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Nubalsavo Darbe Tarybos Veikla Tyrinėti
UŽ TYRINĖJIMĄ BALSAVO REPUBLIKO- 

NAI IR DALIS DEMOKRATŲ
Norima nustatyti, ar nereikia naujos 

Darbo Santykių Tarybos
WASIHNGTON, D. C„ Iii- 

pos 20. — Jungt. Valstijų at
stovų rūmai, 252 balsų daugu
ma prieš 135 balsus, ketvirta
dienį nutarė padaryti Darbo 
Santykių Tarybos tyrinėjimą.

Už tyrinėjimo rezoliuciją bal
savo kuone visi republikonai ir 
žymi demokratų atstovų dalis. 
Rezoliucija reikalauja nustaty
ti, ar nereikia naujos tarybos 
Darbo Santykių Įstatymui vyk
dyti, ir kokią įtaką galėjo da
ryti į samdytojų darbininkų 
santykius Darbo Santykių Ta
ryba.

Rezoliuciją, reikalaujančią 
padaryti Darbo Tarybos tyri
nėjimą, rūmams įteikė atstovas 
Smith (demokratas iš Virginia 
valstijos). Argumentuodamas, 
kad atstovų rūmai priimtų jo 
rezoliuciją, Smith pareiškė, jo- 
gei šaly esąs milžiniškas rei

Vokietija nebijanti 
karo — sako nacių 
kariuomenes virši

ninkas
TANNENBERG, Rytų Prū

sija, liepos 20. — Spaudoje pa
skutiniuoju laiku tenka paste
bėti nuomonė, kad Hitleris ir 
naciai bijo kariauti ir kad jie 
stengiasi tik grūmojimais gau
ti svetimų žemių.

Kalbėdamas ketvirtadienį ši
tame Rytų Prūsijos mieste, Vo
kietijos armijos štabo viršinin
kas, gen. von Braucbitsch, pa
reiškė, kad vokiečiai neieško 
karo, tačiau nė nebijo jo. Ir, 
esą, lenkai turėtų tatai žino
ti.

Britanija užtikrina 
taiką—sako Cham- 

berlain
LONDONAS, Anglija, liepos 

20. — Premjeras Chamberlain 
ketvirtadienį pareiškė, kad nau
jai atstatyta Britanijos galybė 
grąžina Europon pasitikėjimą 
visų tų šalių, kurios trokšta 
taikos ir saugumo.

John Lewis atlankė 
prezidentą

WASHINGTON, D. C., lie- 
pos 20. — John Lewis, Indus
trinių Unijų Kongreso pirmi 
ninkas, ketvirtadienį atlankė 
prez. Rooseveltą. Klausiamas, 
kokiu reikalu jis lankėsi pas 
prezidentą, Lewis pasakė, kad 
kalbėjosi keliais klausimais. 

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

Bendrai giedra; temperatūra 
nedaug tepasikeis; saulė teka 
5:32 v. r., leidžiasi 8:20 v. v.

Japonai nori , taikin
tis su rusais

HSINGKING, Manchukuo, 
liepos 20. — Japonų kontro
liuojamas laikraštią “Manchu” 
ketvirtadienį davė suprasti, 
kad Japonija norėtų taikintis 
su rusais dėl Mongolijos rube- 
žių ginčo.

kalavimas tyrinėjimo. Tyrinė
jimas busiąs naudingas ir pa
tiems darbininkams.

P-nia Mary Norton ir kiti 
tyrinėjimo priešininkai argu
mentavo, kad dabartiniu laiku 
atstovų rūmų Darbo Komite
tas daro atsiklausimus ryšium 
su reikalavimais pakeisti Dar
bo Santykių Aktą. Tyrinėji
mas Darbo Santykių Tarybos 
faktinai reikšiąs pakartojimą 
to darbo, kuri dabar dirba 
Darbo Komitetas. Su šituo pa
reiškimu sutiko kiti Darbo Ko
miteto nariai.

Kai dėl paties Smitho, tai 
p-nia Norton pareiškė, kad jis 
mažiausia tinka darbininkų rei
kalais daryti sprendimą, nes 
visame kongreso rekorde nėra 
ne vieno palankaus darbinin
kams biliaus, kurį Smith butų 
užgyręs.

Harlan kasyklos ir 
angliakasiai susi
taikė kompromisu
HARLAN, Ky., liepos-20. — 

Sutartis, kurią trečiadienį pa
sirašė Harlan kauntės anglia
kasiai ir kompanijos, yra kom
promisinė. Sutartis nepripažį
sta unijos šapos, tačiau nėra 
joje nė punkto, kuris (skiria 
darbininkams bausmes už ne
legalizuotus streikus.

Uždraudė miesto 
darbininkams cigarų 

dovanas priimti
NEW YORK, N. Y., liepos 

20. — Viena paprasčiausių do
vanų, kurias Amerikos politi
kieriai dalina arba priima, yra 
cigaras. New Yorko meras La 
Guardia dabar išleido įsakymą, 
kuris uždraudžia miesto tar
nautojams šitą dovaną priim
ti.

Sakoma, pats meras esąs, 
pypkių kolektorius.

175 išvyti iš ligoni
nės vajuje prieš 

britus
TSINGTAO, Kinija, liepos 

20. — Japonų užkariautame 
mieste Kaifeng, Kinijoj, sukel
tose prieš britus riaušėse pe
reitą savaitę tapo išvyti iš 
China Inland Mission ligoninės 
100 kinų pacientų ir 75 ligo
ninės tarnautojai. Riaušėse da
lyvavę kinai, bet juos sukur
stę japonai.

Naujlenų-Actne Telepnoto
SAN ANTONIO, TEX. —- Lakūnas Douglas Corrigan ir žmona ruošiasi skristi 

iš San Antonio, Texaso, “honeymoonui”. Kur—nesakė.

Oxfordo Grupės mi
tinge dalyvavo 25,000 

žmonių
HOLLYVVOOD, Cal., liepos 

20. — Trečiadienį čia įvyko 
Oxfordo Grupės mitingas. Da
lyvavo mitinge 25,000 žmonių> 
jį tarpe 25 šalių atstovai.

Dr. Frank N. D. Buchman, 
Oxfordo Grupės įsteigėjas ir 
inspiruotojas, išdėstė judėjimo 
principus, kurie esmėje yra to
ki : patvari tarp pavienių as
menų ir tautų taika; suteiki
mas progų visiems naudotis 
pasaulio tuntais ir darbu, bet 
paneigimas išnaudojimo; kūri
mas naujos kultūros ir vysty
mas “auksinio amžiaus”.

Del Monte, Cal., penktadienį 
prasidės Oxfordo Grupės tarp
tautinė konferencija.

500,000 WPA darbi
ninkų protestavo

CHICAGO, liepos 20. — Wor- 
kers Alliance ketvirtadienį su
rengė Chicagoj ir visoj šaly 
apie 1,000 WPA darbininkų 
protesto mitingų. Mitinguose 
dalyvavo apie 500,000 asmenų.

Tai nebuvo WPA darbinin
kų streikas. Buvo tik vienos 
dienos protestas prieš mažas 
algas ir kitokias darbo sąly
gas, kurios reiškia kuone bad- 
mariavimą.

Numatoma, kad WPA strei
kas Minneapolis netrukus pa
sibaigsiąs. Duota suprasti, kad 
streikieriai bus priimti vėl į 
darbą.

Užsinuodymas švynu 
gresia paukščiams
ST. PAUL, Minn., liepos 20. 

— Minnesotoą ežeruose, tyri
nėjimas parodė, yra dugne di
delis kiekis švyno — tai šra
tai ir kulkos, palikti medžiok
lių pasėkoje. Per paskutinius 
keletą metų nuo užsinuodijimo 
švynu ežeruose daugiau žuvę 
paukščių, negu nuo medžioto
jų šūvių. Padėtis esanti taip 
rimta, kad ji gresia išnaikin
ti visai kai kurias pasilaikan
čių tuose ežeruose paukščių 
veisles.

Iškas 12 mirusių ka
linių lavonus

CHESTER, Ilk, liepos 20. — 
Koroneris Walter Walker pa
skelbė, kad jis įsakė iškasti la
vonus dvylikos kalinių mirusių 
Southern Illinois Penitentiary.

Walker pareiškė, jogei mi
rusiųjų kalinių giminės ir kai 
kurie buvę kalėjimo sargai sa
ko, kad bent du kaliniai mirė 
dėl sumušimo, o trečias dėl per- 
didelės dozos.-.v pavojingų vai
stų.

Vokietija ragina 
Šveicariją pagilinti

Reiną
ZUBICH, Šveicarija, liepos 

20. v- Vokietija pakvietė Švei
cariją pasitarti dėl Reino upės 
pagilinimo nuo miesto Basle 
iki ežero Constance, kad tame 
plote galėtų plaukioti iki 1,350 
tonų laivai, šveicarai nepalan
kiai žiuri į vokiečių pakvieti
mą. Viena, sumanymas įvyk
dyti kaštuotų jiems iki $35,- 
000,000; kita, jie numato, kad 
pigesnė transportacija prekių 
Reinu gali užgauti tuos jų pra
monės centrus, kurie randasi 
toliau nuo Reino, šalies gilu
moje.

Vokietis nušovė len
ką Dancige

BERLYNAS, Vokietija, lie
pos 20. — Dancigo muitinės 
tarnautojas vokietis ketvirta
dienį nušovė lenką pasienio val
dininką. Vokietis aiškinasi, kad 
lenką nušovęs tikslu save ap
ginti, nes į jį patį z buvę šau
ta iš lenkų pusės.

Kitas dalykas. / Dancigo vy
riausybė areštavo ir nubaudė 
14 mėnesių kalėjimo lenkų J. 
Goletz, kuris iš lehkų korido
riaus netyčia automobiliu įva
žiavo į Dancigo teritoriją.

Be to, areštuotas yra lenkų 
armijos pulkininkas Sobocin- 
ski. Jo areštavimo priežastis 
nepaaiškinta, t

šitie paskutiniųjų dienų įvy
kiai dar labiau sudrumstė len
kų ir vokiečių jau ir be to 
įtemptus santykius.

Britanija ir Francu- 
zija studijuoja rusų 

pasiūlymus
PARYŽIUS, Francuzija, lie

pos 20. — Per paskutines 48 
valandas britai ir franeuzai stu
dijuoja rusų pasiūlymus britų- 
francUžų-rusį blokui sudaryti. 
Nieko naujo tuose pasiūlymuo
se nėra. Faktinai jie tik rei
kalauja, kad britai ir franeu
zai priimtų Visas iki vienai ru
sų sąlygas.

Francuzija raginanti britus 
priimti rusų sąlygas. Esą, da
bar, kai Jungt. Valstijų sena
tas parodė, kad jis neketina 
pagelbėti Francuzijai ir Brita
nijai, bent kol karas neprasi
dėjo, h Prancūzams ir britams, 
nelieką niekas kitas daryti, 
kaip tik priimti Rusijos sąly 
gas, arba ruošti “Miuncheną", 
kitaip sakant, nusilenkti Hitle
riui.

Vokiečiai reikalauja 
“teisių” Vengrijoje

BUCHAREST, Rumunija, lie
pos 20. — Vokiečių mažumos 
Vengrijoje vadas, Franz Basch, 
laikraščiuose išspausdino 13 
reikalavimų. Basch reikalauja 
specialių mokyklų vokiečiams, 
teisės vokiečių jaunuomenei or
ganizuotis, vokiečių mokytojų 
vokiškoms mokykloms, daugiau 
vokiečių atstovų seime, etc.

Tuo tarpu prasidėjo Rumu
nijos ir Vengrijos spaudoje 
pikta polemika. Vengrai kalti
na rumunus tuo, kad jie per
sekioją vengrų mažumą Rumu
nijoj, o rumunai atsako, kad 
dabar, £rieš įvyksiant rumu
nų vengrų konferencijai, ven
grai tyčia kelia piktumus.

Kai kurie stebėtojai sako, 
kad gal neužilgo Dancigo klau
simas bus pastumtas Į šalį, o 
jo vietų užimsiant! pietų rytų 
Europa. *

Nubaudė nacių vadą 
$5 sumokėti

WEBSTER, Mass., liepos 20. 
— Ketvirtadienį Amerikos na
cių vadas Kuhn šito miestelio 
teisme prisipažino buvęs girtas 
ir koliojęsis. Nubaustas $5 su
mokėti.

Japonai pašalina bri
tus geležinkelio tar

nautojus
SHANGHAI, Kinija, liepos 

20. — Japonai 'šiaurės Kinijo
je, kurią jie kontroliuoja, pra
dėjo vajų tikslu pašalinti iš. 
Peiping — Mukden geležinke
lio tarnybos visus britus. Toks 
pat vajus atkreiptas prieš 
Tientsin - Pukow geležinkelio 
tarnautojus anglus.

Japonai gali ir rusus 
kovoti

TOKIO, Japonija, liepos 20. 
— Japonijos karo laivyno at
stovas ketvirtadienį x pareiškė, 
jogei laivynas yraz rimtai su
sirūpinęs įvykiais Sachaline, 
kur kilo rusų-japonų ginčas dėl 
koncesijų. Japonijos atstovas 
pasakė, jogei rusai klysta, jei
gu mano, kad Japonija esan
ti perdaug užimta karu kini • 
joj. Japonija esanti prisiruošu- 
si ir bet kokiems įvykiams Sa
chaline pasitikti.

Pašto pajamos 
_ $745,098,350

WASHINGTON, D. C., lie
pos 20. — Jungt. Valstijų vy
riausias pastorius Farley pa
skelbė, kad šalies pašto paja
mos paskutiniais metais, kurie 
pasibaigė’ birželio mėn. 30 die
ną, š. m., siekė $745,098,350. 
Tų metų pašto pajamos buvo 
$17,000,000 didesnės nei pir
mesnių metų.

Rusai apšaukė nusi
kaltėliu buvusi savo 

pasiuntinį
MASKVA, Sovietų Rusija, 

liepos 20. — Sovietų Rusijos 
vyriausias teismas paskelbė 
Feodorą F. Raskolnikovą, bu
vusį rusų pasiuntinį Bulgari
jai, kaip nusižengėlį. Raskolni- 
kov nebegrįžo į Maskvą, kai 
jam buvo duotas įsakymas su
grįžti.

Britų-lenkų derybos 
dėl paskolos kuo

ne pairo
LONDONAS, Anglija, liepos 

20. — Lenkų delegacija, ieš
kanti karo reikalams paskolos 
Londone, ketvirtadienį - buvo 
pasiruošusi grįžti Varšuvon, 
naskolos negavusi. Tačiau po 
konferencijos britų iždo minis
terijoje lenkai nutarė pasilik
ti Londone.

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Lietuvos vi

daus vandenų plotas siekia 71,- 
232 ha, kas sudaro 1,4 nuoš. 
valstybės teritorijos. Ežerų plo
tas užima apie C0,000 ha. Lie
tuvoje turima 1,271 ežerų, ne
skaitant ežerų, mažesnių kaip 
2 ha. Daugumas ežerų yra 
smulkus — nuo 2 iki 50 ha. 
Didelių ežerų, kurių plotas di
desnis kaip 1,000 ha yra 12: 
Dusios, Metelių, Lcdžių, Sartų, 
Virkštos (Platelių), Rekyvos, 
Alaušos, Lokajų, Žuvintu, Dau
gų, Lukšto ir Rubikių. Dides
nioji vidaus vandenų dalis 
(77,5 proc.) priklauso valsty
bei, likusioji gi — privatinių 
asmenų nuosavybė. Savos ju
ros Lietuvai beliko tik apie 20 
km tarp Palangos ir Švento
sios. Su Kuršių mariomis, Ne
muno žemupiu ir kitais Klai
pėdos krašto vandenimis Lietu
va neteko geriausios žūkles, 
nes čia buvo sugaudoma dau
guma lašišų, sterkų, ungurių, 
sigų ir kt. vertingesnių žuvų, 
šventosios Palangos rajono ju
rų žvejyba duoda kasmet tik
tai apie 450,000 kg žuvies, ku
rios piniginė vertė siekia nuo 
70-80,000 Lt. Daugiausia, apie 
70 proc., čia sugaunama men
kių, plekšnių ir strimelių. VI- 
daiis vandenyse kasmet sugau
nama maždaug už 600,000 kg 
įvairių veislių žuvies. Tame 
skaišiuje nuo 70-80,000 karpių 
iš dirbtinių tvenkinių. Vidaus 
vandenyse kasmet sugautoji 
žuvis įvertinama apie 600,000 
Lt. Tuo budu iš vidaus vande
nų ir likusiojo musų juros pa
kraščio iki šiol kasmet turime 
iš viso tiktai apie 1,000,000 kg 
žuvies, kurios bendra vertė sie
kia 700,000 Lt.

KAUNAS. — šiomis dieno
mis labai pagyvėjo Kaune sta
tyba. Laisvės alėjoje statomi 
keli dideli kelių aukštų namai, 
griaunami likusieji viena aukš
čiai, kitiems viena aukščiams 
namams užstatyta po antrą ir 
trečią aukštą. — šiemet Ma
žeikių apskrityje statomos 5 
naujos kaimo plytinės Sedos 
valsčiuje vien statomos 3 ply
tinės. Pajėgesni ūkininkai su
sidėję nori statyti dar vieną 
didoką plytinę. — Marijampo
lėje įsisteigusi “Medvilnės Au
dinių” akc. b-vė šiomis dieno
mis gavo finansų ministro lei
dimą statyti didelį audinių fa
briką Marijampolės rajone.

