik kalba, bet ir gal
voj iipp bųclas.

Kam čia varginti savo galvą, 
stengianti^ atremti priešingą 
nuomonę ąrgumęntais? Pasa
gai, kad “bedievis pliųzniją” — 
įj? atliktas kriukis!

Bet Stalino dąvątkynų dvąsiš- 
ki piemens dar iki šiol nepaaiš
kino, ar hliuznįepstvos prieš 
Maskyps pįfctatųrą yrą “grip- 
kas povšednąs”, ar “smeptel-

o

nas”.

FANTAZIJA

Bri tani jos Darbo partijos 
vykdomoji taryba -pašalino 
Gripps’ą (Sir Stafford Cripps) I 
ir keturis jo draugus už tai, 
kad jie ėjo prieš partijos nusi-1 
statymą, vesdami propagandą 
už “liaudies frpntą”. Metinė 
Darbo partijos konferencija 
Southport’e tą vykdomosios ta
rybos žingsnį parėmė milžiniš
ką halsų dauguma.

Dabar Sir Stafford ir jo vien
minčiai kreipėsi į Darbo parti
jos centrą, prašydami priimti 
juos atgal į partiją. Centras pa
skyrė specialią komisiją jų pra
šymui apsvarstyti ir patiekti 
yykdpiną j ai tarybai rekomen
daciją.

Spėjama, kad visi pašalintieji 
bus priimti, ir Darbo partija 
pasidarys dar vieningesnė.

Marijonų organas perspaus- 
dipo tokį Brazilijos klerikalų 
“Šviesos” išminties žemčiūgą:

“... Prancūzijoje, socializ
mo tėvynėje, socialistų vy
riausybė išsigimė į pusiau 
diktatūrą. Dar didesnio išsi
gimimo sulaukė kitų kraštų 
socializmas. Vokietijoje, Ita
lijoje, Rusijoje jis nuvažia
vo į priešingus * kraštutinu
mus.”

Kas tam ląikrąš.čįui sa)<ė, kad 
Francuzija tai “socializmo tė- 
vypė”, kpopiet visi žinp, kad so
cializmo ‘sistemos tenai dar nie
kuomet nebuvo?

Socialistui buvo įėję į Franr 
ęuzijps vyriausybę, bet iš jos 
pasitraukė, kai negalėjo susitar
ti kai kuriais svarbiais klausi
mais su radikalais. Jeigu Dala- 
dier vyriausybė “išsigimė”, tąi 
čia nekalti socialistai, kadangi 
joje nėra nė vieno socialisto.

KAUNAS. — 1940 m. Tal- 
linne įvyks platus Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos miestų at
stovų kongresas, kuriam bus 
svarstomi miestų žemės politi
kos ir su ja susiję mįestų sta
tybos ir planavimo klausimai.

nebūtų atsiekta.
O tie laimėjimai tikrai gra

žus, ųęs Lietuva laimėjo be 
jpkių pralaimėjimų, tai yra vi
sų kitų valstybių sportininkus

Pąųgiąusiai mūsiškiai įmetė vi? 
sįepis kitiems sviedinių į krep
šį ir patys tiek apsisaugojo, kad 
mažiausiai į jų krepšį tų svie
dinių gavo! x

Tai yra absoliutus laimėji
mas, be jokių abejonių užtar
nautas Europos krepšinio meis- 

, tro vardas!
Ęugpiučio 13 d., 1930 Šis laimėjimas dar vertingas

Naujienų Jubiliejinis 
PIKNIKAS

tarptautinėse varžybose daly- tyt°Jo«
vauja. Bet jei butų galima taip vic-

Didelės valstybės turėjo ge- ša i tų literatų pajėgas demons- 
resnę atranką, nes jos sporli- truoli, kaip štai demonstruoja- 
ninkus galėjo pasirinkti iš ke- mas sportas, tektų tvirtinti, kad 
lerįų dešimčių milijonų gyven- ir čia pirmenybes laimėtų tos 
tojų, o tuo melu, kaip Lietuva | mažosios tautos, 
ir kitos Baltijos valstybės tuos 
savo sportininkus galėjo išskir
ti tik iš kelerių milijonų gyven
tojų.

Ir kas įdomiausia, kad Balti
jos valstybės, kartu su Suomi-Į tų meistro vardas. Juk jei dide 
ja Europoje sporte vyrauja šių lės tautos literatas nors ir apy 
valstybių sportininkai turi Eu- tikriai menkos* vertės išleidži 
ropoję įvairiose sporto šakose savo veikalą vis dėlto jis sui- 
gražius laimėjimus. Štai ir šio- laukia liek skaitytojų, kad >u 
se varžybose antrą vietą laimė- gali iš gautų pajamų pramiti, 
jo Latvija, tik Estijai nepavy- o tuo pačiu melu mažosios ati
ko išrauti trečią vielą, nors ji los toksai literatas, daf b< li- 
Latyiją nugalėjo, bet sugniužo | Įeraturos darbo tpri kuo pors 

hitu verstis, kad galėtų sočiau 
gyventi, vadinasi, savo alergi
jos dalį jisai turi suvartoti pa
šaliniam darbui ir negali visai 
atsiduoti tik literatūrai.

(GALAS)

šiuo atsitiki
mu Baltijos valstybės.

Jei taip viešai panašiose į 
sportą varžybose mažų tautų li
teratai savo veikalais galėtų pa
sirodyti, neabejotinai jiems tek-

Lenkijai teko
trečia viela.

Italija ir Prancūzija, nors iš 
seniau žinomos, kaipo geros 
krepšinio sporto mėgėjos, bet 
joms nepavyko atsiekti geres-

Italijos sportininkai dėjo daug 
pastangų Baltijos valstybes nu
galėti, bet nepavyko, o juk šis 
fašistinis kraštas didžiuojasi vi
sokiais savo laimėjimais, bet 
atrpdp, kad jie gali didžiuotis 
tįk pas save namie, o kaip pa
sirodo užsieniuose, tai jų tie vi
si laimėjimai nublunka!

Prancūzija žaidė ramiai, gra
žiai, dėjo daug pastangų, bet 
jie atvykę tuoj pasisakė, kad 
Lietuvos neįveiksią.

Margumynai
KREPŠIŲ STATISTIKA

Naujienų-Acmo Telenhoto
MINNEAPQLIS, NfINN. — 13 ipetų berniukas Lynu 

Thompson (su tėvu) kuris buvo sužeistas, kai policija 
pradėjo vaikyti 4,Q00 streikuojąpčįų WPA darbininkų 
būrį, susirinkusį pikietnoti dirbtuvę.

bendrą kultūros lygį, tų kraštų 
gyventojų bendrą išsimokslini
mą ar tik Baltijos valstybės kar
tu su Suomija ir čia nepirmau- 
lų, ar ir tose srityse Baltijos 
valstybių tautos nepasiliktų sau 
kultūros meistro vardą.

Rašančiam šias eilutes teko

Per yisas trečiųjų Europos 
krepšinio pirmenybių rungtynes 
įmesta 2001 krepšis. Tai savotiš
kas Eurępos krepšinio pirmeny
bių rekordas. Nugalėtojai j me
tė 1|44 krepšius, o nugalėtieji 
557. Vienai dienai tenka 286 
krepšiai, o vienoms rungtynėms 
71 krepšis. Daugiausia krepšių 
primėtė ir mažiausiai gavo Lie-

tokį įspūdį, kad bendru kultū
ros lygiu, gyvęjitojų bendru ap
sišvietimu, Baltijos valstybės 
Įiraneša anų valstybių gyvento
jus.

Tiesa, tos dideles valstybes 
turi gerai išprusintą inteligen
tijos klodą, bet bendroje masė
je atrodo Baltijos valstybių gy
ventojai švietime, kullųroje, net 
politikoje pranašesni.

Tų didesnių valstybių gyven
tojų mase daugiau pasiduoda

tarus, jie linkę mažiau kritišką! 
galvoti, daugiau pasiduodą są- 
vo vadų įtakai, kai tuo melą 
Baltijos vąlstybės gyventojų 
tarpe pasiekiamas didesnis sa
varankus galvojimas, samprota
vimas įr noras daugiau bendrai 
apsišyiesli, daugiau gyyenime

Patirti savarankiai, bet ųepa-

krepšius,, o gavo 125. Krepšių 
skirtumas Lietuvos naudai 278. 
Aptroj vieloj stoyi Latvija. Lat
vijos ekipa įmetė 353, o gavo 
163 krepšius. Krepšių skirtumas 
Latvijos naudai 190, arba 88 
blogesnis už Lietuvos. Lietuva 
už Latviją įmetė 50 krepšių 
daugiau, o gavo 38 mažiau. Ka

metė 1441 krepšius, tai Lietuva 
su Latvija kartu įmetė daugiau 
kaip pusę — 756 kpepšius.

TIGRAS LAIVE

. OląiųĮų laivus “Buitcncorg” 
Bulayijpjc pakrovė suaugusį ti
grą, kuris buvo uždarytas sljp- 
riąpie narve. Plaukiant per In
dijos vandenyną kažkokiu bu
du pąsįsekė tigrui iš narvo pa
sprukti ir jisai tuoj nuselipo 
laivo virtuvėn, kur užpuolė pa
tį skaniausią daiktą — laivo vi
rėją. Atsitiktinai virtuvėn užru
ko vienas jurininkas ir tigras,

laimingo jurininko mirties 
šauksmą išgirdo kapitonas ir 
tigrą nušovė, bet du žmonės jau 
buvo žuvę.

/
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VISU DĖMESIUI
Gerbiami lietuviai ir lietuvės.

Žemiau paduodu projektą: 
Lietuvių Tautos Kultūros Fon
das. Projektas, negalutinis, jį 
galima papildyti, pataisyti ne
aiškias vietas, arba ir suvis 
kaip kurias paragrafas iš
braukti.

Viso tuom tarp tik 16 pa
ragrafų. Meldžiu gerbiamų 
skaitytojų atydžiai perskaityti 
ir pateikti savo sugestijas.

