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VALDŽIOS DARBŲ PROGRAMA PAKRIKS, 
JEI NEBUS PAKEISTAS W.P.A. DARBŲ 

ĮSTATYMAS - SAKO MIESTŲ MERAI
Rūpintis bedarbiais yra federalės valdžios 

užduotis

vi-
pa-

Bostono, Howard 
iš Baltimorės ir 

iš New Yorko.
pripažįsta, kad

NEW YORK, N. Y., liepos 
24. — Jungt. Valstijų Merų 
Konferencija įspėjo kongresą, 
kad federalinių pašalpos darbų 
programa visai pakriks, jeigu 
dabartinis įstatymas, reguliuo
jąs tuos darbus, nebus artimoj 
ateity pakeistas.

Raportas tapo pasiųstas 
siems kongreso nariams. Jį 
ruošė Šitie merai: Harold
Burton iš Clevelando, Richard 
U. Reading- iš Detroit, Maurice 
J. Tobin iš 
W. Jackson 
La Guardia

Raportas
WPA yra federalinė agentiia. 
Tačiau, sako jis, WPA arti lie
čia paskirų miestų reikalus.

Kongresui sumažinus fondus 
WPA reikalams, ant miestų gu
la sunkesnė našta rūpintis be
darbiais. O miestai nepajėgia 
rūpintis, nes yra jau be to ap
sunkinti taksais. Dąr 1935 me
tais, nurodo raportas, ' prez. 
Rooseveltas akcentavo, kad rū
pinimąsi bedarbiai^ yra fede-i 
ralės valdžios užduotis. Tačiau 
nuo 1935 metų iki šiam laikui

federalė valdžia niekuomet pil
nai neparupino darbo bedar
biams. Ir šiandien yra daugiau 
nei 1,000,000 žmonių, kurie tu
ri teisės reikalauti darbo WPA 
projektuose, bet negauna jo. 
Priešingai: esamas įstatymas 
yra taikomas WPA darbininkų 
skaičiui sumažinti.

Jungt. Valstijų mėrų konfe
rencija todėl reikalauja, kad 
kongresas asignuotų daugiau 
fondų WPA darbams. Merų 
konferencija siūlo ir kitą su
manymą: jeigu kongresas ne
asignuos daugiau fondų, tai te
gul jis pakeičia esamo įstaty
mo punktą, kuris nusako, kad 
dabar 
fondų 
nėšių, 
vimas
vartotų WPA darbams tiek pi
nigų, kiek reikia, o jei fondų 
pritruks, tai kongresas turi pa
skirti jų daugiau.

Pašalpos bedarbiams teikimo 
ir WPA darbų klausimas pasi
darė jau--dabar taip opus,-kad 
Illinois valstijoje reikalaujama 
specialios legislaturos sesijos 
krizei pašalinti.

paskirtų WPA darbams 
turi ištekti 12-kai mč- 
šitas paskutinis reikala- 
reiškia, kad valdžia su-

Jungt. Valstijų oro 
laivynas atžymės 30 

metų sukaktį

Gaisras apgriovė Is 
panijos kardinolo 

rumus
WASHINGTON, D. C., lie 

pos 24. — Rugpiučio 2 dieną 
sukaks 30 metų kai tapo įsteig
tas Jungt. Valstijų oro laivy
nas. 1909 metų rugpiučio 2 die
ną brigados generolas James 
Allen užgyrė rekomendaciją 
nupirkti Orville Wrighto pa
dirbtą “oro mašiną”. Bandant 
mašiną Fort Meyer aikštėje 
pasirodė, kad ji gali lėkti 43 
mylių valandoje greitumu, šian
dien siekiama lėktuvų greitu
mo iki 400 mylių per valandą.

TOLEDO, Ispanija, liepos 24. 
— Kardinolo Isidore Goma y 
Tomas rūmuose sekmadienio 
vakare kilo gaisras. Jam ge
sinti atvyko Toledo ir Madrido 
ugniagesiai. Kurį laiką gaisras 
grūmojo esančiai arti rūmų ka
tedrai. Tačiau tas pavojus ta
po pašalintas. Pavyko išgelbėti 
ir kardinolo knygyną, 
kardinolo rūmų dalyse 
gaisras padarė nemažai

Kitose 
betgi 

žalos.

