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Japonai Koncentruoja Laivyną Sachalino Ginče
RUSAI GRŪMOJA KONFISKUOTI JAPONU 

TURTĄ
Padėtis labai rimta — sako Japonijos 

atstovas
TOKIO, Japonija, liepos 21. 

— Japonijos laivyno ministe
rijos atstovas penktadienį spau
dą painformavo, kad dalis lai
vyno koncentruojama šiaurės 
vandenyse. Laivynas koncen
truojamas ryšium su rusų grū
mojimu konfiskuoti japonų 
aliejaus ir anglies kompanijų 
turtą Sachaline.

Kaip didelis laivynas kon
centruojamas, kur jis koncen
truojamas ir kur jis ketinama 
siųsti, nepranešta.

Paklaustas, ar Japonija ga
li pavartoti laivyną prieš ru
sus, tas atstovas atsakė: “Ma
no manymu, 
kas. Padėtis

Japonijos

tai galimas daly- 
labai rimta.” 
vyriausybė penk

tadienį laukė pranešimų, ar ru
sai išpildė grūmojimą konfis
kuoti, naktį į penktadienį, ja
ponų savastį. Kol kas prane
šimo apie tai negauta nė iš 
Sachalino, nė iš Maskvos.

Per Panamos kanalą, laiko
tarpiu nuo liepos 12 iki 16, 
dvylika Rusijos laivų išplaukė 
Pacifikan, pakeliu į Vladivos
toką, rusų laivyno Tolimuose 
Rytuose bazę. Tarpe tų laivų 
buvo keturi minoms dėti lai
vai, keturi reikmenoms gaben
ti, kasėjas (dredge) laivas ir 
trys vilkėjai (tugs).

Japonija kreipėsi į Panamos 
vyriausybę prašymu informaci
jų apie išplaukusius rusų lai
vus.

Miestų merai atsi
šaukia į Washingto- 
ną dėl WPA darbų
NEW YORK, N. Y., liepos 

21. — Bostono, Clevelando, De
troito, Baltimorės ir New Yor
ko merai penktadienį tarėsi at
sišaukti į prezidentą Roosevel- 
tą arba į kongresą prašymu 
padėti jiems pašalinti sunku
mus, kilusius dėl naujų regu
liacijų, kurios liečia WPA dar
bininkus, ir dėl WPA darbi
ninkų paleidimo iš darbo.

Britanija ruošianti 
taikos pasiūlymus 

naciams

Nauja kampanija 
prieš britus Ki

nijoj

NaujienibAcme Telephotc
WASHINGTON, D. C.—Tikėkit ar ne, bet iketuirios gražuolės paveiksle yra se

serys. Visos yra 24 metų amžiaus ir visos gimė tą pačią dieną. Jos yra “ketvir- 
tukės”—Leota, Hary, Mona ir Robertą Keys. Atvykusius VVashingtonan jos aplan
kė Oklahomos. valstijos senatorių Josh Lee. Jos yra oklahomietės, ir gyvena IIol- 
lis mieste. J

Priimtas įstatymas 
nėščių moterų svei

katai patikrinti
SPRINGFIELD, III., liepos 

21. — Penktadienį patapo įsta
tymu, be gubernatoriaus para
šo, bilius, kuris reikalauja, kad 
Illinois valstijoj daktarai patik
rintų, ar laukiančios kūdikių 
moterys neserga veneriškomis 
ligomis.

Apkarpė $400,000,000 
paskolų bilių

LONDONAS, Anglija, liepos 
21. — Politiniuose Britanijos 
sluoksniuose kalbama, jogei 
britų vadai atsargiai kelia idė: 
ją, kad reikia duoti Hitleriui 
taikos pasiūlymus.

ši idėja keliama viešumon 
atsargiai dėl dviejų priežasčių: 
viena todėl, kad abejojama ar 
Hitleris ją priims; antra — 
todėl, kad vokiečiams oficialių 
pasiūlymų nemanoma duoti 
tuojau, pirm rugsėjo mėnesio.

Planuojami britų pasiūlymai 
esmėje busią toki: 1 — Vokie
tija turi sumažinti savo gink
lavimąsi; 2 — Britanija, atsi
lygindama, parūpins Vokietijai 
didelę paskolą; 3 — Vokieti
jos nusiginklavimui prasidėjus, 
britai imsis svarstyti kitas kon
cesijas vokiečiams, pav. kolo
nijų grąžinimo klausimą.

Britanijos sumetimai šitiems 
pasiūlymams esą toki: gal būt, 
kad Hitleris nepriims jų, bet 
Vokietijos gyventojai matys, 
kad Britanija darė rimtų pa
stangų su naciais susitarti.

TIENTSIN, Kinija, liepos 
21. — Japonai atnaujino kam
paniją prieš britus toj Kinijos 
daly, kurią jie kontroliuoja.

Stambiausios britų firmos 
gavo pranešimus, kad japo
nams uždrausta pirkliauti su 
britais. Kitos žinios rodo, jo
gei ruošiama boikotas prieš 
britų biznį. Japonų ir kinų 
spaudoje kinai raginami pasi
traukti iš tarnybos britų biz
niuose ir britų pramonėje. Pei- 
pinge masinis mitingas priėmė 
rezoliuciją pareiškiančią, kad 
britus reikia išvyti iš Azijos.

Numatomas užglo- 
stymas šnipų skan

dalo Francuzijoj

Senato akcija sulai 
kė biznio plėtotę

HYDE PARK, N. Y., liepos 
21. — Senato nusistatymas ati
dėti neutralumo biliaus svar
stymą kitai kongreso sesijai, 
pareiškė prez. Rooseveltas 
spaudos atstovams penktadie
nį, sukėlė abejonių tarp biznie
rių, kurie nežino, kokį neutra
liteto įstatymą kongresas gali 
priimti busimoj sesijoj ir to
dėl bijo savo bizni plėsti.

WASHINGTON, D. C., lie
pos 21. — Senato bankinių rei
kalų komitetas * penktadienį 
svarstė bilių, rekomenduojantį 
paskolų-"" programą siekiančią 
82',800,000,600. Komitetas ap
karpė rekomenduojamą sumą 
$400,000,000.

Čekai imami į Fran
cuzijos svetimšalių 

legioną

Areštavo sąmoksli 
įlinkus prieš trijų 

aukštą japonų 
gyvybę

Japonai nušovę 39 
rusą lėktuvus

PARYŽIUS, Francuzija, lie
pos 21. — Vokietijos ambasa
dorius Paryžiui, von Welczeck, 
ketvirtadienį atlankė premjerą 
Daladierą. Manoma, jis prašęs 
sumažinti vokiečių šnipo Abet- 
zo žygių Francuzijoj garsini
mą. Areštuotas ryšium su va
jumi prieš šnipus franeuzų 
laikraštininkas Poirer perkel
tas iš kalėjimo į kariuomenės 
ligoninę. Jam businti padaryta 
uleerių operacija, taigi jis ne
galės ilgai liudyti apie vokie
čių šnipus ir apie vokiečių pi
nigus franeuzams papirkti. Nu
matoma, kad ir kitais atvejais 
valdžia mėgins šnipų skandalą 
slopinti.

PARYŽIUS, Francuzija, lie
pos 21. — Francuzijos svetim
šalių legiono vadovybė prane
ša iš Sidi Bei Abbes, Afriko
je, kad yra organizuojamas vi
sas čekų karių regimentas.

Neseniai paimti į svetimša
lių legioną 600 čekų karinin
kų ir karių laikomi krūvoje. 
Iš jų ketinama sudaryti bran
duoliai pilnam čekų regimen 
tui, nes į Afriką norima atga
benti daugiau nei 4,000 čekų 
karių, kurie dabar randasi Len 
kijoje.

TOKIO, Japonija, liepos 
—Policija pĮkkelbė penktadie
nį, kad ji suardžius! sąmoksli
ninkų planus tris aukštus japo
nus nužudyti. Tie trys japo
nai, kurių gyvybę palnuota at
imti, yra: grafas Makino, Ku- 
rahei Yuasa, r valstybės ant- 
spaudos globėjas, ir Yoshitami 
Matsudaira, mikado dvaro nA- 
rys. Policija areštavo tris są
mokslininkus liepos 15 d. Pas 
juos užtikta inkriminuojančių 
dokumentų ir bombų.

21.

A.D.Federacija mė
gins įsibriauti į auto

mobilių pramonę
DETROIT,1 Mich., liepos 21. 

— Pranešama, kad per atei
nančias dešimtį dienų 
kos Darbo Federacija 
atsiųsti i Detroitą apie 
tyrusių organizatorių,
mėgins pasigauti į Federaciją 
automobilių darbininkus. Ar 
šitos užmačios jiems pavyks, 
parodys ateitis. Bet suirutė 
darbininkų tarpe bus keliama.

Ameri • 
ketina 
40 pa- 

kurie

Plieno darbininkai 
kovos Wagnerio 
Akto pakeitimus

TOKIO, Japonija, liepos 21. 
— Japonų armijos Manchukuo 
vadovybė penktadienį paskel
bė, kad 89 rųsų lėktuvai tapo 
nušauti kautynėse Mongolijos- 
Manchukuo pasieniu, ežero Bor 
apylinkėje.

Vokietijos lėktuvų 
manevrai bus laiko
mi prie Holandijos

BERLYNAS, Vokietija, lie
pos 21. — Oficialus nacių pra
nešimas sako, kad Vokietijos 
oro laivyno manevrai šįmet 
bus laikomi nuo rugpiučio 1 
iki rugpiučio 3 dienos šalies 
šiaurės vakarų kampe, kurio 
rubežius pasiekia Holandiją.

Priėmė bilių valdžios 
samdiniams iš poli

tikos pašalinti

R H
Chicagai ir apielinkei fede 

ralio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Bendrai giedra; temperatūra 
mažai tepasikeis; lengvi ir vi
dutinio stiprumo daugiausia 
šiaurės rytų vėjai; saulė teka 
5:33 v. r., leidžiasi 8:20 v. v.

Vokiečiai nesitiki 
karo dėl Dancigo
LONDONAS, Anglija, liepos 

21. — Vokietijos atstovas ket
virtadienį spaudai pareiškė, 
kad naciai atmeta karo dėl 
Dancigo idėją šimtą nuošim
čių. Pasak to atstovo, naciai 
nesitiki nė konflikto dėl Dan
cigo rugpiučio mėnesį, apie ku
rį telpą spaudoje pranešimai 
dažnai kalba.

Tačiau tas atstovas pareiš
kė, jogei vokiečiai tikisi, kac 
Dancigo klausimas busiąs iš
spręstas į keletą mėnesių.

WASHINGTON, D. C., lie
pos 21. — Plieno darbininkams 
organizuoti komiteto atstovas, 
Philip Clowes, liudijo penkta
dienį atstovų rūmų darbo ko
mitetui ryšium su reikalavi
mais pakeisti Wagnerio Darbo 
Santykių Aktą.

Kalbėdamas apie Wagnerio 
Akto naudą
Clowes pasakė: “Dabar mes tu
rime laisvę. Mes ją ir palaiky
sime.”

Ku-kluksų veikla

ai

bilių. Kadangi šitą bi- 
pirmiau buvo priėmęs 
tai belieka dabar se- 
atstovų rūmų skirtu-

darbininkams

Republikonas atstovas Bar- 
ton (iš New Yorko) paklausė: 
“Ar tamsta nemanai, kad kon
greso atstovai leidžia įstaty
mus visų žmonių interesuo
se?”

Clowes atsakė: “Jeigu dary
site pakeitimus, mes kovosi
me. .. Mes dabar turime lais
vę ir neatiduosime jos.”

gaivinama
ATLANTA, Ga., liepos

— Ketvirtadienio vakare 
miesto 
turėjo 
šama, 
įstojo

21. 
šito 

apylinkėje ku-kluksai 
naktinį mitingą. Prane- 
kad į jų organizaciją 
400 naujų narių.

Jugoslavija stato 
tvirtoves Vokie

tijos pasieniu
LJUBLJANA, Jugoslavija, 

liepos 21. — Jugoslavijos san
tykiai su Vokietiją šiandien 
yra draugiški. Tačiau ji stato 
tvirtoves Vokietijos pasieniu. 
Tvirtovių statymo tikslas esąs 
užtikrinti Jugoslavijos neutra
litetą.

net preziden-
konvencijose

neliečia pre 
mini*

WASHINGTON, D. C., 
pos 21. — Jungt. Valstijų 
stovų rūmai ketvirtadienį pri • 
ėmė senatoriaus Hatch (iš New 
Mexico) 
lių jau 
senatas, 
nato ir
mus biliuje išlyginti, o po to 
pasiųsti jį prez. Rooseveltui 
pasirašyti.

Hatch bilius nori uždrausti 
federalinės valdžios samdiniams 
veikti politikoje. Tarp ko kita, 
jis draudžia federalinės vald
žios samdiniams 
to nominavimo 
dalyvauti.

Drausmė betgi
zidento, vice prezidento, 
terių kabineto narių ir tokių 
valdininkų, kuriems tenka po
litikos gairės nustatyti.

Prez. Roosevelto laikysena 
ryšium su šituo bilium nežino
ma. Nežinoma, ar jis bilių pa
sirašys. Biliaus priešininkai sa
ko, kad jeigu prezidentas bi
lių pasirašys, tai jie iškels jo 
konstitucionalumo klausimą tei
smuose.

Nupigino bilietus 
New Yorko paro- 

don Įeiti
NEW YORK, N. Y., liepos 

21. — Iki šiol įeiti į New Yor
ko pasaulinę parodą kaštavo 
užaugusiems po 75 centus. Pra
dedant šiuo šeštadieniu, nuo 
9:30 vai. vakare, bilieto į pa
rodą kaina bus tik 40 centų.

Padarytas ir kitas nupigini- 
mas. Kombinuotė bilietų į pa
rodą įeiti ir kai kurioms pra
mogų koncesijoms atlankyti, 
vertinama $7, ateity bus par
davinėjama už $3.50.

Iš Lietuvos
KAUNAS. — žemės Ūkio 

Rūmų rūpesčiu Lukšiuose bu
vo suorganizuoti audėjų kur
sai, kuriuos jau baigė 80 au
dėjų. Kursuose buvo mokoma 
austi paprastomis ir pagerin
tomis stakėlmis drabužiams 
medžiagos, staltiesės, lovatie
sės juostos, takai, kilmai ir ki
loki namų ir išeigos apyvokai 
naudingi audiniai. — Iki šiol 
įvairiose krašto vietose buvo 
rengiami specialus kursai ak
menskaldžiams. Didėjant Lie
tuvoje apdirbtų akmenų parei
kalavimui ir ryšium «u tuo 
daugiau akmenskaldžių, šią va
sarą surengti dar vieni kursai 
akmenskaldžiams, čioniškių pra
džios mokykloje, Joniškio vals
čiuje. — Savanorių Darbo Tal
kai, kuri nuo- liepos 9 d. pra
deda darbus prie šventosios ge
ležinkelio ir Raudonės tilto sta
tymo, išleidžiamas specialus 
ženklas, kurį gaus kiekvienas 
Darbo Talkos dalyvis. — Kė
dainių, Kretingos, Rokiškio ir 
Telšių apskričių savivaldybės 
paskelbė įsakymus, kuriais 
kiekvienas darbininkas, samdo
mas 
žiau 
turi 
kios
tinęs samdos 
pačias darbo 
miausiu laiku 
tos apskričių

prie žemės darbų nema- 
kaip vieno mėnesio laikui, 
turėti darbo knygleę. To- 
knygelės pavaduos rašy- 

sutartis. Tokias 
knygeles arti- 

įves ir visos ki
ša vivaldybės.

Liepos 9 d.

Ant Marso esama 
augmenų

BLOEMFONTE1N, Pietų Af
rika, liepos 21. — Earl C. Sli- 
pher, Amerikos astronomas, 
nutraukė planetos Marso spal
votų paveikslų, šitie paveikslai 
teikia pagrindą manyti, kad 
ant Marso esama augmenų.

Ateinantį ketvirtadienį pla
neta Marš bus tik 36,000,000 
mylių atstumoj nuo žemės — 
arčiausia penkiolikos metų lai
kotarpiu. Marso prisiartinimo 
prie žemės proga astronomas 
Slipher ir atvyko į pietų 
riką planetos studijuoti.

KAUNAS.
atidaromas žemaičių plentas, 
kuris buvo baigtas statyti šį 
pavasarį ir turi nuo Kauno iki 
Gargždų 193 km. Plentas pa
statytas sava medžiaga ir sa
vais darbininkais, kainavo 13,- 
517,209 Lt. Iš tos sumos užsie
niuose pirkta cemento ir ge
ležies tik už nepilnus 5 proc. 
Ta proga paplentės miestai ir 
miesteliai liepos 9 d. rengia 
šventes ir iškilmingus vyriau
sybės atstovų pasitikimus. — 
Taip pat liepos 9 d. Alytuje 
įvyksta didelė Dzūkijos koope
ratyvų šventė, kurioje dalyvaus 
25 kooperatyvai ir bus atvaiz
duota kas buvo nuveikta ir 
laimėta per 20 metų nepriklau
somo kooperatyvų gyvenimo.