Visos kultūrinės tautos jau 

senai turi savo tautos fondą, 
tik mes lietuviai neturim. Lai
kas jau ir mums įsisteigti kul
tūros fondas.

—Dr. A. L. Graičunas

LIETUVIŲ TAUTOS KULTŪ
ROS FONDAS

šio Fondo vardas yra: Lie
tuvių Tautos Kultūros Fondas; 
Siitrumpfnaht—“L. T. K. F.”

Skyrius 1.
Tikslas:

§1. Lietuvių Tautos Kultūrai 
Kelti ir visuomenes iniciatyvai 
kultūros darbe skatinti stei
giamas Kultūros Fondas.

§2. Kultūros Fondo yra šie 
uždaviniai:

a) remti kultūros organi
zacijų vykdomus suma
nymus ir darbus.

b) skirti lėšas menui ir 
mokslui platinti ir po- 
puląrizuoti, būtent, rem
ti bibliotekas, muziejus, 
skaityklas, korus, orkes
tras, meno parodas, 
liaudies universitetus, 
liaudies namus, teatrus,

(|ąinų šventes, kapsus, 
kongresus, įvairius mok
slo ir meno šakų studi
jas.

c) remti planingai orga
nizuotis rekreacįjas, ku
rios rękreacijos suteik
tų žmonėms atnaujini
mo fizinių, protinių ir 
sielos jėgų.

d) remtį įvairių meno ku
rinių, mokslo darbų ir 
kitų kultūrinio pobūdžio 
spaudinių leidimą.

c) skirti premijas už ver
tingus visų sričių meno 
kurinius, mokslo dar
bus, išradimus, tyrinė
jimus ir skelbti jiems 
konkursus. »

f) skirti stipendijas, pa
skolas ir pašalpas mok
slo, nąępų ir spaudos 
darbuotoj ąjpą įy besirei- 
škiantįems gąbumams 
(tąlcptąjųs) pgįyti.

g) remti Ljęjųygs krašto 
ir jp sęnoyąų tyrinėjimo 
(Jarbųą.

1|) rpmti Jięįųyių kultūros 
dąrbųs išpiyijpįc.

i) repitį įstąįgąs ir suma- 
pyp|ų§, tųFlp^ius tiks
lą pagerbti pasižymėju
sių kultūros darbuotojų 
nuopelnus. <

k) teikti paramas visiems 
kitiems kultūros reika
lams Lietuvių Tautos 
Kultūros Fondo Tarybas 
nutarimu.

Skyrius II
Priemonės tikslui siekti

Garantuotų Vartotų Karų

BARGENAI
Visokių Išdirbysčių ir Modelių—Visi Bargenai 

Atdara dieną ir vakarais.

Bridgeport Motor Sales
3Q40 S. Halsted St. Victory 6992

PEACOCK BEDSPREAD PATTERN 1759

No. 1759I NAUJIENOS NEEDLECBĄFT DĘ£T
11739 So. Halsted SL, Chicago, I1L

I Čia įdedu J.0 centų ir prašau ątsiųsti man Pavyzdį No------ .

Vardas ir pąvardė

Adresas

t Miestas ir valstija

§3. Liętųyių Tautos Kultūros 
Fondų Taryba

a) steigia skyrius ir nu
stato metjpę duoklę.

b) fondo tarybą suteikia 
skyriams steigtis taisyk
les jr tvarką.

Skyrius III
§4. Lietuvių Tautos Kultūros 

Fondo lėšas sudaro
a) narių mėnesinės duok

lės
b) aukos
c) į ei gos iš kultūrinių pra

mogų ir tt.'
§5. Iš kasmet surenkamų 

Kultūros Fotįo Lėšų 10% ski
riama atsargos fodui—kurią 
skaitosi pagrindinis Kultūros 
Fondų Kapitalas ir gali -būtį 
naudojamas tik ypatingais at
vejais—vienbalsiai Fondo Ta
rybai nutarus.

Skyrius IV
§6. Lietuvių Tautos Kultūros 

Fondo įvairus nuostatai.
Kultūros Fondo lėšos (Juodu

mos, kaip—a) negrąžinamus 
pašalpos, b) laikinės paskolas, 
arba c) kitomis Kultūros Foų- 
do Tarybos nustatytomis są
lygojus.

Paskolos grąžinamos Kullų- 
ros Fondų Tarybos nųs ta lytu
mis sąlygomis.

§7. Kųlįųros Foiiflų pašaipus 
•gavusios organizacijos ir at
skiri asmenys pateikia Kultū
ros Fondo Tarybai atskaitas 
apie tų sumų suvartojimą, o 
taip pat apie darbus, padary
tus tose srityse, 'kurioms pa
šalpos duodamos.

§8. Kųlįųros Fondo skiriamos 
lėšos naudojamos tik paskir
tam tikslui, priešingu atveju 
tos lėšos išreikalaujamos atgal 
į Kultūros Fondą. Kult. Fon
do skirtų lėšų sunaudojimo 
tikslingumą sprendžia Kultūros 
Fondo Taryba.

§9. Kultūros Fondo išlaidas 
tikrina tam tikrą kontrolės ko
misija.

§10. Kultūros Fondo Taryba 
pareigas pradeda eiti, kai iš
rinkta ar deleguota, pusė ir 
vienas L. T. K. F. valdyba.

Skyrius V
Lietuvių Tautos Kultūros 

Fondo Valdymosi, būdas, va
dovybės sudarymo tvarka ir 
jos galia.

§11. L. T. K. Fondąą valdo- 
si per savo vykdomuosius or
ganus, kuriuos išsirenka Fon
do ųąriai visuotinių lygįatąi- 
ąiu, sląptu aybą pusiau slaptu 
bąjsąyimų iŠ (U) vienuolikos 
nąrių, .įš kupių įeiną 7 nariai 
į Pild. Yąldybą, 2 į kontrolės 
kopųsiją ir 2 altcrnatai. Pasi
traukus iš PilcJ. Valdybos ar įš 
kųųtrolės komisijos nariui, ji 
papildoma ąlUernatąią. Pildo
mą Valdyba ko-optuoja į Fon- 
,c|i Tarybą asmenis su akade- 
piįpio mokslo laipsnių.

§12. Kultūros Fondų ko-op- 
luplų Tarybos narių pareigus 
yra gurbus tarnybą, jie jokio 
aįĮyginiųio ųž įąs pąręigąs ne
gauną.

§13. Visi Kultūros Pundo ko- 
opįųpti Tarybos nariai, išsky? 
ruą pdriųiųiųką, ąlpriapii arįą 
ko-opluojami trejiems metams. 
Kultūros Fondo ko-optuųtą 
Tarybą išsirenka 1 metams 
pirmininką, praslinkus nietąmą 
pirmininkas yrą perrenkamas.

§14. Kultūros Fondo Ko-op- 
tuota Taryba:

a) sudaro savo veikimo pla
ną, b) rūpinasi Fondo lėšų su
darymų, c) tvirtiną Pildom. 
Valdybos sudaryta sąmatą, d) 
skiria lėšas tikslams, numaty
tiems § 2, c) sudaro konkursų, 
premijų, ekspertų ir kt. komi
sijas, f) tvirtina Fondo at
skaitą g) priima statutus bei 
taisykles ir leidžia instrukci
jas, h) svarsto visus kitus 
klausimus šio įstatymo ribose.

§15. Kųlįųros Foųdo ko-op- 
tuotą Taryba renkasi ne re
čiau 'kaip du kartus per metus 
posėdin. Be to, matant reika
lą renkasi ir tankiau.

§16. Kultūros Fondo ko-op- 
luotos Tarybos nutarimai tei
sėti, kai posėdyje dalyvaują 
daugiau kaip pusė Taryboj 
narių ir Pildoma Valdyba pil
do nutarimus Fondo Taryboj 
ųarių.

Gėlių Bukietai Ir 
Žemaičių Kultūros 
Kliubas

< Pirkti Gėles ar Nepirkti?

Liepos 13 — žemaičių Kul
tūros Kliubo narių susirinki
mas buvo sušauktas su paštų 
atvirukais. Į susirinkimą atsi
lankė apie 30 narių, ir posėdį 
atidarė Steponas Narkis.

Susirinkimui išklausius už
rašus, finansų stovį, laiškus, 
buvo pakeltas bukietų klausi
mas. Ūmusieji balsus pąręiškė 
savo mintis, kad Kliubas tu
rėtų nupirkti gėlių bukietą ir 
pagerbti savo mirusį narį bei 
narę. Su tuo nęąutikdamas? 
kliubo pirm. p. Narkis pareiš
kė, kad kliubo konstitucija tai 
draudžianti iki kasoje nebus 
500 dolerių. Tokiu jo aiškini
mu, nariai dar labiaus užsiga
vo ir ėmė reikalauti, kad toks 
konstitucijos punktas butų pa
taisytas. Ginčams įsmarkėjus, 
nariai sukilo ir pradėjo skir
stytis^ Jj

žemaičių Kultūros Kliubas 
galėtų išaugti į didelę organi
zaciją, bet tam reikalingi rim
ti žmonės, kurie gali suprasti 
narių reikalavimus ir žinotų 
kaip juos patenkinti.

—■ Kliubo Narys.

JVAIRIOSŽINIOS
Paruošė 300,000 loyų 

sužeistiems oro 
atakose 

' ~ * - v - — • * • '• '

LONDONAS, Anglija, liepos 
14. — Britanijos valdžią pa
skelbė, kad jąu pabaigti planai 
parūpinti 300,000 lovų sužeis
tiems oro atakose Anglijoje, 
jeigu kiltų karas,ir priešų lėk
tuvai užpultų Angliją.

Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS
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Sunset Park
* . •• • • S r > \ f r

Archer Avė. ir Į35tl| Street

s cooo

TIME.

GRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Avenue

Telefonas PORTSMOUTH #022
POCAHONTAS Mine Run 
(Screened) Tonaą ...........................
SMULKESNĖS
Tonas ................................................
PETROLEUM CA^OŲ GpKĘ
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas

Sales Tąx ekstra.