Vengrija norėtų ap
simainyti piliečiais 

su Amerika

Britanija nusilenkė 
prieš japonus

lie-BUDAPEST, Vengrija, 
pos 24. — Vengrija svarstan
ti šitokį planą: pasiūlyti Jungt. 
Valstijoms, kad jos priimtų 
tam tikrą kiekį Vengrijos žy
dų, o Vengrija pasiimsianti to
kį pat kiekį vengrų arijų, ku
rie gyvena Jungt. Valstijose.

LONDONAS, Anglija, liepos 
2’4. — Britanijos valdžia pa
skelbė pirmadienį tekstą britų- 
japonų susitarimo. Tas susita
rimas bus vartojamas kaipo 
pagrindas diskusijoms, kurios 
liečia britų koncesijos Tientsi- 
ne blokadą.

Susitarimas 
Japonija turi 
drausti arba
arba priežastis, kurie 
klintis japonams Kinijoj 
kurie teikia naudos jų 
šams.

Kitaip tariant, Britanija pri
pažino japonų teisių pirmeny
bę užkariautoj Kinijoj, nusilen
kė ' japonų reikalavimui.

O R H SŽ
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Nepastovus; perkūnija su 
lietum; vėsiau vėlai popiet ar
ba vakare; vidutinio stiprumo 
pietų iki pietų vakarų vėjai, 
pasikeičią į šiaurės vėjus; sau
lė teka 5:36 v. r., leidžiasi 8:17 
vai. vak.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO — Ugniagesys Joseph Love demonstruoja 

kvėpavimo aparatą, kurį turėjo naudoti kovodamas su 
gaisru Chicagos subway tunelyj. Gaisras kilo pereitą 
savaitę.

Iš Lietuvos
KAUNAS.—Pasaulinėse šau

dymo pirmenybėse Luzerno 
mieste, Šveicarijoje, Lietuvos 
ekipa olimpiniais pistoletais iš
kovojo- antrą vietą (Vengrija, 
kuri užėmė pirmą vietą tik vie
nu tašku lietuvius persvėrė). 
Buvęs 1937 m. pasaulinis nu
galėtojas — Suomija — tega
vo tik 7 vietą. Už an|ros vie
tos laimėjimą musų ekipa gavo 
garbės dovaną 400 šveicariškų 
frankų, be to, kiekvienas eki
pas šaudytojas: J. Miliauskas, 
B. Giedrimas, A. Jelenskas, A. 
Mažeika, VI. Nakutis gavo po 
sidabro medalį. Mulkiai jau 
turi 35 medalius: 5 aukso, 18 
sidabro- ir 12 bronzos.

ŠVENTOJI. — Į šventosios 
uostą įplaukė grįžęs iš remon
to Liepojoje musų karo laivas 
“Prezidentas Smetona” ir iš 
Klaipėdos atplaukė didžioji šau- 
ių jachta “šaulys”.

KELLOGO PAKTUI SUKAKO 10 METŲ
PAKTAS BUVO PASIRAŠYTAS KARAMS PANAIKINTI

WASH1NGTON, D. C., lie
pos 24. — Lygiai prieš dešim
tį metų, šį pirmadienį, prez. 
Hooveris paskelbė pasirašymą 
Kellogo pakto karams panai
kinti. Jo pareiškimo klausėsi 
pats Kellog, buvęs prezidentas 
Coolidge, aukšti Jungt. Valsti
jų politikai ir 43 svetimų ša-

lių diplomatai.
Po pasirašymo Italija ka

riavo prieš Etiopiją, Japonija 
tebekariauja su Kinija, įvyko 
Ispanijos civilinis karas, Hitle
ris pagrobė daug svetimos te
ritorijos ir Europa ruošiasi nau
jam karui. Kellogo paktas at 
rodo visai užmirštas.

FRANCO PAŠALINO DU SVARBIUS IS 
PANDOS GENEROLUS

Airiai taikėsi iš- I 
sprogdinti Brita
nijos parlamentą I
LONDONAS, Anglija, liepos 

24. — Anglijos vidaus reika
lų sekretdriuš, -' Sir Samuel 
Hoare, pirmadienį paskelbė, jo
gei valdžia turi patikimų in • 
formacijų, kurios rodo, kad Ai
rijos teroristai planavo išsprog
dinti Britanijos parlamentą.