KAUNAS. — Dažna Lietu
vos lankytoja Chicagos veikė
ja ponia Vanda Byanskienė at
siuntė per Joną Vilkaitį Lietu
vos Šaulių Sąjungai savo as
meninę piniginę auką, iš ku
rios prašo nupirkti ir perduo
ti Šaulių Sąjungai vieną šautu
vą. Ponia Byanskienė pasišven
tusiai darbuojasi ir daugiau su
kelti Chicagoje aukų Lietuvos 
šaulių Sąjungai moraliai ir ma
terialiai paremti.

Liepos Ir 
Rugpiučio Mėn.

Vėl šaukia Dancigo 
nacius pasitarti

BERLYNAS, Vokietija, lie
pos 20. — Pranešama, Hitle
ris pašaukęs atvykti į Vokie
tiją Dancigo nacių vadus kon
ferencijai. ši konferencija įvyk
sianti ateinančią savaitę.

Naujienų raštinė sekma
dieniais BUS UŽDARYTA 
Atidaryta kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro.

šeštadieniais nuo 8 ryto 
iki 4 vai. po pietų.

NAUJIENŲ AČM.
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Indijos Neliečiamieji
Indija yra Azijos pietuose;Įsuk^ąupa tam ne^pugelįui val- 

užinia didelį žemės plotą iv poįdbvų turtus patys mirdami ba-
Kinijos yra pati gausingiausia 
žmonėmis tauta pasaulyje gar
sus kaip pasakiškai turtingas 
kraštas. Bet visas šis kraštas 
savivaldos neturi, o priklauso 
anglams, nors vietiniai kuni
gaikščiai, vadinami mahara
džomis, yra patys indai. An
glų įtaka ir valdžia stipri yrą 
tik miestuose ir aplinkui, gi 
milžiniški plotai, kur europie
čiai negali gyventi dėl klimato 
ar stokos nuolatinių ryšių su 
civiliuotu pasauliu, visa ne-

Čia įr prasideda nerąšytieji 
įstatymai, kurių tačiau niekas 
nei pakeisti, nei panaikinti ne
gali. Tie įstatymai—tai žmonių 
nelygybė, susiskirstymas kas
tomis—tiksliai aprėžtomis klą- 
sėmis—pagal turtipgųiną ir, 
svąrbiausia, pagal prigimtį. 
Aukščiausioji ypa valdpvų ką
sta, o žemiąųsįpji—pavijų (dar 
bininkų) ir neliečiamųjų. Jei 
kuris gimė iš parijų ar nelie-

haradžoms. Jie visame pasau
lyje garsus, kaipo pasakiškai 
ir neįsivaizduojami turtingi 
žmonės. Tuos turtus jie susi- 
kruna be valdydami, o kadan
gi tėvai mirdami viską perlei
džia sūnums, tai taip per kar
tų kartas tie valdovai ir tam
pa begalo turtingais. Jie sta
to net slaptus rusins ir kito
kias slėptuves, kur sukrauna 

pilnas brangakmenių ir 
bei sidabro. Gyvena jie 
puošniuose ir ištaigiu-? 
rumuose, kokių nė vie- 

Europos didmiestyje ne-

tąs vąrgti ne tik Šioję žemėję, 
bet ir pomirtiniame gyvenime, 
kol kelįs kartus atgimęs ir nu
miręs pereis į geresnį pomirti
nį gyvenimą (indai-braminų 
tikybos žmonės tiki, kad mįrę 
pereiną į bet kurį gyvį, o po 
tam tikro laiko vėl gimsta, tik 
jau aukštesnėje kastoje, žino
ma, jei begyvendamį nepusi-

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Šiandien pradedant, Sonotene teatre bus rodoma išnaujo sep
tyni Sovietų filmos kuriniai. Rodymas tęsis per savaitę. Pirmiau
siai eina “Trys Moterys”, seka “Beethpveno Concerto”. Visi vei
kalai įdomus ir verti pamatymo, žiūrėkite smulkmenų skelbime.

aukso

guose 
name
galima rasti. Bet užtai milijo
nai kitų žmonių skęsta bai
siame skurde. Jie savo darbu

Taisom Sulaužytus ir Sulankstytus 
Automobilius

Išlyginant, 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.

STREAiVUNE AUTO METĄL 
VVORKS

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

Savininkai A. PIKIEL, J. ZAKIS

Kadangi neliečiamųjų kastą 
yra pati žemiausioji ir tuo pa
čiu pati įdomiausioji, tai ją čia 
ir aprašysime. Tie 60 milijonų 
neliečiamųjų neturi jokių tei
sių ir joki įstatymai juos ne
apsaugoja nuo kitų žmonių. 
Bet vis dėlto jie turi vieną la
bai patikimą apsaugą—savo 
vardą. Niekas iš aukštesnės 
kastos per keliolika metrų ne
drįsta prisiartinti pnie nelie
čiamojo, nes vos užgautas jo 
ranka, virstų irgi neliečiamuo
ju. Net ir šešėlis negali kristi 
ant aukštesnės kastos narių, o 
jei per neatsargumą tai pasi
taiko, tai toksai turi skubėti į 
šventyklą ir tenai po ilgiausių 
ceremonijų apsivalyti nuo šu

sitepipio Neliečiamasis visiškai 
negali artintis prįe ne jam ly
gių, o kelyje jau iš tolo pama
tęs geresnįjį, turį skubią! jam 
pasitraukti iš kelio; daugelis 
kelių ir vietų neliečiamųjų nė
ra lankomos, nes jiems tai už
drausta, o nepaklausius grę- 
sia galingojo Budos kerštus. Į 
indo laikomą krautuvę šie, 
tikrai galima pasakyti, varg-
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Kirpėjų ir tekstilininkų 
darbininkų nusiskundi

mui

PASKOLOS PIGIAI

ant 1-mų MORTGEC1Ų
Nuo 5 iki 20 melų inąžais mėnesiniais atmokė- 
jimais, arba 5 melams be mėnesių atmokoj imu.

AND LOAN ASSOC
Of CHICAGO

2202 W, Ccrmak Rd Chicugo, III.

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

BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

NAUJIENOS dpoda dauginusia žinių iš Chicągos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie

tuvoje.
NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy

veninio klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien dec|a daug gragįų pjaveibsliĮ įr 
atvaizdų.

NAUJIENOS yru visuomenės organas —. jūsų dįen* 
raštis, Todėl skaitykite jas, ąkleiąkjte jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
173ą SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO. ILLINOIS

Į
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šventoves, nes ten jiems nėra 
vielos. Jų visa laimė—tai “nie
kuo nebesivilti”. Kad šiaip taip 
pusbadžiai pagyventų, gali 
dirbti tik pačius nešvariausius 
darbus, kurių kili atsisako įr 
prašyti išmaldos iš tolo šauk
dami. Jei kas pasigaili ir nu
meta pinigą, tai jį galima pa
imti lik geradariui pasišali
nus. Mokslas neliečiamiesiems 
neprieinamas, kadangi jie ne
turi tam sąlygų, nors tas ir la
biausiai norėtų. Jie taip pat 
negali važiuoti traukiniu kar- 
4u su Draminu ąr patekti į li
goninę, jei suserga, net van
dens negali semtis, kur semia 

1 brąmmas. Kieb^pąs/1 kitos 
kastos narys, ištaręs neliečia
mojo vardą, privalo nusispjau
ti. Indų šv. rašte apie neliečia
muosius yra pasakyta: “Kas 
tiktai bus kaltas užmušęs bra
ndiną, priims po mirties pavi
dalą to kirmino, kuris nešyą- 
rumais minta. Jis praęjus daug 
ląikęi atgims neliečiamuoju”.

i Taigi,
žmones yra 
ipams. Kad

gyvena neliečiamasis, ten net 
vagis bijo. eiti. ’

Bąmatę neliečiamieji, kad 
jaįs rųpinasį ir globoja, ir pa
tys pradeda reikalauti iš indų, 
kad ir juos pripažintų lygia
teisiais su kitų kastų nariąis. 
Nekartą jie buvo ir didžiulių 
demonstracijų surengę. Vieųa 
iš atmintinų, kuri tikrai rim
tai privertė ąpię vis didėjan
čią neliečiamųjų disciplinuotą 
jėgą, demonstracijų buvo Be- 
narese, kai susirinkusios jų 
tūkstantinės minios pareikala
vo įsileisti į šventyklą, prie 
kurios įėjimo stovi vienas

KAUNAS. — Sukviestame 
Darbo rūmuose tekstilės įmo
nių parbininkų pasitarime bu
vo iškelta tekstilės darbinin
kams įvairių rupimų klausimų, 
baugiausia tekstiles įmonių 
darbininkai nusiskundė įmonių 
meisteriais, kurių daugumas 
yra svetimšaliai. Lietuviams 
specialistams įmonių savinin
kai meisterių vietų užimti ne- 
lęidžia, nors jie nei kiek ne- 
bjogiąu sugeba dirbti meiste
rių darbą už svetimšalius. Sve
timšaliai meisteriai dažnai tei
kia įvairių pirmenybių svetim
taučiams darbininkams, lietu
vius nustumdami paskutinčn 
vieįon. Minėti darbininkai pa
geidauja, kad meisterių klau-

simas kuo greičiau butų iš
spręstas lietuviams darbinin
kams palankia prasme. Teksti
lės darbininkai dar nusiskun
džia įmonių vidaus tvarka. Jo
se trūksta švaros, 
kams tenka dirbti 
patalpose, nes kai
įmonių skyriuose nėra įrengtų 
ventiliatorių ir pan.

Kirpėjų darbininkų pasitąri- 
me buvo iškeltas reikalas, kad 
jiems darbdaviai duotų savai
tėje 
šiuo 
turi 
vai.

darbinin- 
dulkėtose 
kuriuose

bent vieną laisvą dieną, 
metu kirpėjai darbininkai 

per dieną dirbti po 11—12

neliečiamųjų kastos 
pasmerkti kentejį- 
kaip nors jšsįgeį- 
baįsio.s padėties, 
priima kitas tiky- 

bent dalimi 
vargą. Taip

Office and Res. Phone Calnmęt 7472
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Ūkininkams prievaizdos

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3656

DR. STRIKOL’ĮS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: Prospect 1931

vąnkoųus palietė tą karvę. Vi
si braminai baisiausiu! persi
gando, manydami, kad dabar 
ųž tokį nesaugojimą juos iš 
tiks dievų ranka. Tačiau nie
ko baisaus neįvyko nors ta 
kary ė paskui ilgai buvo smil
koma smilkalais, kad nusiva-

Taip kas kart kastinis judė
jimas Indijoj vis labiau išsisiū
buoja ir atrodo, f 
kartą tie baimės pančiai, ne
leidžią susieiti žmogui su žmo
gumi, galutinai sutruks. Tuo-

švenčiausių indų stab.ų—aųksi-1 ulct Indija tikrai virstų kitu 
ne šveploji karvė. Jie pųplė ir kraštų.

daugelį jų 
bas ir tuo tjki$į 
sumažini savo 
daugelis pereina į katalikus, 
nes jais tada.rūpinasi ir duoda 
darbo.

Iš kur gi tos kastos atsira
do? Tai jau buvo prieš pus
trečio tūkstančio, metų, kada į, 
Jpdiją kraustęsi iš šiaurės Lu
tos iudoeuvopįečių giminės. 
Ątęiyiai nenprėjo savo kraujų 
maišyt su vietiniais, ir todėl 
jie paskelbė, kad vietiniai yrą 
nesvarus nelięčiąmieji. Nuo 
tada neliečiamaisiais tapo ir 
(langelis kitų indų, išmestų iš 
ten u^ nedovanotinas klaidas, 
pavyzdžiui, už bramino sumu
šimą. Taip jų skaičius smar
kiai išaugo. Pagrindinės yrą 
peųkios kąstos: bramįnai,kša
trijai, vaisająi (žemdirbiai), 
šudrai, kurie privalo anksčiau 
minėtoms kastoms tarnauti ir 
pagaliau parijai. O neliečia
mieji stovi žemiausiai.

Kai į Indiją-j pradėjo atsi
danginti Raitųjų ir kaa jie ten 
įsigalėjo ir. pamalė baisų luo
minį skirtumą, bandė jį panai
kinti ir padaryki visus lygius. 
Tačiau tai nepavyko.' Ęet ang
lai ir dabar nėra atsisakę sa
vo męgįpimo.: jie neliečiamai
siais rūpinasi, steigęląmi mo
kyklas, ligonines, darbo paru- 
pinimo biurus, klubus ir. kit
ką, ko tik žmogui reikia. Pa
sirodo, kad neliepiamieji yra 
labai darbštus, sąžiningi ir, sa
vo ponus apsaugojįa nuo bęt 
kokių pavojų iš indų, nes ku*

KLAIPĖDA — Ūkininkai la
bai nusiskundžia, kad jie nėra 
pripratę prie tokių suvaržymų 
ir įstatymo griežtumo. Visame 
Klaipėdos kr., kaimuose yra 
paskirti ūkių prievaizdai—pir
mininkai, kurie prižiūri ukius 
ir kontroluoja, kiek kas yra

žiūrimas. Ūkininkas be mini
mo prievaizdos negali nusK 
pirkti nei trąšų, nei ką nors 
kita. C

AR SKAUDA jūsų kojos? Yra 
Silpni Arches. Fiat Kojos. Jus gau
sit pagelbą, jei atsilankysit pas 

. 1 • 1 mus, kad pritaikius Arch Suporters.
Kati Vieną |j^es išdirbam Arch Suporters, kad 

pritaikius kiekvienam.
ORTHOPEDIC LABORATORIES 

19 South Wells Street, Chicago, III.
Room 500. Ph. Dearborn 3847

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA ĮR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
X'DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue
-■L Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

AKIŲ SPECIALISTAI 
DK. G. SERNER 

LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Ąki?
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th Street 
kampas Halsted St.

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

Klausykite musų Lietuvių radįo programų Antradienio ir Šešta
dienio, vakarais 7 vai. vakarą iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

—Pranešėjas' ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicągos 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

5URIMĘ
PLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSI

i I, J. ZOLV Phonę Yąęds 0781
1646 West 46th Stręet Yards 0789

S. P. MAŽEIKA
3319 Litųanięa Ąvęnue

Yards 1139
YardB 1138

LACHAWICZ ĮĮl SUNVS
2314 WeSt 2$rd Plące Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street__________ Tel. Pullman 1276

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

. ANTANAS M, PHILLIPS
3307 Litųąnięa Ąveųue . Phone Yąrds 4908

U ?■ *   , m. .... . ..........- ——   —

ANTHONY B, PETKUS
Phone Grovęhill 0142

Cicerų Phonę Cicero. 2109
6,834 8q. Western Avė. 
141Q South 49th Coųrt

f J. LIULEVIČIUS
4348 S. Gąlifornia Avenue Phone Ląfayettę 3572

P, J. RIDIKAS
835į4 Sq. HąlsteJ Strpet ' YARPS 1419

<'C$;

M

V a

*

DR. V. A. ŠIMKUS
ATOSTOGAUJA

Sugryš Rugpiučio-August Į, 1939

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Tel. Yards' 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

fa

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

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Ūtarn. ir 

Seredoj
6630 S. VVestern ay.
Tel. Hemlock 9252 
Ketverge, Pėtny- 
čioj, Subatoj ir 

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

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. Kenvood 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 Avenuę 

Telefonas Ęepublic 7868

Ofiso Tel. Virginlą 0036, 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro
Sį939 SOUTĮI GLAREMONT AVĘ.

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

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6 9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Coy. Damen. \ Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Bruųswick 0597

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted SL 

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth 6336 
Rez. Hyde Park 3396

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak. 
tfskvrua seredomis ir «ubatem<»

KITATAUČIAI
DR. HĘRZMAN

TŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 piętų 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 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2886.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 1? dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 11

Rez. Telephone PLA?A 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 6818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 07,1
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS '

7 So. Dearborn St.
* Room 1230.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824.
Namų Tek—Hyde Park 3395.
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Detroito Lietuviu Žinios 1:tirtas virš - - -
Atsargos kapitalas

$3,300,000.00
$250,000.00

DAILĖS” CHORO IŠVAŽIAVIMAS LAIVU 
LABAI PASISEKĖ

VISOKIOS DETROITO ŽINIOS

Lietuvių Dailės Choro ir Ra
dio valandos išvažiavimas laivu 
į Putin Bay salą pavyko kuo- 
geriausia. Liepos 15, sekmadie
nio, rytas buvo gražus. Oras vi
liojo kiekvieną iš namų. Lau
kai žėrėjo nuo saulės kaip per

“D.” choro komisija ir tikie
tų pardavėjai anksti pirmuti
niai pribuvo prie laivo prie
plaukos, kad parduoti kuodau- 
giausia tikietų. Už tai gauna at
lyginimo apie 25c. nuo dolerio. 
Tikietai $1.00 ypatai, o vaikams

pusė kainos — už kelionę į abi 
pusi. Daug panelių ir vaikinų 
apsuko gatves prie prieplaukos 
pardavinėdami tikietus, ir ko
misiją net įvarė į “striuką”. 
Pasidarė trumpa tikietų. Komi
sijos nariai turėjo lakstyti nuo 
vienų prie kitų ieškodami ti
kietų. Sako, kitais metais ne- 
parduodavome nė penkių šim
tų, o šiemet, kad butume turė
ję, gal butume pardavę arti tūk
stančio.