Af-

Britai nusileidę 
japonams

LONDONAS, Anglija, liepos 
21. — Pranešimai iš Tokio, Ja
ponijos, sako, kad ambasado
rius Graigie, Britanijos vardu, 
sutiko pripažinti, jogei Tient- 
sine padėtis yra nenormali. Jis 
pažadėjo netrukdyti karinių 
Japonijos operacijų. Taipjau 
pripažinęs japonams teisę var
toti tam tikras priemones tvar
kos ir ramumo palaikymui.

Britanijos užsienių reikalų 
ministerija šito pranešimo ne
patvirtino ir nenuginčijo.

TOKIO, Japonija, liepos 21. 
— Didžiausia per eilę metų 
sausra šįmet gresia Japonijos 
ryžių derliui. Dėl sausros taip
gi jaučiamas trukumas elektros 
jėgos, nes dauguma elektros 
Japonijoj gaunama iš vanden- 
tekių.

KAUNAS.
mis Pramonės ir Prekybos De
partamentas davė visai eilei 
firmų ir asmenų leidimus stei
gti naujų pramonės įmonių. Be 
kitų, “Lietūkiui” leista S. Kal
varijoje steigti ryžių apdirbi
mo įmonę. Seniau tokia įmo
nė buvo Klaipėdoje. Bet nete
kus Klaipėdos, netekta ir jos. 
Akcinei “Volvo” bendrovei lei
sta įrengti auto mašinų remon
to dirbtuves Kaune, o broliams 
Vinikams leista įsteigti skry
bėlių ir kepurių dirbtuvę taip 
pat Kaune.

žiomis dieno-

Liepos Ir 
Rugpiučio Mėn
Naujienų raštinė sekma
dieniais BUS UŽDARYTA 
Atidaryta kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro.
šeštadieniais nuo 8 ryto 
iki 4 vai. po pietų.

NAUJIENŲ ADM.
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AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA .-z*'.

Tulžies liga
Rašo D r. A. Montvidas

Amerikos daktarai saką, 
kad netoli kiekviena moteris, 
kuri yra “fourty-fat-fair”, 
gauna kokią nors tulžies ligą. 
Ištikro, tik tulžiniai akmenė
liai ir tulžies pūslės uždagi- 
mas verti minėti. Jas gauna ir 
vyrai, tačiau pas moteris jos 
neretenybė.

Pas jaunus žmones jos re
tos. Pas liesus da retesnės. 
Kas linkęs yra tukti arba mai
tinasi tiek kad tuktų, o prie to 
da negauna ganėtinai mankš
tos, tai retėi teišvengia tulži- 
nių akmenėlių ir net tulžinėš 
pūslės uždegimo. Vengimas

Taisom Sulaužytus ir Sulankstytus 
Automobilius

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

STREAMLINE AUTO METAL 
WORKS

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

Savininkai A. PIKIEL, J. ZAKIS

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

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

Sales Tax ekstra.
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PASKOLOS
ant 1-mų MORTGEČIŲ

Nuo 5 iki 20 metu mažais mėnesiniais atmokė- 
c

jimais, arba 5 melams be mėnesių atmokėjimų.

IlrEDERALSAVINGS
I'and loan association

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

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysaką.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jtisų dien
raštis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkile biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

a Of CHICAGO

2202 W. Ccrmak Rd. Chicago, III

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

BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

□
I

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NA (U IENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Cbicagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

CHICAGO, ILLINOIS

cukrinių ir krakmolinių val
gių perviršio apsaugoja nuo 
tukimo. Ir visokio valgio per
viršis prie to paties veda, jei
gu darbui jis nesu vartoj amas. 
Todėl fizinis darbas arba 
mankšta yra reikalingi. Sėda
mieji darbai veda prie vidurių 
kietėjimo ir tulžies ligų. Kaip 
sakoma, kepenis ir tulžį rei
kia tankiai pakrėsti. Net šir
dingas juokas su kvatojimu 
yra geras daiktas. Jodinėjimas 
kumelėmis, net ir arkliais 
gelbsti. Pasivažinėti senu For
du be guminių lankų išdžiu
vusiais dirvonais neturėtų bū
ti užmirštas. Vandens kartais 
ir už dyką galima gauti, todėl 
nereikia šykštėti jo gerti.

/Tulžies ligos retai tepraside
da visu smarkumu. Aštrus 
skaudėjimai apačioj krutinės 
(dešinėj pusėj), vėmimas ir 
kiti žymesni simptomai pasi
reiškia tik už ilgoko laiko. 
Geltligė atsiranda ne pas vi
sus. Pradžioj visa bėda prime
tama nevirškinimui. Pilvas ar
ba skilvis kaltinamas. Raugė- 
jimai, žeksėjimai, išpustas pil
vas, nesi jautimas gerai tankiai 
yra pradiniai ženklai tulžies 
ligų.

$7-25
$j.00

$7.25
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Garsinki tęs “N-nose
NAUJIENŲ-ACME Telephoto

WASHINGTON, D. C. — Republikonai: senatoriai, NVarren Austin iš Vermont 
(kairėj) ir Charles McNary iš Oregom atvyksta į Baltąją Namą konferencijai su 
prezidentu Rooseveltu apie neitralitetą. (žiūrėk žinią pirmam puslapyj.)

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

DR. ST. NA1KEL1S
Physician and Surgeon 

3261 So. Halsted Street

Dr. V. £ S1EDL1NSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

DR. STR1KOLTS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

Namų Tel.: Prospect 1931

DR. V. A. ŠIMKUS
ATOSTOGAUJA

Sugryš Rugpiučio-August 1, 1939

Atėjo 30 tų Metą 
Sukaktuvės, Bet Ne 
Džiaugsma Atnešė
Norvainią šeimynos Tragediją 

Prisiminus

Trisdešimts metų vedybinio 
gyvenimo proga norėjau pa 
sveikinti Kazimierą ir Antani
ną Norvainius. Jie laimingai ir 
gražiai per tuos metus gyve
no. Bet pasveikinti negaliu.

Šie metai Norvainiams yra 
jubiliejiniai, bet vietoj džiaug
smo su gražiai išauklėta šei
myna, jie susilaukė tragedijos.

Gegužės mėn. 30 d., Kapų 
puošimo dienoje, jie. neteko sū
naus Kazimiero. Mirė nelaimin
ga mirtim, po nepasekmingos 
vidurių operacijos.

Sūnūs mirė sulaukęs vos 23 
metų amžiaus. Paliko baisų 
skausmą motinos, tėvo, sės i - 
čių ir mergužėlės širdyse.

Prisiminus jauno Kazimiero 
iNorvainio laidotuves, negalima 
pamiršti jų šeimbs' nelaimės ne
paminėjus per jų mėgiamą 
laikraštį “Naujienas”. Kazi
miero laidotuvėms buvo susi
rinkęs labai skaitlingas būrys 
giminių ir draugų. Gėlių dau
gybė, kuriose buvo paskendęs 
Kazimiero karstas, žydinti bi
jūnai, rožių žiedai, priminė šio 
jaunikaičio jaunystės atsisvei
kinimą su gyvenimu ir, kartu, 
su šiuo pasauliu.

Baisus buvo reginys laido, 
jant šį jaunuolį.

Motinėlė alpo iš širdies skau
smo vienturtį sūnų laidojant. 
Visi palydėtojai jautė ką ji tu
rėjo pergyventi. Paskutinį kar
tą, kapuose, nesuvaldomo liū
desio draskoma ji šaukė, dar 
kartą noriu matyti savo myli
mą sūnelį! paskutinį kartą pa
glostyti šaltą jo veidelį!.... 
Atidarius karstą matėsi skai 
stus jaunuolio • veidas, buvęs 
pilnas vilčių ateities ir meilės, 
nes bUvo žadėjęs sukurti šei
myninį gyvenimą greitoj atei
tyj. Mirtis nutraukė Viską...... 
amžinai.....

Uždarant karsią, rodos, 
Gamta nusigando netekus 
nos brangios gyvybės. Tik 
lutė labai skaisčiai žvilgterėjo 
paskutinį kartą, nušviesdama 
šaltą jaunuolio veidą ir, rodoš, 
sakė, tavo, sunau, motinėlės 
ašaras tik aš džiovinsiu ant 
šio naujai supilto kapo, ir ug- 
dinsiu šias gėleles, kad visiems 
primintų tavo gražią praeitą 
jaunystę, su kuria mažai džiau
geis!.

visa 
vi c*.
sau-

Išvyko į Woodboro
Po laidotuvių, Norvainifli, 

skausmo negalėdami pernešti, 
o labiausiai Antanina, motina, 
apleido Chicago ir išvažiavo vi 
sai vasarai į Woodboro, Wis. 
Mano, kad Wisconsino žalieji 
miškai ir tas ošiantis ežerėlis

Remkite <-nog, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOS^’1 

nuplaus jų ašarotas akis, su
mažins jų širdies skausmą. 
Nors dingo jų viltis senatvėje 
turėti prieglaudą prie sunaus, 
bet dar vis liko nevieni, duk
relės mėgins užpildyti sunaus 
vietą.

Atjaučiu Norvainių nelaimę 
su skausmu širdyje. Tik nuo 
saVęs linkiu jum, brangieji, 
laimingai sulaukti kitų trisde
šimties metų sugyvenimo kar
tu, ir, tikiu* kad kitos sukak
tuvės bus daug laimingesnės ir 
gražesnės. O mirusiam jų s li
nui Kazimierui — amžinoj ra 
mybėj ilsėtis Šv. Kazimiero ka
pinyne. O. Vilionė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
•i DIENĄ IR NAKTĮ

Visi telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

I Telefonas LAFAYETTE 0727 

koplyčios visose

Klausykite musų Lietuvių radio programų Antradienio ir Šešta
dienio vakarais 7 vai. vakaro iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

—Pranešėjas P. šALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSI

C-

NARIAI 
Chicagos 
Cicero 
Lietuvių *
Direktorių 
Asociacijos

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1046 Wėst 46th Street Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street TeL Pullinan 1274

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue ' Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109
6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Aventie Phone Lafayette 3572

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

Iš Lietuvos
Audra

Birželio 18 d. apylinkėje 
siautė audra. Buvo matyti gais
rų. Labai stiprus lietus atgai
vino visus augalus. Pirmoji žo
lė duos mažiau pašaro, nes vi
są laiką buvo sausros.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių Įtempimą, kurie 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas

•• T •• • isu elektra, parodančia mažiausias
Nauilpnn .luhlheiinis klaidas- sPecialė atyda atkreipiama liaUJlVlių U UU111VJ14U0L mokyklos vaikus. Kreivos akys PIKNIKAI atitaisomos.K 1 a! 11 1 11 Ii M VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v 
n> • v» 4 0 J U (400) Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.llllį^piUClO J_e5 (loj 1^ O J Daugely j atsitikimų akys atitaiso- 

Sunsct P*u*k mos 1,6 Kainos p^<iau
Archer Avė. ir 135th Street 4712 South Ashland Av.

------------------------------------------------- Phone YARDS 1373.

Ambulance 
Patarnavi

mas Dieną 
ir naktį.

AKIU SPECIALlSTAi

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniu! 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

8

Mrs. A. K. JARUSZ
, Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

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

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Keuvzood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tek BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6 9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. 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 Brunswick 6597

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tet Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd SL

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti __ Lirtuytei _ Daktej^_____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7290

TeL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojau chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 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 12 dieną, 2 Iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 1J 

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St
Room 1230.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824. 
Namų TeL—Hyde Park 3395.
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KORESPONDENCIJOS DARIAUS-GIRĖNO PAMINĖJIMAS PAS 
PARODOS LIETUVOS PAVILIJONE

Winnipeg, Canada
Visuotinas Klubiečių Susirin

kimas

S.L.A. 7-to APSKRIČIO SPECIALIS 
SUVAŽIAVIMAS

“Ultimatumas” Pildomąja! Tarybai
AVILKES BARRE, PA. —- 

Kaip daugelis jau žino, birže
lio 18 d., čia įvyko SLA 7-to 
apskričio specialis suvažiavi
mas SLA Centro perkėlimo 
reikalais. Manau, kad dauge
liui bus įdomu žinoti, kas ta
me suvažiavime įvyko.

Pirmiausia buvo perstatytas

Sa- 
tik

skrilis turi pasisamdęs kovai 
su centru.

šininkai nepildo įstatymų, 
ko, jeigu “butų pildę, ir 
Pennsylvanijos kuopos butų 
balsavę, tai didžiumą butų ga
vę ir niekas nesipriešintų cen
tro kėlimui į Pittsburghą.”

Diskusijos ilgai užtruko. Po 
diskusijų nutarta laikytis daug
maž taip: Adv. Slattery turėti 
atsargoj, ir Pildomąjai Tary
bai duoti ultimatumą, kad ji 
pildytų Perina, valstijos įsta
tymus ir konstituciją, ir kac 
Centrą nekeltų Pittsburgban, 
bet paliktų New Yorke. O jei
gu Pildomoji Taryba nesutiks,

centro kėlinio dalykai stovi, 
kų sakot-Pennsylvanijos val
stijos įstatymai ir apie laiškus,

tai jie perkels Centrų Wilkes
Barrėn! Del.

kuriais apsimainė su SLA pre
zidentu F. J. Bagočium.

Tuose 
kalbama apie
valstijos įstatymų

laiškuose daugiausia 
.Pennsylvanijos 

aiškinimų.

ne-

(lomoji Taryba, keldama Cen
trą Pittsburgban, turi prisilai
kyti 1917 metų įstatymų, o ne 
1935-tų. Jis netvirtino, kad 
taip ištiesų turi būti, bet aiš
kino, kad “Aš sutinku su ko- 
misionierium Taggartu, ir
manau, kad darau klaidą, pri
silaikydamas jo nuomonės.”

Toliau advokatas aiškino, 
kad praeiti balsavimai neturi 
jokios reikšmės, nes tiktai 
“Pennsylvanijos kuopos turi 
teisę nuspręsti kur Centras tu
ri būti.” Pennsylvanijos valsti
joje yra 107-ios kuopos ir per
kėlimo patvirtinimui reikia

nebuvo 
visai nc-

žiavimą.
Tada delegatai pakele klau

sima, ką darysime? Ar Cen
trų kelti į Wilkes Barre, Pa., 
ar pasakyti Pildomų ja i Tary-

ti New Yorke iki -sekančiam 
seimui ?

kautis seimas bus Chicagoj! 
Mes negalėsime ten pasiųsti 
delegatų, pertoli, ir busim su
mušti !”

Kaip anksčiau minėjau, 
Slattery ir kom. Taggart 
pažįsta tiktai 1917 metų 
tymus, o ne 1935 metų,
daugelis delegatų nežino kokie 
tie įstatymai yra.

Kai kurie prikaišiojo Pildo
mąja i Tarybai, kad patys vir-

adv. 
pri-

Bet

Racine. Wis.
Susivienijimo Piknikas

Liepos 9 d., vietiniam Moc
kaus darže įvyko Susivienijimo 
Lietuvių Am. piknikas. Diena 
buvo labai graži ir saulėta. Vė
jelis lengvai putė. Gera muzika 
grojo, ir publikos buvo nema
žai, daugiausia iš kitų miestų, 
kaip Mihvaukee, South Milvvau- 
kee, Kenosha ir k t.

Iš pačių raciniečių 
jokio gyvumo ir jie 
mėgino palinksminti
ypatingai svečius. Vyrai tuojau 
užėmė stalus ir pradėjo kortuo
ti, o moterys vaikštinėjo grupe
lėmis, lyg ką tai pametę.

Prie pikniko pagražinimo pri
sidėjo dvi jaunos lietuvaitės, 
neperseniai atvykę iš Lietuvos. 
Nuėjusios prie upelio kranto, 
jos ten susėdo ir pradėjo dai
nuoti įvairias daineles apie u- 
pelius, apie gėles. Tai buvo pp. 
Kapočienė ir p. Kasparaitienė. 
Jų malonus balseliai plaukte 
plaukė oru, ir neilgai trukus 
prie jų susirinko nemažas bū
rys kiti] moterų tų dainų pasi
klausyti ir pritarti. Kai kurios 
net ašaras nusišluostė. Nesakė 
kodėl, bet jau galima numany
ti.

Tos dvi dainininkės piknikui 
pridavė gyvumo, o šiai jis atro
dė kaip laidotuvės. Mažai kas 
gėrė, mažai kas šoko. Muzika 
visą laiką grojo, bet šokėjų ne
buvo. Atrodo, kas piknikas ren
gėjams duos nemažai nuostolių.

Mihvaukietė

NEW YORK, N. Y. — Liepos 
16 d. Lietuvos Pa vili jone įvyko 
Dariaus-Girėno mirties 6 metų 
sukaktuvių paminėjimas. Apie 
tą iš anksto pranešė visa Amer. 
lietuvių spauda ir prieš porą 
dienų New Yorko anglų spaula. 
Tą dieną specialus Pas. Paro- 

‘ dos laikraštis plačiai aprašė Da
riaus-Girėno žygį ir pažymėjo, 
kad jų garbei Liet. Pav. “ati
daromas spec. skyrius”. Tokio 
skyriaus nėra — neleidžia nei 
vieta nei lėšos. Išstatytas tik 
lakūnų portretas, papuoštas 
taut. (liet.) kaspinais ir iškil
mių laiku nuo Dariaus-Girėno 
Aero Klubo Brooklyne ir Am- 
lict. legiono Dariaus-Girėno 1 
posto padėtas gyvų rožių dide
lis vainikas su užrašu -anglų 
kalba kam ir nuo ko.