Kiti pranešimai sako, kad 
airius teroristus finansuoja Vo
kietijos naciai.

Antrą kartų naciai 
veja arkivyskupą 

iš namų
lie- 
mč-

SALZBURG, Vokietija, 
pos 24. — Pereitą gegužes 
nesį naciai išvijo iš rūmų 
kivyskupą Sigismundą Waitzą. 
Po to "arkivyskupas j apsigyve
no name arti Benediktinų kop
lyčios. Jis tą pastatą rendavo. 
Dabar naciai įspėjo Waitzą iš
sikraustyti iš renduojamo pa
stato, nes ir tas trobčsis esąs 
reikalingas valstybei.

Marsas prisiartino 
žemę

Atnaujino rusų-ja 
ponų kautynes 

Mongolijoj
TOKIO, Japonija, liepos

— Gaunami Japonijoj prane
šimai sako, kad tapo atnaujin
tos rusų ir japonų kautynės 
Mongolijoj. Derybos dėl gin- 
čos Sachaline tebevedamos. Ja
ponai nušovę 51 rusų lėktuvą, 
netekę keturių . savo lėktuvų. 
Kautynės prasidėjo sekmadie
nio rytą 7 valandą.

24.

Britanija daugina 
laivyno spėkas

LONDONAS, Anglija, liepos 
24. — Oficialiai paskelbta, kad 
Britanijos karo laivyne tarnaus 
145,000 vyrų šiais fiskaliais 
metais, kurie pasibaigs atei
nantį kovo mėnesį. Kai buvo 
ruošiamas biudžetas laivynui 
užlaikyti, tai planuota laivynui 
tik 133,000 vyrų. Britų laivy
no jėgos tapo padaugintos.

Išmokėjo pinigus
zmogvagiams

pripažįsta, kad 
teisę Kinijoj už- 
pašalinti įvykius 

stato 
arba 
prie-

NEW YORK, N. Y., liepos 
24. — Sekmadienio vakare ir, 
tenka manyti, per visą šią sa
vaitę daugybė žmonių žiurėjo 
ir žiūrės į dausas, į Marsą. Da
lykas toks, kad planeta Marš 
yra arti .žemės — tik 36,004,000 
atstumoje. Tai atsitinka kas 15 
metų.

115 laipsnių karščio 
Afrikoje

TUNIS, Šiaurės Afrika, lie • 
poę 24. — Jau dešimtį dienų 
čia kaitina didelis karštis. Tem
peratūra pasiekę 115 laipsnių.

Dar vienos dirbtu 
vės darbininkai pa 
~>'-šaukti Į streiką

DETROIT, Mich., liepos 24. 
— Pirmadienį pašaukti į strei
ką Fisher Body No. 1 įmonės 
mekanikai Flinte, Mich. Auto
mobilių unija ir General Mo
tors atnaujino derybas strei
kui likviduoti.

KAUNAS. — Liepos 21 d. į 
Lietuvą iš Varšuvos atvyko 
Lenkijos rašytojų Pen klubo 
ekskursija, kurioje yra įsirašę 
žymiausi šių laikų Lenkijos 
Rytojų atstovai.

ST. JEAN DE LUZ, Fran- 
euzija, liepos 2’4. — Ispanijos 
diktatorius Franco pašalino iš 
tarnybos generolą Quiepo de 
Llano, pasižymėjusių sukilėlių 
pusėje, civiliniame Ispanijos 
kare, karininką. Kitas išgarsė
jęs sukilėlių generolas civilinia
me kare, Juan Yague, maurų 
vadas, esąs areštuotas.

Pirmesni pranešimai apie 
gen. Llano sake, kad jis pabė
gęs į Lisboną, Portugalijoj. Vė-

lesnieji pranešimai teigia, kad 
de Llano atvyko į San Sebas- 
tian, Francuzijos pasieny.