Mat, laivų kompanija duoda 
progos visokių tautų draugi
joms daryti išvažiavimus. Jos 
užsako dienas jau žiemos lai
ku, bet laivų bendrovė neduoda vaikštinėjo, bet dauguma susi- 
vienos tautos kelioms draugi- grupavo ir ėmė šokli ratu “A- 
joms vieną dieną rengti ekskur- guonelę” ir dainuoti visokias

dainas. Net svetimtaučiai klau
sė kokios tautos dainos skamba 
taip gražiai.

Nelaimė

misijos narys; piliečiai Yurkai, 
kurių dukrelė Mariutė vis 
skambina pijaną ir dainuoja, 
daugiausia radio valandoj; F. 
Masalskis, jo sūnūs ir duktė O- 
nutė, kuri tik ką vadovavo “D.” 
chorui; piliečiai Masiai ir jų 
duktė Stella, kuri dainuoja per 
radio vai. baigė teisių daktaro 
mokslą. Yra “D.” choro narė. 
Štai, ir J. Pilka, komisijos na
rys, kuris labai daug darbuoja
si chorui ir radio valandai; Der- 
maitienė, jos sūnūs Vytautas, 
kuris seniau vadovavo ‘‘Dailės’ 
chorui, piliečiai Gobiai, J. Va
liukas, V. Gumbris, J. Besaspa- 
ris, Antanas, Morta Strazdai, ir 

pravardžių 
stokos

daug kitų, kurių 
negalima surašyti dėl 
vielos. Daugiausia buvo jaunuo
lių.

Papietavus prasidėjo visokie 
žaidimai. Vieni kalbėjosi, kiti

m—

kas dainas. Juos apstojo viso
kie dainų mėgėjai, klausėsi ir 
rankom plojo. Vėliau pradėjo 
dainuoti ir amerikoniškas dai
nas ii’ tada beveik visas denis 
pradėjo dainuoti. Dainavo viso
kias dainas, airių, škotų ir 1.1. 
Apie 11 vai. vak. nuo laivo skir- 
slėmės kas sau.

Tikimasi, kad atliks ir pelno 
nemažai palaikymui lietuvių 
radio valandos, kuri yra duoda
ma iš W.M.B.C. stoties kas šeš
tadienis, 5 vai. po pietų.

“Dailės” choras ir Radio va
landa rengia kitą pikniką rug
piučio 27 d., išrinkimui gra
žiausios Detroito lietuvaites.

Detroitietis

Iš Lietuvos

$6.00
$6.00

EGG
N (JT
BIG LUMP
MINE RUN
SCREENINGS $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 69751

pardavėjai parduoda tikietus ir 
pasidaro kiek pelno, bet patys 
nevažiuoja. Jeigu neparduoda 
nė šimto tikietų, tai nuošimčio 
negauna.

Šiandien Pradžia

SOVIETU FILMŲ
IŠKIMIŲ

“Trys Moterys”
RYTOJ

“Beethoveno
Concerto’Į r:

SEPTINTADIENĮ
“Petras Didysis”

PIRMADIENI
“Lakštingalas”

ANTRADIENĮ
“Čigonai”
TREČIADIENI

“ Mes Esame Iš
Kronštato

KETVIRTADIENI
“Dubrovsky”

SONOTONE
VĖSINAMAS ORAS

66 E. Van Buren
Tarpe Michigan ir IVabash

25c iki 1 valandą po pietų 
Išskiriant šešt. ir sekm.

AA BEST
Mattreas and Bedding Co. 

Not Ine.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

Vienintelis lietuvys tame bizny
Matrasai ir Box Springs

INNER SPRING MATRASAI 
PIGU KAIP $6.50

Sutaupyk 50% nirkdamas tiesiog 
iš dirbtuvės

4725 Cottage Grovc Avė.
Chicago, III.

Phone Atlantic 4286

Ekspertas
Mechanikas

Su “Dailės” choru važiavo 
daug lietuvių ir lietuviško jau
nimo. Laivas apleido Detroitą 
10 vai. ryto, veždamas suvirs 
24 šimtus žmonių. Tuoj šokių 
orkestras pradėjo groti ir šokių 
mėgėjais užsipildė didžiulė lai
vo salė. Detroite alaus darželiai 
yra uždaryti sekmadieniais iki 
2 vai. po pietų, bet kaip tik lai
vas pasitraukė nuo krašto, tuoj 
atidarė alaus daržą ir čia suėjo 
keleiviai vaišinosi alučiu (deg
tines visai nėra), kiti valgė su
sėdę «P,e stalus, kalbėjosi, o 
dar kiti pinakliavo. Lietuviai, 
vaikščiodami deniu susitiko 
daug saviškių — draugų, ir 
džiaugėsi — sveikinosi, sakyda
mi, ot, šitoks tai jaukus išva
žiavimas ne taip kaip pasitaiko 
kitose draugijose — važiuoja 
tik trys ar penki asmenys, tik
tai komisija.

Saloj
Apie 1:30 po pietų pasiekėme 

salą, vieni jau susiorganizavę 
tuojau nuo laivo išeiti ir užim
ti gerus stalus, kad visi lietu-1 
via i galėtume piknikauti krū
voj, kiti nešėsi iš laivo gaspadi- 
nių pagamintus valgius. Planai 
pavyksta puikiai. Paėjus nuo 
laivo “D.” choro panelės rodo 
užimtą lietuviams vietą — kam
pą darže, po medžiais prie eže
ro vandens stalų ir sėdynių pri
ruošta apie 150 piknikautojų. 
Susirenka ten lietuviai, “Dai
lės” choro nariai ir pritarėjai, 
o gaspadinės tuoj taiso stalus 
ir vyrai padeda. Būriais susė
da, valgo, kalbasi, atrodo, kaip 
viena didžiulė šeimyna, suside
danti iš profesionalų, veikėjų 
ir darbininkų. Čia matosi Jur
gis Raško, jaunuolis, choro pir
mininkas. Su dideliu buriu vai
šinasi piliečiai Petras ir Mag- 
delena Kučinskai, kurie daug 
pasidarbuoja chorui. Su jais sy- 
k’u ir amerikonai, kurie jų gra
žiam name gyvena, didelės 
dirbtuves užveizda, Mr. & Mrs. 
F. Shartle, akaunteris. Yra Da
gilis, p. Kačinskienės brolis, Dr. 
dentistas A. J. Andrews su sa
vo žmona, jų sesutė p-lė Mariu
tė Andriulioniutė, Jurgis Kapec- 

eboro komisijos narys, ir 
kurių pavardžių nepaga-

sustojo ir 
išsinarino, 

bet šiuomi 
vartoti ir 

Jai pai

įvyko ir maža nelaimė. Pi
lietė Frances Normantienė ' po 
šokimo ant pievos 
koją per kaulelį 
Nors nepavojingai, 
laiku negali kojos
daug skausmo jaučia.
gelbėjo duktė, ir drauge Gaiga
lienė.

Vėliau ėjom salos pažiūrėti. 
Vieni paėmė dviračius, kiti su 
taxi važiavom, arba pėksti 
ėjom. Sala yra apie 1750 akrų 
dydžio. Nuolatiniai gyvena gy
ventojų apie 400, o vasaros lai
ku privažiuoja daug į vasarna
mius ir visokių biznierių. Vie
tiniai gyventojai turi privatiš- 
<us ukius, ir verčiasi vynuogių 
auginimu. Žemė molis ir akme
nuota. Sala priklauso Ohio val
stijai. Yra 50 mylių nuo Cle- 
veland, Ohio, ir apie 63 m. nuo 
Detroito. Automobilius atveža 
pervažais iš Ohio valstijos.

Saloj randasi 3 urvai. Vienas 
vadinasi “Crystal”. Tai gražus 
gamtos reginys. Už urvų apžiū
rėjimą ima 25c. Paskui randa
si Perry Bokštas — 3365 pėdų 
aukščio. Eleveiteriu užkelia į jį. 
Įžanga 25c. asmeniui. Iš bokšto 
matosi Canada ir Amerika, 
daug salų — saliukių ir laivų. •

Už apvežimą apie visą salą 
ima 50c. nuo žmogaus. Gėrimai 
po 10c., alaus bonka — 20c., ir 
šiaip viskas brangiau, tad biz-

los yra ir kapinės — dailios, 
turi daug paminklų karių, val
dininkų ir kitų. Žiemą, kai dėl 
ledo laivu negalima susisiekti, 
viskas vežama orlaiviais. Vasa
ros laiku 
sarotojų.

Per 4 mėnesius Lietuvoj 
priaugo pusšešto tukst. 

žmonių
KAUNAS — Per 1939 m. ba- 

’andžio mėn. visoje valstybė
je buvo 1,463 jungtuvės, gi* 
m ė 6.437 kūdikiai, mirė 2,716 
asm. ir priaugo 3,721 asm.

Iš viso per 1939 m. pirmus 
4 menesius buvo 7,832 jungtu
vės, gimė 1‘,312 kūdikių, mirė 
13,724 asm. ir priaugo 5,588 
asm.

NEW YORKO 
PASAULINĖS PARODOS

KELIONĖ į ABI;
PUSES COACH U
FARE 30 dienų laikui

r

VISŲ IŠLAI- SOKJiO
DŲ KELIONE Od

• į. i » • v \

Atkreipiama specialis demesis į ke
leivius, vykstančius į Europą 

KREIPTIS I VIETINĮ KELIONĖS 
AGENTĄ

arba telefonuoti HArrison 4160 
327 South LaSalle Street

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

___ H. BEGEMAN-----
BRIGHTON PARKO pirmaująs 
CREDIT JEWELER nori laikro
dėlių, laikrodžių taisyti. Dykai 
apskaičiavimas—darbas užtikrin
tas.
—4184 Archer Avė.—'

FEDERAL SAVINGS ANDW I Alt 81 A Ii U LOAN ASS’N OF CHICAGO
4198 , S. ARCHER AVĖ,

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgauna geriausį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų), 
senų namų 
kėjimų nuo 
kitės prie

Darau paskolas ant naujų ir 
ant lengvų mėnesinių išmo- 
5 iki 20 metų. Reikale kreip-

Justin Mackiewich, Pres.

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS. 

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Te J. Hemlock 2867 _
Rez. Republic 5688

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOV1NG
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema ka’na. Musų Darbas ga- 
-antvotas. Taipgi pristatom an
glis ) visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

GRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run
(Screened) Tonas .............................
SMULKESNĖS
Tonas ....................................................
PETROLEUM CARBON COKE
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas 

Sales Tax ekstra.

$7-25
$7-00
$7-25KLAUSYKIME

VAJKARĄ ŠALTIMIERO
LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAHIIĮ
NUO 7:00-tos VALANDOS VAKARO 

KAS VAKARĄ—1480 K.

Barčus
RYTINE RA DU) 

VALANDA
iš Stoties

I

Kasdien nuo 8:30 v. ryte 
iki 9:15 v-

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

W H i rl tffiTUVOSNEPRI- 
o a . ■ ■ . 9. i klausomyBES

■ TAISO AUTOS ir TROKUS
M EXPERTAS PATAISYME — 

Elektros Motorų — Starterių 
— Generatorių — Ištaiso Su- 

K| lankstytas dalis — Suveldina 
ir Numalevoja

‘KITUR PIGIAU NEGAUSIT” 
Visi Darbai Garantuoti

ANTANAS KIELA
3613 So. Halsted St.

YARDS 4834

s*

kas, 
kiti, 
vau.

Laivas
Point ir
apie 7 vai. vakare suėmė mus. 
Laivas dar daugiau užsikimšęs, 
net sėdynių jau stinga. Grįžtam 
į Detroitą. Ir vėl jauni ir seni 
šokių mėgėjai šoka prie geros 
muzikos.

“D.” choras ruošiasi dainuo
ti, bet nėra chorvedžio, o dau
geliui choro narių nėra vietos 
kur dainuoti. Kapitono pagelbi- 
ninkas ant trečio denio visg 
surado šiek — tiek vietos pia
ną ir kai kurie choro nariai 
dainavo visokeriausias lietuviš-

Išvažiavimo Dalyviai
Yra piliečiai Diliai su dukre

le, kurie daug darbuojasi cho
rui. Dilis yra per keletą metų 
radio valandos “anaunceris” — 
kalbėtojas. Jis ir pilietė Babe
lienė su dukrele Anžela, kuri 
visados gražiausia dainuoja per 
radio valandą, štai, Adomaitie
nė ir jos sūnūs “D.” choro ko-

Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

privažiuoja

Namo!
grįžo salon 
Sandusky,

I

rasi

Į?PATTERN BOOK '

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, III.

iš Ceder
Ohio, ir

K'’ooo/a

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

Z»A«TV 
O» VOUR \xVl INVtl'rMtHT \\giV

•IHūnS

ERIEVPahroad System
20 Mėty Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Garsinkitės; N-nose

PAVASARINIŲ
MADŲ

Rugpiučio 13 d., 1939

Sunsfet Park
Archer Avė. ir 135th Street

ZIIIREK!

IŠMOKĖJO 4% ir indėlius ga 
Ii atsiimti ant pareikalavimo

_ BETO kiekvieno indėlis yra 
' apdrausta iki $5000.00

UTHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINOS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA

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

Vardas...
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NAUJIENOS
The LlfaumUh Daily Newi

PUblished Daily Except Sunday by
Thė Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8509.

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 pef year outslde of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Clašs Mattet 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under thb act of 
March 3rd 1879.

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

Ufaaky*« kalnai
Chicagoje—paštu:

Metams -4——--------- ■■—
Pusei metų ---------------
Trims mėnesiams --------
Dviem mėnesiams —— 
Vienam mėnesiui —-<----u*.

Chicagoj per Išnešiotojus:
Viena kopija ------------------
Savaitei ........... ......................
Mėnesiui ________ ________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)
Metams____ _—~
Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui . .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams _$8.00
Pusei mėtų  ...................... 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

|8.00 
4.00 
2.00 

__ 1.50 
.76

3č 
18č 
75c

16.00
„ 2.75

Pražiopsojo
Antradienį J. V. senatas be diskusijų priėmė visais 

balsais įstatymo sumanymą, kuriuo labai suvaržoma val
džios įstaigų, jų tarpe ir Natiohalinės Darbo Santykių 
Tarybos (NLRB), galia. To sumanymo autorius, senato
rius Marvel M. Logan, demokratas iš Kentucky, pasiūlė, 
kad kiekvienos valdinės įstaigos sprendimą arba patvar
kymą gali per 30 dienų peržiūrėti federalinis apeliacijos 
teismas tos apskrities, kurioje tas sprendimas arba pa
tvarkymas yra padarytas.

Tik rytojaus dieną po to, kai senatas tą sumanymą 
vienbalsiai priėmė, administracijos šalininkai senate su
sigriebė, kad jie per neapsižiūrėjimą pritarė tokiam val
džios įstaigų suvaržymui, kuris gali visai suparalyžiuoti 
jų veikimą. Tuomet jie ėmė reikalauti, kad senatas savo 
nutarimą atšauktų, nes, esą, senatoriai balsavę, visai ne
žinodami, už ką jie balsuoja!

Tuo tarpu senatorius Logan sako, kad senatoriai tu
rėjo pakankamai laiko susipažinti su įstatymo sumany
mo turiniu, nes jį svarstė ir jam pritarė senato teismų 
komitetas.

Šis atsitikimas parodo, kad įstatymų leidėjai Wash- 
ingtone kartais priima įstatymus, nepasistengę net jų 
perskaityti. Sakoma, kad tai atsitinka gana dažnai.

darbus ir teikti pašalpą mokslo, meno ir spaudos dar- 
juotojams, Tikslas, be abejonės, girtinas ir svarbus. Kad 
tautos kultūra augtų, ji' turi gauti visuomenės paramą; 
o kad visuomenė galėtų tą paramą teikti, ji privalo tte- 
rėti šitam reikalui organizaciją, — kitaip, tai viskas pri
klausys nuo atskirų turtingų “mecenatų*’ arba nuo val
džios malonės. Turtingieji mokslo ir meno rėmėjai labai 
dažnai vadovaujasi savo egoistiniais sumetimais, o val
džia kiša kur nereikia savo politiką. Bet mokslas ir me
nas gali bujoti tiktai tuomet, kai jie Vystosi laisvai.

Štai delko yra reikalas turėti tokią grynai visuome
ninę, nuo valdžios, bažnyčios ir politinių partijų nepri
klausančią organizaciją — Kultūros Fondą.

Dr. A. L. Graičuno pateiktame L. T. K. F. įstatų pro
jekte yra šiokių tokių neaiškumų. Mums, pav. ne visai 
aiškus santykis tarp Fondo '“Pildomos Valdybos” ir jo 
“Kooptuotos Tarybos”. Atrodo, kad valdyba tarybą ko
optuoja, bet pastaroji yra vyresnė už pirmąją. Tai butų 
lyg ne visai nuosaku.