TeL Victory i9«į
STOGDENGYSTB IR BL8KOS 
DARBAL 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus- Leng-

$7.35
$700

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ELEKTRIKINES LEDAUNES
CROSLEY

SHELVADOR
garantuojamos 5 melams. Mažai suvartoja elektros ir ant 

maisto sutaupo mažiausiai $3.00 į savaitę.

Didelės 6 Pėdų Miero$

ir aukščiau

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Chicagoje, kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią 
mokėti. Mes duosime 
šią dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

iŠgalite
—---T ---------...j gerą
kainą už jūsų senąjį, o liku-

PER

Lengvas Išmokėjimas, Kad ir Per Trejus Metus

Jos. F. Btidrik, »
Rakandų Krautuvė

3409,11 So. Halsted Street

BŲDRIK ANNEX
3417-21 So. Halsted Street Tel. Yards 3088

ČIONAI RASITE ĮVAIRIŲ IŠDIRBYSČIŲ. GERIAUSIUS IŠDIRBI
NIUS AMERIKOJE — REFRIGERATORIUS, SKALBIAMAS 

MAŠINAS, PEČIUS

Žymus Budriko Radio programas yra leidžiamas nedėlios vakarais 
iš stoties WCFL 970 k. Pradžia 9 vai. Chicagos laiku.

- - -

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
konstitucijas IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canal 8500

I • ‘

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

VVPULON7 
TMAT 

8Ę

PETERI 
PENI 
T 

__ - ^4

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 West «3rd Street 

prie Loomis

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

NAUJIENŲ
Rastiuėje per

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St.
•

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

pu pietų.

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
JONSILAĮ IŠIMAMI už
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ 15.00 
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama.... C 
VISAŠ LIGAS GYDOMA S-j.OO 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
lyOO So Kedzie Avė., Chicago 

TeL Ląwndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir- 
mos rųšies šu mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Da r b a s 
garantuotas.

420 VV. 63rd St 
Tęl. ENG. 5833-5840
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ČH1GAGOS LIETŪVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Canal 0117 
VALDYBA

K. AUGUSTAS, iždininkas 
ALGIRDAS RULIS, trustisas 
P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

K. KAIRIS, prezidentas
P. GALSKIS, vice-prezidentas
V. MANKUS, sekretorius

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, 

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

draugijų ir nuo dabar abu bus 
draugijos nariai.

Adomas Markūnas
— o —

Kon. V. B. Ambrose įrašė:
Albina Warnecke
fedmund A. Butchas

Kon. Adomas Markūnas įrašė:
John Gaubas
Anna Vierbello

Kon. B. Vaitekūnas įrašė:
Stanislovas Šimkus

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
Juozas Žukas, Chicago ...........   38
Adomas Markūnas, Chicago ..................   31
John Petkus, Aurora, 1’1................................................ 27
Juozas Ascilla, Chicago ................................................... 21
Benedict Vaitekūnas, Chicago ...................................... 15
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III................................  14
Petras Galskis, Chicago ................................................ i 14
V. B. Ambrose, Chicago ................................................. 14
Frank Bulaw, Chicago ..................................................... 8
Joseph Laurinas, Aurora, III....................................... 8
Petras Lapenis, Chicago ................................................. 6
Jonas Thomas, Chicago ....................................................... 4
S. Yurchis, Chicago .........................................................  4
E. Norgailienė, Chicago .......................................   3
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III........................................... 3
Ramusis Mikšys, Chicago ....................  3
Mike Senko, Chicago ..............   2
Miss Josephine Miller, Evanston, II!................................. 2
Frank Klikna, Chicago ..................................................... 2
Marijona Ascilla, Cicero ................................................. 2
S. Mockus, Racine, Wis.................................................   1
Antanas Visbaras ............................................................. 1
Antanas Totilas, Kenosha, Wis.......................................  1
Chester Prakuratas, Gary, Ind........................................ 1
J. Cinikas, Cicero .............................................................  1

Kon. Mariona Ascilla įraše:
Chester Ugąnsky

Kon. R. Mikšis įrašė:
Marė Kraučiunienė

Kon. Joseph Laurinas įrašė:
Clarcnce N. Malecky
Kon. Joseph Ascilla įrašė:

Ignatz Kunges

John J. Lidžius, Indiana Harbor, Ind.............................
Bruno Arlauskas, Chicago ......................... ....................
V. černauskas, Springfield, III..........................................
Joseph Augaitis, Cicero .....................................................
Jonas Kaulinas, Chicago ...................................................
Juozas Albauskas. Chicago Hcights, III. ..........................
Thomas Šalkauskas. Chicago .... .....................................
Constantin čepulcvičiųs, Chicago ....................................
Anton Marshall, Mayvvood, III................................... .......
i a vieniai nariai įrašė ..................................................... 89
PASTARA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 metais.
Visi nauji nariai įsirašę ėio kontesto būvyje gaus tikėtus 

nemokamai j gegužinę. Taipgi tikietus gaus nemokamai visi tie 
draug joj nariai, kurie įra ys nors vienų naujų narį.

Konkur. o pabaigtu v5*; gegužinėje visi nauji nariai ir tie, 
kurie įrašys nors vienų narį į draugijų, gaus tikėtų nemokamai 
užkandžiams ir gėrimams.

Nar ai priimami draugijon — vyrai ir moterys — nuo 1- 
iki 18 metų.

Įsirašyti galima per musų kontestantus, per draugijos na
rius, arba reikia atvykti asmeniškai į draugijos ofisų.

Draugijos ofisas atidaras kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro, o ketvirtadieniais iki 9 valandos.

KONTESTANTU VEIKLA
Pere tų savaitę daugiausia pa

sidarbavo narių įrašyme Ado
mas Markūnas ir V. B. Anibio 
se. Kada gi Juozas Žukas išva
žiavo i Lietuvą, lai Adomui 
Markūnui, man regis, lemta bū
ti pirmu t niu kontesiantų šil
ine Jul.ii.ej n ame koale, te. 
Prieš kelias savaites atrodė, kad 
tarp kontesiantų bus 'dideles 
grumtynės už pirmenybę, bet 
bent šiuo kartu atrodo, kad A- 
domas turi labai silpnų opozi
cijų iš d įbarlinių kontesiantų. 
Žinant, kad Adomas Markūnas 
daug laiko praleidžia ieškoda
mas narių, lai nesunku spręsti, 
kad jis įsikopęs į viršūnę ne
norės kita mužleisti.

Šių savaitę į priekį pasivarė 
Juozas Ascilla, B. Vaitekūnas, 
Joseph Laurinas, Mariona As
cilla ir R. Mikšys. Draugas Mik
šys savo žodį pildo nors vė
liausia įstojo į kontestų, bet jau 
turi įrašęs 3 narius.

V. B. Ambrose įrašė jaunuo’į 
Buchų iš Willow Springs, kur 
jaunuolio tėvai prie Gerinau 
Church Rd. turi įrengę daržų 
piknikams, taip pat turi pui
kiai įrengtų tavernų. Nariai nu
važiavę į piknikų ar į rodauzę 
už baro ras linksmų augalotų 
jaunuolį E. A. Buchų.

Įsirašė
Jaunikaitis Leo Radžiūnas 

vos metai ir pusė kaip atvažia
vo iš Lietuvos, turi darbų duon- 
kepykloje, ir patyręs apie drau
gijų iš Draugijos Skyriaus 
“Naujienose” ir šiek tiek įsi

kalbėjęs su draugijos nariais, 
pats atėjo į ofisų ir įsirašė į 
Draugija. Lauksim ir daugiau 
tokiu svečių!

Per šį Jubiliejinį Kontestų iki 
šiam laikui jau įrašyta 317 na
rių.

Nauji Nariai
Smagu pažymėli, kad John 

Gaubus yra vienas iš rimčiau- 
sjų biznieirų Bridgeporle, lai
kus degtinės krautuvę, 3529 So 
Halsted St. Ponai Gaubai gyve 
na gražiai, turi išauklėtus sd- 
nų ir gražių dukterį. Ponia Gau- 
bienė jau seniai priklauso prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos, o 
jos sūnūs John dar tik kelioli
ka mėnesių, kaip prisirašė, taip
gi p. Gaubienė įrašė savo pus
seserę. Annų Railų.

Draugijos nariai nepamirškit 
reikalui esant, atsilankyti pas 
draugijos narį biznierių p. Gau- 
bų.

IŠ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMO

Liepos 11 d., praėjusio antra
dienio vakare, North-West Ma- 
sonic Temple svetainėje, 1547 
N. Leavitt St., įvyko draugijos 
mėnesinis pusmetinis susirinki
mas. Del šilto oro ir vasarinių 
atostogų, susirinkimas nebuvo 
skaitlingas nariais. Valdybos na
riai pateikė reguliarius mėnesi
nius raportus iš draugijos dar
buotės, iš kontesto eigos ir iš 
įvykusio draugijos metinio pik
niko. Patiria, kad ligonių skai
čius yra žymiai sumažėjęs, mi
rimų taip jau nedaug įvyksta. 
Pašalpos ir posmertinės visiems 
išmokama laiku.

Pirmininkas C. Kairis prane
šė, kad Roselande likvidavosi 
Vytauto pašalpinė draugija ir 
josios nariai pasidalinę beveik 
pusiau persikėlė vieni į Keistu
čio Pašalpos Klubų, kiti į Chi
cagos Lietuvių Draugijų. Į mu
sų draugijų persikėlusių bei už
siregistravusių yra apie 45 na
riai ir dar šie įraše 16 jaunuo
lių. Tai žymus pąaugimas.

Naujų narių tino koAtesto 
pradžios iki šiol jau įrašyta 
virš 300. Kontcetantai pradeda 
rodyti daugiau veiklumo. Ypač 
žymėtina, kad įsirašančių tarpe 
didžiuma čiagimiai jaunuoliai.

Pirmininkas atsiprašė susi
rinkimo, kad kaip buvo žadėta, 
nesuspėta šiam posėdžiui pa
ruošti pusmetinės apyskaitos — 
Las bus pateikta sekantį mėne
sį, taip jau ir kolonijoms bus 
pasiųsta. Tiek pažymėjo, kad 
šių metų pirmas pusmetis davė 
virš 4 tuksiančius dol. pervir
šiams — pelno.