Susirinko keli šimtai lietuvių 
ir kiek kitataučių, kurie vieni 
atėjo specialiai, o kiti pritrauk
ti dainavimo ir trimitavimų. 
Pas. Parodos Corp. atsiuntė ke
lis uniformuotus tvarkdarius ir 
anglų spauda kelis reporterius.

Lygiai trečią vai. Liet. Die
nos Komiteto Pirm. J. Laučka 
pasveikino susirinkusius ir pa
skelbė programą. Tenoras A. 
Vasiliauskas, p-lei V. Tainkiu- 
tei piano palydint, padainavo 
kelias liet, liaudies dainas. Po 
to, Gen. Konsulas J. Budrys pa
sakė dienai pritaikintą kalbą, 
po kurios jo mažas sūnūs Al
girdas padėjo prieš lakūnų por
tretą gyvų rožių puokštę. Vėl 
sekė kelios dainos Alekso Vasi- 
iausko ir Adv. K. Jurgėla pla

čiai supažindino anglų klausy
toj us su Dariaus-Girėno, gyve
nimu, pasiruošimu ir savo, kad 
ir tragingai baigusiojo, žygio į- 
vykdinimu. Abi kalbas klausy-z 
tojai palydėjo gausiais ploji
mais. Prie portreto laike pami
nėjimo stovėjo garbės sargyba 
iš Amer. liet, legiono 1 posto 
vadas Daukintas ir D. G. Aero
klubo atstovas.A. Alekną. Buvo 
ir klubo pirmininkas V. Kamin
skas. Paminėjimas baigtas An
gelų Karalienes parap. beno tri
mitais “Ilsėkitės ramiai”. Lie-

taptų laisva. Bet buvo svyruo
jančių ir abejingų, mažai ir 
platus pasaulis žinojo apie mus. 
Dariaus-Girėno drąsus žygis 
daugeliui sugrąžino pasitikėji
mą, išsklaidė abejones. Lietu
vos vardas plačiai pagarsintas 
ir oro erdves užkariavime pa
keltas tarp tautų į pirmas ei
les. Lietuvių jaunuomenėje su
kėlė didelį susidomėjimą avia
cija ir norą eiti tų didvyrių pa
rodytu keliu.

“Lietuva pirmą kartą dides
niu mastu šiais metais išėjo į 
pasaulį dalyvaudama New Yor-

Yra šaukiamas visuotinas 
VVinnipego Lietuvių Klubo — 
klubiečių susirinkimas, kuris į- 
vyks liepos 24 d. š. m. 7:30 p.p. 
Winnipego Lietuvių Klube ad
resu: 240 Manitoba Avė. Win- 
nipege.

Bus svarstoma klubo reikalai. 
Prašome kuoskaitlingiausiai at
silankyti. Klubo Narys

mėje šeimininkais, patys ir 
naudotus savo darbo vaisiais.

“Lietuvos garbinga praeitis, 
karžygių paaukojusių gyvybęv? v A v C O»/ c

ko Pasaulinėje Parodoje; ji be už Lietuvos prisikėlimą, šian- 
tušč’o pasigyrimo parodo savo dieną minimų Dariaus-Girėno 
laisvo gyvenimo kullurinius lai- pavyzdis, duoda Lietuvos vai- 
mėjimus. Ir kiekvienas bešalis . kams jėgų ir uždeda šventą 
stebėtojas pripažins, kad tie lai-'prievolę dirbti ir kurti, kad losi 
mėjimai yra milžiniški. Kuomet padėtos ant Tėvynės aukuro au- 
Lietuva kūrėsi, be jos vaikų, 
nieks jai nelinkėjo ilgiausių 
metų. Kuomet įvedė žemes re
formą visi autoritetai pranaša
vo jai galą — lie naujakuriai 
ne lik negalės ką parduoti — 
jie neturės nei sau duonos. 
Šiandieną musų prekybos skait
lines rodo, kad visos tos teori
jos sugriautos. O tie dvidešimts 
metų laisvo gyvenimo ir darbo 
tai tik pradžia; auganti jaunuo
menė su didesniu pasiryžimu ir 
pasiruošimu ateina į talką se
niems, pakeičia pailsusius ir jo
kios abejonės nėra, kad laimė
jimų greitis vis augs, bus su
rastos ir apimtos naujos sry- 
tys ir naujas dešimtmetis dar 
labiau sustiprins šalies galimu
mus ir gerovę.

“Neseniai Lietuva pergyveno 
skaudžias dienas dėl dalies savo 
erašto netekimo, bet ji pakelė 
tą vyriškai, tas ją dar labiau 
užgrūdino. Blaiviai galvodama 
ji tuoj nukreipė savo akis į li
ausią pajūrio dalį, tūkstančiai 
laisvanorių paėmė į rankas kas
tuvą ir tiesia geležinkelį į Šven
tosios uostą. Ir Lietuva ištesės; 
jos padidintas laivynas ras sau 
ramią prieplauką- ir išėjimą į 
platų pasaulį. Kas. duoda tam 
visam jėgų? Tai noras matyti 
Lietuvą laisva, kad jos vaikai 
dirbtų sau, patys butų savo že

kos nebūtų bergždžios. Pasiry
žimas vykdyti tų didvyrių no
rų dirbti laisvos Lietuvos gero
vei ir garbei, bus geriausiu pa
minėjimu jų garbingo žygio ir 
mirties. Gal šiandienų musų mi-

NELAUKITE
Rytoj Gali Būti Pervelu!

Jei norite apsidrausti nuo ugnies namus, baldus, automobilį, arba 
bet ką užsitikrinti, tai prašome ateiti į musų ofisą. Nedrįsti čia, 
nėra ko — susitarsime ir reikalus sutvarkysime.

“PRIKLAUSOME PRIE PIRMAKLASINĖS 
CHICAGO BOARD OF UNDERWRITERS”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
GENERALINĖ AGENTŪRA

222 W. ADAMS ST 
Kamb. 1517, 1519, 1521 

Telefonas CENTRAL 5208 
Telefonas CENTRAL 5209 

CHICAGO.

Bankers Indemnity Ins. Co.
Columbia Fire Ins. Co.
Michigan Fire & Marine Ins. Co.
Sentinel Fire Ins. Co.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
Insurance and Loans

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

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

ir kiti laik- 
pa minėjimo 
Gen. Konsu-

“Herald Tribūne” 
raščiai patalpino 
aprašymų įdedami 
lo kalbos ištraukų.

Vietoje bus paminėti, jog p.p. 
Vasiliauskas ir Tamkiute kon
certavo 
apmokėjo 
tas.

nemokamai, o piano
Liet. Dienos Komi te-

Lietuvos Generalinio Konsulo
Budrio Kalba

“Sukako šeši metai nuo gar-

riaus ir Stasio Girėno mirties. 
Šiandienų kuomet tarp dviejų 
kontinentų skraido didžiuliai 
orlaiviai, musų minimų didvy
rių žygio reikšmė nei kiek ne
sumažėjo. Negali lenktyniau
jantieji technišku įrengimu ir 
greičiu didžiuliai garlaiviai nu
mažinti Christoporo Kolumbo 
žygio — jokie esamieji ir busi
mieji rekordai nei kiek neuž- 
temdys Dariaus-Girėno žygio 
didingumo. Jų vardai viso pa
saulio bus minimi tarpe pionie
rių, nuskynusių ir parodžiusių 
kelių per Atlantu kitiems. Jie 
žuvo, bet žuvo nugalėtojais!

“Jie padarė savo įnašų visam 
Pasauliui — visai žmonijai, bet 
ypatingai jie davė daug Lietu
vai ir visai lietuvių tautai. Pra
eities istorija liudija, kad lietu
vių tauta turėjo pakankamai 
narsių ir sumanių vyrų senovė
je ir viduramžyje. Kitaip ji ne
būtų sukurusi didelės ir stip
rios valstybės, kuri pasekmin
gai kovėsi ir išlaikė savo lais
vę ir prieš totorių ordas ir prieš 
rusus ir prieš geriau apginkluo
tus kryžiuočius. Niekas Lietu
vos ginklu neužkariavo. Jei ne
būtų pasiryžėlių musų laikais, 
nebūtų vėl atgimusi Lietuva. 
Šimtų šimtai lietuvių paaukojo 
savo gyvybę, kad Lietuva vėl

nejimas kuklus, bet jei lietu
viai, lankydami Lietuvos pavil
jonų atneš bent po vienų gėlę 
prie išstatyto savo tautos didvy
rių atvaizdo, tai ir lankytojai 
kitataučiai atkreips į tai dėme
sį^ Kas moka pagerbti savo did
vyrius ir pats vertas pagarbos.”

(Sp.)

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

-—4184 Archer Avė.—'

Keliaukite Vikingų Laivais

Per Gothenburg^, Švediją

24
19
29

M.
M.
S.

Lah i}

S.
s.
s.

išplaukimai iŠ- New Yorko

Gripsholm, liepos
Kungsholm, rugp.

Drottningholm, rugp.

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

JAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS. 

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tek Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

kelionei niekas nepatar-Tamstos 
naus geriau prisirengti kaip Tam
stos vietinis laivakorčių agentas, 
arba

SWEDISH-AMERICAN LINE
181 N. Michigan Avė. Chicago. III.

Turtas virš - - - 
Atsargos kapitalas

$3,300,000.00
$250,000.00

Per 30 metų niekados neišmo
kė] om 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- 
INGS CHICAGOJ.

FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASS’N OF CHICAGOSTANDARD

4192 S. ARCHER AVĖ. Justin Mackiewich, Pres.

Garantuotų Vartotų Karų

BARGENAI
Visokių Išdirbysčių ir Modelių—Visi Bargenai 

Atdara dieną ir vakarais.

Bridgeport Motor Sales
3040 S. Halsted St. Victory 6992

or vovn '<5/ INVHTMtNT

. » v

ŽIŪRĖK!
IŠMOKĖJO 4% ir indėlius ga 
Ii atsiimti ant pareikalavimo

BETO kiekvieno indėlis yra 
apdrausta iki $5000.00

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINOS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA

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

Victor Bagdonas 
LOCAL & I.ONG DISTANCE 

MOVING
’erkraustom forničius, pianus ir 
zisokius rankandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies- 
Uis. Žema karna Musų Darbas ga- 
antvotas. Taipgi pristatom an- 
•Jis j visas miesto dalis
3406 So. Halsted St.

Saukit Tel. VARDS 3408

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE

KAINA 25 CENTAI
•

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Garsinkites :‘N-nose”

PAVASARINIŲ
MADŲ 

KNYGA

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

I
 NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, 
Chicago, III.
Vardas-----------------------------------

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

Miestas________________________Valstija-----------------------------------_
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tuvių suKeltos dulkės
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3c 

18c 
75c

ŠLUOJA LAUK Iš UNIJŲ 
VADOVYBĖS

Entered as Second Class Matter 
March 7|h 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111. under the act oi 
Marei) 3ręi 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted $t.» 
Chicago, Iii. Telefonas Canal 85į)0.
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Nauji smūgiai prezidentui
Roosevelto priešai kongrese įsismagino. Kuone kas

dien tai senatas, tai atstovu butas suduoda jam naujų 
smūgį.

Liepos 20 d. žemesnieji rūmai padarė du tarimu 
prieš Ropsevelto administraciją, ir jos politikų. Vienas 
tai — atstovo Hatch’o sumanymas, draudžiųs valdžios 
tarnautojams kištis į rinkimų kampanijų. Už sumanymų 
balsavo 157 atstovai, prieš — 111. Kaip ir daugelyje ki
tų atsitikimų, daugumų čia sudarė republikonų ir kon
servatyvių demokratų koalicija, šito biliaųs tikslas ne
leisti prezidento paskirtiems valdininkapis — federali- 
niems maršalams, pašto viršininkams ir kitiems — orga
nizuoti delegacijas partijųs konvencijai ųrba toje kon
vencijoje dalyvauti.. Manoma, kad šitas įstatymas sutruk
dys Rooseveltų nuo demokratų partijps konvencijos kon
troliavimo ateinančiais metais ir tokiu budu užkirs ke
lių jo kandidatavimui trečiam terminui.

Kitas atstovų buto tarimą^ tąi — rezoliucija, kad 
butų paskirta komisija iš 5 narių Nųciemalinės Dąrfeo 
Santykių Tarybos darbams šįs nųtqpimąs nerei
kalauja senato pritarimo nė prezidento pasirašymo ir 
įeina į galių tuojau. Prieš darbo santykių administracijų, 
kurios priežiūroje yra Wagnerio akto vykinimas, seniai 
buvo nusiskundimų iš Amerikos Darbo Federacijos pu
sės, kad ji (administracija) esanti šališka, pataikaujanti 
C.I.O. ir esanti po Johno L. Lewiso įtaka. Kongreso ko
misija, kurių paskirs atstovų buto pirmininkas “spyke-l 
ris”), yrą įgaliota ne tik ištirti, ar tie nusiskundimai yra 
teisingi, bet ir surasti, ar pats y^ągnęrio aktas neken
kia pramonei, ir, jeigu taip, tai duoti sumanymų kon
gresui, kaip jį pataisyti. . . ,

Šio tyrinėjimo režultatai bus pateikti kongresui at
einančioje sesijoje, kuri prasidės sausio mėnesį. Tai bus 
jąu prezidento rinkimų metai, ir gąlįjną neąbejoti, kaęl 
komisijos rekomendacijos suvaidins nemenkų rolę Rinki
mų kampanijoje. Galimas daiktas, kad Wagnerio akto 
atšaukimas arba pakeitimas bus vienas svarbiausiųjų 
kampanijos klausimų.

Bendrai tenka pastebėti, kacį juo labiau artinasi šios 
kongreso sesijos galas, juo stip^ųu pasireiškia kongreso 
opozicija Rposeyęltui ir jo politikai. Bet keistas dalykas: 
tuo pačiu laiku viešosios opinijos stebėtojai sako, kad 
Ęqq§ęyęltq ąspiųp Šiąpdien yra toks pat populiarus, kaip 
kad buvo pirmiau.

“Keleivyje” Ch. Pušynas ra- 
š°: <

“Apie metai atgal, kai ąš 
pastebėpąu per ‘Keleivį’, kad 
musų komunistai nemoka 
veikti unijose, tąį Centro 
Biuro nariai įžiūrėjo taiųe 
ereziją ir komunistų ‘šmeiži
mą’. Bet dabar tenka ir vęl 
pakartoti tą faktą. Amalga- 
nieįtų Unijos 55 lokale jie tu
rėjo tris pildomosios tarybos 
narius. Po rinkimų liko tik 
vienas. Kas keisčiausia, kad 
neišrinko ne tik partijiečių, 
bet neišrinko ir keturių jų 
simpatikų į pildomąją tary
bą”
Kitas pavyzdys: ‘

“Antras smūgis, tai dažy
tojų unijoje, Brotherhood of 
Painters, Decorators and Pa- 
perhangers unijoje ėjo aš
trios kovos nuo 1920 iki 1936 
metų. Nuo 1936 metų laimė
jo kairieji. Jie visai paėmė 
848 lokalų į savo rankas, ir 
jo pirmininku išsirinko Loui- 
są Weinstocką. New Yorko 
Bronxe ir Manhattąnę pri- 
skąitomą ąpįę 10 tūkstančių 
dažytojų. ]?o Lpuis 
stocko vadovybe jie 
tėpliotojų tarybą 
BoąrR) įp ųuo 1936 
kontroliavo yisą New Yorįco 
tėpliotojų uniją. Toji unija 
visur komunįstįnįuose para- 
dup^g |jųvp pįr^Ętipe, Weįn- 
stockas buvo skaitomas ųet 
lygus Ėarl Browderiui sayo 
išmintingumu. Komunistų a- 
kimis žiūrint, tai nuodęiųė 
butų net ip pamanyti, į<ad 
Weinstockas gali suklysti. 
Bet šįai, birželio pafyąigoj į- 
vyko lokaįo yĘ|įdyįjos rią|d- 

. ipaį, į įr . f tąs ? ąeįdąięljągą^is 
Weinstpgltąs?įsų visu eilinių 
ųarįų šlcįfą pi’ąįaiipėjo rinki
mus! T6ks nįękąą] ąežįno- 
mąs yyrukąs, Loąįs <f. S|e- 
vens, ėmė ir supliekė Korpu- 
pįstų pąptįjps pątęlktąjį vadą 
Weinstocką. Vai, kokia 
venimo ironija!”
Daijąpįąkąį pasiduoda 

mui9?ll| liktai

Wein- 
užėmę

metu
I **

gy-

Ko nori Stalinas?
Derybos tarp Anglijos ir Fyancuzijos vienųjų pusę-; 

je ir Sovietų Sąjungos antroje, dėl “taikos frPfltp”, 
nepasiįiaįge. Vėliausios žinios sako, kad sovietų valdžią, 
t. y. Stalinas, įteikė Vakarų Europos deiųqkratijpRįS 
“naują pasiūlymą”, kuris esąs naujas tik ųąyq foripą, p

• jo turinys susidedąs iš pabartojipio prįgįpąįįų Mąskyps 
rųikąląyįmų, Hęųįąpčįų daugiausia Pabaltus kraštus.