Bet projektas nėra galutinis. Kiekvienas gali jį pa
taisyti arba papildyti. Pamatinė jo mintis suprantama. 
Klausimas, ar Amerikos lietuviai jaučia tokio fondo rei
kalingumą?

Lietuvos gynklų fondas ir 
jo moralė reikšmė
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Tos aukos, kurios dabar taip 
gausiai plaukia 
aiškiai liudija, 
žmonės pasuko 
Jokio atoslūgio 
ma! Tai tvirtai
me tikėti į gerą musų tautos at-

Fašistiški spaudos slopintojai
Vakar sugrįžo CJiicagon pundas “Naujienų”, kurios 

buvo pasiųstos musų skaitytojams Lietuvoje. Tapo su
grąžinti, su atmuštais'štampeliu skersai adresą žodžiais: 
“Retour. Non Admis.” dienraščio numeriai iš birželio 14, 
16 ir 17 d.d. Jie buvo siunčiami įvairiems “Naujienų” 
skaitytojams Tauragės apskrityje.

Nors Lietuva jau kelintas mėnesis turi naują vyriau
sybę, kuri pasižadėjo remtis ne diktatūros priemonėmis, 
bet visuomenės pritarimu, bet fašistiški spaudos slopin
tojai tenai, matyt, dar ir šiandien tebeveikia.

Prieš tokį Lietuvos cenzorių, policininkų ar pašto 
viršininkų sauvališką elgimąsi “Naujienos” griežčiausiai 
protestuoja!

Čekų mokytojų persekiojimai

Iš Lietuvos

“MINTIES” NR. 5

Atėjo Lietuvos socialdemo
kratų leidžiamo mėnesinio laik
raščio “Mintis” 5 numeris. Jo 
turinys susideda iš šių straips
nių: “Pavojui artėjant”, St. 
Kairys; “Didžiosios Prancūzų 
Revoliucijos 150 melų sukaktu
vės”, J. D.; “Privalomojo socia
linio draudimo klausimu”, D. 
Epušėnas; “Krepšinio dienoms 
praėjus”, A. Garbinis; “Butų 
klausimas Švedijoje”, J. Jurgi
nis; “Kooperacijos fronte”, T. 
J.; “Europa pasaulinio karo iš
vakarėse”, J. Laima; Eilėraštis: 
“Prie mėlynų linų”; Apžvalga: 
Lietuvoje, Užsieny.

Patartina amerikiečiams šitą 
įdomų laikraštį užsiprenume
ruoti. Prenumerata metams tik 
5 litai. Adresas: “Mintis”, Duo
nelaičio g. 39, b. 5. Kaunas.

VALDŽIA DAR VIS ŠEL 
PIA TAUTININKŲ 

SPAUDĄ

Čekoslovakų Tautine Taryba Amerikoje praneša ga
vusi žinių iš nacių okupuotos Čekoslovakijos, kad tenai 
yra aštriai persekiojami čekų mokytojai. Kiekvienas Tre
čiam Reichui arba Hitleriui neištikimas mokytojas “tie
siog dingsta, nežinia kur*’!

Naciai išleido patvarkymą, kuriuo mokytojams yra 
uždėta atsakomybė už sutikimą tarpe čekų ir vokiečių 
gyventojų Čekoslovakijoje. Jeigu mokyklą lankąs vaikas 
parodo žodžiu arba elgesiu nepagarbą vokiečiui, tai tos 
mokyklos mokytojas yra pašalinamas iš vietos.

Bet šitie nacių persekiojimai, sako Čekoslovakų Tau
tinė Tai*yba, iššaukia tik stipresnę opoziciją Čekoslova
kijos gyventojuose, didina jų pasiryžimą priešintis nacių 
priespaudai.

4*

“Lietuvių Tautos Kultūros Fondas”
Antradienį “Naujienose” buvo paskelbtas Dr. A. L. 

Graičuno pateikto Lietuvių Tautos Kultūros Fondo pro
jektas. Jisai yra vertas platesniosios visuomenės dėme
sio. Dr. GraiČunas teisingai sako, kad kitos kultūrinės 
tautos jau seniai turi savo kultūros -fondus, taigi laikas 
pagalvoti apie tokio fondo įsteigimą ir lietuviams.

Tenka čia pastebėti, kad neperseniai buvo Lietuvos 
spaudoje pranešta, jogei Lietuvoje kultūros fondas jau 
yra steigiama. Neturint po ranka smulkesnių apie jį ži
nių, butų sunku pasakyti, ar jisai gali musų visuomenę 
patenkinti. Jeigu gali, tai butų klausimas, ar Amerikos 
lietuviams reikia turėti atskiras fondas.

Kitas klausimas, kuris čia kyla, yra tas: jeigu rei
kia -kultūros fondą steigti, kas turi tai daryti ? Atskiri 
asmenys ar organizacijų atstovai?

Pagal projektą, kuris buvo paskelbtas “Naujienose”, 
Lietuvių Tautos Kultūros Fondo vyriausias tikslas butų 
remti kultūros organizacijų vykdomus sumanymus ir

MAŽEIKIAL — Birželio 29 
d. Mažeikiuose įvyko didelė 
ūkininkų kooperacijos diena, 
kurioje organizuotai dalyvavo 
apie 15,000 Mažeikių apskri
ties ūkininkų. Atvykusį į iš
kilmes žemės ūkio ministrą 
prof. Krikščiūną pasitiko būrys 
gražiai pasipuošusių raitų ūki
ninkų, kurie ministrą ir kitus 
aukštuosius pareigonis nulydė
jo į aikštę, kurioje vyko ko
operacijos dienos iškilmės. Po 
iškilmingų pamaldų ministras 
pasisveikino su išsirikiavusiais 
kooperatininkais ūkininkais, o 
jaunosios 
puošusios 
drabužiais, 
obuoliais,
iki šiol gražiai išlaikė. Iškil
mių rengimo komiteto pirmi
ninkas agr. Laimus pabrėžė, 
kad kooperatinė idėja Mažeikių 
apskr. ūkininkų tarpe randa 
didelio pritarimo. Visame ap
skrityje dabar veikia 9 pieni
nės ir 120 
punktų, 10 
tyvų ir 9 
vai. Be to

(Tęsinys) j
Juk tik tenka pagalvoti, juk 

tik tenka pasvarstyti, kad Lie
tuva jau nėra toksai turtingas 
kraštas, kad pinigais galėtų 
švaistytis ir štai, kaip reikalas 
ištiko, tik veik dviejų mėnesių. . . T. . . ,
bėgyje surinkta aukų daugiau ?Jel Lleluva* ‘<*tų bent 
kaip du milijonai litų! O juk 
tos aukos dar plaukia, dar jas 
žmones nešhi Aukojama nevieni 
[tik pinigais, aukojama ir viso
kiomis brangenybėmis. Daug 
kas atidavė savo šliubinius žie
dus ir kitas, jei ne tiek bran
gias vertybes medžiaginiu po
žiūriu, kiek brangias savais pri
siminimais.

Juk tos rųšies aukos yra ver
tingesnės kariais už pinigus, 
nes jos sako, kiek tie aukotojai 
yra ryžtingi ginti savo kraštą!

Taip yra galvojančių, kad ge
riau butų tas aukas pasukti ki
ta linkme, būtent jas skirti kifl- 

paisydama jokių protestų. Tau- turos fondui, bet Lietuvos gy- 
tininkai tebėra privilegijuota ventojai gerai žino, kad tautine 
srovė. Jie turi savo partines kultūra be savos valstybės ne-| 
organizacijas, kurios kitoms priklausomybės nėra tikra, 
srovėms yra uždraustos; jų juk sav0 vaislybe tai ir yra 
rankose yra spaudos cenzūra, aukščiausia savos kultūros iš- 
ir jie savo laikraščiams gauna | raįšl<a! Lietuvos gyventojas ge

rai savo patyrimu jau žino, ką 
reiškia dabar savo kultūra Klai
pėdoje ją svetimiems okupavus!

Tenais mokyklos paverstos 
kazermėmis, prekybos uostas I 
padarytas karo baze! Lietuviai 
jau tenai neturi jokios mokyk
los, jokios savo organizacijos, 
nepriklausomos spaudos, lietu-1 
vių kalba ir visų viešų įstaigų 
yra išguita, tai kokia čia gali 
būti kalba apie savą kultūrą, 
apie tautinį apsisprendimą. O 
jei karas ištiktų, daugelis iš lie
tuvių klaipėdiškių ne savo ge
ru noru turės kautis už sveti
mus reikalus!

Nepriklausoma kultūra, švie
timas, mokslas gali klestėti tik 
pačių žmonių valdomoje vals
tybėje, kur žmonės laisvai 
sprendžia savo tautos bendrus 
reikalus.

Tik laisvoje, nepriklausomo
je valstybėje gali žydėti tikra 
kultufa! Niekas neneigia, kad 
kultūros reikalai niekuomet ne
gali būti pamiršti, bet tiek kar
tais paskiro žmogaus gyvenime, 
tiek visos tautos gyvenime kar
tais būva tokie momentai, kad 
noromis ne noromis tenka fi
ziniai gintis, o jei taip tai rei
kia mokėti it galėti gintis.

Jei žmogų, pavienį žmogų už
puola plėšikai, jam lik viena 
telieka: gintis, gintis iki pasku- 
tinųjų, iki yra viltis apsiginti.

Visais tokiais atsitikimais 
pralietas kraujas tik stiprina 
žmonių moralę kovoti su viso
mis gyvenimo negerovėmis.

Pralietas kraujas už savo tau
tos gerovę ją įgalina ateityje 
stropiau savo reikalų sargybo
je budėti.

Tai ir Lietuvos žmones gerai 
supranta ir įvertina kas juos 
laukia, jei svetimi pradės jų že
mėje viešpatauti, šeimininkau
ti. štai dėl ko tos aukos dabar 
taip gausiai plaukia ginklų fon
dui. Netenka abejoti, kaip įsi
kurs Lietuvoje kultūros fondas 
ir jis sulauks tokių pat gausių

pašalpas iš valstybės iždo!
Tautininkai tokiu bildu da

bar vaidina rolę parazito, pri
sisegusio prie valstybės kūno. 
Labai keista, kad Černiaus ka
binetas tokią padėtį toleruoja. 
Anksčiau ar vėliau jisai susi
lauks didelio žmonių nepasiten
kinimo.

KAME ĮRODYMAS?

Pasižymėjęs savo geltonspal- 
viaispo kai i kada net ir juoda
šimtiškos spalvos, “žurnalisti
niais gabumais”, R. Mizara pa
tiekė naU j į f,žemčiūgą: j isai ra
šo, kad “per metų metus ‘Nau
jienos’ skelbė” pasaką, buk Ru
sijoj “perkamos ir parduoda
mos mergaitės”.

Gal butv jisai teiktųsi nuro
dyti, kuriais metais ir kariuose 
savo numeriuose “Naujienos” 
tokią “pasaką” skelbė.

Kauno “Lietuvos žinios” įdė
jo tokį redakcijos straipsnelį:

“Skaitytojai atsimena mu
sų žinią, kurioje buvo pasa-K____  , .
kyta, kad -Varpo’ ir ‘žaibo’ SUOMIJOJE SUSTIRReJO 
bendrovių direktoriai lankėsi DEMOKRATINES
pas Ministerį Pirhiininką, ku- PARTIJOS
riam išdėstė valdinių skelbi-' 
mų reikalą. Ten buvo pasa
kyta, kad direktoriai pasiū
lė valdinius skelbimus dėti 
ne į vieną ‘Lietuvos Aidą’ 
bet xį tris laikraščius t be ‘L 
A.’, dar į ‘Lietuvos žinias’ ir 
‘XX Amžių’. Kad iždui ne
reiktų daugiau daryli išlaidų, 
direktoriai pasiūlė tuos skel
bimus dėti už tą patį atlygi
nimą, padalytą minėtiems 
trims laikraščiams.

“Atrodo, kad toks pasiūly
mas yra labai naudingas, nes 
skelbimai pasieks bent trigu
bai daugiau skaitytojų, iš ko 
valstybei gali būti tiktai nau
da.

“Kitas vėl dalykas taip pat 
principinio pobūdžio. Jau 
mes ne kartą esame pasisakę, 
kad valstybės iždo 
reikia naudoti juo 
giausiai.

“Bet, štai, iždo
yra šelpiama kai kuri (tau- Į 
liniukų. — “N.” Red.) spau
da, kuri nėra valstybinė, nei 
valstybei būtina.

“Mes dar kartą aiškiai ir 
atvirai pasisakome prieš iž-| 
do pinigų davimą bet kuriai 
privačiai akcinei bendrovei 
ir spaudai. Tam reikia buti-l 
nai padaryti galas.”
Vadinasi, nežiūrint to, kad 

Lietuvoje jau seniai yra susida
riusi “vieningo darbo vyriausy
bė”, kurioje dalyvauja įvairių 
šrovių žmonės, ta vyriausybė 
vistiek iki šiol šelpia iždo pini-j 
gaiš vienos partijos spaudą, ne-

Jau buvo “Naujienose” rašy
ta, kad Suomijos seimo rinki
muose, kurie neseniai įvyko, 
buvo skaudžiai sumušti fašistai, 

’ I pasivadinę “patriotiniu liaudies 
j sąjūdžiu”: vietoje 14 atstovų, 

jie tepravedė į seimą tik 7. Tuo 
tarpu demokratinės partijos, iš 

’ kurių susidaro vyriausybė, sa- 
| VO atstovybes padidino.

Kaip praneša “Elta”, social
demokratai gavo 85 vietas sei- 

|me (turėjo 83), ūkininkų par
tija — 55 (turėjo 53), progre- 
sistaU— 8 (turėjo 7).

Taigi, valdžios blokas paver
žė opozicijai, susidedančiai iš 
dešiniųjų partijų, 5 vietas sei
me. Jisai dabar turi 148 man
datus iš 200 viso seimo sąstato.

pinigai 
tiksliu*

pinigais

partijų užima socialdemokratai 
su 85 atstovais.

Reikia atsiminti, kad po ne
laimingo 1918 m. sukilimo (ku
rį sukurstė Rusijos bolševikai, 
žadėdami Suomijos darbinin
kams pagalbą, socialdemokratų 
partija lame krašte buvo už
drausta, daugelis jos vadų bu
vo nužudyti arba sugrusti į ka
lėjimą (kiti pabėgo į Rusiją). 
Suomijoje per eilę metų siautė 
žiauri reakcija.

Bet, laikui bėgant, Suomijo
je buvo grąžinta konstitucinė 
tvarka, ir socialistinis judėji
mas pradėjo vėl atsigauti. Ren
kant seimą, buvo vėl išrinkti 
53 socialdemokratai, >-*- nors 
darbininkų Unijos buvo pateku
sios po komunistų vadovybe. 
Paskui kiekvienuose rinkimuo-

ginklų fondui 
kad Lietuvos 

ryžtingu keliu! 
čia nepastebia- 
ir drąsiai gali-

dar dešimts metų ramiai gy
venti jos ne tik medžiaginiai iš
tekliai žymiai padidėtų, bet ir 
kultūra didžiuliais šuoliais pir
myn pašokėtų!

Juk štai ir per tą dvidešimts 
[nepriklausomybės metų padary
ta visose gyvenimo srityse mil
žiniška pažanga!

O turėkime galvoje, kad per 
tą laiką teko kartu ir valstybės 
visus reikalus atstatyti ne vien 
tik kultūros reikalais ri mokslu

Juk kasmet daugiau kaip tris
dešimts procentų visų valstybės 
pajamų teko skirti vien tik ap
sigynimo reikalams!

Štai ir dabar jei butų ramus 
laikai tuos surinktus milionus 
litų aukų butų galima atiduoti 
kultūros reikalams, o vienok 
juos tenka duoti krašto gyni
mosi reikalams.