Su pabaiga vasaros bus im
tasi organizuoti išvystyti įvai
ri jaunuolių darbuotė draugijos 
ribose, kaip sporte taip kultū
roje. W. V. M.

Praturtėjom 
Profesionalu

Nors jau Chicagos Lietuvių 
Draugijos kon testas eina gana 
seniai ir kiti konteštantai jau 
įrašė po gana daug narių, bet 
aš lig šiol buvau perdaug ūžim
ai kitais reikalais, ir todėl tik 
dabar gavusi kiek liuoso laiko 
ėmiausi už darbo, štai antrų na- 
'’į teko įrašyti šiame konteste į 
Chicagos Lietuvių Draugijų, bu- 
’ent, Chester Uganskį, rimtų ir 
nuoseklų profesionalų vaistinin
kų.

Uganskis yra Lietuvoj gimęs, 
iet čia augfcs ir išėjęs mokslus. 
Jau apie 13 metų kaip užlaiko 
noderniškų vaistinę, kuri ran- 
lasi prie Lake ir Crawford gal
vių kertės. Ponas Uganskis yra 
irtimas giminaitis Ch. L. D. 
larės dr. Emilijos Giriotas ir 
Ir. Stanley Giriotas.

Taigi, visi lietuviai, o ypač 
Ch. L. Draugijos nariai, kurie 
••y vena t toj apylinkėj, kur ran- 
lasi p. Chas Uganskio vaistinė, 
ture tu t neužmiršti savo nario 
ir reikalui esant atsilankyti į jo 
vaistinę. Mariona Ascilla

Cicero, III.
Cicero Lietuvių Kultūros 

Draugijos mėnesinis susirinki
mas įvyks liepos-21 d., 1939 m., 
8 vai. vakare, Liberty svetainė
je, 14lh Si. ir 49th Ct. Malonė
kit visi nariai dalyvauti susi
rinkime ir kurie dar neužsimo
kėję mėnesines mokestis į Chi
cagos Lietuvių Draugijų, tai 
malonėkite užsimokėti šiame 
susirinkime.

Fin. sekr. K. Yokubka

“Tokių Atostogų Nei 
Savo Priešams
Nelinkiu”

Vieša Padėka

Kazys Matekonis, gyvenau • 
lis 3435 W. Jackson Blvd., ba
landžio 15 d., buvo skaudžiai 
sužeistas automobilio nelaimė
je. Buvo nulaužtas jam deši- 
n'os kojos kau’as. Keletą savai
čių gulėjo lovoj, o paskiau 
vaikšęiojo su “kriukiais“. Apie 

J sąvaites negalėjo dirbti, reiš
kia, turėjo gana ilgas “atosto
gas“. Bet jis nepatenkintas to
mis “atostogomis“, sako, nelin
kiu jų savo neprieteliams. Kiek 
skausmo turėjau perkentėti.

Dabar jau pagijo jam koja

ir vėl atlieka savo kasdieninį 
darbą, kaipo namų prižiūrėto
jas. 'Tad dabar K. Matekonis 
nori padėkoti visiems savo 
draugams ir prieteliams, kurie 
jį lankė laike ligos ir atsiuntė 
dovanų.

★

“Visų vardų čia neminėsią, 
perdaug užimtų vielos, bet ta
riu širdingiausią ačiū visiems 
už dovanas ir už jautimą. Man 
tas pridavė daug energijos ken
tėti tuos skausmus.

“Gal ateis valanda, kada aš 
galėsiu atsilyginti k tokiu bil
du už jūsų gerą širdį. Bet da
bar priimkit nuo manęs lik 
širdingiausią Ačiū.

K. Matekonis.5 
Drg.

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas“ arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

Vienų kartų užėjęs į seno 
draugijos nario Vierbello bnr- 
bernę, 3531 So. Halsted St. ir 
besišnekučiuodamas prisiminiau 
apie draugijos narius. Ponas 
Vierbella pareiškė: “Kad aš vis 
dar neprisirengiu prirašyti į Ch. 
L. Draugijų savo moterį.“ Man 
to tik ir reikėjo. Klausiu koks 
jos vardas — Anna Vierbella. 
Pasakęs vardų pastebi, “kad tu 
esi smarkus kontestantas“. Aš 
jam atsakiau, kad Tamsta esi 
geras bar berys. Ponas Vierbel
lo nusišypsojęs įrašė moterį į

Draugijos Tvarka
Užsimaldavimas

Chicagos Lietuvių Draugijos 
narys-rė susirgus turi tuojau 
per laiškų užsimalduoli draugi
jos ofise, 1739 So. Halsted St.

Lankymas Ligonių
Sergančius narius namuose 

lanko draugijos daktaras A. 
Montvidas. Lankytojus siunčia
ma tik pas tuos sergančius na
rius, kurie to reikalauja.

Išmokėjimas pašalpų
Draugijos sekretorius apie 10 

dienų kiekvieno mėnesio išsiun
tinėja ligoniams priklausančių 
pašalpų čekiu į namus. Todėl 
draugijos nariams nereikia 
laukti pabaigos susirinkimo, 
kad gauti priklausančių pašal
pų-

Išmokėjimas pomirtinių
Nariui mirus pomirtinė išmo

kama pašalpgaviui ofise narį 
palaidojus, sekančių dienų.

Ar Tamsta priklausai?
Taigi ar neverta priklausyti į 

Chicagos Lietuvių Draugijų dėl 
tokių patogumų ypatingai jau
nuoliams? A. A.

Vieša Padėka
Dariaus-Girėno Posto 271, 

Amerikos Legiono komisija, 
kuri surengė ekskursija birž. 
(June) 25 d., š.m., reiškia šir
dingų padėkų visoms įstaigoms, 
kurios prisidėjo prie platinimo 
tikietų, taipgi $rogramo daly
viams ir visiems ekskursan
tams. Taipgi reiškiame padėkų 
visiems lietuviu radio leidė
jams, lietuvių dienraščiams ir 
visiems kitiems, kurie prisidė
jo prie tokio plataus išreklia- 
mavimo tos sėkmingos ekskur
sijos į Milwaukee.

Prašau priimti musų širdin
giausia padėką.

Komisijos ir visų Legionie 
rių vardu,

J. A. Mickeliunas, 
Posto korsep.

‘Vaiku Dienos” 
Riverview Parke

New Yorkas turi “Coney 
Islandą“, o Chicago-Riverview 
Parką. Skirtumas tik tas, kad 
prie Coney Islando prieina ju
ra ir galima maudytis.

Bet Riverview Parke yra vi
sokiausių žaismių, “raidų“, bau
ginančių pasivažinėjimų drą
suoliams, malonių pasivažinėji
mų “bailiams“, etc. Parkas yra 
aprūpintas visokiausiais pasi
važinėjimais, ir ten galima 
inksmai praleisti kad ir visą 

dienų.
Pirmadieniai, trečiadieniai ir 

penktadieniai' yra vaikų dienos
— “Dviejų Centų Dienos“, o 
antradieniais ir ketvirtadieniais
— “Penkių Centų Vakarai“. 
Tomis dienomis visi pasivaži
nėjimai ir įžanga yra nupigin
ti.

Kas nori patirti kaip lakū
nas jaučiasi nusileisdamas su 
parašiutu, tiems rekomenduo
jam “Pair o Chutes”. Bet tam 
pasivažinėjimui reikia gerų 
nervų. Smagi koncesija kuri 
patiks vaikams ir seniams yra 
“FTying Turns“, importuota 
Parkan iš Chicagos pasaulinės 
parodos. (Apg.)

Naujienų Jubiliejinis 
PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939

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
simo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų 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

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jį gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti ?

Net kunigai pasislėpę jį 
studijuoja, nors savo parapi- 

1 jonims draudžia jj j rankas 
paimt.

“Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Re to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”

ŠTAI JUMS PROGA
“Naujoji Gadynė”—Vienas Doleris Metams
DEVYNI METAI kaip leidžiamas populerus savaitraštis 

“Naujoji Gadynė“. Dabar nutarta leisti du kartu į 
savaitę. Tuo tikslu musų bendrovės direkcija paskel
bia vajų ir tikisi gauti 1,000 naujų skaitytojų.

“NAUJOSIOS GADYNĖS“ reguliare kaina 2 doleriai me
tam. Bet dabar, ruošiantis prie du kart savaitinio 
laikraščio, naujiem skaitytojam toji kaina ant puses 
nukertama—už vieną dolerį melams.

VIENAS DOLERIS metams už savaitinį aštuoniij pusla
pių laikraštį—pirmas tos rųšies bandymas Amerikos 
lietuvių spaudos istorijoj.

NAUDOKITĖS tuo musų pasiūlymu šiandien ir rytoj; 
nelaukit ir neatidėliokit, nes terminas gaut “Naują
ją Gadynę“ už vieną dolerį metams yra trumpas ir 
nebus prailgintas.

PRIEŠINGAI, musų bendroves direkcija rezervuojasi 
teisę savo pasiūlymą atšaukti, kaip greitai ji matys 
reikalą tatai daryti.

RAŠYDAMI MUMS kartu įdėkite vieną dolerį—jus gausit 
populerų 8 puslapių laikraštį. Adresuokite taip:

220 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

“KULTŪRĄ”
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbes prof. Antanas Purenąs 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gerausių kurinių rinktine knyga.

Žmogaus Gimimas 
“KULTŪROS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol. 

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS’’ Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-ve 

Nr. 153. LITHUANIA.

r

253 Broadway,
SU. BOSTON, MASS.

DAKTARO FORMULA
Didi Pasekmė Spuoguotam Veidui

PIMPLES

IŠGIRTA VISAM KRAŠTE 
Nenusiminkit dėl neregėtai dė
mėto, spuoguoto ir suteršto veido, 
štai yra tikra PAGELBA pajėgiai 
švelninąs skystimas ŽEMO (Dak
taro formula) greit pašalina nie
žėjimą ir tuoj pradeda gamtai gel
bėt GREIT gydyt, štai, kodėl— 
Žemo turi 10 iš labiausiai vei
kiančių vaistų, senai gerųjų odos 
specialistų pripažintus. Netepąs, 
neregimas! Vienas bandymas įti
kins! 35c, 60c, $1. Tikrai rimtam 
atvejui gal reiks daugiau $1.25. 
EXTRA pajėgus. Visos vaistinėse.žemo

PO.R 'S Klt^Č I RIutąt i p n.S

She's pretty as 
e a pieture, 

būt ....
No one can tolerate halitosis (bad breath). 
It can ruin any girl’s popularity . . . her 
closest friendships.