Stalinąs, esą, ręįkaįauja frapcųzų-ąpglų garantijos 
PrĮųs “pp^s’įųgįpę agresiją” per Pab^ltės ^paštus. Jo pq: 
zįpjją esap|i tpjęią: jeigu Vokiųjjja įsiveržtų į Latvijos 
ąpl|a Ęsi;jqs tųritopįją, tai šitąš vokiečių žygis sudary
tų pąyojų’Ęųsįjaį, ir'“paikos froųto’l valstybes (Anglija, 
Elrąųpųzį^ įr Supiją) įprėtų užpultąjį l^rąštą ginti. To 

g^.'ypkĮętįjų^ paėjai gali ppr sąyo pgeptus Latvi- 
jpje arba padarytį tose šalyse pepyersmą, pusi-
grgpi^nt yą|dž}ą į savo raukas, — kas Rųsįjąj, esą, bu
tą |ąįp pat pavojingą, paip ir Vokietijos ųžpąriavimas 
tų šąjlip $aĮgi ip ppjgš šifokį “užkariavimą iš vidaus” 
Maskva reikalauja garantijų.

Bej; anglai ip frąppųzaj sapq, kąd toks platus “agre
sijos” sųpratimąs atidaro dųpįs gąpąptųojąnčioms vals
tybėms, ip visų pirma Rusijai, pųpiąį yrą arčiausia į Pa- 
b.ąltęs kraštus, kiš|U į tų kfašt^ vjfjąųs politiką. Maskvai 
gali nepatikti nauja Rygoje, Taline arba Elsinkyje susi
dariusi vyriąųsyįė — jr JĮ inąą įr giųnčia tenąj savo ąp- 
miją “padaryti tvarką”!

Už šito punkto, matyt, daugiausia derybos Maskvo
je ir užkliuvo. Anglai ip franeupaj įtaria sovietų valdžią, 
kad jai rupi ne tiek garantijos prieš “agresiją” Rąpaljes 
kraštuose, kiek — turėti “laisvas rankas” tuose kraštup-kraštuose, kiek
se, kad, patogiai progai pasitaikius, jį galėtų jųp.s pku-

ko
to!, 
ne

išmoksta ąįskirĮį komunistų 
žodžių įų f^$ų. žodžiais 
koiųpąįsįąį yra labai “pažan
gus”; l<ąįį|a ąąpląįos apie dar
bininkų kląsę įr įos išvadavimą, 
skelhąą kpvą fašįzmųį, reikalam 
ją 9?mokriitįips, žącĮa gą|yą

hž tėvyne- Bet tiic

tuojau ptjnift
teises- pwilpw 

krftliją ir elgiąsi su sąyp 
ninis prjęšąis n? kįe|< pe gepipiĮ, 
(caįp fašistai; p ‘ttėvypp” pavirs
im JU jJiMmlttfa — kps tM <lik- 
tatprai p;iešipasi, sp tpp jip 
apsieina, kaip su “išdaviku”.

pųsįjoje šitokia kpmunįsįą 
ppįiįika yra vykinąiąa vįsąąię

gųžės mėn. 22—28 d.d.) daug 
kas Lietuvoje ir ypatingai Kau- 
nę “sirgo krepšinio kyaitulįo 
lįgą”. Jisaį nesistebi, kad lietu
viai troško pergalės savo spor- 
ItninkąuĮs, bet visa atmosfera, 
kurioje tas žaidimas ėjo, buvo 
nęsyęiką. Net užsienių spaucįa 
(pav. franeuzų) pažymėjo, kąd 
žiųroyų minia Kaune elgėsi la
bai nęsportiškąi, rodydama di
delį šališkumą žaidikams: lietu
viams kėlė ovacijas, o kitų tau
tų komandoms, ypač latviams, 
baubė.

Lietuviai tokiems priekaiš
tams atsikęrta, nurodydami, kąd 
latviai Rygoje reaguoja į spor
to rungtynes tarp latvių ir lie
tuvių ne geriau. Bet faktas vis
gi pasilieka, kad tos rungtynės, 
nežiūrint kur jos įvyksta — 
Kaune, Rygoje ar kur kitur, ža
dina tautinę neapykantą, ardo 
broliškus tautų jausmus. “Min
ties” rašytojas kritikuoja pačįą 
kryptį, kuria dabar yra vysto
mas Lietuvoje sportas, rekop- 

|dų gaudymą. Jisai sako:
“Sportas, fiziška mankšta, 

apskritai kūno kultūra ugdo 
fizinį pajėgumą, kelia sveika
tingumą, stiprina fizinį įr 
dvasinį žmogaus veiklumą. 
Sveikai plėtojama kūno kul
tūrą pakelia plačių gyvento
jų masių sveikatą įr visoke
riopą darbingumą. Bet tai pa
siekiama tik tuomet, kai kū
no kultūros lygis keliamas 
visų gyventojų, o ne vien tik 
siauros išrinktųjų mikluolių 
grupės. Ar sveika yrą visuo
menei,. valstybei, kad didžiu
les pinigų sumos išleidžiamos 
taip, kąd keliolika ąr kelios 
dešimtys parinktųjų sporti
ninkų turėtų prašmatniausias 
gyvenimo įr mankštos sąly
gas kai .kuriems rekordams 
siekti, kad kąi kuriose srity
se komandos sįektų laimėji
mų, kitose neįšsįkrąpštytų įš 
chroniškų pralaimėjimų, tuo 
metų kai pląčiųjų gyventojų 
sluoksnių syęikatįpguinui 
kelti tęskiriąipą nepalyginti 
prastesnės priemonės, nereik- 
šjįjįngį 'pirįįgipįąį įšfejdiąi ? 
Ko verta visuomeniniu požiū
riu kūno kultūra, kąį ji išsi
gimsta į nuogą rungtyniavi- 

( mą, į pliką rekordų gaudy
mą?”
Sportas, sako A. Girbinis, tu

ri būti priemonė žmogaus svei
katingumui ir pajėgunįui ugdy
ti ir turi būti jungiamas su kil
niais paskirto asmens ip visuo
menės siekimais, o ne būti spoę- 
tąs “vien dėl sporto”.

šalyse, kaip Ameriįęje, kur |<o- 
munistai valdžios neturi, jie tų 
pačių politikų praktikuoja ma
žam maštabe tose organizacijo
se, įurįąs jie užvaldo, štai cįėi- 
ko darbininkai, paragavę komu- 
nįstišįos “cĮępiokrątijos” įr “ge
rovės”, pasidaro jų priešai.

NESVEIKA SPORTO AT
MOSFERA KAUNE

Penktame “Minties” numery
je j(|pt^s Ą. Girbįnio straipsnis 
apie “krepšinio dienas” Kaune. 
Ąplprįps kad tarptautiniu 
krąpšipiq rungtynių ipętp (ge-

(Musų bendradarbio Lietuvoje)

Senyva moterėlė. Žiuri, steįii 
žygiuojančius šaulius.
—Iš kur jų tiek daug? Tary

tum, visa Lietuva apsiginklavo 
ir į Kaunu iš visų kampų subę-

—O, jei taip butų! Bet musų 
balso niekas neklausų.

Jau temo, o šaulių būriai vis 
dar vienas po kito Kąuuo gat
vėse žygiavo. Gaudė orkestrai, 
skambėjo (Įainos ir ghlvpje rąu- 

>, širdyje 
sėjo nerimą ir rūpestį.

—Šitiek vypų, šitiek gražąus 
jaunįmo, stebėjosi senyva mo
teris.

—Je, ir visi, visi jie 
jiems ųęžįnpiųąis keliais.

—Taip, jię einą Lietuvos ke
liais, jei jie jais nevaikščios, 
tai svetimi juos mindžios!

—Tiesa, jei jų krąujas bus 
pralietas, jų vietoje stos kiti ir 
vistįk savp iškovos; kas kpyoja,

Mųsų laikų Robin
zonas

—Taigi močiute, kad daug, peši nejaukios ppntyą 
Atsako jai greta stovįs pagyve
nęs vyras.

—Žinai, kiek čia jų yra? Tai 
trys divizijos, tai jau visas kor
pusas !

—Nei aš suprantu, nei žinau, 
kiek tos divizijos turi žmonių, 
— ramiai atsako senoji močiu
tė.

—Trys divizijos, tai reiškia 
koks trisdešimts tūkstančių vy
rų. O močiut, turėk galvoje, 
kad čia tik koks dešimtadalis 
visų šaulių suvažiavo. Tai pa
skaityk, kiek Lietuvoje yra gin- įr kitų, tų svetinių, — kalba 
Įduotų vyrų.

—Je, Lietuva nežus, jei ne
žuvo tada, kada nebuvo veik 
kas ją gina!

—Je, močiute, anuomet ke
lios dešimtys tuksiančių vyrų 
Lietuvą atlaikė, o dabar jau 
šimtai tūkstančių ginkluotų...

—O juk gyvename ir tokius 
laikus, kuomet iš musų niekas 
ginklo nenešiojo.

—Toks tenai ir buvo gyveni
mas, visi mus stumdė, nekentė, 
skriaudė...
‘ . • I

—O ąr dabar vargas sumažė
jo? Ir šiuo metu daug yra 
skriaudos ii4 neteisybės!

—Bet mes dabar turime ga
lybę patys tą neliesą ir skriau
dą šalinti.

—Je, aš neprieštarauju, tegu 
: tai einą musų krašto gerovei 
i ir žmonių pandai, štai, žiurau 
• į tuos ginkluotus vyrus, visi jie 

tokie žvalus, miklus įr vos aša
ras suvaldau... Nejaukų ir kap- 
tu džįaugsmas ima. O jei karas! 
Ar atkaišys šitie vyrai? Oi, 
skąudų tik pamanyti!

—Taip, močiute, tiesą
— tarįą jutas į judviejų 
į^iĮpąįšęs.

—O jęį karas? Taip,

eiiĮa

—Q man gaila visų, ir šilų

moterėlc. — Del ko žmones ge
ruoju tarp savęs negali gyven
ti?

—Geruoju... deja taip nėra. 
Ainžiais taip buvo ir tur būt, il
gai taip bus!

—Sunkus žmogaus gyveni
mas, kietai jisai kloja ir nera
miai miega. —Vistaspals

Iš Lietuvos
Žaibas suardė pran- 
euzmečio laikų pyp
kę, o rųkytojas svei

kas išliko

sakai, 
kalbų

Margumypaį
:r-

- LIUDININKAS
• >(_ ■ . • A. .

Frąųęąs Rosjųvslds, dešini t 
Į<ąrtų kąųslą^ Už įsilaužimus, 29 
ųiętų,( pįų^jdorfe apvogė krau
tuvę, įš kurios išnešė 1200 Lt 
vertės drąbųšių. Bet šitas senąs 
frantas pateko greit kalėjimai!, 
nes padarė didelę klaidą. Trum
pai prieš tai jisai mafe vienąs 
peštynes ir pasižadėjo vienai 
pusei paliudyti. Juodu paraše 
savo adresus ant kortelių, bet 
RosĮpvskis jo antrašą įsidėjo 
savo kišenėn ir savo, nęs užmir
šo įduot. Tos korteles prilipo 
prie kraujinės dešros, kuri ten 
pat buvo. BesidarUųqjąųl dešra 
sų adresu iškrito įę pagal palik
tą vizitinę kortelę policiją ųž 
kelių valandų ayę^tavo niistp^ą- 
sį vikruolį. Jam tą$ nęąpąįžią- 
rgjįmas kainavo keturis metus 
kalėjimo. ’

gražu 
ŽiūrėĮi į tuos išmiklintus, spor
tišką! nusiteikusius ginkluotus, 
žvalius vyrus, o ąteįtis vis tik 
pejąukį ir tiesiog Lanksti! Juk 
tūkstančiai, jęį pe šimtai tųįs- 
tąųęių šitų jąunų vyrų gąli u- 
piįausįų ląįku žūti ir ar jų krąu- 
jas atpirks tąs visas kančias, ąr 
Lįpfpvą įšves į tikrą kelią. Jei 
galėtum, bėgtum nuo tos gyve
nimo žiaurios tikrovės! Bet kur 
pęgti? Vįsus įr vįsur vienodus 
likimas valdo. Suprantu, dėl ko 
dabar visi smelkiasi į šaulių są
jungą, jaučiasi tenai visi sau
giau. Kas dabar vienas žmo
gus? Niekis. Su paskiro žmo
gaus asmenybe dabar niekus 
nesiskaito. Jei nori dar kaip 
nors įprasminti savo gyvenimą, 
tai organizacija neišvengiamą 
būtinybė!

—Je, buvo laikai, kada mes

pųoti įr prijungti ppię SSRS..
Bet, iš tiesų, iki šiol dar nėra pilnai paaiškėję, ar 

Stalinas iš viso nqri kpvoti prieš Hįtlęrj. fjųo tq .‘laiko, 
kaį huyo, pąšąįįptąs kpmfearas Litvinovas, Europoje ki
lo dąug utejoniu apie Rusijos diktatoriaus nusištatj:mą.

A. t/ . ' i ‘

taria linguodama galva senyvą 
moteris, o dabar štai ko sulau
kėme, jau daina negelbsti, rei
kalingas ginklas!

; —Tiesą sakai, močiute, pa
tvirtina vienas iš kalbėjusių, 
buvo laikai, kada daina atstoju 
ginklą, o dabar, dabar ir dainą 
tarnauja tik ginklui!

—Tai pamišimas, sako vienas 
vyrų, bet pąmišimąs visuotinas, 
visas pasaulis pacįuko. Turės gį 
kada sprogti, juk taip ilgai vi
si gyventi negali!

—Tai jau vis vyrai ne prieš 
gerą, — lyg svąjodapią, Uąlbą 
moterėlė. —Kas mus laukią? 
Kas dabar gąli pąsakyti. štąį 
tie vyrai šauliai, taip spiagiąį 
dainas dainuo,darni žygiuoją, o 
koks likimas lerpiąmas jįeiųs 
rytoj? Dąug privįso piktų žmo
nių, kurie ramįems nęduoda gy- 
veųti. Juk Lietuvą niekam sker
sai kęlio nestovi, ko jie nori iš 
jos? Kas ųori tę sąu mušasi, o 
mes noriųie ramiai gyventi!

KAUNAS. — Iš provincijos 
ateina žinių, kad užvakar siau
tusi audra ir žaibas nemaža 
žmonėms pridarė nuostolių.

Audra išlaužė daug medžių, 
sužalojo sodus, nudraskė sto
gus, išvartė tvoras ir t.t.

Kai kur perkūnas pareikala
vo ir žmonių aukų.

Antai, Jonavos vals., Nauja
sodžiu km. žaibas padegė Po
vilo Kuzmicko daržinę ir jį pa
ti, tuo metu daržinėj miegoju
sį, užmušė. ĘĮaržinė visai su
degė.

Lapių vąls., Padenkės kpi. 
žaibas trenkė į vieną tvartą, 
kuriąpie buvo uždaryta 5 kiau
šis, 3 arkliai, veršis ir visi gy< 
vuliai užmušti, o daržinė su
degė.

Didelį šposą žaibas padarė 
Vievio apylinkėje, netoli eže- 
p. Cią, vienoje grįčioje, visa 
šeima leido laiką. Netikėtai ka- 
muolis žaibas po langą įsirito 
į grįčią ir išvartė šeimos na
rius. Viena mergaitė buvo net 
žemėmis apkasta, antra mer
gaitė šiaip primušta.

Už stalo sėdėjo pats šeimi
ninkas ir rūkė pypkę, žaibas 
pypkę sudaužė, o pats rūkyto
jas išliko sveikas, tik labai iš
sigando.

Pypkės savininkas labai gai
lisi žaibo sudaužytos pypkės, 
nes ją palikęs jam jo tęvas; 
pypkė esanti nuo praneuzmečio 
laikų..

Grįčią žaibas padegė. Atbė
gę kaimynai iš degančios grį- 
čios išnešė be sąmonės mer
gaites. Viena mergaitė atsiga
vo, o antroji neatsigavo.

Taigi, po didelių ir ilgų karš
čių, užėjusios audros su per
kūnija yra pavojingos, ypač

HMPinkai igi

A- miške>
BRlfili 08 kWllW9 žaibas 
frpnfcp i vim ū- j? su- 
plfHŠįfiifi- Fu Hilai? medžiais 
alfiYFiR dar kad
rr Ma pRliffl wsIrvč- 
• R; W Himnas Žaibas.

rbętRFanp buvę žtno- 
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Naujienų Jubiliejinis 
PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939

Vienas anglų rašytojas Da- 
foe yra parašęs įdomią kny
gą “Robinzonas Kruze”, kurio
je aprašo vieną keliautoją, su
dužus laivui patekusį į vieni
šą, pežįnomą sąlelę. Robinzo
nas Kruze pirmąsias naktis 
nakvojo įsilipęs į medį ir čia 
prie šakos prisirišęs. Vėliau 
jis pasistatė sau šiokį tokį na
melį, kuriame ir leido atsisky
rėlį) gyvenimą, pats sau dra
bužius pasisiūdamas, pats sau 
viską pasidarydamas. Robin
zono Kruzės istorija yra labai 
graži. Šitą romaną skaito mi
lijonai žmonių, skdfito jaunuo
menė, skaito paaugusieji, skai
to ir jau gilios senatvės susi
laukusieji. Visus jaudina to 
nuo viso pasaulio atskirto 
žmogaus gyvenimas, sunkus, 

J vienišas gyvenimas.
Bet pasirodo, kad Robinzo

no Kruzės istorija nėra visiš
kai išgalvota: yra žinoma, kad 
tokių nuo viso pasaulio at
skirtų ir vienišoj salelėj gyve
nusių žmonių tikrai yra butą. 
Net pats Dafoc sayo Robinzo
ną Kruzę sukaręs pagal vieno 
tokio atsiskyrėlio gyvenimą.