Pašalinimas dviejų populia 
rių nacionalistų generolų inter
pretuojamas kaipo pradžia ko
vos tarp armijos, kurios vadai 
yra priešingi perdidelei italų 
ir vokiečių įtakai Ispanijoje, ir 
generolo Franco su jo šalinin
kais, kurie glaudžiasi prie Ber
lyno -Romos ašies.

ra-

Nepatyrė apie ką 
prezidentas tarė

si su Farley’u

Bridges byla 
tęsiama

; . H

lie-SAN FRANCISCO, Cal., 
pos 24. — Pirmadienį prasidė 
į o trečia savaitė kai nagrinė
jama deportayimo byla,, iškel
ta Harry Bridges, C.I.O. virši
ninkui. Prokuratūra sako, kad 
Bridges esąs komunistas ir to
dėl turi būti deportuotas.

Valdžios atstovai mano, kad 
kaltinimams prieš Bridges iš
dėstyti ims dar apie savaite 
laiko. Po to Bridges advokatai 
ims apie mėnesį laiko išklau
syti palankių jų klijentui liu- 
dymų.

HYDE PARK, N. Y., liepos 
Prez. : Rdoseveltas Sek- 

madeinį ir pirmadienį turėjo 
pasitarimą su generaliniu paš- 
torium Farley. Spėjama, kad, 
tarp ko kita, jiedu diskusavo 
prez. Roosevelto trečio termine 
klausimą. Tačiau reporterių 
klausinėjamas prezidentas pa
reiškė, jogei konferencija su 
Farley’u buvo tik vienas regu
liarių pasikalbėjimų. Korespon
dentai išsiskyrė nieko netyrę.

Mirė francužas laik
raštininkas kaltintas 

tarnavimu vokie-
—čiams

PARYŽIUS, Prancūzija, lie
pos 24. — Mirė kariuomenės 
Hgoninčje laikraštininkas Ju- 
lien Poirier. Nesenai jis tapo 
areštuotas ir buvo kaltinamas 
kaipo šnipas tarnavęs Vokieti
jai.

Keletą dienų išlaikytas 
tariniame kalėjime, jis 
perkeltas į ligoninę, kur 
buvo padaryta uleerio
operacija. Dėl šitos operacijos 
Poirier ir mirė naktį į pirma
dienį.

mili- 
tapo 
jam 

pilve

Skaičius bylų prieš 
šnipus padidėjo

Chamberlain nugin 
čija pastangas ge

rintis Hitleriui

JERUZALĖ, Palestina, liepos 
24. — A. L. Miller, Y.M.C.A. 
sekretorius Jeruzalėje, išmokė
jo pinigus agentui žmogvagių, 
kurie kidnapino amerikietį ku
nigą G. R. Goldnerį,. Kiek pini
gų išmokėta, nepaskelbta.

Goldner tapo paleistas. *

WASHINGTON, D. C., lie
pos 24. — J. Edgar Hoover, 
Federal Bureau of Investiga- 
tion viršininkas, paruošę rapor
tą -generaliniam prokurorui 
Murphy. Tarp ko kita, Hoove- 
rio raportas rodo, kad biuras 
turėjo 1,651 šnipų bylą perei
tais metais, kurie pasibaigė šių 
metų birželio mėnesio 30 die
ną.

LONDONAS, Anglija, liepos 
24. — Britanijos užjūrio pre
kybos sekretorius pavaduoto • 
jas, Robert S. Hudson, prisi
pažino, kad jis padaręs pasiū
lymą 
dėlės 
leris 
luoti.
Vokietijos 
tui.

La Guardia kandi
datuos teisėjo vietai

paskolinti Vokietijai di 
sumas pinigų, jeigu Hit- 
sutiks Vokietiją - nugink- 
Pasiulymas buvo duotas 

atstovui Wohlsta-

NEW YORK, N. Y., liepos 
24. — Vietos spaudoj tilpo 
pranešimas, kad mėras La 
Guardia ketina kandidatuoti, 
kaip nepriklausomas kandida
tas, State Court of Appeals vy
riausiojo 
Guardia 
tvirtino,

teisėjo vietai. La 
šito pranešimo nepa- 
bet ir nenuginčijo.