Juk kultūrai tai daromi lyg 
ir nuostoliai. Bet į tai tenka 
žiūrėti ]yg ir į atsargą, kad.tos 
lėšos sudedamos tai juodai die
nai jei toji juoda diena kada 
nors Lietuvoje ištiktų. Taip at
kuto Lietuva, taip Lietuvos 
žmonės atbudo ir ryžtasi nie-

nuo visų priešų!
(GALAS)

ūkininkaitės, pasi- 
gražiais tautiškais 
svečius pavaišino 

kuriuos per žiemą

M ar g umynai
KAIP ŽMONĖS ALŲ 

REKLAMUOJA
’ Vienam alaus bravoro savi

ninkui labai nevyko pramonė— 
niekas jo alaus nepirko. Todėl 
jis, norėdamas pagarsinti savo

lauš katilą ir paliko trumpą 
laišką: “Aš naktimis šmėklinė- 
siu po visas karčiamas ir gau
dysiu, kankinsiu tuos, kurie ge
ria ne mano bravoro alų”. Ir jo 
sūnūs tapo greit turtingiausias 
žmogus visoje apylinkėje, nes 
žmonės, bijojosi tėvo keršto -- 
ir gėrė tik jo alų.

pieno nugriebimo 
prekybos koopera- 
kredito kooperaty- 
Mažeikiuose veikia

kooperatyvas “Daržas”, kuris 
aprūpina ūkininkus visais že
mės ūkio smulkių šakų reik
menimis. Ministras Krikščiū
nas kalboje ūkininkams, tarp 
kito ko, pasakė: “Jei prisimin
sime tuos metus, kada mes at
gavome nepriklausomybę ir pa
lyginsime su šiais metais, tai 
pamatysime kokią milžinišką 
pažangą padarėme žemės ūkio 
kultūroje. Jei kiti kraštai di
džiuojasi savo žemės ūkio kul
tūra, tai reikia atminti, kad 
jie tą laipsnį pasiekė per šimt
mečius ir niekieno- netrukdo
mi.” Paskiau ministras dr. 
Krikščiūnas priėmė ūkininkų 
atstovus ir su jais apie porą 
valandų pasikalbėjo aktualiai
siais žemės ūkio reikalais. Po 
to įvyko įspūdingas paradas, 
kuriame dalyvavo daug . tūk
stančių kooperatininkų ūkinin
kų. Pirmiausiai pro tribūną 
pražygiavo įvairių draugijų ko
operatininkai, pasipuošę tauti
nėmis vėliavomis ir nešini pla
katus su įvairiais Šukiais. Po 
jų prasidėjo eisena gyvųjų pa
veikslų, vaizduojančių žemės 
ūkio raidą ir pažangą. Toliau 
sekė tautiškais drabužiais 
puošę jaunųjų ūkininkų 
lių nariai — berniukai ir 
gaitės, nešini savo darbo
kius ir paveikslus, atvaizduo
jančius jų gamybą. Ristais žir
gais prajojo ūkininkų šimtinė. 
Raiteliai buvo gražiai pasipuo
šę įvairių raštų marškiniais ir 
juostomis, pravažiavo- žemaičių 
vestuvininkų būrys. Toliau bu
vo pavaizduoti senovės suvar
gusio ūkininko vežimas ir šių 
dienų kultūringo ūkininko ve
žimas, pakinkytas puikiais, 
sunkiai suvaldomais arkliais. 
Pademonstruotos senoviškos li
nų apdirbimo ir kitokios ūkio 
mašinos ir naujosios modernios. 
Kituose vežimuose buvo- paro
dyta, kaip ūkininkai veža šian
dien į pienines pieną, kaip ver
čiasi bitininkyste, paukštinin
kyste. Įspūdingai buvo atvaiz
duotos žemaičių užgavėnes, 
Sėdos 
tuves 
tomis 
mis
dienos proga gausiai susirinkę 
Mažeikių apskrities ūkininkai 
nutarė pasiųsti sveikinimo tele
gramas Respublikos Preziden
tui Antanui Smetonai, minis
trui pirmininkui ats. brig. gen. 
Černiui ir kariuomenės vadui 
brig. gen. Raštikiui. Po to bu
vo paradas, kurį priėmė aukš
tieji svečiai.
Vilkaviškyje įvyksta panaši 
Vilkaviškio ir šakių apskričių 
kooperacijos šventė.

KORESPONDENCIJA
Kenosha, Wis

S.L.A. Piknikai 
s 16, anksti rytą su

šalto-

pasi- 
rale-
mer- 
įran-

Visa tai tvirtai sako ir rodo, 
kad lietuvių tauta sveikai nu
jaučia savo likimą ir nėra lin
kusi pasiduoti svetimų valiai.

Lietuvos valstybės nepriklau
somybė jau įgalino žmones sa
varankiai gyventi ir įskiepijo 
norą ir pasiryžimą savo valsty
bės reikalus ir jos nepriklauso
mybę ginti, ginti jei teks ir kar
du rankoje!

se socialdemokratų atstovų 
skaičius didėjo ir dabar jau pa
siekė 8,5 -— betrūksta tik 15 iki 
puses Viso seimo!

skambėjo telefonas. —Čia, sa
ko, p. Pabarškienė — bukite 
SLA 212 kuopos piknike, gau
sit prenumeratą “Naujienoms”. 
Tariau ačiū, busiu.

Nuvažiavęs radau jau daug 
žmonių, nors oras buvo 
kas. P-ia Pabarškienė
man penkinę už prenumeratą 
Jonui Toliliui, 3903 llth ave- 
nue, Kenoshoj. Pp. Totilai yra 
žmonės, kurie myli apšvietę. 
Sako, be laikraščio kaip be duo
nos. Ačiū pp. Totilams.

Piknike iš Waukcgano buvo 
pp. Malclai, iš vietinių pp. Ras
elai, Beniai, Bagdonai, Radavi- 
čiai, Povilauskai, Balčaičiai, 
taipgi pp. Martinai ir daug ki
tų.

Su pp. šaltcmerais sumanė
me ir nuvažiavome į S. Mil- 
\vaukee, Wis., į dviejų SLA 
kuopų pikniką. Ten radome 
daug pažįstamų, pp. Beržienę iš 
Madison, pp. Zurkus, Mitkus ir 
daug kitų, kurių čia negaliu sui
minėti. Taipgi 
viciai, ir SLA 
misijos nariai, 
skis.

o 
ūkininkai suvaidino ves- 
su visomis seniau reng- 
apeigomis ir vestuvinė- 
dainomis. Kooperacijos

— Liepos 2 d. 
įvyksta

*

buvo pp. Rada4- 
212 kuopos ko
ki. Laban ir Suk 

C. K, Braze

Naujienų Jubiliejinis 
PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939
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IŠ BR00KLYN0 PADANGĖS
Atgaivinkim LSS. Kuopas!

19 Kuopos Maršruto Pasiūlymas.

Birželio 16 d., įvyko vietinės 
L.S.S. 19-tos kuopos susirinki
mas, kuriame iškilo sumany
mas surengti prakalbų maršru
tų po kolonijas. Parinkimui kal
bėtojo ir susižinojimui su kolo
nijomis kuopa išrinko dviejų 
narių komisiją, Jankūną ir Gla
vecką. Kuopos notas yra, kad 
kalbėtojas pervažiuotų ir per 
tas kolonijas, kur pirmiau vei
kė L.S.S. kuopos, ir jas atgai
vintų. (Maršruto reikalu gali
ma susižinoti su Jankūnu ir 
Glavecku “Naujos Gadynės”).

Man rodos, kad šiuom reika
lu turėtų susidomėti visos tos 
musų kolonijos, kurios pirmiau 
turėjo LSS kuopas. Kai kurios 
iš jų turi nuveikusius daug gra
žių darbų lietuviškame judėji
me, ir jų istorija yra garbinga. 
Paimkim, VVaterbury, Conn. 
Ta kuopa daug veikė, dirbo kul
tūrinius darbus išeivijoje, bet 
šiandien ji kažkodėl snaudžia. 
Sukruskite, draugai.

Paimkime miestelį Athol, 
Mass., — ten kuopa nebuvo di
delė, bet ji daug veikv, s" kle
rikalais už apšvietą kovojo, tai 
su Jakaičiu, tai su Kemešiu, ku
rie viską bandė panerti Romos 
baloj. Ten ta kuopelė vėl turė
tų atgyti. Ten yra nemažai 
draugų. Beje, Atholyje Dr. Gri
gaitis nėra nė kartą kalbėjęs.

Vėl kita kolonija yra Gard* 
nėr, Mass., kur socializmo mok
slus išėjo vienu laiku garsus 
kalbėtojas ir socialistų organi
zatorius, dabar fašistukas Do
mininkas Kingą. Draugai, pa
buskit ir ten, mes jus pasvei- 
kinsini draugingai.

Kur Garsus Veikėjai?
Kita garsi ir skaitlinga kolo

nija yra Worcester, Mass. Ten 
gal dar tebėra tie garsus socia
listai Bakanauskas, T. Rubikas, 
Karazeja, Kudurauskas, Kairai
tis, ir kiti geri socialistų veikė
jai. Kažin kag jiems pasidarė, 
ar jau paseno per tuos 22 me
tu. Pabuskit, draugai!

Aš žinau, kad ir kitose Nau
jos Anglijos valstijose, kaip 
New Hampshire ir Vermonte 
buvo socialistų kuopos, bet no 
pamenu tenykščių draugų var-

Vešk Tuos Sulankstytus Sparnus ** •

AL’S BODY SHOP
610 W. 32nd St.

Tel. Victory 0308
Aš suveldinu ir ištaisau.

Prieinama kaina
Al. Gudaitis, Sav.

dų ir nežinau ar jie veikia ar 
ne. Bet negalime praleisti nepa
minėję Bostono “kaimyno” 
Lawrence, Mass. To miestelio 
socialistai turi ypatingai gražią 
darbuotės istoriją, ypatingai 
1912 m. streiko metu. Iš ten pa
ėjo garsus Povilas Jatulavičius, 
kuris vadinosi Paul Jato. Ne
snauskite, lawrenciečiai, pasi
tarkite sU Bostono veikėjais, 
taipgi ten jums netoli Norwood, 
Mass.

Grįžtant prie N. J. valstijos, 
man sako, kad keli lietuvių ap
gyventi miesteliai prašo kalbė
tojo, ir kad ten galima suorga
nizuoti kuopos, bet ikišiol ne
buvo kam. Butų gerai, kad ten 
kalbėtojas atsilankytų. Ten yra 
daug tokių, kurie sėdi ant tvo
ros, ir nedrįsta grįžti prie so
cialistų, nes vienu laiku jie tuos 
socialistus vadino “socialfašis- 
tais” ir tam panašiai.

Pennsylvania
O kur dingo istoriška 1-moji 

kuopa Philadelphijoje, Pcnnsyl- 
vanijoj? Nejaugi visi ten išmi
rė? Man neatrodo, kad butų 
taip, gal paseno ar aptingo. Kai 
sueini su vietos Veikėjais, tai 
jie neatsisako nuo socialistų. 
Ką veikia buvęs administrato
rius Grinius ir kiti smarkus vei
kėjai?

O kaip dalykai stovi mainie- 
rių miesteliuose? Jie buvo gar
sus kovoj už būvį už apšvietą 
ir kultūrą. Ką jie veikia? Ar 
jau užmiršo savo garbingą pra
eitį? štai, Mahanoy City, She- 
nandoali, Girardville, Minersvil- 
le, St. Clair. Ten musų L.S.S. 
kuopos gyvavo iki paskutinių 
dienų, ir tiktai užėjusi komunis
tinė epidemija jas užmigdė. 
Draugai, sukruskit, pabuskit, 
dar šį rudenį surenkit prakal
bas, paimkite svetaines. Cent
ras ir mes pagclbėsime atgai
vinti kuopas.

Tų mainicrių kolonijų veiki
mas buvo garsus ir svarbus. 
Visur davė aukas, rėme veiki
mą materialiai ir moraliai. Ar 
dabar nebegali veikti? Žinoma, 
gali, tik reikia atkrusti. Socia
listai nemainė ir nemaino savo 
principų kaip kiti daro.

Piltsburgh, Wilkes Barre
Žengiant į garsųjį Pittsbur*- 

8>»3> 1tiek jo apylinkėse buvo 
kuopelių, kiek ten jaunos ener
gijos, užsidegimo dirbti. Ir te
mų galima atgaivinti veikimą, 
tik reikia truputį paraginti, iš
judinti.

O kaip su Pi t ts tonu, Wilkes-

Barre ir jų apylinkėmis, kurias 
mes aplenkėm. Ten yra daug 
nuoširdžių socializmo draugų, 
ir jų darbuotės lapai yra tikrai 
garbingi. Jų praeitis yra šviesi. 
Draugai, sukruskit ir ten ir su
renkit maršrutą, kad jis butų 
toks, kokie būdavo maršrutai 
1909, 1910 ir 1911 metais; kad 
butų toks, koks buvo pirmas 
Dr. Grigaičio maršrutas, kai ji
sai atvyko Amerikon iš Šveica
rijos.

Draugui, draugės, išsijudin
kite, atsišaukite arba į “Gady
nę" arba tiesiai į “Naujienas”. 
Rudenį oras bus atvėsęs ir bus 
patogu prakalbas rengti. Ro
dos, turėtų atsišaukti ir Ohio 
valstijos socialistai. Ten butų 
labai>patogu kalbėtojui sustoti 
Važiuojant į rytus arba iš rytų.

Tai tokios yra musų Brookly- 
no 19-tos kuopos mintys.

Beje, mtisų 19-ta kuopa užgy
nė LSS Centro pasielgimą ir 
nutarimą reikale Amerikos Lie
tuvių Kongreso. Ir kuopa, kaip 
ir Centras, yra įsitikinusi, kad 
su komunistais negalima jokiu 
bildu bendrai dirbti, ir ką nors 
konkretaus nuveikti.

Frank Lavinskas
1 < t r ...... ....

Lietuvos Generalinio 
Konsulato
New Yorke
Al/kŲ PAKVITAVIMAS Nr. 13

Apsigynimo reikalams:
ALT Sandaros 33 kuopa, 

Norwood, Mass. — $10.00; Ka
zys ir Petronėlė Mickūnai — 
$5.00; Izabelė Vasiliauskiene, J. 
M. Pečiulis — po $2.00. Viso 
(prisiuntė Izabelė Vasiliauskie
nė) — $19.00.

F. Endziulis, . Blainc, Ohio 
(prisiuntė SLA sekr. dr. M. J. 
Vinikas) — $5.00.

Juozas Gabrylavičius, Wash- 
inglon, D. C. — $10.00; Juozas 
Wylksess — $5.00; Charles Ka
valiauskas— $5.00; Liudvika 
Eurkoos . $2.00. Viso (pri
siuntė Juozas Gabrylavičius) — 
$22.00.

Adomas Dausevičius, New 
York, N. Y. — $20.00.

Klaipėdos tremtiniams:
Lietuvių Literatūros Draugi’ 

ja, Pittsburgh, Pa. (per A. 
Žvirblį) — $50.00.

Baltramiejus Tribulas, Phila- 
delphia, Pa. (per Lithuanian 
Merchants’ Association sekreto
rių P. Staniškį) — $5.00.

Moterų Vienybė, Brooklyn, 
New York (per Alviną Buivi- 
dienę) — $60.00,

{vairiems tikslams:
Juozas Gabrylavičius, Wash- 

ingtun, D. C. prisiuntė už V. V. 
Sv ženklelius ir pasus 7— $7.30. 
Viso .............................. $188.30.

Svarbu Nepriklau
somiems Pirkliams

BIRTHDAY PARTY
Rengiama ALBERTUI JAKŠIUI 22 metų amžiaus sulaukusiam

LIEPOS — JULY 22 d., 1938
HALSTED GARDENS
3149 So. Halsted Street <

Visus draugus ir pažįstamus užkviečia W. ir J. Palionį ai

Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS

. - ' _ ■ - . ..

Rugpiučio 13 d., 1939

Sunset Park
Archer Avė, ir 135th Street

— I , ... —i

Krautuvninkai ir kiti smulkie
ji prekybininkai turi pakeisti 
prekybos budus, jeigu nori iš
vengti visiško prekybos susmu
kimo.

Ir ištikrųjų. Kada mes pase
kame šio krašto išsivystymo 
eigą, mes pastebiame, kad ( 
daug daugiau nužengta pir- 
myneigos keliu tada, ka
da daugiau lyginosi balansas 
tarpe smulkiosios ir stambio
sios prekybos. Tada samdyta 
daugiau darbininkų ir geriau 
turtas dalinosi tarpe visų ir, 
aišku, kad nuo to priklauso 
gerbūvis ir viso krašto augi
mas.

Tačiau pastarųjų kelerių 
metų laikotarpy daug kas pa
sikeitė. Metus žvilgsnį į krau- 
tuvninkų gyvenimą, mes pa
matysime, 'kad smulkusis 
krautuvininkas vis labiau yra 
stumiamas iš gyvenimo, o 
grandininės krautuvės labiau 
ima bujoti, didinti savo preky
bos organizacijas. Tą sako ir 
statistinės žinios.

Gal tatai butų netaip jau 
svarbiu dalyku, jei tai liestų 
vien tuos žmones, kurie verčia
si ta prekyba. Tačiau dalykas 
virstą kitu Šonu, kada patiria
me jog tai dalykas turįs ypa
tingos reikšmės visai apylin
kei, neš nuo nepriklausomųjų 
prekybininkų priklauso apy
linkės gyvenimas. Mes gerai 
žinome, kad tasai gyvenimas 
visame kame tampriai rišasi 
savitarpiais ryšiais. Negana to, 
nuo apylinkės gerbūvio pri
klauso ir viso krašto gerbūvis.

Tais, tat, sumetimais daugu
ma krautuvninkų jau yra su- 
sispėtę į vieną stiprią organi
zaciją. Jie patyrė, kad atsi
laikyti kompeticijoS arenoje 
lengviau bendromis jėgomis ir 
lodei jie sukurė Midwest 
Stores organizaciją. Tai yra 
kooperatyve organizacija, tu
rinti finansinį', pajėgumą ir 
moderniškai įrengtą prekybinį 
aparatą* Ši organizacija, kaip 
parodė gyvenimo praktika, ga
li rimtai veikti ir atsilaikyti 
prieš grandininių krautuvių 
kompeticiją. Be to, kiekvie
nas uarys-krautuvninkas pri
sidėdamas prie šios organiza
cijos naudojasi ir skelbimų 
nauda ir progomis savo pirkė
jams lengvesnėmis sąlygomis 
geras prekes parduoti.