Bet įdomiausia tai, kad Ro
binzonų esaųia ir musų lai- 
kąis. štai prieš kiek laiko Eu
ropon buvo atvežtas vienas 
musų laikų Robinzonas—Ridc- 
rįs Džeksonas, kuris net 36- 
rius metus pragyveno robin
zonišką gyvenimą vienoj at
skiroj mažytėj salelėj Sandvi
čių salyne, Atlanto vandenyno 
pietuose. Jį čia atsitiktinai su
rado vienas užklydęs laivas. 
Esą, per audrą Atlanto vende- 
nyne laiyas nukentėjo ir šiaip 
taip priplaukė prie salos, ku
ri aplinkui buvo apsupta lai
vams pavojingų uolų. Jūriniu-

sigclbėti nuo mirties. Jie nu
tarė čia apsigyventi, kol bus 
prisišaukta pagalbos. Mat, ju
rininkams pavyko išgelbėti ap- 
dužusį radijo aparatą, kurį 
pataisius ir galvota prisišaukti 
pagalbos.

Kartą bevaikščiodami po sa
lą jurininkai pastebėjo, kad 
salelėj ne jų vienų gyvenama.

ris bėgiojo po salą. Jurininkai 
tuojau nutarė sučiupti šį žmo
gų ir ištirti, kas jis yra ir kaip 
jis čia pateko. Ir pasirodė, kad 
čia esama tikro Robinzono. Tai 
buvo Ridcris Džeksonas, pate
kęs į salą 1902 metais, taigi, 
prieš 36-rius metus. Džekso
nas plaukęs laivu, kuris kitus

kusiųjų laivu tik jam vienam 
tepavykę išsigelbėti. Jis šiaip 
taip atplaukęs į šią salelę, ku
ri pasirodžiusi nū kieno ne
gyvenamą. Taip Džeksonas 
apsigyvenęs joje pats vienas. 
Jis mitęs žuvimis, kurių su

vęs, krabų kiaušiniais ir kt. 
Pradžioj, kol priprato, buvę 
nepaprastai ilgu, baisu, bet 
vėliau prie visko pripratęs ir 
su likimu, žiauriu likimų ap
sipratęs.

Sudužusio laivo radijo apa-

tikrai pavyko susisiekti su pa
sauliu ir pranešti apie savo 
nelaimę. Atplaukęs pagalbus 
laivas visus atvežė Europon. 
Rideris Džeksonas turėjo bųti 
patalpintas ligoninėn, nes jis 
negajęjo susigyventi su tuo, ką 
rado Europoj.

Robinzonų yra ir daugiau. 
Tąi vįs daugiausia laimingieji 
(ar nelaimingieji), kuriems 
pavyko ląivui sudužus išsigel
bėti ir atplaukti į ncgyvęnar- 
jnas salas.
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Naujienų Kontesio Eiga
(Tęsinys iš pereito num.)

Mano
Talka

Alex ir Sofija Pociai prenu
meravo “Naujienas” sau įr 
Martai Mamonas, kuri liepas 
29 d., švęs savo varduves. Tąjį 
vardadienio proga jai teikiu 
visų metų dovanų “Naujienas” 
ir širdingai ją sveikina, linkė
dami daug laimes ir sėkmin
gumo.

l’p. Poęįąj yrą yetaįųs įr
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ri žmonęs, tat įr sąyo dukrele 
Genovaite pavyzdingai auklė
ja ir teikia jai atatinkamą 
mokslą. Jį yrą gąbi moksle įr 
muzikoj, ir ateinantį rudelį 
ketiną lankyti klasiškų šokią 
mokyklą. Jos mėgiamiausi in
strumentai, kuriais ji lavinasį 
yra pi j anas ir akordeonas. Pp. 
Pocių gyvenimo butas, 1008 
Sard Avė., o tavern biznio vie
ta, 61, River Št., Aurora, III.

Kazys Vilbasas visiems me
tams prenumeravo “Nąuj ie
nas”. Jis sąkp: “Pįrmiąųs “N” 
kasdien pirkdąyau apt kampo, 
bet dabar rųpintis nebereiks, 
nes man kas rytmetis, dar lo
voj begulint, paštas į namus 
pristatys.” Apart to dar ir lai
ko sutaupiusi,—pridūriau aš.

IPp. Vilbasai yra apsišvietę 
ir mandagus ŽRioųes. Jie mėg
sta skaityti laikraščius, daly
vauja susirinkimuose ir remia 
visus kilnius darbus. P. Viį- 
basas mano, kad mano talka 

neblogai laikosi, tat, kad ją 
labiaus pądnįįnti, ne tik jįs 
pats prenumeravo, bet dar jįs 
ketino įr dąpgįąųs surasi pą- 
rių—“Naujienų? skąįtytojų.

Juozas Jacikas atsinaujinu 
“Naujienas’’. Jis yra savinin
kas tavern, 6556 S. State St. 
Jo užeiga talpi, švari ir tin
kamai sutvarkyta. Čia galimą 
gauti ne tik visokių gardžią 
gėrimų, bet ir jo žmonos geraį 
ir skaniai paruošto maisto. 
Vykdami pro šalį nepamirškit 
sustoti pas pp. Jaci'kus, nes, aš 
užtikrinu, jie jus širdingai su
tiks ir mandagiai patarnaus. ‘ * - * . * t * * *-rP —
Stanislovas ir Marę Yuškai, 
savininkai tavern, 6241 So. 
State St., atsinaujino “Naujie
nas”. Jie Englewoodo seni gy
ventojai ir apie 20 m. tavern 
biznyj. Sėkmingai verčiasi. Jie 
čia begyvendami užaugino 
gražią vienturtę dukrelę Elea- 
nųrą, kuri šį pavasarį sėkmin
gai baigė aukštąją mokyklą. 
Dabar jį vasaroja Lakę Gene- 
vą, Wis. Ten per vąsarą pasil
sėjusi ir grįžusi nąpip žąda sto
ti į Coįlegc ir mokinti^ toliąu.

Pp. Yuškąį yrą geri' žmonęs, 
tat ir savo pareigas lįnkajnaį 
atlieką. Aš $iyęįingąį linkių 
jiems ir jų dukrelei daug lai
mės ir sekmiągumo.

— o —
Juozus Bartkus, tavern sa

vininkas, 95(4 W. 11 St., atsi
naujino “Naujienas”. Juozas 
yya linksmo liūdo žmogus ir 
geraį nusįmąno apie savo biz
nį. Jo yįęta ęrc|vi ir gerai į- 
ruoštą. Jis (įabar norėtų pri
siimti pusininką arba, jęį kąm 
toĮda įstaiga r^iį<ąlinga, jis su
tiktų parduoti ir pasiliosąvęs 
vyktų į Gąįifprnią. į<ąm toks 
pasiūlymas butų reikalingas, 
prašau kreiptis pas savininką, 
o jis apie tai kiekvieną pain- 
formos. Jis mano, kad į Cali- 
fornią nuvykęs musų talką pa
sistengtų praturtini nariais, 
“Nąųjįcpų” skaitytojais. Jei 
|ąip, tąt ąš jąpi linkiu, kad jįs 
į)įzpį pardavęs greičiau išvyk
tu.

— o —
Ponia tyįclįauskienę, 6920 §. 

Peoria §t., aįsinąųjipo “Nau
jienas”. Ji yra širdinga musų 
talkininkė ir pavyzdinga šei
mininkė. Ji daug triūso pade
da savo buto ruošai, bet ji ‘.5 t 1 V ’
rąndą laiį<ų skaityti laikrą|čįųs 
ir knygas. Toks gyvenimo įvąį- 
rpmąs ją gaivina, stipriną įr 
jaunina. Ji sako: Be “Naujie- *4 .1 « I I I I t I M < .< ' MIIMt 1 >1 ' X.»..*?,< • 
nų” taip kaip be druskos ne- 
gq|ėčįąiĮ b.ųt

šiųp širdingai linįdu jnąpo 
lalkipinkąms ir bęndrądąr- 
jpąms $lau gįaiįnęs įr sębipį’p- 
gumo. ONA DOyOlN

6(Į08 S. State St.
Tel. Englewood 6530

Steponą Nųrkip 
Rėmėjai

lįrs. M. Bartush, 6609 So. 
Campbell Ąvc., turi nuosavą 
gražų namą. Ji yra motina lic; 
tuvio policininko Bartush. į^a- 
bai patenkinta ‘N-nprąįs”, pcę 
H’lg gigai aš jąi sujįcš- 

8‘inipgilj! faipp jį kitaip 
nebūtų suradusi.

Stanley ir Adolfina Warąp- 
nickąi, 3952 Įjąkip pęr 
daugelį metų čia dženitoriau- 
ja. Turi įšąųklęję gražią duk
terį. Barborą. Drg. ytarapnic- 
kas yra scųąs “$-ųų” skaity
toj as.

— o —
Juozapas įr Uršulė Luko; 

šiai gražiai gyvena savo nuo
savame name, 6816 So. Maple- 
wood Avė. Jie yra seni nau; 
jieniečiai. Norėtų parduoti sa; 
vo namą ir važiuoti atosto
goms—poilsiui. Gera proga, 
kas norėtų gyventi gražioj 
ąpįęlį ilgėje.

~ o —
yįįętorąs įr Spfįją PąĮęckąi, 

5329 Sp. įjoųian Avė., gyveną 
§ąvo grązįame nąme. Išauklė
jo rįųiįą ir veiklų augįntinį 
Aptąąą Lityįųą, kuris įiko paš- 
ląįčįų po jp tęvo nelaimįpgos 
mirties tunely 1931 m. Gąrbč 
geros širdies žmonėms.

STEPONAS NARKIS
4353 So. Talman Avė.

Tel. Lafayette 3974

Mano Rėmėjai 
Kpnteste

Ą. Ęaspptįs, 7ft57 S. Sąpgą- 
Įųpn §t., ęhic.ago.) atnaujino 
prepumeratą metams laiko. 
Kąspuęįaį eks bįznierįąi, jie tu
rį grąęų ąpąrtpięptinį nąrpą įr 
gyvęną sau rąirįiai. Duktė yrą 
yędųsi, tąipgį ir spnuą. Jis yę; 
dė žinorpo biznieriaus dųktęrį 
L. Strupaitę ir gyveno Norfh 
Węst Sieloj. Kai sūnūs vedėsi, 
tai Kaspučiai nupirko gražų 
Buięką, kaipo prezęątą jąuna- 
vedžiams.

Frank Yakas, 4012 Archer. 
Avė., davė garsinimą. Jis už
laiko Liųuor storą. Gerai seka- 
sį jam bįznię. Sūnus yrą suau; 
gęs ir gelbsti yąsti biznį.

A. Mikšys,’ 3234 W. lĮĮt^ 
§t., dąyė garsįnįnią į “Nąųjię- 
nas7. Bonas Mikšys šęnąs biz
nierius, iV|pųnt Gręenwppde už
eigos sąyininkąs. Ląbąi rąąncįa- 
gus ir (įpąųg-iskąs žrpogus.

Joe Bartkus, 959) W. 71st S|., 
užeigos savipįnkąs dąyė gąrsi; 
niįną.

f Jpsęph Gįpbję, 39/įį. S. Camp
bell Aye., taipgi davė garsįni- 
mą į “Naujienas”-. J.
yrą ąįuypjįas įf'^abąrtiąįų lai: 
įoą'ųžįąi^0 Vąįįų vąįyipo'iy įjąi- 
gyUlp įcrautuyę.

Ppąąs D,įl^ąs, 3341 Diluąpi- 
ęą'Aye., ^ąyą ’ garsįnįnąą. Jis 
U^ąiįio 'galgotpų' ęįąiktų krąu- 
l'ųvę. Šęnąs biznierius ir r?m?" 
jąs “Naujięąų” per dąųg me
tų.

Julius ftįąsonąs, 3į|6 
lllth St., davė garsįnirną. Jis 
užląįko užeigą ir į;ųri dar rc; 
spy|ą YĮhsęopsino Valstijoj.

ępąs. £74
kuris pžĮąįko gražią užeigą, at: 
paųjinp “Nąųjįęnas” visiems 
įtarus.

Jopp Pę|raųskas, 1735 Sopi h 
Uųįop Aye., atnaujino “Nau- 

■jįęnąs”. Ęętrąųskas užlaiko ta: 
verną ir salę mitingams.

y '‘‘•H.r.i<( ' '•..••A*.

SUTAUPYK SĮMTUS DOLERIŲ
Pirk sau automobilių įš didžiausios automobilių Finansinės Kom
panijos Chicagojė.
Sutaupysi 40% iki 50% už garantuotus atimtus nuo kitų karus. 
Niekur kitur Chicagoj šios kaiiįos negali būt sulygintos. Virš 300 
karų pasirinkimui. Kai kurie visąi nąuji, ątįąiti jįuo subankruta
vusių dealerių.

BUICK vėliausias 193$, Sedan, CHRYSLER—1938 Sedan, kaip 
vartotas tik keletą mylių, gąrUn- naujas, dabar — . — —
tuotaš 'kaip' nkuji tik $595. Taip- Įimtai 1..........
gi 5 1937 Sedanai įr ęoupe ir 3 DQDGE-1938 I> 
ĮSĮ36 sėtoji visi bėgą (gAfi1 &>
kaip naUjl tik uz .......... . < - ■

PONTIAC—1939, DeLuxe Sedan 
naujas, sutaupysi 50%, 
1931 Sędan ir-----
Seiman, tik po

OLDSMOBILE—1938 F , .. ,
pasirinkimui, visi kaip nauji, tiki Sedan tik

SĄŲlpE, U)37 Sedąn. Tai yra 
_ puikiausias sedanas, C A 
‘ kaip naujas .... ......... -TTMM

$495. Taipgi 1937 ir
1936 Sedanai tik po

PLYMOUTH—1938, Sedan, ma-
’ PAČKARD, 1938 Sedan, beveik

kęfąs, tik $445. Taipgi kaip liaujas, sutampysi daugiau

.^.ai... $-295i Ta^ J37. $398
Ir daug kitų karų. Vieta nedaleięįžią visus paminėti. Kiekvienas 
karas yra pilpai apžiūrėtas niusų ekspertą įpėcbanikų ir ldekvie- 
nas kąra^, jąrąnfuąfąs. Pir^s įjuo Vnušų kdr'ų, turės? dau* metų

JEI PIRKSITE NUO MUSŲ K 
DŲpO§ĮItyE pYKAI GAS<

ARĄ ŠIĄ SAVAITE, TAI MES 
i<?00

Atsjlankykit ir pasinaudokite šia nepaprasta proga. Mes taipgi 
tbrittie 100 karų- kaip tai f Ford, Oldsmobile, Dodge, Plymouth ir 
|. |. ią35, 1934, 1933 modelių, tik ąž $^5.
Jums nereikia turėti cash, jūsų senas karas gali būti kaip įmokė
simas, o likusius lengvais mėnesiniais išniokąjimais, net iki 2 metų. 
Musų įstaiga atdara iki 10 valandos vakaro ir visą dieną sekmad.

Cook CountyFinance Co.
1340 W. 63rd STREET. (Prie Loomis)

Npyėįaipi Qeriausips ANGLIES 
VISUOMET KĮtEIEKITęiS I

WESTEJIN COAL & SUPPLY C0.
4916 SOUTH WESTERN AVENUE
TEL. PROSPECT 3109

J. MQ$CipĄN, Pręzįderiįąs. PATARIMAI DYKAI

Julius Klimas, 5606 S. Nor- 
dica Avė., atnaujino “Naujie
nas” metams. Ęlimas gyvena 
gražioj vietoj ir turi gražiai 
''prižiūrimą namą su gražiu sod
nu.

K. Rikiel, 1836 So. Raistelį 
St., dayč garsinimą i “Naujie
nas”. K. Pikiel neperseniai ati- 
dayįi pąpzįį<aįiškų ipsįrupienjų 
krautuvę.

A.' Pikiel, 824 N. May St., 
davė garsinimą. A. Pikiel ir J. 
Zakis yra savininkai garažo, 
kųy tąisp sųįąųžytus ir sulauk- 
stytus automobilius.

S. įr M. Zolpąi, 3554 Soutl) 
rįą|s|ec| St., garsinasi “Naujie
nose”. Zolpąi užlaiko sandėlį 
apdirbto medžio, kaip lai lan
gų, ę|ųyų ir kilų prilaikomų 
prie nąmų tąisyino įr pągrą- 
žįnįmų, taipgi turi kąbinetų iy 
Į.p. dalykų.'