Gali sužinoti kiek su 
mokėjo į senatvės 

pensijų fondą
WASHINGTON, D. C,, lie- 

pos 24. 
mo Taryba pirmadienį paskel
bė, kad kiekvienas darbininkas 
gali kreiptis j ją, Tarybą, pra
šymu painformuoti, kiek jam 
priklauso algos senatvės,; pen
sijų sąskaitoje. Sąskaitą gaus 
iki 1 dienos sausio 1939 m.

Socialinio Užtikrini-

Tai žymus tos rųšies bylų 
skaičiaus padidėjimas, nes vie
nus melus pirm to tokių bylų 
skaičius siekė tik 250, o keliais 
metais anksčiau — dar ma
žiau.

Aiškindamas pasiūlymą, Hud- 
son pasakė, kad pasiūlymą jis 
padaręs privačiame pasikalbėji 
me, tik savo mintį išreikšda
mas.

Atstovų rūmuose pirmadienį 
premjeras Chamberlain griež
tai pareiškė, kad Britanijos val
džia neveda jokių derybų Hit
leriui papirkti.

Pataria užgirti pa 
skolų bilių

WASHINGTON, D. C., lie
pos 24. — Jungt. Valstijų se
nato bankinių reikalų komite
tas rekomendavo kongresui pri
imti bilių, kuris numato duoti 
Valdžios paskolų įvairiems pro
jektams suma $2,490,000,000.

Nacių lėktuvų koky 
be prastesnė

761 moteris lėktuvų 
vairuotoja Jungt. 

Valstijose

Liepos Ir 
Rugpiučio Mėn

lie-
Šveicarija, liepos

Šveicarijos spaudoje
BASEL,

24.
reiškiama nuomonė, kad Vokie
tijos naciai stato vis prastes
nius lėktuvus. Štai kodėl nese
nai įvyko keletas lėktuvų ne
laimių Europoje.

WASHINGTON, D. C., 
pos 24. — Jungt. Valstijose 
šįmet yra 761 moteris turinti 
lėktuvų vairuotojų (pilotų) lei
dimą. Tų moterų amžius šie • 
kia nuo 16 iki 61 metų: 1937 
metais tokių moterų buvo tik 
444.

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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EZONO
VIENINTELI AUTORI 

ZUOTI ATSTOVAI

KILIEM OREEK

12 LIETUVIŲ VIDURŽEMIO PAJŪRYJE
(Ispanijos pabėgėlių koncentracijos lagerio 

gyvenimas) -

Margumynai
GERIAUSI KREPŠIŲ 

MĖTYTOJAI

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

EMiAUSIOS
AINOS

Jau Dabar Nustatytos 
Tikrosioms

CONSOLIDATION
MILLERS CREEK

ANGLIMS
Ir tai tebėra tas pats puikusis kuras, 
kuris PER TRISDEŠIMTS METŲ 
aptarnauja Chicagos ir priemiesčių 
gyventojus - Kiekvienas tonas po to
no teikia vienodų karštį - mažai pele
nų - neturi akmenų - neturi purvų nė 
klinkerių.

Jūsų Dėmesiui
Tiktai tie autorizuoti dyteriai, kurie yra 
šiame skelbime suminėti, teguli pardavinė
ti jums garantuotas tikrąsias CONSOL- 
iDATiON MILLERS CREEK anglis. — 
Tik šie dyletiai tegali pridėti šią garantiją

JUMS PRIE PRISTATYMO TIKĖTO

PIRKIT DA8AR-ŠIANDIE
Tikrai Bargeno 

Kainomis
Reikalaukite
Garantuotų Tikrųjų

C0NS0Li9AT!0»
ILLERSCtEEK

BLOCK EGG NUT

GONSDUDATION
Chicagvj ir apylinkėje 

WEST SIDE: 
teASTMAN C0AL CO, 

19310 Mk Kth Street Tel. Canai 1386 
GARDEN CITY coal oo., 

2013 SO. Morgan Street Tel. Canai 4136
E. L. AEbSTftOM COAL OO., 

2350 S. Western Ave„ Tel. Canai 
lawndale coal co., 

2614 S. Whipple St. Tel. Lawndale 
MtCOY COAL CO., 

934 W. 18th Street Tel. Seeley 
METHE-WOLF CO.,

2249 S. felue Island Avė. Tel. Monroe 4443 
MONARCH COAL & StJPPLY CO., 

2Ž29 S. Cravvtord Tel. Lawndale 7072
MUNICIPAL COAL CO., 

4201 Iv. Ogdėn AVe. Te). Latyndale 9800
A. J. triEbull. & Co., 

2320 S. Pulaski Rd. Te). Lawndale 0403

0072

3068

4464

CICERO:
A. BORYŠUD & SONS, 

Tel. Ciėferb 1702
. Ct)., 

Te). Cicero 29
CO., 

Tėl. Cicero 902

FUEL 
S t.