Taigi, faktas, kad Midwest 
Stores organizacija yra toksai 
reiškinys, kurio nė vienas ne
priklausomas krautuvininkas 
negali paneigti, kurios pagel- 
ba jis gali sau padėti sunkias 
kompetieijos sąlygas nugalėti. 
Prisidėdami prie šios organi
zacijos naudositės stambia ko- 
operatyvine pajėga, patyrimu 
bei Žiniomis, proga pigiau pre
kes pirkti ir pigiau jas savo 
pirkėjams perleisti. Visas smu
lkmenas apie prisidėjimą ga
lima gauti Midwest Grocery 
bendrovėje, kuri yra prie 33- 
čios ir S. Western Avenue.

. (Skelb.)

DIDELES VERTYBES!
MIDWEST STORES

PUIKIAUSIOS KOKYBĖS VALGIAI... ŽEMIAUSIOS KAINOS

IŠPARDAVIMAS PENKT. ir ŠEŠT., LIEPOS 21 ir 22 dd.

WILSON’S “Laurel-Leaf” .

TAUKAI.» — .
Puikiausios Kokybės Gryno Smetono 

C II IECT A C vyniotas ar 
vVI fa V I A W palaidas
“CLlMREiV’ Rugštos Išimtais Kauleliais

VYŠNIOS No 2 ken.Raudonos
Puikios

AVėTfiS Raudonos No. 2 ken. 20^
“RED TAG” Slyvai No. 1 aukšt. ken. 2 už 19c
“še Riek It whipš”
MlLNUr’ 3 aken'. 1 7^

2 1 21*
3 už 23<5

“WHEATIES” pusryčiams
.“ELMDALE” Tematai No. 2 ken.
“ELMDALE” Žaliosios Pupos No. 2 ken. 3 už 250
“RED CROSS” 
Spaghetti ar Makaronai 7 u
“LIPTON’S” Geltonu Leibeliu
Juoda Arbata maž. 9c.
SPRY 1 sv. ken. 19c

3 už 130

sv. pak. 22*
3 sv. ken. 48c

2 pak. 210

Puikus Golden Bantam
SWEET CORN >
Michigan Selėrų Stembriai

tuz. 120
2 stenu 50

California Bartlett Kraušės 3 SV. 21c
Galifornia Mėlyni Slyvai 2 tuz. 15c
Ualifornia Grandžiai 288 dydžio 2 tttz. 27c
“BUYING RRAND” Minee Ham sv. 22c
“REAL BRAND” Veal Sausage sv. 22c
“ROYAL LEMON” Gleanser 3 ken. 140
OAKITE” Valo Miliūnus Dalykų

DYKAI DISH TOWEL
SILVER DUST did. pak. 211
“CAMAY” Muilas 3 už 17<į
“LIFEBUOY” Muilas 3 už 170
“CHIPSO” 2 maži 17c Did. pak. 210
“AMERICAN FAMILY” Muilo Trupiniai 2 maži 17c did. pak. 20c

'“AUTOMATIC” Muilo Trupiniai pak. 2Qc
DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

NES PIGIAU

MIDVESKDSTORES
450

’’ PIRK NUO

MS

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

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

PETERI PEN .

■ — urAį .-. K r ft r ; r . . ■-Tiinn Jin rrT-nff m w

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canal 8500

>—■-------------------------------------------
TeL Victory 4985.

STOGDENGYSTĖ IR BLfiKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus- Leng
vus išmokėjimai jei norite, 
bridgeport roofing and 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St

k

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIU 
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 išgalite 
mokėti. Mefe duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį i
GALITE IŠSIMOKĖTI PER

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis

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.

>' '' I ■ ■ ... ’ .............. 1.......  —.... .  "■

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDU-
• APDRAUDĄ NUO VAGIV-
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nutf Public Liabi- 
Uties.

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RVPKEVICIŲ

1739 S. Halsted S t

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

pu pietų.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI už S’IJ.SO 
GYDYMAS LIGONINĖJ $£Q.OO 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ I5.00 
REUMATIZMAS $0.00
Greitai Palengvinama....
VISAS LIGAS GYDOMA $ j .00 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus 
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
ly00 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD
IhOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšfes su mo
demiškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a s 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Te). ENG. 5883-5840
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KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI -^5 i

LAIPSNIS PENKTAS
REIKIA 80,000 BALSŲ—DOVANA $220

LAIPSNIS KETVIRTAS 
____ REIKIA 40.000 BALSŲ—DOVANA $100.00

LAIPSNIS TRECIAS
REIKIA 21.000 BALSŲ—$50.00 DOVANA

1 2 3 4 1 2 3 4 J 2 3 4

- r'**!£**' * 1
S ®Si F ' 1

P. GALSKIS
JKŽgfes; ££ V 1 2640 N. St Louis

J. A. SINKUS

10029 S. Princeton 
Avė., Chicago, III. 
TeL Comm. 2073
Turi 82144 balsų

jK -'i ' . ■ <

w.v
,S. N AUKIS

I 4353 S. Talman Av. 
Chicago, III.

Tel. Laf. 3974
Turi 59214 balsų

w v V
ONA DAVGIN

6108 S. State St., 
Chicago, III.

Tel. Englewood 6530
Turi 42467 balsų

TI / .

J- ŽUKAS 
1739 S. Halsted St 

Chicago, III.
Turi 32073 balsų

E. NORGAILIENE
2914 W. 45th St. 

Chicago. III.
Tel. Lafayette 5647

Turi 25997 balsų

Avė., Chicago, III.

Turi 21823 balsų

LAIPSNIS ANTRAS
REIKIA 10,000 BALSŲ—$22.00 DOVANA

1033 W. 103 St 
Chicago, UI.

2

ART. STANIONIS
3950 W. Gladys 

Avė.. Chicago, III.
Turi 18240 balsų

10

A. NARBUTAS

MRS. K. MANKUS

4027 1739 S. Halsted St
Avė., Chicago, III.

S. Maplewnod

Chicago, UI.

AL.
AMBROZEVICIUS

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

tel. Haym. 5890 
Turi 14125 balsų

J. MAČIULIS
906 Prescott St-, 
Waukegan, III.
Turi 12250 balsų

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

Turi 11872 balsų

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

Turi 11800 balsų

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

Tel. Vinewood 
1—0789

Turi 10390 balsų

A. KAZAITIS
2122 W. 24 St 
unicago, III.

Turi 10308 balsų

12

Turi 12818 balsųTuri 12836 balsųTuri 14462 balsų
s

EDWARD JUS5AS

F. BULAW

1 W. 24th st. 
Chicago, III.

M. KULESUS

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5,000 BALSE—$10.00 DOVANA

8

ug

1108 Elizabeth Av.
Grand Rapids, 

Mich.
ALBER1 

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

Turi 6070 balsų

ASCILLA
Evergreen 

Chicago, III.
Turi 9620 balsų

JOS
1833 

Avė.,
Turi 9300 balsų

13

JOS. AUGAITIS
1608 S. 50 Avė.

Cicero, III.
Tel. Cicero 2633
Turi 5075 balsų

14

A. L. SKIRMONT
15723 . La Throp Av. 

Harvey, III.

Turi 8950 balsų

15

806 W. 31st St. 
Chicago, III.

Turi 8782 balsų

A. FRENZELIS
86 Bellwood Avė. 
Toronto, Canada.

PETRONĖLE

10 11

M. DUNDULIENE

615 Cortland St.,

ALBIN SMALELIS

1943 N- Kostner 1
Avė., Chicago,UI.

Hart, Mich.

Turi 6050 balsų Turi 5750 balsų

Chicago, III.

Turi 5140 balsų

12

ŽUKAS

NON GRADUS

1323 N. 35th Avė.
Melrose Park, III.

BULOTH
527 S.

St.

J. MAKSVITIS

M. ŠEŠTOKAS

Turi 3500 balsų

19

Z. GAPSIS

4405 Valley View

Av., JBaltimore.Md.

9

Turi 6500 balsų Turi 6275 balsų

1816 17

10

4th St., East
Louis, III.

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė. 

Rockford, III.
Turi 7050 balsų

Fh/ju', v£S 
DAUGINT

359 Jefferson St- 
Aurora, III.

Turi 8531 balsų

Turi 4775 balsų

1412

N. TRUMPICKAS

773 Bisson Avė 
Akron, Ohio

2230 Alpine St., 
Grand Rapids, Mich

ONA VILIENE
1646 N. Bell Avė. 

Chicago, III.
Turi 4908 balsų

S. NAUDŽIUS

Box 202 , 
Calumet City, UI.

Turi 3075 balsų Turi 3000 balsų

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

J. SHOLTEMAN
3237 W. Le Moyne 
St-, Chicago, III.
Turi 2200 balsų

21

NON GRADUS

ST. MOCKUS

NOVO- 
GRODSKAS

R. R. 1 Eden 
Ontario, Canada 
c/o F. Balnys
Turi 4680 balsų

1224 Harrick Avė.
Racine, Wis.

B. BARNIŠKIS 
9424 Burnside Av.

Chicago, III.
Turi 3920 balsų

T. MATULIAUS-

KIENE

1519 W. Lombard
St., Baltimore, Md.

Turi 3795 balsų

15

mH

J. PAKARKLIS
24 St. John Avė, 

Norwood. Mass- 
Turi 1775 balsų

F. SWEETRA 
Newberry St.

A. 
135 
Lawrence, Mass.
Turi 1500 balsų Turi 1500 balsų Turi 1459 balsų

20

LIDŽIUS 
Deodor St3727

Indiana Harbor.Ind.
Turi 975 balsų

42 Keith St., 
Lee Park, 

Wilkes Barre, Pa.

ST. ŽUKAUSKAS JURKŠAITIS

308 E. Markei St.

Wilkes Barre, Pa.

23

J. KRUKONIS

185 Silver St.
S. Boston, Mass.

24

f. RUČINSKAS

Rodney. Oont 

CANADA

D.

1042

25 26

J. MARTINAITIS

RŪKE ,

N 7 St.
Route

Free Soil, Mich.

27

J. SEKYS

904 Broad St. 
Hartford, Conn.

Turi 4000 balsų

.1. ŽICKUS

3432 S. Morgan St.
Chicago, III.

16

M. ROVAITIENĖ

700 S. 9th St.
Herrin, III.

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

Turi 1400 balsų

28

ŠEŠKAUSKAS 
GEO.

Box 318 
E. Millinorket, 

Maine.

17

Turi 1275 balsų

29

18

SUGDINIS 
212 E. Clark St 

W. Frankfort, III. 
Turi 1250 balsų

30

Turi 650 balsų Turi 550 balsųTuri 1000 balsų Turi 500 balsų Turi 300 balsųTuri 500 balsų balsųTuri 500 Turi 500 balsųClinton, Ind.
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Naujienų Kontesto Eiga Linkiu p. Balsevičienei gerų 
pasekmių biznyj, taipogi ir 
jos sunu, kuris yra pasiryžęs

eilę mėtų “Naujienų” skaityto
jai, parėmė su prenumerata įr 
nuoširdžiai palinkėjo man pa
siekti kopėčių viršūnę.

Šios savaitės kontesto kopė
čiose J. A. Sinkus persikėlė į 
penkių laipsnį su 82,144 bal
sais, ir vis dar stengiasi dąsi- 
kasti iki automobilio, kuris 
yra ąštuntapae laipsnyje. Jei
gu jam taip seksis iki pabaigai 
kontesto, tai tikrai galima sa
kytį, kad automobilį laimės. 
Ketvirtame laipsnyje pasiliko 
tiktai N aukis ir p-a Dovginie- 
nė, kurie atkakliai Jcnktynio- 
jasi už pirmenybę.

Trečiame laipsnyje permai
nų neįvyko, nes visi trys to 
laipsnio nariai užsnūdo, žino
ma išskyrus J. Žukų, kuris iš
važiavo Lietuvon praleisti va
sarų.

Antfąmę laipsnyje vis dar 
E. Stanionis laiko pirmenybę, 
bet susilaukė smarkų konku
rentų. Tai C. K. Braze iš Ke
nosha, Wis. ir A. Kazaitis iš 
Chicągos. J. Mačiulis iš Wau-

rora pasivarė gana smarkiai 
uugštyn, kas turėtų būti pa
vyzdys daugeliui kontestantų, 
nes, nors ir mažame miestelyj 
gyvena, bet visgi suranda nau*: 
jų skaitytojų, o dar dauginus, 
prospektų gauna.

“Non Gradus” skyriuje ga
vome naujų 'kontestantų, tai 
draugų D. Bukų iš Clinton, 
Ind. Drg. Bukas jau seniai yrą

Frances Daugent

Nuo Kontestanto 
Braze iš Kenoshos

tų prenumeratų, bet kiek vėlai 
gavome, tad šiame numeryje 
“Naujienų” jau jo balsus lie

so pradėti. Bet tikiuosi, kad 
iki pabaigai kontesto įstengs, 
įsilipti gana augštai j kontes- 
tantų kopėčias.

Prie progos noriu atsiprašyti 
gerbiamų kontestantų, kad per 
sekančias 2 savaites kontesto 
skyriaus nebus, nes išvažiuo
ju 2 savaičių aotstogo-ms. Ti
kiuosi, 'kad kontestantų darbas 
dėl to nesustos, ir sugrįžęs ra
siu nustebinančias pasekmes.

Su pagarba,
T. RYPKEV1ČIA
Kontesto Vedėjas

Gerb. Kontesto Vedėjau, pri- 
siunčiu Tamstai vėl kelias pre
numeratas. Viena yra nuo John 
Pabarškos, 3701 lllh avenue., 
Kenosha, Wis. Pp. Pabarškąi 
yra geri visuomenės darbuotą 
jai, myli apšvietą, dailę ir mu
ziką. Ypač yra pasižymėję lo
šimuose. Linkiu ir toliau dar 
buotis.

Mr. .John Bilevičiųs, 3309 Sp. 
Wallace, prailgino prenumerą- 
;ą, o prięš kontesto pabaigą 
pažadėjo atsinaujinti.

Jphn Bilevičiųs turi pastovų 
dąrb.ą, Wrįglęys Kompanijoj.

Ąų|oų ir Teklę Shępęs, 3347 
3*0. ĘmęraW Avė.-, prailgimo pre
numeratą. Jie yra nuląfipiąi 
“Naujienų” ir. mano rėmėjai...

Nuo Fr. Daugent

Joe Sipavičius prailgino pre
numeratą. J. Sipavičiai turi są- 
70 nąrąą, 55.0 W. 43ręl St., ku
riame jų sūnūs, Waller, užlai
ką užeigą: 550 Club.

Bgąi jie yra gyvenę Bridgę- 
porte savam name prie 32nd 
St. įr Lituanica Ąve.

pasiekti tikslo, ir 
iš to butų džiaugs-

Skirmonto balsai nesuspėjo 
tilpti.

P-a Frances Daugent iš Au

PADĖKAVONĖ
A. A. Stanislova Bernotą, 

kuri mirė liepos 13, d., ir pa
laidota tapo liepos 16 d., 1939 
m., dabar ilsis šv. Petro ir 
Povilo, Westville, III., kapinė
se, amžinai nutilusi ir negalė
dama atsidėkavot tiems, kurie 
suteikė jai paskutinį patarna
vimą ir palydėjo ją į tą ne
išvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laidotu
vėse ir suteikusiems vainikus 
draugams. Dėkavojame musų 
dvasiškam tėvui, kleb. šv. 
Petro, ir Povilo par. bažnyč., 
kurs atlaikė įspūdingas pamal
das už jos sielą: dėkavojame 
graboriui Urbai, kuris savu 
geru ir mandagiu patarnavi
mu garbingai nulydėjo jį į 
amžinastį, o mums palengvi
no perkęsti nuliūdimą ir rūpe
sčius, dėkavojame giminėms 
ir draugams už gėles ir mi
šias, grabnešiams ir gaspadi- 
nėms ir pagalios dėkavojame 
visiems dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms; o tau musų 
mylima Stanislova sakome: il
sėkis šaltoj žemėje.

Tėvas, motina, broliai ir 
Seserys

Štai mano maloni draugė 
Petronėlė Balsevičienė užsira
šė “Naujienas” pusei melų.

P-a Balsevičienė užlaiko pa
togų tavernų po numeriu 718 
West 31 Street, Chicago, III.

gauti prenumeratą 
Kaz.

J. Ząutis, savininkas didelio 
Meą| Market biznio, 5940 W. 
33rd St., Clearing, 111., atnau
jino prenurperatą, kad paręm- 
tį mąne. J. Ząutis yra pasitu
rįs biznįerius, jo biznyje dirba 
keli sarpdyti bučeriai, nes jo 
bučernūje užlaikomi produktai 
yrą geriausi, toje apylinkėj...

Iš Atostogų, Nuo 
KontesĮantes 
V. Faizienės

CLASSIFIED ADS
re- 
ša

mane ’ atnaujinti 
Kurių jau pasi-

Qerbiami draugai, mano 
mėjai, bukit geručiai, kurie 
dėjote per 
“.Naujienas”, 
baigė — palaukit. Kai aš par-
grįšiu, taį tuojau pribusiu ir 
ątnąųjįnsįu. Aš ir mano šei
myna atosbogąujam Wisconsi- 
no Valstijoj, Raugų vasarna
my j, prie dviejų ežerų.

Šjųpm laiku čia nelyja, die
ną kąlšta, o naktim atšąla. 
Mano šeirpyna labai patenkin
ta, porį dar ilgiau būti.

Tonis didžiuojasi, kad 
ątrįęlčįųs, zuikį nušovė, 
pas su tęyu daugiausia 
sta žuvąųti.