The insidious thing about halitosis is 
that anyone might nave it and never 
roalize tne fact. Friends know, of courso 
. . . only too well. Būt, unfortunately, it 
is such a delicate subject they won’t tell.

Don’t gamble with your sočiai oppor- 
tunities ... your happiness. It is so simple 
to guard against tnis offensive condition. 
Just gargle with pleasant tasting Lister- 
ine Antiseptic. Fermentation, a major 
cause of mouth odora is ųuiekly checked 
and the mouth odors are overcome.

Get the Listerine Antiseptic habit. Ūse 
it . . . moming and night, and before all 
important engagements. Lambert Phar* 
macai Company, St. Louie, Mo.

LISTERINE 
for HALITOSIS
O (BAD BREATH)
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Diena Iš Dienos
© 

Važiuojam j 
Michiganą!

Pereitų šeštadienį, July 15 
dieną, naujienietis A. Rudin- 
skas su savo dukrele Mildred 
išvyko į Michiganą, atostogų 
pas Juozą Augustą, Bėnton 
Harbor, Mjkh. Jie ten mano 
išbūti visą sąvaitę laiko. Tik 
maldauja gamtos, kad oras bu
tų pastovus ir šiltas. Bus pa
togiau maudytis, saulėj pasi
kaitinti, o uogauti ir taip tin
giniauti, tai galima ir vėses
niame ore.

Važiuodamas atostogų, A. 
Rudinskas buvo ko tai nesma
gus. Gal dėlto, kad jo žmona 
Helena negalėjo sykiu važiuo
ti. Aš irgi jausčiaus prastai, 
jei vienas važiuočiau. Bet ką 
padarysi, jeigu susidaro tokios 
aplinkybės. Turi būti ir taip 
gerai, juk atostogausit tik vie
ną sąvaitę, paskui ir vėl visi 
busit drauge.

H. Rudinskienė Biznyj

su šeimyna. Jinai, matyt, pri
silaiko Amerikos priežodžio, 
pirma biznis, o paskiau jau 
visi smagumai. Helena įsigijo 
biznį partneriuose su B. Lin- 
giene, Cicero, III. Gerai Hele
na, mėgink, gal busi laiminga, 
o mes tave visi remsim. Rin
kim pasisekimo, o A. Rudin- 
skui su dukrele smagių ato
stogų. P. B.

Lietuviai
Wbodruffe, Wisconsine

Chicagiečiai Julius Savickas 
ir Petras Lapenis atkeliavo į 
šį miestuką-kurortą pasilsėti ir 
•‘gamta pasigėrėti”. Teisybė, 
gamta yra gana maloni. Kur 
tik nepažvelk, miškai ir eže
rai. šiame miestelyj randasi 
trys lietuvių įstaigos. The 
Northwestern Hotel yra bene 
puikiausia. Ją užlaiko Alfon
sas Yuodsnukis. Taipgi kitas 
naujienietis, ponas Dargužis, 
vienam sunui įsteigė viešbutį, 
o antram keletą vasarnamių.

Matyti, visi smagus ir ge
rina savo laimę. Smagu čia bu
tų ilsėtis, bet negalima pamir
šti motinėlės Chicagos ir savų 
reikalų. L.

m

&

a&

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
FLUSHING, N. Y. — Byron Nelson (kairėj) ir Henry 

Picard, kurie lošė Amerikos profesionalų golfininkųi tur
nyro finaluose. Pomonok County Kliube.

504 W. 33rd St., yra išvykęs 
pas Mr. Kibildą į vasarnamį 
prie Branch Lake, Michigan.

Pp. Selemonavičiai mezga, 
moderniš-

mašinomis. Chicagie-

Maino

P-ą H. Rudinskienę biznis 
sulaikė nuo smagių atostogų

A. + A. j
ZYGMONTAS NAMOWICZ 

gyv. adresu 4517 Rockwell St. i
Persiskyrė su šiuo pasauliu H 

liep. 16 d., 6:45 vai. vak, 1939 H 
m., sulaukęs 53 m. amž., gi- ■ 
męs Panevėžio apskr., Smilgių u 
parap., Vinikių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną po tėvais Daras- u 
kevičiutę, 2 sūnūs, Bruno ir 0 
Leo, 2 broliu, Julių, brolienę n 
Felicią, Antaną—brolienę Evą B 
ir jų šeimynas, pusbrolį Sta- M 
nislovą Namowicz, brolienę H 
Bronislavą ir šeimyną, bro- R 
lienę Antaniną Namovviczie- 
nę, 2 brolsuniu, Henry ir Ed- Ėį 
ward ir kitas gimines—Liet. H 
3 brolius Stanislovą, Joną ir H 
Bladislovą, 2 seseris Liauko- g 
dija ir Juzefą ir šeimynas— j 
Kanadoj brolį Pranciškų. t

Kūnas pašarvotas Mažeikio* 
koplyčioje, 3319 Lituanica Av.’ B

Laid. įvyks ketv., liepos 20 B 
d., 8:00 vai. ryto iš koplyč. į 
Nekaltą Prasidėjimą Panelės B 
švenčiausios parap. baž., ku
rioje atsibus gedulingos pa- 0 
maldos už velionio sielą, o iš 

Iten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Zygmonto Na- ra 
mowiczio gim., draugai ir pa- H 
žįstami esat nuoširdžiai kvie- w 
čiami dalyvauti laid. ir su
teigti jam paskutinį patarna- n 
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, U 
Moteris, sunai, broliai ir gim. 0

Laid. dir. S. P. Mažeika, tel. B 
Yards 1138-39.

Vasaroja
Michigane

Mr. Selemonavičius, savinin
kas Bridgeport Knitting Mills,

įvairius “svederius
komis 
čiams jų mezginiai yra plačiai 
žinomi. — J. A. S.

AMBUTAI SAKO 
AČIŪ

i

A. + A.
KONSTANTINAS JANOTA 

gyveno adresu 628 W. 18 St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liep. 16 d., 9:30 vai. ryto, 1939 
m., sulaukęs pusės amž., gimęs 
Lietuvoj Įlakių par., Stripinių 
Sodas.

Amerikoj išgyveno 37 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Mortą, po tėvais Ze- 
veckaitę, dukterį Martha 
Warth, žentą Clarence, anūką 
Izidorių Machulis, 12 metų, 
sesers dukterį Suzanną ir jos 
vyrą Juozapą Tamašauską ir 
jų šeimyną, švogerį Pran
ciškų Zavecką, brolienę Ma
rijoną ir jų šeimyną, o Liet, 
brolį Petrą, seseris ir kitos 
gimin. draugus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas randasi 
Butkaus kapt, 710 W. 18 St.

Laid. įvyks sered., liep. 19 
d., 8:30 vai. ryto iš kopi. į 
Dievo Apveizdos parap. baž., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. 
zimiero kapines.

Visi A. A. Konstantino 
noto giminės, draugai ir 
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, duktė, žentas, 

giminės, draugai ir 
pažįstami

Laid. dir. Butkus Under- 
taking Co., tel. Canal 3161.

Mes, A. ir M. Ambutai ta
riam širdingų ačiū visiems sve
čiams, kurie dalyvavo musų 
dukters Julijos Ambutas ves
tuvėse, liepos 1 d. Esam šir
dingai dėkingi už dovanas su
teiktas jaunavedžiams, šurum- 
Burum chorui už dainavimą ir 
orkestrai, taipgi esam dėkingi 
šeimininkėms ir visiems ki
tiems musų draugams, kurie 
vienu ar kitu budu prisidėti 
prie vestuvių pasisekimo.

A. ir M. Ambutai, 
Harvey, Illinois.

Ka-

Ja- 
pa-

Ruošia Įvairių
Tautų Vakarėlius 
“Dailės Kampelyje”

Ateinantį šeštadienį “Meksi
kos” Vakaras

Lietuviškų šokių mokytojas 
V. Beliajus neseniai įsteigė 
“Dailės Kampelį” Chicagos 

ir ten 
liaudies

CLASSIFIED A.D5.
PERSONAL 

Asmenų Ieško
PAIEŠKOMAS Charles Machulis, 

gyvenęs 1929 m. Market Str. Wau- 
kegan, U. S. A. — paieško: Juo
zas Grynevičius Planetų g. 12, 
Kaunas, Aleksotai.

EUR KENT—-1N GENERAL 
Renddai-—Bendrai

RENDAI 3 kambariai 952 W. 
31st Place. Savininkas gyvena 3119 
So. Morgan St.

su

SU

Ber-

l>o

Išsiėmė Leidimus
Yedybojnsb k

(Chicagoj).
John Girdauskas, 26, 

nice T. Duffy, 22
Clarence Milarg, 26, 

rothy Kubaleski, 19
Casimir Dambrauskas, 18, su

Elizabeth Zednicek, 20
Walter Czarny, 25, su Vero- 

nica Nawara, 21
Andrew J. Kudelka, 31, su

Vera Pundžius, 24
Frank J. Shlepowicz, 33, su

Hattie Poczulp, 26

PETRAS TIMONES (BRAZDŽIONIS)
GYVENO 3834 MAPOLE AVENUE)

Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 16 dieną, 4:05 valandą ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Lietuvoj, Panevėžio
apskr., Pumpėnų parap., Ramoniškių km.

Amerikoj išgyveno 34 metų.
Paliko dideliame nuliudime 2 seseris: Filomeniją Plarpą, Ve

roniką Brazdžionis (vienolyno sesuo), švogerį Juozapą Plarpą, 
dukterėčią Eugeniją Plarpą, 3 pusbrolius Joną Zapustą, Petrą 
ir Juozapą Vichus ir jų šeimynas, krikšto sūnų Clement Zapus
tą ir daug gim., draugiu ir pažįstamų, o Lietuvoje—daug kitų 
giminių.