Visoms įvąnįintįems asme;

$475
eLuxe Sedan, 
livas’ CjlVMT*465

- - • FORD—1938 Sedan, naujas, ne- 
. ? yą^otąs, pai|p(as nuo FordĮ dea- 

leno, subųipysi' pusę. 'Taipgi 3 

$295 .. "...$225
--------- — CHEVROLET, 1938 Sedan, su- 
Sedan, 5 taupysi daugiau įcaip pusę, 1936

.... •1 ..... $225

nims ir biznieriams tariu nuo
širdų Ąčiu už parėmimą manęs 
ir galimybę pasiekti trečią laip
snį šiame “Naujienų” konles- 
te. P. Galskis,

2640 N. St. Louis Avė., 
Chicago, IR.

Atidarys Naują
Salę Saleme

Pirmadienį, liepos 24, 8 vai. 
vakare, Illinois valstijos valdi
ninkai ir W.P.A. finansavo sta
tybos darbą ir tam tikslui iš
leido $135,000. Salė yra 131X 
|39 pėdų dydžio.

Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939

Sunset Park
Archer Avė. ir 135th Street‘ •• • ‘ •

------- --------- ---- ---■“‘’l 
TeL Victory 4965.

STOGDENGYST® IR BLBKO3 
DARBAI. 35 metai bizny, turi i 
pilną apdraudą už darbus- Leng
vus išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO. " 
3216 So. Halsted SL

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KORI CHL 

CAGA IŲGAI MINfiS
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 Chicagojė, kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mės duosime gerą 
kainą už jųsų senąjį, o liku
sią dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI PER

DVEJUS METUS.
Mūsų 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 anl ilgų 
metų.

1739 So. Ęalsted St.
CHICAGO, ILL,

INSURANCE
(APDRAUDA)

1

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

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

pu pietų.

• LIGONINES - 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
tonsiląį išimami už $ 10.50

PEJERįPĘN . GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.QO 
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ 4 E.00
REUMATIZMAS $XOO
Greitai Palengvinama .... • .
VISAS LIGAS GYDOMA $ 4 .00

Ekzaminaciją įskaitant vaistus 
douglas park hospital 
1900 So Kedzie Avė., Chicago 

Tpel. Lawndale 5727.

♦ FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

430 W. 03rd St.
Tel. ENG. 5883-Š84I
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Diena Iš Dienos "- - - - -- - - - - - - - ,
®

Sugrįžo Iš
Atostogų

Stanley ir Teresa Warniai 
sugrįžo iš atostogo. Jie atosto
gavo Druce Lake, III., J. Yuš- 
kos vasarnamy j. Teresa išbuvo 
ten apie savaitę laiko, o Sta-

sys tik kelias dienas. Drg. 
Warniai užlaiko biznį ties 4157 
So. California Avė.

— Steponas.

Šiandien Pradžia

SOVIETŲ FILMŲ 
IŠKIMIŲ

“Trys Moterys”
RYTOJ 

“Beethoveno 
Concerto”

SEPTINTADIENJ
“Petras Didysis”

PIRMADIENI

“Lakštingalas”
ANTRADIENĮ

“Čigonai”
TREČIADIENI

“ Mes Esame Iš 
Kronštato

KETVIRTADIENI

“Dubrovsky”

SONOTONE
VĖSINAMAS ORAS

66 E. Van Buren
Tarpe Michigan ir Wabash

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

Išvyksta 
Atostogauti

Plačiai žinomas agentas, ku
ris dirba “Lietuviško žyduko’’ 
įstaigoj, Mutual Liųuor Co., p. 
William Gritėnas, kartu ir p. 
Jos. Rūta, 3141 S. Halsted St., 
išvyksta į Michigan Valstiją 
sveikatos surasti. Jie tenai ap
sistos savaitei laiko pas p. 
Dampkus. Linkėtina jiems daug 
šviežio oro pakvėpuoti.

—VBA.

Metus Atšventus 
Reikia Išvažiuoti

Po pirmų metų vedybinio 
gyvenimo, pp. Kielai sugalvo
jo, kad jau laikas kiek pasi
važinėti. Jie jau atšventė savo 
vienerių metų vedybinio gyve
nimo sukaktį ir sumanė išvyk
ti atostogoms pas pp. John 
Adasburn į Campbellsport, Wis. 
Beje, tas ūkis yra p. Taručio 
uošvio valdomas. P-s Kiela yra 
Simono Daukanto Spulkos di • 
rektorius. Gyvena antrašu 7202 
S. Campbell Avė.
' Laimingos kelionės ir lai
mingos kloties abiem pp. Kie- 
lams. —VBA.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Stanley Barach, 24, su Ste- 

phie Lenckus, 21
Niek Chiagas, 43, su Evelyn

Ozalis, 39
Louis Klimas, 24, su Eleanor

Baltikauskas, 19
James P. Nugent, 36, su

Phyllis J. Widelski, 24

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

JUNGTINIS PIKNIKAS
RENGIA

SOCIALISTAI, SKLOKININKAI, 
NAUJOS GADYNĖS CHORAS

Butcho Willow-West Parke
Sekmadieni, Liepos 23 d., 1939

ant 83 St., 2 blokai į vakarus nuo Willow Springs Road, prie 
šiaurvakarinio kampo buvusios Dambrausko, arba Liberty Grove 

daržo. Cimentuotas kelias. Muzika G. Steprens Revelers.
ĮŽANGA VELTUI

xxxx ixxxxxxxxxxxxmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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GRANDOPENING

SOPHIE’S TAVERN 
919 WEST 35th STREET 

ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ 
Liepos (July) 22 ir 23 d.d.

Prie įvairių gėrimų bus užkandžiai, veltui ir gera muzika šokiams. 
Kviečia savininkai CHARLES ir SOPHIE MARTIŠIAI

BIRTHDAY PARTY
Rengiama AT J’F.'RTUT JAKŠIUI 22 metų amžiaus sulaukusiam

LIEPOS — JULY 22 d., 1939
HALSTED GARDENS
3147 So. Halsted Street

Visus draugus ir pažįstamus užkviečia W. ir J. Palioniai

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS RATELIO

METINIS PIKNIKAS
ĮVYKSTA ŠĮ SEKMADIENĮ

LIEPOS 23 d., 1939
LIBERTY GROVE 

(Buvusioj Dambrausko Farmoj) 

Willow Springs, III.
Bus gražus dainų programas, kurį išpildys Ratelio Choras vadovy
bėje Daratėlės Juden-Judzentavičienės. Taipgi bus daug vertingų 
dovanų išlaimėjimams. Bus įvairių žaidimų, šokių, dainų, humoro 
ir kitokių įvairenybių. Taip sakant, bus tikrai Lietuviška Diena.

Šokiams Grieš Ratelio Orkestrą — Įžanga Visiems Veltui

William Palaski, 44, su Stei
ki Palaski, 36

Jcseph C. Rudewill, 51, su
Lillie Pernisch, 40

Reikalauja
Perskirų

Ann Ųideika nuo Alex Lidei- 
ka

Cecilia Zalatoris nuo Anthony 
Zalatoris

Josephine Jakubauski nuo 
Paul Jakubauski

Harry Michael nuo Rcnee R.
Michael

..... ............ ... —............... ..

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

»■—i  ■ , — ......................—*

Birthday
Party

Albertui Jakšiui sueina 22 
metai, ir ta proga jo tėvai, Jo
sephine ir Walteris Palioniai, 
šiandienų jam rengia gimtadie
nio paminėjimą.

Parengimas įvyks jų Halsted 
Gardens užeigoje, 3147 South 
Halsted St.

W. ir J. Palioniai turi pla
čią pažintį Chicagoje, todėl vie
šai visus kviečia atsilankyti.

— J. A. S.

Antanas Kiela
Taiso Mašinas

BRIDGEPORT. — Gerai pa- 
tyręs automobilių ir elektros 
motorų mechanikas Antanas 
Kiela dabar pastoviai verčiasi 
taisymo darbu nuosavame na
me, antrašu 3613 S. Halsted 
Street.

Jis yra ir laisniuotas aviato
rius. Bet skraidymo reikalams 
dabar neturi laiko. Dabar kas
dieną yra užimtas automobilių 
ir trokų taisymu. Kaipo me
chanikas, p. Kiela yra pirma
eilis. Jis pirmiaus dirbo prie 
Packardo ir kitų firmų. Tėmy- 
kit jo firmos skelbimą “Nau
jienose”. —VBA.

“ '' ■ K K : . J ' ■ •

Budrikai Naujoj 
Vietoj

Jau nuo liepos 1 mos Connie 
ir Ralph Budrikai, kurie už
laikė Taverną, 4070 Archer 
Avė., persikėle į naują vietą, 
būtent, 3322 W. 47th St.

Vieta čia patogesnė ir gra
žesnė. Jie užlaiko i ir Lunch 
Room. Drg. Budrikai yra geri 
naujieniečiai. Apart to, yra 
Chicagos Rietuvių Dr-jos ir 
Keistučio Kliubo nariai.

— Steponas.

Chicagos Jaunimo 
Šventė, Rugpiučio 
20 d.

Šoka Varguoliams, 
Šoka Turtuoliams 
Šoka Visiems —

Legiono Namo 
Sienos Laipsniškai 
Kyla Aukštyn

visas komitetas taria širdingiau-, 
sį padėkos žodį visiems dalyva
vusiems biznieriams, profesio
nalams, aukotojams ir darbinin
kams. Frank Krasauskas

Ir Visur Lietuviu Vardą 
Garsina

Beliajaus šokikai taip pasi
žymėjo svetimtaučių tarpe, kad 
dabar kiekvieną savaitę yra 
kviečiami šokti didžiuliuose pa
rengimuose visosę miesto daly
se.

Per Amerikos Nepriklauso
mybės šventę, Liepos 4-tą, 28 
šokikai £oko Evanstone, Dyches 
Stadijone, kur susirinko apie 
30,000 žmonių. Iš keturių/ da 
.y vau j ančių tautų (lenkų, vo
kiečių ir amerikonų) lietuviai 
susilaukė geriausio pasiseki
mo.

Parengimas minėjo 18-tas 
sukaktuves Evanstono patrijo
tinių or2anizacijų. Programas 
buvo gana įvairus ir įspūdin
gas, su labai turtinga “fire 
vvorks” paroda.

Užpereitą penktadienį grupė 
šoko Chicagos Universitete, o 
pirmadienį šoko turtingam prie
miesty j, Lake Foreste, gražiam 
ir turtingam Mclntosh dvare, 
kur įvyko “garden party”. Ten 
atsilankė keli tūkstančiai “So- 
ciety” turtuolių. Tai taip Be- 
liajus su savo grupe neša lie
tuvių vėliavas svetimųjų tarpą 
ir garsina Lietuvos vardą.

Atvažiuokite, Mes 
Jūsų Lauksim!

Dalyvaus Du Chorai, šokėjai
Chicagoj© einančio laikraščio 

"‘Jaunimas” didysis metinis 
piknikas įvyks sekmadienį, 
Rugpiučio 20 d., Sunset Parke, 
kaip praneša “Jaunimo” ofi
sas. \ t ■

Šis piknikas buvo savotiškas 
viso Chicagos lietuviškojo jau
nimo “festivalas”. Programoj 
dalyvaus Birutės ir Pirmyn 
chorai, Vytauto Beliajaus liau
dies šokėjai, visa eilė beisbolo 
komandų, jaunuolių orkestrai 
ir įvairus kiti jaunimo viene 
tai.

Pernai tam pačiam Sunset 
Parke įvykęs pirmasis “Jau i- 
mo” “festivalas’-piknikas su
traukė keletą tūkstančių lietu
vių ir patiekė ant tiek puikų 
programą, kad tą įvykį plačiai 
aprašė net ainerikonų spauda. 
Rengėjai tikisi šiemet šventėn 
atsilankiusios publikos skaitli
nę padvigubinti. (Sp)

Naujienų Jubiliejinis 
PIKNIKAS

Rugniučio 13 d.. 1939 
Sunset Park

Archer Avė. ir 135th Street

Piknikas “Rojaus Darže"
Draugužiai ir brolužiai! Jei 

dar šįmet neturėjote smagaus 
ir jaukaus išvažiavimo tarp 
malonių savo draugų, tad leis
kite man jumis patarti, kad 
šį sekmadienį, liepos 23. d., ti-, 
kr a i jus galite rasti savo šir
džiai malonumą, nuvykę į 
naujai įrengtą “Rojaus” daržą,1 
kur kitą kartą sako, “gyveno 
Jieva su Adomu”.

Daržas randasi labai pato
gioj vietoj, prie ’83-čios gatvės, 
apie porą blokų į vakarus nuo 
buvusio Dambrausko ūkės. Ji 
vadinama Butcho farma, “WIL 
L0W WEST’.

šitoj tai vietoj, jus galėsite 
sutikti savo senus draugus ir 
ramiai, linksmai, prie geros 
muzikos, skanių užkandžių, 
praleisti sekmadienio dieną.

Kad visus svečius ir draugus 
maloniai sutikus ir pavaišinus, 
LSS ir LDD, kartu su musų 
jaunuoliais, Naujos Gadynės 
choru, jus sutiks, pavaišins ir 
palinksmins su gražiu dienos 
programų, dainoms, muzika ir 
kalbomis.

Taigi, buk musų
sekantį sekmadienį, apie 10-tą 
valandą ryto, sėsk į savo “ma-

Mat; Yra Daug , Geraširdžių 
a žmonių

Amerikos Legiono Dariaus- 
Girėno posto 271 energija ir 
spėkos, to garsaus namo staty
mui kas kartą darosi stipresnės 
ir aiškesnės. Nemažai tų spėkų 
energijos pridavė liepos 9 die
ną, kuomet buvo padėtas ker
tinis akmuo. Susirinko keli tūk
stančiai lietuvių pažiūrėti iškil
mių, atsirado ir daug pritarė
jų, daug geros širdies, geros va 
lios žmonių, kurie aukavo tini 
tikslui vieni didesnes, kiti ma
žesnes sumas pinigų. Kiti leido 
į darbą savo dolerines, penki
nes, net ir dešimtines prie baro, 
vaišindami savo draugus ir pa
žįstamus su šaltu alučiu ir gar
džiais užkandžiais.

Daug biznierių, profesionalų 
— legionierių ir šiaip žmonių, 
nepasigailėjo vieno — kito do
lerio ir vargo, nors tą dieną 
šviesioji saulutė be pasigailėji
mo veidus degino. Vienas 
Brighton parko biznierius, ge
ras legionierių, Dariaus-Girėno 
posto, draugas ir rėmėjas, Vin
centas Popeli, 4758 So. Western 
Avė, nors ir turėjo sunkiai su
žeistą dešinę ranką, bet vistiek 
dalyvavo visą popietį, ligi pat 
vėlumos. Kad ir su kairia ran
ka, bet padėjo ne vieną dešim
kę ant baro ir pažadėjo paau
koti šimtą dolerių namo staty
mo fondui. (Popeli neseniai ati
darė savam name modernišką 
alinę).
, Posto komandantas Wm. SeH 
bastian, ir namo statymo komi-! 
loto pirm. B. R. Pietkicvvicz, ir

DIDELIS
IŠPARDAVIMAS

Eleklrikinių Ledaunių — 
Refrigeratorių — Gen erai 
Electric, Norge, ,Westing- 
house, Crosley, Philco-Con- 

servador, Gibson 
ir kitokiu v

DID. 6 PĖDŲ

$JQ.5O
Skalbiamos 
niai Pečiai,

Gera 
Varnišas

Enamelis

Maleva

draugas,

kabilių” ir atvyk į virš nurody
tą vietą, o už tikrinam, kad bu
site pilnai patenkinti, kaip 
“Rojaus daržu”, taip ir musų 
visų draugiškumu ir puikiu 
programų, kurį išpildys virš 
paminėtų organizacijų nariai. 
Atvažiuok ir buk mus svečių, 
mes tavęs lauksim!

LSS, LDD IR
NAUJOS GADYNES

CHORAS

Exspertas
■ J1 n i ■ iIiii ■!» iii „■n.i.

Mechanikas
—   ——  ; ■ ■■■*—7-—-----------------

TAISO AUTOS ir TROKUS
EXPERTAS PATAISYME — 
Elektros Motorų — Starterių 
— Generatorių — Ištaiso Su
lankstytas dalis — Suveldina 

ir Nufnalevoja
“KITUR PIGIAU NEGAUSINT”

A. KIELA
Visi Darbai Garantuoti

3613 So. Halsted St.
YARDS 4834

Mašinos, Gcsi-
Namų Rakan-
Radios

ir 
gal. 98*

, $1.75
gal. ■

Lengvus Išmokėjimai

JOS. F
BUDRIU

3409-11 S. Halsted St
Tel. Yards 3088

3417 S. Halsted Street

Žymus radio programai leidžiami 
nedėliomis 9 vai. vakare iš sto
ties WCFL, 970 kil.

| VISUOMENĘ!
Liepos 31 d., 1939 m., mes atidarysime lunch 
and ice cream parlor, kur tiktai aukščiausios 
kokybės valgius duosime.
Vadovybe širdingai kviečia visuomenę apžiū
rėti virtuvę ir valgius jai patogiausiu laiku.

2027 South Halsted Street

MORGIČIAI — PASKOLOS
Žemos Palūkanos

Visų Rūšių Apdrauda. Rendų ir 
Nuosavybių Managementas

Gordon Realty Co.
809 VV. 35th STREET

Chicago, III.
Tel. Yards 4329

Vesk Tuos Sulankstytus Sparnus 
Pas:

AL’S BODY SHOP
610 W. 32nd St.

Tel. Victory 0308
Aš suveldinu ir ištaisau. 

Prieinama kaina 
Al. Gudaitis, Sav.