50 CoUrt & 33 St.
CICERO

Austin BlVd. 31
CLYDE COAL

5901 Wk 23 Streėt
FIRST NATIONAL COAL CO., 

3050 S. Ahstih R)vd. Tėl. Cicėto 2666
NOVAK BROS. COAL CO., 

Cicero & Ogden Avė. Tel. Lawndale 
ir Cicero 120

O’KEEFE BROS. CO., 
S. Cicero Avė. Tel. Cicero 

Lafrndale 0637

6706

1545

4923

3596

3605

1828

2802

3717

600

5700

SOUTH SIDE
ATLAS FUEL CO., 

S. Paulina St. Tel. Prospect
JOHN BICANE & SONS, 

Atčher Avė. Tel. Lafayette
CrtlCAGO LAWN COAL CO.,

Tel. Prospect 8944
FUEL CO.,

Tel. Yards 9611
COAL CO., " ’

Tel.. VUginia 2828
COAL CO.,

W, $9 St.
D AMEN

W. 43rd St.
DUDECK

W. 38th SL
GLASER

S. Albany Avė, Tel. Lafayette 
Princeton coal co., 

Princeton Avė. Tel. Bęulevard
VILIJA CO.,

S. Spautding Avė. Tel. Laf.

7960

0600 1

2267

0443

25843700
WESTERN COAL & ŠUPFLy CO., 

4916 S. Wė^ltern Avė. Tė). Frės. 3400
WiHTte EAGLfe coal co., 

4919 S. Robey St. Tel. Pfėsfiėct 0613

NORTH SIDE
FUESiNG-HOHMAN COAL CO., 

2151 N. VVolcott. Tel. ftrunVvvick 1400
CHAS. It DREISKE, 

814 n. SatvyeY AVe. Tel. Neveda 0500
EUREKA COAL & DOČK Ct>., 

Cottlahd St. Tel. BrUhsSvick 3628
Ė. L. HEDSTROM COAL CO.
W. North Avė. Tėl. VVabAsh

C. W, KOEHLER & SON,
N. VfWd St. Tėl. ’Humboidt

OBERHEIDE COAL CO.
Btadley St. Tel. Drunswick

POLONIA COAL co,, 
W. North Avė. Tel. BfUnsvvick

ROYAL FUEL COv,
340 N. Raeine AV6. Tel. Mėnbčc 9633

Gto. c. wolff coaL co., 
4905 N. Elston Avė. Tel. Avėtum 6400
... .............  IIIIIMHIM IIIIIH6 liirt.l. 16 m* f>

1509

1066

2100

1835

1369

9729

1080

3300

2600

-A.*“.
H0W TO CUANSE ANO SOOTHE

STRAINED* EYES
•Don’tsufferfromburn- 
ing, amarting eye«. • & 
Murinę brings you 
quick,amazinį relief. * I
M'urfrte’š six Th-
gredients compleįely J
wash away eyo irrita- Jį
t i'on-make y our ey esfee 1 s™**“®“*“*8"" 
clean,fresh,alive I Ūse Murinę twicedailyi 
•Eyettrahi due todust.drMng, gfare.'doaelvorfo, 
movleo, reading, late hėors. Murinę willnot cor- 
recteyedeficiencies. For treatmentof organiceyt 
diaorders, sce a competent profesaionalVt ooce.

Garsinkitčs “N-nose

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi ‘'NAUJIENOSE’

to ii <up rfftel 
flour To r mosi recipef.

F j I

E FFieiKNT

Samepricetoday 
as 48 years ago 
25 ounces for25t 

į KUnufacturgd by bilting powdar 
į W MMcfc rfofhin'g Krt

baking pow<f«r—undir «up«rvi»ton 
of «xl>crt of hOtional
. . . > .f*P.