Kūnas pašarvotas randasi koplyčioje 4313 W. Madison St.
Laidotuvės įvyks treč., liepos 19 dieną, 8 vai. ryto iš koply

čios į Šv. Antano parapijos bažnyčią Ciceroje, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petro Timonio giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
SESERYS, ŠVOGERIS, PUSBROLIAI, DUKTERĖČIA 

IR KITOS GIMINĖS
Laid. dir. J. F. Eudeikis, Tel. Yards 1741. Del smulkesnių in

formacijų pašaukite Van Buren 3329.

, . NAUJAUSI IR GERIAUSI

į RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

< 1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

i

■ >
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7, A

Reikalauja
Perskiry

Christine Sinfcula nuo James
Sinkula

Gavo 
Perskiras

Frances Ncren nuo Robert 
Noren

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujjęnos 
vtm naudi n

Antra ir paskutinė savaitė 
NAUJA FILMĄ

Tikrai gera filmą. Istorija apie 
žmogų ii’ 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 Wabash 
Šaltas oras

I AlirilfSiunčiamGčks I ilutllflv T«'®sran>“ i LUVlIMu Visas Pasaulio/ 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 73®8

neseniai 
Kampelį”

I universiteto apylinkėj, 
rengia įvairių 
vakarėlius.

šį šeštadieni, 
biintą valandų 
“tautiškam kampelyje 
meksikiečių vakaras, 
mas ir valgis bus meksikietis-1 
ki. Dvi meksikiečių muzikalus 
šeimynos išpildys vakaro pro
gramą. Rosita, Francisko ir 
Jose De Leon šoks ir sudainuos 
gražiuosius .gyvus Meksikos 

- tautiškus šokius ir dainas. Po- 
Nnas L. Rangel taippat dainos, 

o p. Margaret Rangel pagamins 
-' Meksikos tautiškus valgius.

Tie, kurie atsilankys, pama
tys gražų programų ir galės 
paragauti ypatingus meksikie
čius valgius. Gausite Enčiladų, 

I tortijų, 
ir dar 
valgių. 
“Jarabe

MISCELLANEOUS 
Įvairus

tautų

liepos 
vakare,

22, aš- 
tame 
įvyks 

Progra-

PAJIEŠKAU MERGAITEI vietos 
kur ant farmos ar mažiam mieste
ly, arti mokyklos nes einu į dar
bą man sunku. Yra 10 metų am
žiaus. Meldžiu pranešti kiek kai
nuosite už mėnesį. Busiu labai dė
kinga. Mary Rūkas, 717 W. 21 PI., 
Chicago, III.

HELP VVANTED—•MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS SENIS prie na
mų už porterį. Gyventi vietoje. 
$15.00' mėnesy ir užlaikymas. Tik 
negirtoklis. 717 W. 21st PI.

REIKALINGAS senyvas vyras 
prižiūrėti gyvulius. Kambarys, val
gis ir mokestis. M. Y. 6153 S. Me- 
nard Avė., Clearing, UI.

SUSIRINKIMAI

BUSINESS CHANCES 
Biznio P r ogos

MĖSOS marketas ir grosernė pil
nai įrengta, elektrikinis šaldytuvas, 
gera vieta. Canal 7835.

RENDUOSIU arba parduosiu ta
verną su visais fixturiais, gera vie
ta — prie fabrikų. Insurance už
mokėta. Atvažiuokite tuojau, busi
te užganėdinti. 856 W. 122 St.

PARDAVIMUI BARBERNĖ, 2 
krėslai. įsteigta 10 metų, arti kam
po. Arba priims partnerį.

3107 S. Halsted St.

PIKNIKAMS DARŽAS
10 akrų gražaus miško, didelių 

medžių pavėsis apie 5 minutes nuo 
Šv. Kazimiero kapinių ir telefonas. 
Randasi prie State vieškelio. Tinka 
tavernams ir šokių salėms. Maži 
mokesčiai—pigus laisnis. Vienas- iš 
geriausių esamų piknikams daržų. 
Savininkas parduos visą arba dalį 
lengvais terminais atsakančiam as
meniui. BOX 1019, 1739 So. Halsted 
Street.

Žavėjančios dainos, 
smagi muzika, svarbus 
patarimai, žinios, pra
nešimai, t. t.

Patartina radio ?' 
jams nepamiršti pasiklausyti I įus> 
“Pėoples” koncertinio radio 
programo, šiandien, antradienį Lietuvių šeštadienis 
7tą valandą vakare, iš Stoties Pereitą savaitę buvo lietuvis-1 
W.G.E.S. Tarpe žymių daini- h<as vakaras, bet tarp svečių 
ninku girdėsite Al Brazį ir ki- buvo tik viena pora lietuvių, 
tus. Girdėsite gydytojo pata- jįe atvažiavo net iš 64 šimtų 
rimus, patarimus iš Moterų §iaurės, jų pavardes neteko su- 
Grožio žodyno, gražios muzi- žinoti, šį kartą tarp svečių vėl 
kos, pranešimų ir visokių ivai- buvo keletas žymių asmenų, 
renybių, kuriomis visi busite viena grupė atvažiavo iš toli- 
labai suįdominti ir patenkinti. mos šiaur-vakarės, Dr. N. F.

Peoples Bendrovės leidžiami | Schwartz su žmona ir dirbtu- 
programai visuomet yra 
ir įdomus. Klausykitės 
sados, ypač šį vakarą.

Rep.

Tostadų, friholių, Čilės 
keletu rųšių Meksikos 
Iš šokių pamatysit

Tapatio”, “Hota”, “Las 
klausyto-1 Espuelas”, “Chiponecas” ir ki-

grazųt vės savininkas, Mr. Strull su 
j U vi- žmona. Buvo ir trys viešųjų 

mokyklų mokytojos, Mrs. Po- 
well, Miss Beach ir Miss But- 
ier, ir.dar keletas svečių. Tarp 
jų buvo žydų redaktorius Mr. 
S. Jakobs su panele Schneider, 

•' advokatė Chen su motina Mrs. 
Lewis ir Mr. Boand.

Visi kviečiami atsilankyti at
einantį šeštadienį ir praleisti 
vakarą “Meksikoj” artistiškoj 
aplinkumoj ir gražioj vietoj. 
Įžanga tik 25 centai. Vieta

Praeitą ketvirtadienį buvoTelefonas Plaza 
minėta, kad Juozas Matulis 8177 
laiko “laundrę”, 3240 
sted St. žinioje buvo 
gąs laundrės vardas: 
singai, Juozo Matulio 
laikoma—Ramova Laundry and 
Cleaners, 3240 So. Halsted Si> 
Tel. Calumet 4677.

Teko patirti/ kad minėtos 
“laundrės” ]5a tarnavimu visi 
yra patenkinti, nes J. Matulis 
žino, kaip darbas turi būt ge
riausiai padaromas...

k.

Vidur Vakarinių Valstijų Lietu
vių Moterų Sąryšių susirinkimas 
įvyks liepos 19 d. 7:30 v. v. Vic- 
toria Tea Garden, 3119 So. Morgan 
St. Visų komisijų narės malonėkit 
susirinkti. Kviečia Valdyba

D. L. K. Vytauto Draugijos pus
metinis susirinkimas įvyks šįvakar, 
7:30 vai. Chicagos Lietuvių Audito
rijos svetainėj, 3133 So. Halsted St. 
Susirinkimas yra svarbus, todėl 
kiekvienas draugas privalo būtinai 
atvykti nes turime svarbių klausi
mų apsvarstyti. P. K. sekr.

Naujos Aukos
Lietuvai Gelbėti
Fondui
Vaistininkas Dalen Aukojo $25.

I
XXX

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Geras Laundry 
Patarnavimas

Vėliausios aukos prisiųstos 
Lietuvai Gelbėti Fondui yra 
sekamos:

Vaistininkas Povilas
Dalen .... ..................
Julė Andrulicnė su

rinko ...........................
Šį sumų suaukojo sekami:
Petras Pivarunas 2.00, B. J.

Jankauskas 1.00, R. Vensku- 
nienė 1.00, smulkiai .75.

A. Starodomo ..............  3.00
Z. Miliaus atsiųsti pašto žen- 

kali vertės ...................... .... .26

25.00

KEAL ESTATE FOK SALE 
N amai-Žeme Pardavimui

fl IV! & Gėlės Mylintiems]
KKO Vestuvėms, Ban-| 

kietams, Laido-g 
tuvėms, Papuoši-K 

GĖLININKAS mąms' į 

4180 Archer Avenue j
Phone LAFAYETTE 5800

So. Hal- 
klaidim
— Teir 
yra už-

Švente 30 Metų 
Sukaktuves

nelių namas Evans tone užva
kar švente 30 melų sukaktuves.

kuriame buvo apie 25,000 žmor 
nių. Senelių Namo piknikai yra 
metinė šventė, kurioj beveik 
kiekvienas Chicagos ir apylin
kės švedas dalyvauja.

Atstovas J. Voorhis 
Chicagoj

‘ Liepos 23 d., White House 
Grove darže, 9300 Irving Park; 
Road, kalbės kongreso atsto
vas Jerry Voorhis iš Califor- 
nia valstijos. Prakalbas j amt 
rengia “The American Plenty 
for Ali League”.

Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939 
Sunset Park

Archer Avė. ir 135th Street

Bus Ir čekų Programas
Liepos 29tą bus “čekų” va

karas. Grupė čekų dainininkų 
bei šokikų sudainuos ir pašoks 
Čekijos tautiškus šokius ir dai
nas. Buvęs.

dorins Milius. Iš jo išsireiški
mų laiške matyti, kad tie 26 
centai 
geliui o 
norus

jam yra tiek kiek dail
inusi! $26.00. Jo gerus 
mes labai įvertiname.