Čia taipgi atostogauja P. 
Marksai iš Northsidčs, bet p. 
MarRicnč nelabai mėgsta mau
dytis, sako bijo žuvų. Daugiau
sia ląivuku važinėjasi;

Man tąi visi sako, kad aš 
turbut žuvų giminė, nes dau
giausia myliu nardyti po van
denį. Pasimatysime greitu lai
ku. V. Faiza.

geras 
o Jo- 
mėg-

HELP WANTED—FEMALE
Darbininkių: Reikią^^  

REIKALINGA patyrusių operato
rių viena adata siūti aukštos rū
šies plaunamas sukneles dirbtuvėj. 
Taipgi, keletas inspektorių ir pre- 
sėrių. Kreiptis- tarpe aštuntos ir de
vintos ryte. 366 West Adams St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

REIKALINGA patyrusi veiterka, 
3856 S. Union Ąve. Geras mokes
tis—trumpos valandos.

PARDAVIMUI BARBERNĖ, 2 
krėslai. Įsteigta 10 metų, arti kąm- 
po. Arba priims pąrtpęrį.

3107 S. Halsted St.
REIKALINGA moteris lengvam 

ruošos darbui. 4 kambariai ir 11 
metų vaikas prižiūrėti. Būti, kam
barys ir užlaikymas. 4044 So. Rich- 
mond, antras aukštas.

REIKALINGA Mergina arba mo
teris namų darbui. Guolis ir valgis.

6637 S. Ashland Avė.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai rau
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
UI. Phone Republic 6051.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

PARDAVIMUI gėlių krautuvė. 
30 metų įsteigta, gyvenimui kam
bariai užpakalyj, labai puikus xik- 
čeriai—lietuviška apylinkė.

1903 S. Halsted St

PIKNIKAMS DARŽAS
10 akrų gražaus miško, didelių 

medžių pavėsis apie 5 minutes nuo 
Šv. Kazimiero kapinių įr 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. BQX 1020, 1739 So. Halsted 
Street.

JUOZAPATAS ŠVEKIS 
gyv. 1836 W. 46 St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 18 d., 7:20 vai. vak. 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Tauragės apskr., Lau
kuvos paprap., Gulbių krp. -

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

seserį Domicėlę, švogerį An
taną Maroząs, sesers dukteris 
Oną ir Bernice ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų, 
o Lietuvoje brolį Juozapą.

Priklausė prie Mindaugo 
Draugystės.

Kūnas pašarvotas koplyčioje 
1745 W. 47th St.

Laid. įvyks šešt., liepos 22 
d., 8:00 vai. ryto iš koplyčios 
į šv. Kryžiaus parapijos baž., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Juozapato Švekioi 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Sesuo, švogęris, sesers duk

terys ir kjto;s giminės
Laid. dir. J. F. Eudeikis, 

tel. Yards 1741.

Ęita prenumeratą yra nuc- 
pp. Antano Nąmajuno, R. 3, 
Box 108, Kęnoshoj. Pp. Ną 
majunai turi gražų ūkį ir yra 
kultūringi žmonės. Jų duktė 
dirba Waukegane, vienoj vai
stų dirbtuvėj. Sūnūs šįmet bąi- 
gė High School. Tėvai žada lei 
sti jį toliau mokintis, nes yra 
gabus moksle. Linkiu jaunam 
Namajunui 
kad tėvams 
nias.

Pasisekė
ir nuo gero tautiečio p. 
Mažeikos, 4701 8th avenue. Tai 
senas skaitytojas. Jisai užlai
ko puikų taverną. Mus gražiai 
priėmė, ir, magaryčioms, užsi
mokėjo už “Naujienas”. Tai 
dieną, tai buvo liepos 4, 'vaka
re pietavom pas dukterį Sophie 
Naumczik, o vakare nuvažiavo
me pažiūrėti fejerverkų.

Beje, musų sūnūs Vytautas 
Brazevičius su žmona, sunum 
ir dviejais studentais iš Hawąii 
universiteto su laivųku išplau
kė iš Honolulu į San Frapcisco, 
Californiją. Iš Cąlifornijos 
traukiniu atvažiuos į Kenosha, 
Wis., savo tėviškėn.

C. K. Braze, 
7022 Sheridan Rd., 

Kenosha, Wis.

RENDAI 4 kambariai—2 mieg- 
kambariai. švarus, šviesus, $12.00. 

913 W. Cullerton St. (20th St.)

REAL E STATE FOR SALE 
Pardavimui

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

John A. Sinkaus

Su 
ti į 
Ačiū

jų pagalba pasisekė įkop- 
penktąjį laipsnį. Labai 
visiems.

John A. Sinkus.

Diena Iš Dienos
ŠEŠI ILGI METAI

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

RENDAI tavernas—išdirbtas per 
daug metų. Visi fiksčeriai. Pigi 
ręnda. 2 kambariai gyvenimui.

3438 So. Emerald Avė.

Iš Indiana Harbor
Mrs. S. Rakaišicnė, 3730 Elm

PETRAS STOKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 20 d., 3:00 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž 
gimęs Lietuvoj, Šiaulių apskr 
Radviliškiu parap.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną, po tėvais Jasiu-^ 
lis, dukterį Anną, sūnų Wil- 
liam; 2 brolius Domioic ir 
Vilimas, seserį Albiną, anūkę 
Stellą, 3 brolvaikus Stellą 
Stašaitis ir šęimyną ir Albi
ną ir Edward Štokas, sesers 
dukterį Albiną Jonaitis ir šei
myną, ir kitas gimines, o Lie
tuvoj 2 brolius Viktorą ir Ro- 
masą ir šeimynas, seserį Pran
cišką ir šeimyną ir kitas gim. 
Priklausė prie Teisybės Mylė
tojų Dr-jos.

Kūnas pašarvotas Blake- 
Lamb koplyč., 712 W. 31 St.

Laid. įvyks šešt., liepos 22 
d., 2:00 vai. po pietų iš kop
lyčios bus nulydėtas į1 Tautiš
kas kapines.

Visi A. A. Petro Štoko gi
minės, draugai ir pažįstami es
at nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, duktė, sūnūs ir 

kŲos giminės
Laid. dir. Blake-Lamb, tel. 

Vic. 1158.

KAZIMIERAS SIRVIDAS
Persiskyrė su šįuo pasauliu 

lįepos 15 d., 1939 m., sulau
kęs 60 metų amž., gimęs Tau
ragės apskr., Šilalės parap., 
Struikių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
sūnų Kazimierą, marčią Kris
tiną, 2 dukteris, Bronislavą 
Sirvidas ir Amelia Stanevi- 
čia, žentą Antaną ir kitas gi
mines.

Kūnas pašarvotas Mažeikio 
koplyčioje, 3319 Lituanica Av.

Laid. įvyks šešt., liepos 22 
d., 8:30 vai. ryto iš koplyčios 
į Šv. Jurgio parap. baž., ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Sirvi- 
do giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, dukterys, marti, 

žentas ir kitos giminės.
Laid. dir. S. P. Mažeika, 

tel. Yards 1138-39.

Kadangi į ketvirtąjį laipsny 
persikelia vis daugiau kontes
tantų, o S. Narkis net ant kul
nų man pradėjo minti, norėda
mas pralenkti, tai man prisi
ėjo sunkiai padirbėti iki pa
siekiau penktąjį laipsnį, bet 
Kontesto. Vedėjas pastebėjo, 
kad turiu smarkiai dirbti, kac 
Buicką laimeli, nes dar daug 
balsų reikia, o jau čįąugįau kai 
pusė kontesto praėjo...

Praeitą savaitę mano pasek
mės buvo geros, bet ateityje 
turi būti dar geresnės, kad iki 
Jubiliejinio Kontesto pabaigos 
pasiekti kopėčių viršūnę.

Aš pasitikiu savo rėmėjais 
ir manau, kąd dar yra progos 
laimėti.

Moterų kliubo .sunkiai darbuo
jasi. Ji -prašė dar sugrįsti dėl 
pilųų metų prenumeratos, o 
dabar, sako, . tamstai nenoriu 
atsisakyti, tąd duosiu keletą 
dolerių rankpinigių, o vėliau 
kitus.

Ačiū tamisĮai, p. Bakaišįene, 
aš esu dėkingas, gerai kad ne
žadi ‘Naujienas” paleisti. Jau 
esi seną naujįenietė, turi gerą 
rekordą. Jona« J. Lidžiuę 

jjnd^na Harbor,
Z.'U "f * 

Kontestąątas 
Novogrodskas 
Toronte--

BRIDGEPORT. — Per eilę 
liję tų žinomas Ųridgeporto biz
nierius šį šeštadienį apvaikš
čios biznio sukaktį. Tai bus su
kaktis šešių ilgų metų vienoje 
vietoje, b,utępt, 3149 S. Halsted 

proga atsilankys drau- 
pažįslami pasveikinti 
ir jo žmoną Tiną Tą- 
Beje, jų sūnūs Vytau- 

dainininkas, 
vaidino rolę

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

3322 So. Morgan St.

vi-
Pi-

lųd.

SUSUUNKIMAI
SiSSafi

PIRM NEGU PIRKSI, APŽIŪRĖK 
ŠIUOS BARGENUS!

$3,000 pinigais pirksi 12 apart- 
mentinį kampinį namą. Rendos $5, 
400 metams. Greitam pardavimui 
$18,00Q. Galima atvežti.

$2,000 pinigais pirksi 6 apąrtrųęn- 
tinį kampinį namą. Geros pajamos. 
Tikjai $10,500.-

$2,500 pinigais pirksi 11 metų se
numo 3 krautuves ir 2x5 kambarių 
apartmentus, 3 karų garažą plyti
nį. Pilna kaina $16,500.

$500 pinigais pirksi geltonų ply
tų dviflatį, garu šildomą. Pilna kai
na $4,500.

Kiti gerieji pirkiniai iš bizniavų 
ir gyvenamų namų. _
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 

3934 Irving Park Bpulevard
10 North Clark St.

St. Ta 
gai ir 
Mykolą 
rųčius.
tas yra žinomas 
kuris neseniai 
“Studento Karalaičio”.

Lipkių Taručiu šeimai ilgiau
siu metų ir tolimesnio pasise- 

VBA.kįmp į bizr^ 

MARIJONŲ 
VARDADIENIS

BRIDGEPORT. — Dvi Ma
rijonos kartu gyVeųa antrašą 
3332 S. Morgan St. P-lė Mari
jona Sabaliauskaite ir jos šei
mininkė, Marijona Malinauskie
nė. Nusitarė iškilmingai atšvę
sti savo vardądienį. Taigi, jie
dvi iškels tinkamų puotą p. 
Shemeto -svetainėje; šį vakar, 
3336 S. Lituanica Avė. Abi Ma
rijonos yra geros naujienietės 
ir tikisi pasimatyti su daug 
čĮrąųgų ir pažįstamų savo va
karėlyje. —VĘA.

Svarbų susirinkimą šaukia bend
rai LSS Chicągos Centralinė kuopa 
ir LD Draugijos 4 kp. penktadie
nio vakare, liepos 21 dieną, Naujie
nų name. Pradžia 8 vai. Yra svar
bių reikalų apsvarstyti. Naujienų 
redaktorius Dr. P. Grigai
tis referuos apie vėliausius įvykius 
lietuvių viešajame gyvenime ir drg. 
V. Poška pateiks raportą iš patyri
mų įgytų tarpe Brooklyno pažan
giųjų lietuvių, kuriuos jis tik ap
lankė. Abiejų organizacijų nariai 
kviečiami būtinai dalyvauti.

Sekr. W. V. M.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo 
EXTRA susirinkimas įvyks šeštadie
nį, liepos 22, 1939, Chicągos Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St., 7:30 vai. vakare. Komisija turė
jo pasitarimus su Draugijoms, reikės 
nubalsuoti prie kokios Draugijos dė
simės. Rutinai atsilankykite.

A. Kaulakis, rašt.

žagarięęių Kliubo pusmetinis su
sirinkimas įvyks liepos 23 d. Hol- 
lywood Svet., 2417 W. 43 St. 1 vai. 
po pietų. Yra daug svarbių reika
lų svarstyti. Atsilikusius su mokes
čiais prašome apsimokėti.

J. Keturakis, rašt.

TARP MUSŲ PARENGIMAI

PARDAVIMUI—prie 4254 Sį. Ash
land, priešais stock yąrdų 2 aukštų 
namas su tavernų ir fikčeriais bei 
8 kambarių flatu viršuj. Garo šilu
ma, kaina $7,000, $3,000 pinigais.

$3750 pilna kaina pirks 2 aukštų 
freiminį su tavernų, įskaitant fik- 
čerius ir 2 flatu 1—4; 1—5,’ kopkri- 
to pamatas. 7006 S. Ashland Avė.

NORMĄN GĘYĘRS and PQ. 
6341 So. Ashland Avenue 

Tel. Rep. 2030

PARSIDUODA. arti 63-čios. 5 
kamb. medinis cottąge ir garažius 
—su plotu žemės (pusės akro)— 
Visi improvements apmokėti. Tik
rai graži ir žavėjanti vieta. Dide
lis Bargenas $3500.00. Cash arba iš
mokėjimais.

CHARLES URNICK (Ųrpikas) 
2500 W. 63rd St.

antros lubos

FARMS FOR SALĘ 
Ūkiai Pardavimui

280 akrų Michigane, galvijų ir 
pieno ūkis lietuvių apgyventoj apy
linkėje. Modernas, pilnai įrengtas, 
$18,000 ir terminai. Savininkas Š. 
Sprule, 4464 Broadway, Chicago.

NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA ,

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
-TUK HOME OP FINE FUENTHJBE” SINCE 1904

11748-50 West 47th St Phone Yards 5069

i
r

Gelbėjo man pasiekti penk
tąjį laipsnį:

Mirz ir Mrs. W. Zongailą, 
3429 So. Union Avė. Jie atnau
jino prenumeratą ir p. Zongai- 
lienė užraše “Naujienas” sąvo 
broliams į Lietuvą: Alfonsui 
Ząniauskui į Prelguvą, Šačių 
pašt., Kretingos apskr.

Pp. W. Zongailai yra pavyz
dingi lietuviai: pas juos ran
dasi laikraščių iš Lietuvos, o 
čįonąi jie su “Naujienomis”.

Mr. ir Mrs. John Judikaųs- 
kas, 3439 So. Lowe Avė., per

I flVFIKRLUVullVld Visas Pasauliu Dalis.
KVIETKĮNINKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7368

I
m A Gėlės MylintiemsR 11 K K A Vestuvėms, Ban-g UlIUn kietams, La i d o-H 

tuvėms, Papuoši-Į 
GĖLININKAS. niams- I 
4180 Archer Avenue I

Phone LAFAYETTE 5800

pagąl

“Naujienų” štabui!
Gerbiamieji! '

Atsibaladojaų į Toronto. Kol 
kas mieste neapsigyvenau. Ga
vau sezoninį darbą už miesto 
ribų. Susipažinau jau su kai 
kurįais Toronte musų gyvenan
čiais draugais, pažintys džiugi
ną mane. Yra yilties kiek 'vė 
liau tenai apsigyventi nuolati
niai. Dėl tos priežasties, kad 
gyvenu ne Toronte, o už jo ri
bų ir dėl kitų priežasčių, turė
jau prieš savo norą “sutingo- 
ti”, atsilikti, ilgesnį laiką “Nau
jienų” kontesle sędęti
pirųmjo laipsnio duris. Dėl tų 
pąčių priežasčių trūksta laiko 
ir į “Naujienų”, Kanados Lie
tuvių žinių Skyrių šis bei tas 
parąšyti. Kai bus mažiau fizi
nių darbo, taip greit pradėsiu 
surūdijusią plunksną šveisti.

Kontestas dar nesibaigia. 
Ręnku prospektus, kartu mo
kintos kontesto filosofijos. Ne
nusimink drauge, Kontesto Ve
dėjau, prieš galą galiu pašok
ti, o kartais gal kai ką ir pra
šokti? Bet į pirmą laipsnį nors 
laužte įsilaušiu.

Trupučiuko • kantrybės tik... 
Įlinkėdamas viso gero visam 
“Naujienų” štabui pasilieku

Nęvęgrodskas.

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

Grąnd 
Opening

Liepos 22 ir 23 d.d., Char
les ir Sophija Martišiai rengia 
Viešą biznio atidarymą. Jie nu
pirko taverną iš M. Gremal, 
kurį pavadino: Sophie’s Tavern, 
919 W. 35th St.

K. ir S. Martišiai biznį per
tvarkė ir stropiai rengiasi, kąd 
jų didysis biznio atidarymas 
butų pasekmingas.

Yra pąkviesti geri muzikan
tai — svečiams linksminti įr 
bus duodąma veltui užkandžiai. 
Jie tikisi, kad jų draugai skait
lingai atsilankys. — J. A. S.

Lietuvių Jaunimo Kultūros Ra
telio piknikas įvyksta šį sekmadie
nį, liepos 23 d., Liberty Grove 
Dambrausko farmoj) W i 11 o w 
Springs, III. Įvairus lietuviški šo
kiai, žaidimai, dainos, išlaimėjimai 
ir kiti smagumai tamstų tenai lau
kia — Atvažiuokite — Įžanga veltui.