Mfl.l’lOhiS OF POUNDS HAVE BEEN 
Gąy,ERyMW:

MEW TOOTH PAŠTE 
CLEANS DANGER* 

AREAS EVEN WATER 
MAY NOT ENTER

Imagine adelightfully differęnt tooth pašto 
tfrat fdams Into a “būbblė bath” flhe’enčUgh 
te clean pits and eračks tfaiy oVen 'irator , 
taay n<rt enter theiūl

That’s exactly what happens the instarife 
saliva and brush touch the NEW formula, 
Usterine Tooth Pašto, snpercharged with 
amazing Luster-Foam detergent. You 
ivouldn’t believe how it edeans, fcrightons. 
poUšttes . , . Tekvee the ėntfre mbuth so 
znuch freshet and cleaner.

Ask for theblg 25įS tubeor, bettor štili, tho

Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo,
THI NEW FORM4H.A

USTERINE TOOTH PAŠTE

Garsinkites kitose

(BUS ttaUgiAU) |
Mes — svetimšaliai dalyvavę 

Išpahijtis fcaT’e, tarptautinėse ir 
ispanų brigadose kovoję sava- 
DotiAi “internaeioiiafcif’, nors 
ir buvome demobilizuoti jau 3 
mėli, prfesš Kataionijos neteki
mą, bet dej tam tikhj nuo mu
sų Visai Uepi'iktaUsanči’ų prie- 
ŽAsčių Ispaniją apleidome tikini 
kMtU su evakuojamomis Puaii'- 
euzijon respublikonų armijos 
dalimis. Įsteigus •čia pajūryje 
konmrtradj^ la.gerius^ mes 
patekome dviem didelėm gru
pėm į St. Cyprien ir Argeles 
sur Mer lagerius. Kiekviename 
yru po keletą Pūkštančių x'in- 
ternaeionaių”. Kariškoji Tautų 
sąjungos komisija 'Čia pat pra
vedė musą evakuacijos iš Ispa
nijos patikrinimą ir išdavė 
kiekvienam iŠ musų Įyažymėji
mų apie tai.

Argeics sur Mer lageryje mes> 
turime savo atskirą "kampą'H 
su savo Štabu ir savais grupių 
viršininkais. Nors mes laikome 
save civiliais, o ne kariškais 
žmonėmis, bet prancūzų* val
džios organams traktuojant mus 
kaipo kariškius, mes taip pat 
turime laikytis kariškos tvar
kos ir drausmės. Lageryje esa
me susiskirstę pagal tautines 
grupes. Skaitlingiausios yra ila-i 
lų, vokiečių, lenkų, ėekoslova^ 
kų, jugoslavų grupės. Mažesnės 
tautinės grupės susijungę po ke
letą krūvon. Taip musų grupę 
sudaro lietuviai, latviai, estai 
Goupe BalliųUe, baltų grupes 
vardu, ši grupė yra okupavusi 
nedidelę smėlio kalvelę, kurioj 
ir “įsitvirtino” kiekviena Sava
me tautiškame barake, savo bū
doj. Gausiausia Imlių tauta ėioii' 
yra latviak Mus, lietuvių šiame 
lageryje yra palikę lik 12; ki
ti, kaip pavyzdžiui Kanados lie
tuviai išvyko atgal į Kanadą, o 
kai kurie ankščiau dirbę Pran
cūzijoj gavo darbą ir lagerį ap
leido.

Kiekviena tautine grupė turi 
savo atskirą virtuvę, nors mai
sto produktus iš intendantūros 
imame kartik Kasdien yra ski
riama pora dekoruojančių atlie
kančių Visus būtinus darbus. 
Tik musų lietuvių virtuvės nuo
latiniu šefu yra vienas kaunie
tis, “tėvu’5 vadinamas, nes jis 
yra vyriausias amžiumi. Jo ne
dėkingu amatu yra sukombi
nuoti iš tų gan skupiai ir ne
gausiai išduodamų produktų 
pietus ir vakarienes, bei užvi
rinti kavą. Na, jis bent nepasi
gaili “riebių” žodelių, kai nėr 
kuo Sriuba užspirginti, ar ka
va užsaldinti.^,

w a »
■ Kartais pavasariškas vejas į- 

siubuoja jurą ir ji pradeda 
šniokšti ir putoti, poros metrų 
aukščio bangos daužydamos1 
liejas ant smėlio kranto..