L G F Komisija

ŠTAI JIE!
S. Kenihvorth avė. 6 kamb. 
plytinis ...........   $5750.
W. Cermak Rd. 4 ir 4 kamba
rių freiminis ................ $4400.
S. 56th Ct. 5 kambarių bun- 
galow ................................ $4600
S. Ridgeland Avė. Naujas na
mas 5 kamb. plytinis .... $6950 
S. Karlov Avė. 3 flatų plyti
nis
S. 60th Ct. 6 ir kamb. plyti
nis
S. Kostner Avė. 4 ir kamba
rių freiminis .................... $3100
W. 24th St. 6 ir 6 kamb. ply
tinis .................................... $8500
S. Home avė. 4 ir 4 kambarių 
plytinis ............................ $5800
S. Homan Avė. 3 flatų plyti
nis, 6 kamb. kiekvienas $3650 
W. 25th PI. 4 ir 6 kamb. $4550 
W. 23rd St. 6 kambarių plyti
nis .................................... $5000

2813-5 S. Ridgeland avė. Naujas 
plytų duplex ............................ $15,000
5038 Dakin St. 5 ir 6 kamb. plyti

nis ........................................ 6100 
W. 12th PI. 5 ir 5 kamb. ply
tinis ..........................
S. Grove Avė. 5 kamb. 
bungalow .......................
N. Neva Avė. 5 .kamb.

, , ,bungalow ................ .......
4927 W. 24th St. 6—6 kamb.

ms .................. .....................
5503 W. 24th St. 4 ir 6 kamb. ply

tinis .......................... $5900
S. W. kampas Desplaines Avė. ir 

30 St. gąsdino stotis .... $9500 
W. 22nd PI., 6 kamb. plytinė 
rezidencija .............. $8300
S. Elmwood Avė. 5 kambarių 
bungalovv ........................ $4700
S. Harding Avė. 6 ir 6 kamb. 
plytinis ............................ $3650
S. Highland Avė. 5 kamb. ply
tinis bungalovv ...............  $a250
W. 20th St. 5 kamb. plytinė 
cottage ............................
S. Drake Avė. 8 kamb. 
rezidencija ....................
S. Karlov Avė. 4 kamb. 
namas ................................

JOHN O. SYKORA REALTOR 
2411 South 52nd Avė., Cicero 
Telefonai CICERO 453 ir 454 

Atdara Sekm. 10 v. r. iki 5 v. v.

2242

4037

1523

2735

1251

1504

3014

5127

1224

1606

5028
5706

4705

2423

3624

5315

1156

1515

2713

4621

2125

3245

$4500

$8900

4950 
plytų 
$5450 
plytų 
$530U 
plyti- 
$6800

$4500 
plytų 
$4400 
plytų 
$3550

Baus Tris Teisėjus 
Už Balsavimų 
Netikslumus

Apskričio teisėjas E. K. Ja- 
rccki vakar rado kaltais tris 
21-to wardo. balsavimų teisėjus 
balsavimų netikslumais, ir šian
dien jiems paskirs bausmes.

Baudžiamieji yra Joscph Lo
vy, nuo 3840 Filhnore SI.; Sid- 
ney Bank, nuo 3911 Grcnshaw 
avenue, ir Harold Burmeister, 
nuo 3925 Fillmore. Pirmasis 
yra demokratais, kiti du — 
publikonai.

Dalyvavę 16-tos 
Gatvės Atidaryme

re-

CICERO; — 16 tos gatvės, 
atidarymas įvyko praeitų ket
virtadienį, liepos 13. d. Į vaka
rą rinkosi grupės paradai ir 
išviso susidarė apie tūkstantis 
galvų. Didelė didžiuma vaikų. 
Lietuviai taipgi dalyvavo, bu
vo Draugijos Lietuvos Karei
vių 4 nariai, uniformuoti) su 
vėliavoms.

Tas daryta varde tautos. Bet 
kas pasirodė. Pačiam parado 
programe — politika, politika, 
nes matomai jau 
pradėjo suktis 1940

mašinerija 
metams.
Lietuvis.

Lietuvai Gelbėti
Fondo Rinkėjos

PARSIDUODA medinis namas, 
storas su 3 kambariais, naujai pa- 
budavotas frontas. Tinkamas bučer- 
nei, grosernei ar tavernui. 10742 S. 
Kedzie avė. Tel. Cedarcrest 6635.

gabios ir energingos 
prisidėjo prie aukų 
Lietuva Gelbėti Fon- 
visiems žinomos Chi-

veikėjos yra Julė An- 
Aleluniene.

Mum yra malonu pranešti, 
kad dvi 
veikėjos 
rinkimo 
dui. šios 
cagos
drulienė ir Ona
Jos išduos aukuotojams oficia
lias Lietuvai Gelbėti Fondo 
kvitas.

lietuvių, pavienių ir draugijų, 
jų, prašymo neatsakyti. Jų au
kų, prašymas yra musų gimi
nių ir draugų Lietuvoje prašy
mas pagalbos.

West Pullman’o 
Lietuvių Dėmesiui

Kazys Pačius dirba pas Al
fonsų Bajorūnų. “Naujienų” 
prenumeratos atnaujinimo, ar 
Naujienoms senų skolų apsimo
kėjimo reikalu kreipkitės šiuo 
antrašu: 12003 S. Halsted St.

(Skelb.)

.......... ■ ■■ ■ . .......................................

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į. tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

H3,

PARDAVIMUI mūrinis namas su 
taverno bizniu, arba mainysiu į di
desnį. 6826 So. Racine Avė.

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.

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

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 

, samdytis ir t. t., nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

Į SKAITYKITE kas dieną Nau- 
Į jienų 7-me puslapyje “Class- 
Į ified” skyrių, kur siūloma daug 
Į įvairių gerų bargenų.

VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arba at- 

L veždami:

CANaI 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.
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ATLEIDINĖJA W.P.A. DARBININKUS 30 
DIENU “ATOSTOGOMS”

Mirė Prof. James
Weber Linn

Miestas Reikalauja Pašalpą Imančius Be 
darbius Išdirbti Dali Pašalpos

W.P.A. streikas prieš naujus 
valandų ir algų patvarkymus 
kaip ir aprimo, bet WPA dar
bininkų vargai dar nepasibaigė.

Šią savaitę įeina galion dar 
kitas naujas patvarkymas, ku
ris reikalauja, kad visi WPA 
darbininkai, kurie dirbo 18 mė
nesių prie pašalpos darbų, turi 
paimti 30 dienų “atostogas”, 
žinoma, nemokamas.

Tokių WPA darbininkų Chi
cagoj yra apie 22,000, ir .54,000 
kitose Illinois vietose, šią savai
tę jie gaus pranešimus apie tas 
“atostogas” ir apie laikiną at
leidimą nuo darbo.

darbių (visoj Amerikoj), Ir iki 
ateinančios vasaros sumažins 
W.P.A. darbininkų skaičių A- 
merikoj nuo 2,400,000 iki 1,- 
500,000. Nuolatiniai atleidimai 
palies daugelį tų darbininkų 
kurie dabar gauna “atostogas”. 
Vakar ir miestas pradėjo vykin
ti naują patvarkymą, kuris rei
kalauja, kad bedarbiai, kurie 
iki šiol gyveno iš pašalpos, ku
rią gavo iš miesto, turės atidirb
ti dalį tos pašalpos.

Tokie darbininkai 
ti 30 valandų kas 
“gaus” j)o 50 centų 
Vakar miestas paš
lokių darbininkų prie darbo. 
Viso jų “pasamdys” apie 6,500.

R.

Harbert, Michigane, užvakar 
širdies liga staigiai pasimirė 
Chicagos universiteto profeso
rius ir Illinois legislaturos na
rys, prof. James Weber Linn. 
Jisai buvo žymus Chicagos vi
suomenės veikėjas ir rašytojas. 
Garsioji Jane Addams buvo jo 
irtima giminaitė.

Prof. Linn, bus palaidotas 
šiandien, Cedarville miestelyje, 
Stephenson apskrity j, III.

VAKAR

ateinančias
dvi savaites W.P.A. 
leis nuo darbo per 100,000 be-

turės dirb
inę nesį ir 
į valandų CHICAGOJ

Patarimai 
Motoristams

Nevaži nokite Pergrei t ai 
Vieškeliai.*!

Ar rengiatės važiuoti į New 
Yorką, Californiją, o gal tik
tai atostogoms Michigane, In
dianoj, NViseonsine? Nenori
me jums sugadinti atostogų, 
bet jeigu važiuojate su auto
mobiliu, tai atsiminkite, kad—

1. Beveik visos nelaimės ant 
vieškelių ,vyksta dėl pergreito 
važiavimo. Vieškeliais taippat 
pavojingai važiuoti lėtai, kaip 
ir pergreitai, bet važiuokite 
“su protu” ir atsiminkite, kad 
kai kur reikės gana skubiai 
sustoti. Važiuokite taip, kad

2. Kita nelaimių priežastis 
yra “vingiavimas” iš vienos 
pusės kelio į kitą ir neaps]<ąi- 
čiavimas tolumo lenkiant ki
tą' automobilį.

3. Trečia priežastis — nuo
vargis ir užsižiopsojimas;

4. Ketvirta — perdidelis dai
rymasis ir užsikalbėjimas, ypa
tingai su keleiviais sėdinčiais

5. Penkta — šlapi, minkšti 
keliai ir pavojingi užsisuki
mai. Ten kur šlapia, kur ke
liai negrįsti ir kur reikia suk
tis, visuomet važiuokite lėčiau, 
negu paprastai, nak-

Kaltina Cicero 
Valdininkus 
“Pinigų Eikvojimu”

Sako, Trūksta “Miliono 
Dolerių”

CICERO — Grupė Cicero pi
liečių šiomis dienomis Cook 
apskričio Circuit teisme už
vedė bylą, kaltindami dabar
tinius ir kitus Cicero valdinin
kus nuo 1932 metų—miestelio 
pinigų eikvojimu.

Skundėjai, grupė republiko- 
nų, sako, kad kaltinamieji 
valdininkai (demokratai) iš
eikvojo apie milijoną dolerių. 
Jie tvirtina, kad pinigai buvo 
naudojami “neva 
kaip tai sąskaitų 
algoms, etc., bet 
“pinigai nebuvo
tiems tikslams, kuriems turėjo 
būti suvartoti.”