FARMOS BARGENAS
80 akrų Michigane. Gera žemė ir 

budinkai. 120 akrų Illinojuj sunki 
žemė, geri budinkai parsiduoda pi
giai ar mainys. P. D. Andrekųs, 
3740 W. 80th Place, Chicago. Tel. 
Grovehill 3651.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS
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Sunset Park
Archer Avė. ir 135th Street

ATIDARO
NAUJĄ VĮĘTĄ

Kotryną Vįrkįetis, savininkė 
Ingleside Tąverno, 9,36 E. 75th 
St., šeštadienį, lįėpos 22-rų d., 
atidaro dąr yienų Taverną, bū
tent Green Lanterų, Route 49, 
prie Bradley, III., 1-ną mylių 
nuo Kankakee, Ilk

Naujos vietos -manadžeris 
bus visiems gerai žinomas Val
teris Budginas. Tėmykite skel
bimus “Naujienose”.

— Steponas.

Šaunų pikniką—gegužinę, rengia 
Liet. Soc. Sąjungos Chicągos Cen
tralinė kuopa, Liet. Darb. Draugi
jos 4 kuopa ir Naujos Gadynės 
Choras bendrai liepos (July) 23 
dieną, sekmadienį, Buchio Willow 
West pąrke ant 83 St., 2 blokai į 
vakarus nuo Willow Spring Road, 
šalę Dambrausko farmos. Bus šo
kiai, dainos, imtynės, lenktynės, 
vaišės ir t. t. Kviečia visus skaitlin- 
gąi dalyvauti. Rengimo Komisija

PASKOLAI PINIGAI. Privatus 
asmuo turi pinigų investuoti į pir
mą morgičių $300 ir aukščiau, — 
pagal vertę namo. 5 nuošimtis. 
Kreipkitės Metropolitan State Bank, 
2261 Cęrmak Road» Chicago,. Rl.

Kas diena. .
I Tūkstantinės pirkėju armijos 

ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t. t.

Šj Vakarą
|yyks svarbus jungtinis su- 

sjpnkimas Ų.S.S. Chicągos Cep- 
tralinūs kuopos ir L.D.p. 4 kuo
pos šį vakąrų, liepos 21 d., 
Nąųjjenų name, pradžia 8 vąl. 
Abiejų kuopų nariai yra kvie
čiami skaitlingai dalyvąuti, nes 
yra svarbių reikalų bendram 
aptarimui. Prie to, Išklausysi- 
mę praųęšųnų nuo drg. V. Poš
kos iš įgytų įspūdžių tąrpe 
Nęw Yorko draugų ir Dr. P. 
Cįrigaitis referuos apie vėliau
sius įvykius viešajame gyveni
me. Nepavėluokite.

— Kvieslys. I

Todėl jeigu turite Ęą pąr- 
duęti, mMąytl, 
samdytis tr t nelaukite, 
kad kitas pavilios Jąsų 
rah Vostmnerį, Į>ęt garaiąkl- 
tės ŠIĄNĘUEN NAUJUKŲ 
“PĮassified” skyriuje*

SKAITYKITE kas dieną Nau
ji ienų 7-me puslapyje ‘‘Class- 
Įfied” skyrių, kur siūlomą ęląug 
įvairių gęrų bargepų.
VISUOSE BIZNIO reikaluos 
nąudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classifięd skyriauspa- 
tarnavimu pašaukdami ąrbaąt- 
veždamh

CANaJ 8500
“NAUJĮĘNOS" 

1739 S.' HALSTED STREET 
Chicago, III.
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Armour atmeta pasiūlymus 
derėtis su CIO

Nenori Jokių Konferencijų Su Unijos 
Atstovais

Chicagos Miesto tarybos dar
bo santykių komisija vakar 
nepasekmingai bandė suvesti 
Armour bendrovę ir C. I. O. 
skerdyklų unija deryboms.

Armour bendrovės atstovai 
griežtai atmetė visus komisi
jos derybų pasiūlymus ir pa
reiškė, kad

1. Su CIO nesiderės;
2. Nenori jokių konferenci

ją
3. CIO unijos šapo dirbtuvė

se nepripažins.
Jie nepasakė, bet davė su

prasti, kad ir miesto taryba, 
kuri “be reikalo į ginčų kiša
si” ir CIO unija gali eiti po 
v ....

Konferencija tarp miesto ta
rybos komisijos narių ir Ar
mour atstovų įvyko miesto ro
tušės rūmuose. CIO atstovų 
konferencijoj nebuvo.

Konferencijai pirmininkavo 
aldermonas prof. P. Douglas, 
pirmininkas specialės komisi
jos, kurių miesto tarybos dar
bo santykių komitetas paskyrė 
Armour ir CIO ginčo likvida
vimui. Kiti du komisijos na
riai vra aldermonai James J. 
McDermott, iš 12-to wardo, ir 
aldermonas Robert C. Quirk.

Nuo Armour bendrovės da
lyvavo advokatai Wcymouth

Lietuvis Frank 
Adomėlis Žuvo 
Trokų Nelaimėj

Žuvo ir Kitas šoferis
38 metų Chicagos lietuvis; 

Frank Adams-Adomelis, vakar 
rytų buvo užmuštas dviejų tro
kų nelaimėje, kuri įvyko prie 
Walkerton, Indiana valstijoj, a- 
pie 6 mylias į pietus nuo La 
Porte.

Adams-Adomelis vairavo di
delį alaus trokų, ir važiavo su 
alaus statinių kroviniu iš Fort 
Wayne, Indiana, į Chicago. Ji
sai tarnavo už šoferį lietuvių 
įstaigai, Ritz Distributing Com- 
pany, 10111 South Michigan 
avenue.

Kokiu budu nelaimė įvyko — 
Indianos vieškelių policija ne
gali išaiškinti. Spėja tik tiek, 
kad vienas iš šoferių, tur būt, 
prisnūdo prie vairo. Kelias kur 
nelaimė įvyko yra tiesus ir ly
gus.

Antrasis trokas, su kuriuo A- 
domelio trokas susidūrė, taipgi 
buvo sunkus, naudojamas bal
dų gabenimui. Prie jo vairo bu
vo 22 metų šoferis, Willard 
Brown, iš Portland, Indiana. 
Trokas priklausė Craig Truck- 
ing bendrovei, iš Albany,

Kirkland ir W. C. Kirk, F. D. 
Green, Armour darbininkų di
rektoriaus asistentas, Harvey 
G. Ellerd, darbininkų direk
torius ir H. S. Eldred, Armour 
vice-prezidentas.

Aldermonas Douglas pin
kliausia pasiūlė Armour virši
ninkams susitikti su CIO ir 
pasitarti klausimais, kuriais 
“nuomonės yra pasidalinu
sius”. Tas pasiūlymas tuojau 
buvo atmestas.

Greitomis atlaikiusi posėdį, 
tarybos komisija padarė kitų 
pasiūlymų, kad Armour ir CIO 
paskirtu arbitratorius ir su jų 
pagalba bandytų sueiti daik
tam Armour atstovai atmetė 
ir tų pasiūlymų. ’

Tokiu budu aldermonui 
Douglas ir jo kolegoms neliko 
kas daryti tiktai konferencijų 
uždaryti ir žiūrėti kas atsi
tiks.

Ilgai žiūrėti, atrodo, nerei
kės, nes CIO unija yra nusi
stačiusi kovoti už pripažinimų 
ir streikuos. Akyvaizdoj Ar
mour bendrovės viršininku nu
sistatymo, streikas yra neiš
vengiamas.

Jeigu kils streikas, tai jisai 
palies ne vien Chicago, bet 
apie 16 Armour dirbtuvių vi
sose Amerikos dalyse. —R.

na. Jame buvo ir trečias žmo- 
|gus, Bob Franklin, 27 melų jau
nuolis iš Albany. Jisai miegojo. 
Mašinoms susidūrus, Franklin 
buvo išmestas per langų ir pa
nešė tiktai lengvas žaizdas.

Brown buvo užmuštas vieloj, 
kaip ir Adomėlis, o iš trokų li
ko tiktai šipuliai.

Naujas Divorsų 
Įstatymas

Vakar galion įėjo naujas val- 
stijinis įstatymas, kuris paleng
vina divorsų gavimų. Igišiol chi- 
eagiečiai galėjo gauti divorsus 
tiktai apskričio teismuose. Da
bar tai bus galima atsiekti ir 
miestų teismuose tai yra mies
tuose, kurie yra ribose to ap
skričio, kuriame divorso ieško
tojai gyvena.

Tokiu budu chicagiečiai, pa
vyzdžiui, galės ieškoti divorsų 
Chicago Heights arba Calumet 
City teismuose, ir jie bus lygiai 
legalus, kaip divorsai iškovoti 
apskričio teismuose.

Tas patvarkymas paliečia vi
sų Illinois valstijų.

• Prezidentas Rooseveltas va
kar patvirtino dar vienam ter
minui Chicagos uosto muitines 
viršininkų Joseph A. Ziembų. 
Ziemba buvo paskirtas tai vie-

India- tai 1935 metais.

Jungtinis 
Piknikas
Willow West — Bucho Parke

Sekmadienį, liepos 23 dienų, 
įvyks šaunus jungtinis pikni
kas Liet. Socialistų S. Centra
linės kuopos, L. Darb. Draugi
jos 4 kuopos ir Naujos Gady
nės choro. Programų sudarys 
Naujos Gadynes chorus. Susi
dės iš lenktynių, imtynių, žeis- 
mių ir vaišių.

Šios tris organizacijos yra 
artimai susijusios viešame vi
suomenės darbe, tad nusitarta 
bendrai ir pasilinksmint. O 
kuomet susikuria grupė arti
mų idėjos draugų, tai nuotai
ka visiems jauki ir linksmintis 
malonu. •

Viela Willow West—Buchio 
parkas yra jauki ir patogi: 
plotas žemės—85 akeriai; nau
jas šokių pavilionas, naujas 
moderniai įrengtas baras ir ki
li pastatai; Daugybės naujų 
stalų, didelis sodas ir paunks- 
niniu medžiu. O P. Buchio c c
Vytauto Pilis veria visiems pa
matyti. i

Privažiavimas parankus nuo

Bedarbių Šelpimas 
Chicagoj Labai 
Kritiškoj Padėtyj
Nėra Pinigų, O Pašalpos Rei

kalavimai Augo Šuoliais 
Bedarbių šelpimas Chicagoj 

eina prie katastrofos.
Pirmoje vietoje šelpimo ad

ministracija chroniškai serga 
pinigų trukumu. Miestas netu
ri tiek pinigų kiek reikia, o ir 
valstijos legislatura pereitoj 
sesijoj paskyrė tik apie du 
trečdaliu sumos, kurios reikia 
mokėjimui Chicagos bedar
biams minimum pašalpos.

Antra, WlPA streikas ir ma
sinis darbininkų atleidinėjimas 
padėti dar labiau pablogino.

Streikui kilus, WPA viršinin
kai pareiškė, kad atleis visus 
s t re ik u o j a n či u s d a r b i n i nk us, 
kurie negrįš į dąrbų penkių 
dienų bėgyj. Daug grįžo, bet 
didesnis nuošimtis atsisakė 
grįžti.

Be to, su šiuo mėnesiu WPA 
pradėjo atleidinėti visus be
darbius, kurie išdirbo pasto
viai prie WPA projektų 18 mė
nesiu laiko. Tokie bedarbiai 
gauna taip vadinamas “30 die
nų atostogas”. Už mėnesio lai
ko jie gal vėl bus priimti į 
WPA, bet tai neužtikrinta.

Toliau, vykindama vėliau
sius kongreso patvarkymus, 
WPA administracija pradėjo 
uždarinėti kai kuriuos projek
tus ir jų darbininkus visai pa
leidžia iš darbo.

Tokiu budu pašalpos reika
laujančių bedarbių skaičius 
pašoko tūkstančiais, ir beveik 
visi kreipėsi į Chicagos šelpi
mo administracijų su pašalpos 
aplikacijomis. Per kelias die
nas naujų aplikacijų gavo 35, 
000. Nevisi jų gaus pašalpos, 
nes streikavusių WPA darbi
ninkų aplikacijos (bus atmes
tos.
Gaus Tik Apie Pllsę Pašalpos

Ikišiol šelpimo administra
cija mokėjo tiktai 65% pašai-i 
pos, kurių privalo mokėti, bet' 
priėmus tūkstančius naujų ap-1 
likantų tų suma dar daugiau 
susitrauks iki 50% ar net ma
žiau.

Bedarbiai ir šiaip labai ma
žai gauna ir vos-vos galų su
veda su galu. Bet kųgi jie da
rys, gaudami liktai pusę arba 
mažiau negu pusę pašalpos?

Streikas
Beveik visur už , Chicagos 

streikas apmirė, bet čia strei- 
kieriai dar laikosi. WPA skai
tlinėmis, sustreikavo 5,089, ir 
tik apie tūkstantis grįžo į dar
bų. Visoj Illinois valstijoje 
streikai! išėjo 31,289, o grįžo 
apie 19,000. Tokiu budu Chica
goj dar streikuoja 4,000, o už 
Chicagos apie 13,000. Streikas 
buvo paskelbtas protestui prieš 
kongreso priimtų patvarkymų, 
kad visi WPA darbininkai tu
ri dirbti 130 valandų vietoj 
80 valandų kas mėnesį—už tų 
pačių mėnesinę algų.

nup Willow Spring Road, ša
ls buvusios Dambrausko far- 
mos. —Kvieslys

L. J. K.~Ratelio 
Piknikas

Lietuvių Jaunimo Kultūros 
Ratelis ruošia šaunų piknikų 
sekmadienį, liepos 23 d. Li
berty Grove (buvusioj Dam
brausko farmoj), Willow 
Springs, III.

Vienas Ratelio narys besi
ruošiant prie musų iškilmių, 
parašė puikių ir jausmus su
keliančių Klaipėdos Dainų.

Tai yra labai reikšmingi žo
džiai, bet pilnai įvertinti ga
lėsite tiktai tuomet, kai išgir
site jų dainuojant. Jų pirmų 
kartų išgirsite atvykę į Liberty 
Grove, sekmadienį, liepos 23 d.

—Poeto Draugas

Apiplėšė Senelių 
Butą

Du nežinomi piktadariai va
kar ryt ųįsibrovė į senelių Jos
eph ir Rachel Adis butų, adre
su 124.3 Rosemont1 avenue. Abu 
supančiojo ir viskų išvartę kam
bariuose, piktadariai pabėgo su

83 Str. tik 2 blokai į vakarus suvirs .$600 grobiu.

%

su dovanomis
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JUBILIEJINIS NAUJIENŲ

EKSKURSIJA
Į Vytauto- Pilį—“Willow West”

Ateinantį sekmadienį, liepos 
(July) 23 d., įvyks svarbi eks
kursija į naujai įrengta parkų 
pavadintų Willow West, arba 
vieno piliečio pavadintų “Vy
tauto Pilį”. Priežastį tokio už- 
vardijimo patirs atsilankiusieji 
— kuomet pamatys pilies iš
vaizdų ir konstrukcijų.

Ekskursijų rengia jungtinai 
net trys organizacijos, repre
zentuojančios visus pažangiuo 
sius Chicagos lietuvius — jau
nus ir senus. Būtent: Lietuvių 
Socialistų Sąjungos Chicagos 
Centralinė kuopa, Lietuvių 
Darbininkų Draugijos 4 kuopa 
ir Naujos Gadynės choras.

Programų sudarys šokiai, 
imtynės, lenktynes, dainos žais
mės, vaišės ir Lt. žodžiu — 
tai bus šauni gegužinė — pik
nikas.

Surasti lengva: Randasi prie 
83rd St., 2 blokai į vakarus nuo 
Willow Spring Road, ant ce
mentuoto kelio, šalę Dambrau
sko farmos. — D.

VAKAR
CHICAGOJ

• Kriminalis teisėjas Sbarba- 
ro vakar nuteisė tris berniu
kus sėdėti St. Charles refor- 
matorijos kalėjime. 16 metų 
Raymond Schroeder, nuo 1017 
Montana Street, gavo 10 mė
nesių, 17 metų \Villiam Koss, 
nuo 1419 N. Laramie — me
tus, ir 17 metų Alfred Gioven- 
co, 840 George Street — 10 
mėnesių. Visi berniukai kartų 
jau sėdėjo reformatorijoje.

» O O
• Miesto valdyba skelbia, kad 
vakar laisniuotų alinių Chica
goj buvo 8,920, 409 mažiau, 
negu pirmam pusmetyj.

» » »
• 7 maži berniukai prisipa
žino Warren avenue policijai, 
kad jie apiplėšė 7 saldainių 
krautuves ir pasivogė iš jų ke- 
liasdešimts doleriu vertės sal
dainių, cigaretų ir kramtos gu
mos. Policija berniukus užtiko 
adresu 2433 Wilcox strect, kur 
jie bandė vogtus daiktus par
duoti.

M. W. Cochran, Detroito miesto eismo inžinierius (dešinėj) ir John Wqod, Chevrolet vyriau
sio inžinieriaus padėjėjas studijuoja Trafficounterį, arba prietaisą automobiliams registruoti. De
troite norime įvesti greito važiavimo kelius, kuriais tebus galima važiuoti į vieną pusę.

o
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ĮŽANGOS TIKIETAI VELTUI!
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