PRANEŠU &T 
riams, kad anglių kaina yra la
bai nupuolusi.

i Petroleirtn Carbon nuo $5.85 iki 
$7.50. Pocahontas Mine run 

nuo ................. .. $7.25 iki $7.75

J. WELIČKA
6921 S. VVestern Avenue 
Telefonas, Republic 3713

Pirkite Dovanelę
MOKSLĄ BAIGU
SIAM VAIKUI AR 

MERGAITEI
Didžiausis pasirinkimas tinkamų 

dovanų kaip tai:
• RAŠOMOS PLUNKSNOS
• LAIKRODĖLIAI
• ŽIEDAI • LOCKETS
Auksiniai Kryželiai ir daugelis 

kitokių prekių.

Pilnas patenkinimas užtikrina
mas arba grąžinsime pinigus. 

BERK’S JEWELRY
STORE

3505 So. Halsted St.
Tel. YARDS 3565.KLAUSYKIME 

VAKARĄ ŠALTIMIERO 
LIETUVIŠKU RADIO 1A f g g I O 
PROGRAMŲ st^s W H i f 
VUO 7:00-tos VALANDOS VAKARO ■ ■ ■ I I ■■ ■ I

*

KAS VAKARĄ—1480 K.

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tek Canal 8500 

f

---- -------7-------------
Priversk Paraištį Išgydyti

KYLĄ
TARKIS TIK SU SPECIALISTU 

DAKTARU
Kad užsitikrinti ir apsisaugoti 
leisk laisniuotam 20 metų spe
cialistui daktarui ekzaminuoti 
DYKAI. Patirk kaip paraištis 
gali išgydyti be operacijos. Ta 
moksliška išbandyta be operaci
jos peilio gydymo sistema stato 
naujus audinius kaip oisteris per
lus. šimtai Šiaip gydomi žemų 
mokesčių be laiko sugaišties. Ko
dėl ne jus? Kad patirti, niekas 
nekainuos. Patarimas dykai. Jus 
tikrai kai ką patirsi
te. $3.00 bandymo gy
dymas siūloma už$l. 
Kainos žemos ir gali
ma pasirinkti išmokė
jimą tokį, kokį išga
li, kad įtikinti. Atsi
nešk šį skelbimą. Lai
kykis senąjį paraištį, 
ar įsigyk naują. Už
tikrinti paraiščiai pi- 
ffųs kaip $5.00.
Kreipkit šiandien ar 
rašyk dėl informacijų 
be mokesnio.

DR. PETER 
SCHYMAN

1869 N. Damen Avė.
2 aukštas. Arm. 8200

Įst. 20 m. Laisniuotas *Dr. prižiūriu

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.



šeštadienis, liepos 22, 1959 NAUJIENOS, Chicago, UI.

PIKNIKAI... PIKNIKAI.... PIKNIKAI...
Ar Busite Šitam 
Nepaprastam Piknike?

Rytoj įvyksta draugiškas iš
važiavimas, arba piknikas, kurį 
rengia Lietuvių Socialistų Chi- 
cagoj Centralinė Kuopa ir Lie
tuvių Darbininkų Draugijos 4 
kuopa, bendrai su Naujos Ga
dynes choru. Piknikas įvyks A. 
Buco naujame darže.

Tai bus įdomus ir linksmas 
piknikas, kokio dar niekas ne
matė. Bet iš anksto nepasaky
siu. Kas tokio įdomaus bus pa
teikta, turite patys atvažiuoti ir 
pamatyti. Atvažiavę — busite 
pilnai pasitenkinę, o kurie ne
busite šiame piknike, tai labai 
ga ilėsites.

Bet aš esu tikras, kad visi, 
seni ir jauni, maži ir dideli, be 
jokio skirtumo važiuos į šį so
cialistų rengiamų piknikų, nes 
juk visi gerai atsimena, kad 
pas socialistus visuomet kas 
nors tokio nepaprasto įvyksta. 
Taip pat ir šį kartų, turėsime 
labai daug visokių įvairumų, o 
prie to, bus gera muzika, įvai
rus šokiai ir žaismės. Bus ska
nus užkandžiai ir šaltas alutis.

Taigi, nepamirškite šio sek
madienio, liepos 23. Valio į so
cialistų piknikų! O aš tai tik
rai busiu. A. K. Sargas

Roselandiečių 
Išvažiavimas

ROSELAND — Ateinantį sek
madienį, liepos (July) 23 d., 
Roselando Klubų-Draugijų Su
sivienijimas rengia šaunų pik
nikų. Piknikas rengiamas Ros- 
sis Grove darže, prie 130 St. ir 
Stony Island. Piknike dainuos 
Roselando Lietuvių Moterų Klu
bas, po vadovybe St. Diliaus. 
Feliksas Shatkauskas per savo 
puikiai įrengtus garsiakalbius 
gros visokius šokius ir dainas, 
net miškas skambės.

PADĖKAVONĖ
<1 « J » f <

A. A. Stanislovas Bernotas, 
kuris mirė liepos 13 d.„ir pa
laidotas 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 jam paskutinį patarna
vimą ir palydėjo jį į tą ne
išvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo 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 jo 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 
mylimas Stanislovas, sakome: 
ilsėkis šaltoj žemėje.

Tėvas, motina, broliai ir
Seserys

«
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laido- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams-
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5809

Visi roselandiečiai vra kvie
čiami dalyvauti musų piknike 
ir maloniai paūžti gražioje ro
selandiečių sueigoje.

Nuvažiavimas veltui ant tru
ko. Norintieji važiuoti troku y- 
ra prašomi susirinkti prie Dar
bininkų svetainės, 10113 Mich- 
igan Avė., ir prie A. Nakrashio 
tavernos, 311 Kensington Avė. 
Trokas išeis 1 valandų, 2 v. ir 
3 valandų.

Jei pasitaikys lietus, tai “pik
nikas” įvyks Darbininkų svetai
nėj, 10413 Michigan Avė.

Rengimo komisija, R. Mykšis, 
F. Žilevičius, ir J. Shatkauskas.

Nauja Lietuvių 
Vasarnamių Kūryba 
Prie Michigan Ežero
Beverly Shores Sand Diunose

Beverly Shores, Sand Diuno
se, Ind., nemažas skaičius lie
tuvių susipirko žemės sklypus, 
ant kurių pasistatė arba sta
tosi naujus vasarnamius. Eže
ro pakrantės smiltingos, van
duo jaukus ir negilus — visus 
vilioja. Atstu, pagal ežerų kiu- 
kso nusidriekusios smilčių kau- 
buros, kurių slieniuose, atkal
nėse, ir viršūnėse auga, žaliuo
ja gajus baltmiškis. Vasaros 
metu, kasdienų sutraukia daug 
žmonių, bet ir šiaip pastovių 
gyventojų skaičius kas metai 
daugėja. Čia pastoviai gyvena 
dailininkas p. Kačerauskas, ku
ris turi pasistatęs gražų namų 
ir tam pat name turi įsitaisęs 
studiją ir biznio vietą.

Musų Talkos Išvažiavimas.
Liepos 9 — p. Ona Dovgin 

sugrupavo savo talkų į 5 auto
mobilius ir išvyko į Sand Dili
nus. Ten susiradę vietą, med
žių pavėsyj “apsigyveno”. Tuoj 
Antanas Šimkus su pagelbinin- 
kais sukurė ugnį, priruoštas 
vištas movė ant kačergų, dėjo 
ant ugnies ir pradėjo čirškin
ti, kepti, ir taip bekepant —■ 
pasidarė “barbekiu”. Saulės 
įkaitinti kiti talkos nariai lei
dosi į ežerų ir besimaudydami 
taip apdegė, kad ir jie atrodė 
kaip tas “barbekiu”. Vienok 
visi jautėsi gerai ir susėdę prie 
stalų “barbekiu” ir visų kitų 
maistą skoningai valgė. Tas 
parodo, kad tyras oras geriaus 
taiso apetitą negu “pigulkos”.

“Svarbus Klausimai”
Papietavę, visi susėdo po me

džiais ir ten kalbėjo apie įvai
rius gyvenimo klausimus. Jų 
visų mintis sukosi apie žmo
gaus asmenybę ir jos kokybę. 
Mums bekalbant atvyko ark. 
Geniolis ir Dr. Witęnowski, ir 
vienas iš mūsiškių paklausė, 
kas yra žmogus? Dr. Witonow- 
ski atsako: “Apie tai, kokia 
yra žmogaus kūno sudėtis, 
mokslininkai seniai surado ir 
įrodė, kad jis yra sudėstytas 
iš daugybės įvairių smulkučių 
elementų, bet kas jo sudėtį dar
niai palaiko, verčia mus tikė
ti, kad kas nors ir už jį yra 
galingesnis.

Beg’vildenant šį klausimą, į 
musų grupę pribuvo ir dau* 
giaus klausytojų: Vincas
Adams, Alex Miller, Marė Yuš- 
ka, p. Krisčiunienė, p. Matei- 
šis, p. Radvilas, Lena Adams, 
p. Zeleckis, p-nia Sembro, etc. 
Bekalbant apie žmogų, kai ku
rie diskusantai įpynė ir vabz-

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
OMAHA, NEB. — Kai keturi jo arkliai netikėti nudvė- 

sė, ir lietus šienų sugadinti grūmojo, tai ūkininkas Oli- 
ver Fairbrass įsikinkė į arklio vietų. Jo žmona buvo' 
prie vadelių. -

džių klausimą, bet šis klausi
mas liko neišrištas, ir saulei 
pradėjus kaitinti, turėjom bėg
ti į ežerą. Vėliaus grįžome iš 
maudynių, bet į kalbas nebe- 
sileisdami vykome namo.

— žemaičių Duktė.

Lietuviškas 
Vakarėlis

Rytoj įvyks Tautiškos šv. 
Marijos parapijos svetainėje, 
prie 35th ir S. Union Avenue. 
Rytoj ir kiekvieną šventadienį. 
Pasilinksminimo pradžia 7 vai. 
vak., kur visi galėsite linksmai 
pasišokti lietuviškus ir ameri
koniškus šokius.

Kviečia Rengėjai.
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=Mabiū=
Budriko Radio 
Programas

CLASSIFIED
SITUATION VVANTED 

Ieško Darbo
PAIEŠKAU darbo. Esu patyręs 

gerai prie budavojimo naujų namų 
ir perdirbimo ir taisymo senų. Kas 
turite tokius darbus, pamatykite 
pirmiausia mane. Tel. Lafayette 
)982. F. Skrabutenas.

IEŠKAU DARBO prie namų Esu 
60 metų amžiaus, sveikas, negeriąs 
svaigalų. James Slikas, 2855 W. 
38 St.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

6637 S. Ashland Avė.

PATYRUSI operatorė prie Osann 
kailių mašinų. B. & B; Shoe Com- 
pany, 2210 Wabansia Avė.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS salesman, kuris 
norėtų pardavinėti kalėdines atvi
rutes (Christmas cards). Galima 
dirbti ir vakarais. Mokama geras 
komisas. Progress Embossing Co., 
3326 S. Halsted St. Yards 0123.

PARTNERS VVANTED 
_____ _  Reikia Partneri 
PAIEŠKAU partnerio į taverno 

biznį. Turiu 2 tavernas, viena ne
galiu apsidirbti. Kas norės, galės 
vieną iš tavernų pirkti. Atsišauki
te pirmadieniais arba antradieniais 
936 E. 75th Street.

WHOLESALE 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 ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.

FURNISHED ROOMS —TO RENT 
Gyyenimui Kambariai

RENDAI KAMBARIS arba ženo- 
tai porai arba vienam. Marųuette 
Parke. 7018 Bell Avė.

REAL E8TATĖ FOR SAljtf 
Namai-žemfe Pardavimui

PIRM NEGU PIRKSI, APŽIŪRĖK 
ŠIUOS BARGENUSI

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

$2,000 pinigais pirksi 6 apartmen- 
tinį kampinį namą. Geros pajamos. 
Tiktai $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 Boulevard 
10 North Clark St.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—■Bendrai

RENDAI 6 kambarių flatas. Fur- 
nasu apšildomu. Pirmos lubos.

2641 W. 69 Street

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

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI .
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA , 1

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARŠKU FURNITURE HOUSE, Ine.
•"THE HOME OF FINE FURNITURE* STNCE 1994

? 1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

1 Apie “Gėlių Ginčų” 
Žemaičių Kultūros 
Klube

r

Kliubas Auga. Mirusioms Bus 
Suteikti Gelių Bukietai. Reng

tis Rudeniniams
Parengimams

REIKALINGAS VYRAS apie 50 
metų, nusimanąs kiek karpentery- 
stės, plumerystės abelnai (handy 
man)—kaip janitorius, .prie namų 
darbo. Darbas nuolat. Valgis, kam
barys ir apskalbimas. Darb. nesun
kus ir neilgos valandos. Mokestį 
pranešiu per laišką. Atsišaukite lai
šku, rašydami ką galite dirbti. Tu
ri būti blaivus. M. A. Sharka, 119 
S. Brawn St., Rhinelander, Wis.

RENDAI ŠTORAS. Geras vieta 
bizniui, pigi renda, 2436 W. 47 St. 
Savininkas Yards 6196.

RENDAI DU kambariai beismen- 
te. Su šiluma, šviesus ir gražus. 
Nebrangiai. Atsišaukite 7006 So. 
Talman.

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
Namai žemė Mainais

MAINYMUI 7 flatų muro namas— 
mainau, į ūkį be skolos, turi būt ir 
su gyvuliais ir mašinoms netoliau 
kaip 150 mylių nuo Chicagos, Illi
nois, Wisconsin, Indiana ar Michi- 
gane. Kas turite tokį ūkį ir norite 
mainyti atsišaukite pas savininką 
po adresu Frank Aušra, 3949 So. 
Artesian Avė., Chicago, III.

A įeinantį septintadienį, 9 
vai. vakare, Chicagos laiku, 
kaip ir visuomet, bus gražus 
45 minučių Budrike radio pro
gramas, parinktinės muzikos ir 
dainų, iš stoties WCFL., 970 
kilocycles. Programų išpildys 
didžiulė simfonijos orkestrą ir 
žymus dainininkai. Nepamirš
kite pasiklausyti.

— Pranešėjas.

Progresą Bendrovės 
Nuolatinis Sekmadienio 
Radio Programas

Primintina radio klausyto
jams, kad rytoj, sekmadienį, 
litų valandą prieš piet, bus 
transliuojamas reguliaris sek
madienio radio programas, ku
riais jau per daug metų Pro- 
gress Krautuvė linksmina ii 
žavi savo klausytojus.

Ryt dienos programas bus 
nepaprastai gražus ir įdomus. 
Susidės iš rinktinų dainų, sma
gios muzikos, naudingų patari
mų ir visokių įvairenybių. Dėl 
to patartina radio klausyto • 
jams nepamiršti patiems pasi
klausyti, taipgi priminti sa'vo 
draugams ir kaimynams.

Rep. J. J.

AR JIESKAI 
DARBO?

----------- SKAITYK KASDIEN—----

NAUJIENAS
----- IR TEMYK SKILTIS----- —*

"REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

1189 Smili Halsled Sinti, CHICAGO. ILL

Žemaičiu Kultūros Kliubas 
sparčiai auga nariais ir finan
siniai. Klubas turi suviršum 
200 narių ir apie $150.00 pini
gais. , Reiškia, prospektai yra 
geri.

Praeitas susirinkimas įvyko 
Yuškos svetainėje, 2417 W 43 
St. Susirinkimas buvo šauktas 
atvirutėmis, kad išaiškinus 
nariams kl'ičibo stovį. Narių 
atsilankė tt'&ug ir visi buvo 
užganėdinti : kliubo valdybos 
raportu.

Susirinkimas ėjo gcroj1 nuo
taikoj, /kol‘I|nebuyo pakeltas 
klausimas apie gėlių bukietus 
mirusioms ųarlams-ems. Mat, 
kliubo konstitucija nusako, 
kad įnirusiems kliuboi nariams- 
ėms bus suteikti gelių bukie
tai ir graKnešįai tik tada, ka
da bus kliubo ižde $500. Kon
stitucijos projekto komisija 
parvedė šį paragrafų, kad už
tikrinus kliubui ilgų gyvavimų. 
Mat, prie kliubo gali priklau
syti nariai be jų sveikatos ir 
amžiaus patikrinimo. Nors tas 
paragrafas buvo priimtas vien
balsiai, tačiaus dabar, augant 
kliubui, didžiuma narių pagei
dauja, kad gėlės įnirusiems 
nariams butų suteiktos jau da
bar.

Tų Gėlių Reikalas
Kadangi šilas pageidavimas 

tiesioginiai liečia konstitucijų, 
pirmininkas prie tokio balsa
vimo neprileido, nes kliubo 
konstitucija nusako kada kliu
bo įstatai gali būti pakeičiami. 
Nariai-ės už tokį pirmininko 
nusistatymų išsiskirstė nepa
tenkinti.