Skundėjai toliau sako, kad 
kai kurie valdininkai ėmė dau
giau algos, negu įstatymai lei
do, neva mokėjo sąskaitas, bet 
pinigus sau pasilaikę, etc. 
Skundas yra politiško pobū
džio ir su juo, matyt, republi- 
konai atidaro kampaniją 1940 
metų rinkimams.

legaliai”, 
mokėjimui, 
tikrenybėj 
sunaudoti

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Rūbų Siuvyklos 
Dabar Silpnai 
Tedirba

NAUJIENOS, Chleago, UI.

•s

B

t* J*

' JN A U JIE N Ų- A CM K T'clcpinjio
SAN ANTONIO, TEX. —, Lakūnas Douglas Corrigail, 

kuris pernai su “laužu” perskrido Atlantiką, ir jo žmo
na, buvusioji Miss Elizabcth Marvin. Vakar įvyko jų 
vestuvės.

UŽMUŠĖ 78 M. MOTERIŠKĄ SUŽEIDĖ 23 
ŽMONES AUTOMOBILIU NELAIMĖSE

Kitos Nelaimės Chicagoj
O 78 metų moteriškė buvo už
mušta, vienam policistui buvo 
sulaužytos kojos, ir 22 kiti žmo
nės buvo sunkiai sužeisti dvie
jose automobilių kolizijose, ku
rios įvyko prie Manheim Road 
ir 87lh gatvės. Ten susikūlė du 
keleiviniai automobiliai ir vie
nas didelis trekas, kuriuo va
žiavo didelis būrys piknikuoto- 
jų. Užmuštoji buvo Mrs. Geor
ge Collier, iš Farmer City, Illi
nois.

Sužeislasis policistas yra Max 
Remelow, iš Willow apskričio 
policijos nuovados.

Policija surado, jog nelaimės 
įvyko dėl to, kad automobilių 
vairuotojai neatkreipė domės į 
“stop” signalą prie kryžkelės 
ir nesustojo.

Iš kitų automobilių keleivių 
sunkiausiai buvo sužeistas 26 
melų jaunuolis Malhevv Kukul- 
ski, nuo 5227 South Racine ave
nue.

Kitos Nelaimės
• Prie Laramie avenue ir Irv- 
ing Park Road, automobilis už
mušė 54 melų chicagietį Euge
ne Melzer, nuo 5042 Irv. Park 
Road. Philip Morris vairuotojas 
nuo 1725 Wilson avenue, bu
vo suimtas.

Auro-
Dan 

auto* 
neuž-

• Prie vieškelio 65, prie 
ros, 18 metų berniukas 
O’Brein taisė sprogusią 
mobilio padangą. Darbo
baigė. John Grencer, važiuojan
tis pro šalį su automobiliu jo 
nepastebėjo, ir berniuką užmu
šė. Grencer, Downers G rovė gy
ventojas, buvo suimtas.
• Prie Skokie Bulvaro ir Wil- 
Iow Boad, susikūlė du automo
biliai. Trys keleiviai buvo su-

žeistieji yra Donald Hoffman ir 
jo žmona, nuo 550 Cedar st., 
Winnelkoj, ir Roberl Callon iš 
Nashville, Tcnncssee, jų sve
čias.

• Štai “lioterija”, kurios 
laimėtojai nenori dovanų atsi
imti. Pereitą sekmadienį 
Brookfielo žvėrynas surengė 
savotišką lioteriją, paskirda
mas dovanomis kai kuriuos 
žvėris ir paukščius, kurių tari 
perviršį. Žvėryno lankytojams 
sekmadienį padalino lioterijos 
bilietus ir vakare įvyko trau-

Special Order” DirbtUž-1 kimas, Bet kiek numerių ne- 
sidaro; Iš Lietuvių Kriaučių /'au/rč — laimėtojai nepasiro- 
Gyvenimo. Dovanomis žvėrynas davė

________ __A-cZ/u.m bezdžionaites ir paukš- 
Lietuvių Kriaučių 269 loka-\čius,Jr du zebras._ (Paskutinė- 

las, kuris priklauso prie Amai- ZZH-s- žiniomis, laimėtojai nei va- 
gameitų Unijos, turėjo susirin-rtYXr nepasirodė.) 
kimą Amalgameitų centre, Van e Giminės Evanstone gavo 
Buren ir Ashland blvd., kuria- žinią, kad Kinijoj pražuvo 
me buvo aptarti kai kurie or- chieagietė Miss Evaline Gaw, 
ganizacijos dalykai, šiuo laiku metodistų misionierė tarnau- 
pas kriaučius nieko naujo nė- jauti karo srityje, 
ra. Darbai — “ready made“ 
šaposc, kai kur pradėjo 
geryn, bet “special order” 
pos nekokį sezoną turėjo, o _
bar kuone visai sustojo, o ki-rarJ)Rn,s' ^/s Per viscl ^iencl' 

užsidarė. Nėra abe-| e (Policija “areštavo” ir už
darė Illinois Humane Society 
“kalėjime” • nedorelį-bąĮandį,' 
kuris tiek burkavo ir kėlė to
kį bidėsį ant stogų prie 91-mos 
ir Blackstone, kad gyventoja jį 
“įskundė” ir išpirko varantą 

už ramybės trukdymą.
• Tederate prokuratūra va

kar paskelbė, kad laikraštinin
ko Moses L. Annenbergo tyri
nėjime, kurį veda federalė 
grand d žirny, prieš kaltinamą
jį liudijo 119 liudininkų. Val
džia ruošiasi traukti Annen- 
bergą atsakomybėn už income 
taksų nemokėjimą.

O Policija suėmė chicagietį 
Eli Dejanovich Northvvestern 
gelžkelio stotyj ir apkaltino jį 
išviliojimu $4,000 iš moteriš
kės, su kuria ruošėsi apsives
ti. Nukentėjusioji yra Mrs. An- 
na Otradovec, našlė, gyvenanti 
adresu 1926 Lawndale Avė. 
Moteriškė sako, kad Dejano
vich tol ją “mylėjo”, kol pini
gų neturėjo. Kai tik gavo tuos 
$4,000, tai taip ir dingo.

O Vakar Mundeleino Semi
narijoj prasidėjo dviejų sa
vaičių konferencija, kurioj 150 
atstovų iš katalikų diecezijų 
Amerikoj svarstys bėgančius 
visuomeninius ir ekonominius 
klausimus.

U

• Oro pranašas sako, kad 
šiandien, kaip ir vakar, Chi- 

OU I 1

da. ^lis lakai “šlapia”. Pro-

tos net ir 
jonės, kad ir kriaučių bedar-| 
bių skaičius pasidaugino, nors 
jų ir taip nemažai buvo.

Tariasi Dėl Minimum Algų
Toliau, buvo raportuota, kad 

organizacijos viršininkai turė
jo konferencijų, kurioj buvo 
svarstoma siuvėjų arba — ada
tos darbininkų minimum algos, 
kame manoma, kad turi būti 
apie 40 centų į valandą.

Biznio komisija pranešė, kad 
nuo baliaus, kuris įvyko pabai
goj balandžio, liko pelno $127.00 
su centais, o viso Lietuvių 
Kriaučių lokalas turi virš 
$600.00 ižde, čia reikia pri
durti, kad kiek laiko atgal, kai 
kriaučių lokalą terorišku budu 
buvo užvaldę Trockio, o dabar 
Stalino kavalieriai, tai per po
rą metų kuone truko valdybai 
išmokėti, nežiūrint, kad tais 
laikais lokalo įplaukos buvo 
daug didesnės ir narių tris syk 
daugiau buvo.

O dabar lokalas ne tik kad 
visas bilas išsimoka, bet ir fi
nansus kasmet padidina, nežiū
rint, kad lokalo įplaukos ir na
rių skaičius žymiai sumažėjo.

Serga Augustinas Zillė
Vėliau buvo išrinkta komisi

ja iš dviejų narių aplankyti 
’okalo narį Augustiną Zillę, ku
ris dabar randasi ligonbutyj ir 
gana pavojingai serga. Kadan
gi oras pasitaikė gana šiltas, 
todėl ir narių mažiau susirin
ko, ir apkalbėję virš minėtus 
dalykus, visi skirstėsi į na
mus. X. š.

16 Metų Mergaitė 
Bandė Nusižudyti

TOWN OF LAKE — Apskri
čio ligoninėj vakar buvo pa
guldyta 16 metų mergaitė Ju- 
lia Zemovich, nuo 4543 South 
ftermitage avenue. Ji bandė nu
sižudyti, išgerdama buteliuką 
nuodų.

Policijos kamantinėjama, 
mergaitė aiškino, kad ji nega
linti gauti darbo. Ji pasveiks.

eWilliam P. MacLean, kū
no kultūros mokytojas, buvo 
paskirtas Cicero J. Sterling 
Morton High School viršinin
ku. MacLean užims vietą Ladi- 
miro M. Hrudkos, kuris buvo 
prašalintas iš pareigų 1938 
metais.. Per 14 metų naujasis 
viršininkas buvo mokyklos 'kū
no kultūros skyriaus vedėju.

• I. O. B. A. kapinyne, prie 
Waldheim, III., vakar buvo pa
laidotos dvi seserys, Mrs. Pearl 
Ross, 71 metų amžiaus, gyve
nusi adresu 415 Aldine Avė., 
ir Mrs. Sadie Schachter, 69, 
nuo 658 Aldine Avė. Abi mi
rė užvakar, vieną ir tą pačią 
valandą. Abi apsivedė 1889 
metai v ir abi tuo pačiu laiku 
atvažiavo Amerikon iš Austri
jos.

Linksmas!—Gražus!—Įspūdingas!

JUBILIEJINIS NAUJIENŲ

su dovanomis

Sekm. Rugpiučio 13 d. 1939
SUNSET PARK

Archer Avenue ir 135 Street

ĮŽANGOS TIKIETAI VELTUI!

N