Todėl “N-nų” num. 167-md 
tūlas kliubo narys man prime
ta nerimtumų ir nesupratimų 
didžiumos narių pageidavimo. 
Gaila, kad kliubo narys nesu
pranta pirmininko pareigų, 
Pagal paties Kl. nario pareiški
mų, susirinkime buvo apie 30 
narių. Kliubas gi turi suviršum 
200 narių. Ar gali pirmininkas 
leisti 30 narių permainyti kon- 
stitucijinį paragrafų, nežinant 
kų pasakys kiti neatsjlankiu- 
sieji 185 nariai? Ne! Nes susi
rinkimas ne tuom tikslu buvo 
šauktas ir atvirutėse nebuvo 
pasakyta, kad šis klausimas 
bus svarstomas. Ant galo, kliu
bo įstatai nusako, kad konsti- 
tucijiniai klausimai bus pike
liam! tik metiniame susirinki
me.

Aiškiai permalant, kad di
džiumos narių yra toks pagei
davimas, gėlių bukietai mirib 
siems iiariams-ėms bus duo-

SUSIRI5KMAI

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

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

3438 So. Emerald Avė.

FĄRMS FOR SALE 
U kiai Pardavimui

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

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

A. Kaulakis, rašt.

Žagariečių 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.

PARENGIMAI
' » '■ r * ’♦

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, islaimėjimai 
ir kiti smagumai tamstų tenai lau
kia — Atvažiuokite — Įžanga veltui.

šaunų ‘ pikniką—gegužinę, rengia 
Liet. Soc. Sąjungos Chicagos Cen
tralinė kuopa, Liet. Darb. Draugi
jos 4 kuopa ir Naujos Gadynės 
Choras bendrai liepos (July) 23 
dieną, sekmadienį, Buchio Willow 
West parke 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
gai dalyvauti. Rengimo Komisija

darni, jeigu jie oficialiai kreip
sis į valdybų. Pirmininkas tu
ri prirengęs naujų projektų. Bus 
įsteigtas tam tikras fondas, 
kurio pajamos susidės iš pa
rengimų ir aukų. Tas fondas 
yra galimas neliečiant kliubo 
konstitucijos. Tas fondas gy
vuos iki tam laikui, kol lega- 
liškai galėsimo permainyti 
konstitucijinį paragrafų.

Tadgi, brangus broliai ir se
sutės Žemaičiu Kultūros Kliu
bo nariai-ės, nesikarščiuokime, 
bet rimtai broliškoje santaikoj 
veikime kliudo labui. Kiek
viena organizacija turi savo 
įstatus ir juos privalo pildyti. 
Jei kas įstatuose negerai, yra 
tam tikras laikas, kada juos 
galima permainyti.

Sekantis Žemaičių Kultūros 
Kliubo susirinkimas įvyks rug
pjūčio 10-tų d., 2417 W. 43rd 
St. Bukite visi.

žemaičių Kultūros Kliubo 
pirm. Steponas Narkis

--------------— - - ■ ‘ --------- -  i . ... . _ . _ ■ n. ■

Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939

Sunset Tark
Archer Avė. ir 135th Street

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

3322 So. Morgan St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

3107 S. Halsted St.

FARMOS BARGENAS
80 akrų Michigane. Gera žemė ir 

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

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

1903 S. Halsted St.

PARSIDUODA 20 akrų vištų ūkis 
su budinkais, arba 10 akrų be bu- 
dinkų. Puikus sodnai—9 kamb. na
mas steam heat, gesas, elektra, van
duo viduj. Gražiausia vieta dėl 
beer garden. Vincent Jonikas, 135th 
St. Lemont, III. Pirma farma į va
karus nuo Archer.

PIKNIKAMS DARŽAS
10 akrų gražaus miško, didelių 

medžių pavėsis apie 5 minutes nup 
Šv. Kazimiero kapinių ir telefonas. 
Randasi prie State vieškelio. Tinka 
tavernams ir šokių salėms. Maži 
mokesčiai—pigus laisnis. Vienas iš 
geriausių esamų piknikams daržų. 
Savininkas parduos visą arba dal, 
lengvais terminais atsakančiam as
meniui. BOX 1020, 1739 So. Halstec 
Street.

120 AkRŲ FARMA, gera žemė
60 akrų dirbamos. Malkos ir 

sienojai, didelis namas, moderną 
barnė, elektrikos šviesa, 8 melžia
mos kalvės, team tractor, obelų 
sodnas ir visos mašinos. Arti mo
kyklos ir U.S. vieškelio 41., 16 my
lių iki Menominee, su visu der
lium — jei tuojau paimsite. Ne
brangiai, terminais, ne mainyti. 
August Krantz, Wallace, Michigan.

PARSIDUODA TAVERNA BA
RAI IR VISI FIKČERIAI. VISKĄS 
YRA GERAM STOVY. PARDUO
SIU PIGIAI. KREIPKITĖS 3322 W. 
47th STREET ARBA TELEFONUO- 
KITE LAFAYETTE 6419.

PARDAVIMUI tavernas greitu 
laiku su laisniu. Priežastis—liga.

5759 So. Ashland Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žeme Pardavimui

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

RESORTS FOR SALE 
Ku r ortai Pardavimui

PARDAVIMUI
Turtui likviduoti 

Vasarnamio nuosavybė, 12 namų 
Įsteigta 35 metai

500 pėdų paežeris, hotelis, tavernas, 
šokių salė, bowling alley, dideli ka- 
tedžiai, laiveliai, pavilijonas, dalelis 
valgomasis kambarys, apstatymas 
200-am svečių. Greitam pardavimui. 
Patogus terminai už vis gražiausias 
ežeras pietiniam Wisconsine, 60 my
lių nuo Chicagos.

H. MUELLER
160 N. LaSalle St. 

State 3896
PARDAVIMUI Marųuette Parke 

mūrinis bungalovv, arba mainysiu į 
2 flatų po 4 kambarius. 6436 So. 
California Avė.

PARDAVIMUI—prie 4254 S. Ash
land, priešais stock yardų 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, konkri- 
to pamatas. 7006 S. Ashland Avė.

NORMAN GEYERS and CO. 
6341 So. Ashland Avenue 

Tel. Rep. 2030 .

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

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

REIKALINGA PASKOLA ant 
pirmo morgičiaus $3000 ant labai 
gero namo, šaukit Victory 4226. 
Mrs. Staliulionis, 6949 S. Talman. ,

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

CHARLES- URNICK (Urnikas) 
2500 W. 63rd St. 

antros lubos

4625 S. St. Louis Avė. 2 po 5 
kambarius, mūrinis namas, 2 karų 
garažas, vėliausios mados įtaisymai, 
kaina $5800.

4554 S. Rockwell St. štoras ir 
kambariai pagyvenimui, 5 kamba
riai viršuj, garažus, kaina $4800.

. CHARLES ZEKAS 
^4425 S. Fairfield Avė.

PARSIDUODA arba mainysiu 
ant didesnio namo, 2 pagyvenimų 
medinis namas po 4 kambarius. 
3656 S. Emerald Avė. Galima ma
tyt Subatoj visą dieną.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas su extra lotu, arba mainy
siu į mažesnį namą. 2009 W. 67th 
Place.

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

• • •
Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumer), bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classlfied” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau-
I jienų 7-me puslapyje “Class- 

ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa- 
tarnavimu pašaukdami arba at- 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.
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C.LO. Skerdyklų 
Unija Prašo 
Roosevelto Pagalbos

Jau ir Federacija Nori 
Pripažinimo

Van A. Bittner, C.I.O. sker
dyklų unijos generalis viršinin
kas, vakar pareiškė, kad unija 
kreipsis į prezidentą Roosevel- 
tą prašydama jo pagalbos lik
vidavimui ginčo su Armour 
bendrove.

Kova tarp unijos ir Armour 
bendrovės eina už unijos pripa
žinimą ir pasirašymą naciona- 
lio kontrakto 17-kai dirbtuvių, 
kur C.I.O. unija turi didžiumą.

Bendrovė užvakarykščio j
konferencijoj su miesto tarybos 
atstovais pareiškė, kad ji “jau 
derasi su unija atskirai kiekvie
noj dirbtuvėj“ ir “nemano na- 
cionalės sutarties pasirašyti.”

Bet unija vėliau paaiškino, 
kad bendrovė tiktai “neva de
rasi“, visokiais galimais budais 
bando unijinius skriausti ir ty
čia palaiko kompaninę uniją, 
kad C.I.O. uniją sugriauti. “U- 
nijos lokalai atskirose dirbtuvė
se, neturės jokios svarbos, kol 
nebus pasirašyta nacionalė su
tartis, ir kol kompaninė unija 
nebus panaikinta.”

Skerdyklų unija jau yra nu
balsavusi paskelbti streiką, jei
gu Armour bendrovė nesutiks 
derėtis sutarties ir pripažinimo 
reikalu. Bet, kaip sako jos vir
šininkai, neskelbs streiko tol, 
kol visos taikios priemonės ne
bus išmėgintos. Todėl unija ir 
kreipiasi j prezidentą, tikėda
ma, kad jo autoritetas ir įtaka 
griežtą Armour viršininkų nu
sistatymą prieš uniją sušvel
nins.

C.I.O. unija turi neabejotiną 
didžiumą darbininkų Armour 
dirbtuvėse Chicagoj, bet įdomu 
pastebėti, kad prasidėjus kalbai 
apie streiką, jau ir Amerikos 
Darbo Federacija pareiškė, kad 
“ji turi didžiumą”. Ir ji reika
lauja “pripažinimo”.

Hearstas Derasi 
Su Unija

Ilearsto laikraščiai “Exami- 
ner” ir “American” vakar pa
skelbė, kad jau atnaujino tai
kos derybas su C.I.O.' Laikraš
tininkų Unija, kuri aštuoni mė
nesiai atgal paskelbė streiką.

Laikraščiai sako, kad norį 
streiką likviduoti.

Pranas Valuckis 
Mirė Bekortuoda- 
mas Koplyčioj

Buvo kun. Valuckio Tėvas
18 APYLINKĖ.—Pranas Va

luckis, 60 metų lietuvis nuo 
729 West 19th Street, kortavo 
laidotuvių koplyčioj adresu 718 
West 18th Street. Koplyčia pri
klauso laid. direktoriui S. M. 
Skudui.

Pačiam kodavimo įkaityj Va
luckis staiga sukrito ir prara
do sąmonę. Tuojau buvo pa
šauktas daktaras, bet Valuckis 
jau buvo negyvas. Spėja, kad 
mirė nuo širdies ligos.

Velionis P. Valuckis buvo tė
vas kunigo Stasio Valuckio, ku
ris tarnauja šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčioj.

Kopėčios Sulužo, 
Užsimušė

BRIDGEPORT.—Vienas žmo
gus užsimušė, kitas sunkiai su
sižeidė, kai sulužo namų dar
bo kopėčios, ant kurių jie sto
vėjo ir taisė stogą. Nelaimė į- 
vyko ties 2818 S. VVallace si.

Užsimušė Anthony Lafico, 55 
metų amžiaus, nuo 479 W. 28th 
Street, Michael Schanareck, tai
somo namo savininkas, susižei
dė.

Gaisras Chicagos 
“Subway” Tunelyj

45 pėdos po State gatve, 
“subvvay” tunelyj vakar kilo 
gaisras, kuriam užgęsinti ugnia
gesiai ir tunelio kasėjai turėjo 
dirbti ir vargti per 10 valandų.

Užmuštų nebuvo, bet penki 
ugniagesiai ir kasėjai apalpo 
nuo durnų ir dujų, kurios susi
rinko požemyj.

Visi penki buvo paguldyti li
goninėse. Jie yra: Ray Lerch, 
nuo 2853 N. Mobile St.; George 
Boba, nuo 4716 Sheridan Road; 
John Charnes, nuo 738 51st st.; 
Lester Jensen, nuo 2247 W. A- 
dams Street, ir Tom Quinlan, 
nuo 1740 W. Mason Street.

• Iš devinto aukšto lango Chi
cagos vidurmiestyj iškrito ir už
simušė 57 metų moteriškė ir 
Grand Rapids, Michigan—Mrs. 
Harry N. Grut.

Svečiai Iš
Lietuvos
Jau Atvyko Verslininkų Eks

kursija.
Advokatas Pranas Raulinai- 

tis, Jurisprudencijos daktaras, 
Lietuvos Žemės Ūkio Akademi
jos teisių kurso profesorius, 
jau New Yorke, o ateinančią 
savaitę bus Chicagoje. Lietu 
viai advokatai ruošiasi jį kole
giškai priimti ir su įvairiomis 
įstaigomis supažindinti.

Lietuvių Verslininkų Eks
kursija, vadovaujama Dr. J. 
Kaskelio, redaktoriaus A. Brie
džio ir Prekybos Mokyklos di
rektoriaus J. Kiaunio, jau 
J.A.V. Šita prekybininkų ir pro
fesionalų ekskursija yra pasi
ryžus lietuvių kolonijas atlan 
kyti ir su Amerikos lietuviais 
susipažinti.

Vytauto Didžiojo Universite
to- Studentų Choras atvyksta 
pabaigoje rugpiučio mėnesio, o 
muzikos profesorius -kompozito
rius Vytautas Bacevičius rug
sėjo pradžioje.

Studentų choras Chicagoje 
aukiamas rugsėjo mėn. pabai

goje, o kompozitorus Bacevi
čius spalių ar lapkričio mėn.

V. Bacevičius tik ką grįžo 
(po savo koncertų) iš Suomi 
jos ir tuoj ‘išvažiavo į Pietinę 
Ameriką. Brazilijoje, Uragva- 
juje ir Argentinoje jis koncer
tuos rugpiučio mėnesyje.

Dariaus-Girėno 
Iškilmės

Rytoj po pietų Marųuette 
Parke įvyks Dariaus-Girėno 
tragingos mirties penkių metų 
sukaktuvių minėjimas. Iškil
mės įvyks prie jų paminklo, 
California ir Marųuette Bulva
ras.

Kap. S. Darius ir Įeit. S. Gi
rėnas žuvo liepos į 7 prie Sol
dino, Vokietijoje, beveik užbai
gę savo transatlantinį skridimą 
iš New Yorko į Lietuvą su lėk
tuvu “Lituanica I”. (Sp)

.................... -U —«■■■ I    — ■■■ I . —

Nusišovė
ŠIMONYS, Pan, apsk. — 

Birželio 18 d. rytą nusišovė 
Gradeckis, Šimonių miškų urė
dijos, Inkliuzų girininkijos žval
gas. Liko žmona ir du nedide
li vaikai. Nusižudė dėl nervų 
pakrikimo.

JI

Parodos Komiteto 
Susirinkimas Šau
kiamas Konsulatan
Tarsis Dėl Koncertų Lietuvos 

Svečiams

VAKAR
CHICAGOJ

'. Naujienų-Acme Telephoto
NEW YORK — Dr. John Davis taiso žaizdą garsaus 

Chicagos baseball lošėjo Dizzy Dean rankoj. Susižeidi- 
mas baseball rateliuose sukėlė visokiausių kalbų ir įta
rimų, bet Dean sako, kad niekas jo neužpuolė ir niekas 
nenorėjo jį nužudyti. Jisai persipiovė ranką ant stikli
nės stalo viršūnės vienam New Yorko viešbutyj.

New Yorko Parodos Komite
to Chicagoje susirinkimas šau
kiamas ateinantį trečiadieni, 
liepos mėn. 26 d., 8 vai. vak., 
Lietuvos Konsulato patalpose, 
100 E. Eellevue Place.

Šiame susirinkime teks ap
tarti Vytauto Didžiojo Univer
siteto Studentų Chorui ir kom 
pezitoriui-pianistui Vytautui 
Bacevičiui koncertų suruošimą, 
Lietuvių Dienon vykimą ir 
daug kitų gyvų reikalų. Visi 
Komiteto nariai ir paroda bei 
koncertais suinteresuoti asmens 
esate raginami į susirinkimą 
atvykti ir prie kilniųjų reikalų 
savo darbais prisidėti.

Komiteto Narys.

• Keli keleiviai buvo lengvai 
sužeisti, kai gatvekaris ir auto
mobilis susikūlė prie 47th ir 
Wentworth avenue kryžkelio, 
vakar anksti rytą.

» »
• Prie 3211 Broadway policija 
suėmė du vyrus, 32 metų Ro- 
bert Miller, nuo 4520 Hazel st., 
ir 34 metų Jack Raney, nuo 
4518 Hazel. Abu prisipažino, 
kad jie apiplėšė apie dešimts gė
rimo krautuvių Broadway ir 
Melrose gatvių apylinkėj.

Ir Vėl...

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

Miesto policija vakar vėl pra
dėjo areštuoti automobilių savi
ninkus, kurie važinėja su ncin- 
spek luotais automobiliais. Jei
gu norite išvengti nemalonu
mų, nuvežkite savo automobilį 
inspekcijai. Kiekvienas policis- 
tas pasakys kur yra artimiau
sia inspekcijos stotis.

. NAUJIENŲ-ACME Telephoto
OZARK, ARK. — Kairėj, piktadans Jack Russell, Ozark, Arkansas kalėjime. Apie 

savaitę laiko atgal Russell pabėgo iš Oklahoma valstijos kalėjimo, atvyko Chica- 
gon, pagrobė kelis žmones ir vieną jų nužudė. Dešinėj šerifas Richard Hill, kuris 
Russellį suėmė netoli Ozark.

Linksmas!—Gražus!—įspūdingas!

JUBILIEJINIS NAUJIENŲ

dovanomis

Sekm. Rugpiučio 13 d. 1939

ĮŽANGOS TIKIETAI VELTUI!

SUNSET P ARK
Archer Avenue ir 135 Street
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