—Ana, ana žiūrėk jau veng
rus semia, — sako *‘tčvas” ryt
metį iškišęs galvą iš budos ir 
pro kampUs pasidairęs.

Vengrai, Europos žemyno vi
durinės dalies žmones, matyt 
neapskaičiavo tokių juros van
denų invažijos pavojų ir apsi
gyveno gah arti Upelio, kurio į- 
taka į .jurą yra čia pat lagerio 
pašonėj. Saulėtomis dienomis, 
tame Upelyje mes plauname ir’ 
skandiname savo griekus. Juros Į 
bangoms pradėjus daužyti tam 
upeliui kakton susitrikdo jo lai-! 
Svas tekėjimus, o iŠ tolumoj 
baltuojančių kalnų tirpstančio 
sniego Vandens srovelės šį Upe
liuką verčia išsiplėsti ir išsilie-' 

i iš žemų jo krantų. Vanduo, 
pradeda semti kai kurias musų 
lagerio “dabokis”. Vengrai gelb
sti sUVO nWrtąi kareiviškus ant
klodes, ryšulius, čemodahUS; 
kai kurie nutvėrę Už pamatų' 
savo “namus’5, neša juos aukš- 
tesnėfc Vieton.

Įgainiui pasidaro kiek nuobodus.
'Gyvenama daugiausia viltimi ir 
lūkesčiu vienu, ar kitu budu iš 
čia išeiti. Anglijos, Olandijos, 
USA, Kanados ir kitų demokra
tiškų kraštų konsulai jau pir
momis dienomis atvyko lageriu 
ir savuosius Ispanijos kovoto
jus išsivežė namon. Kiti dar už- • 
sllikę, kaip' pavyzdžiui, Kubos 
piliečiai tikisi greitai išvažiuo
sią. Tačiau ne visais yra taip 
rūpinamasi; italams, vokie
čiams, o taip pat ir kai kurių 
kitų kraštų piliečiams nėra vil-Jrt ___ __
ties, tuo tarpti, grįžti pas 115,800,000 GYVENTOJŲ
vUosius. čekai, kurių gan dide- PASAULY
lis skaičius, ištisi batalijonai,
kovojo UŽ ispanų tautos laisvę, / Tautų Sąjungos statistikos 
jau Sėdėdami šiame lageryje tu- metraštyje paskelbtais duoine- 
rėjo stebėti iš tolo, bejėgiai, nimis apie gyventojų skaičių 
kaip įvyko jų tėviškės prijungi- žemėje. Prieš Didįjį karą (1913 
mas. Kai prie Madrido, Terue- m-) visame žemės rutulyje bu- 
lio ar Ebro, maurų legijonierių vo 1625 miI- gyventojų. Per ka
lt jUOdmarškinių gaujos ruoš-pi gyventojų skaičiaus augimas 
davus atakuoti, tai taip pat bu-puvo gerokai sulėtėjęs. Tačiau 
davė mėtomi iš lėktuvų lapeliai]l^2^ ln- gyventojų skaičius jau 
ir siūloma per garsiakalbius ne-p^kč 1919 mil., o dabar tas 
sipriešinti, pasiduoti “nelieti be-pačius padidėjo iki 2,115,800,- 
prasmiai kraują”, nes esą vispOO. lokiu budu, per 25 melus 
vien busite sunaikinti. Ir Bar- gyventojų prieauglis musų že- 
selona, Madridas, Valensija bu-lm^Je sudaro 490,800,000.
davo bombarduojama dieną iri 
naktį. Ir kai šimtai Junkersų, 
Caproni, Ueinkelių, Messer-j 
schmidtų mesdavo į musų ap-1 
kasus šimtais tonų “metrallą”,] 
kai ištisą dieną dundėdavo ir 
griaUsdavo Šimtai patrankų ly-l 
gindami sd žeme musų parape
tus, lUomeL tuomet fašistai jau 
manydavo, kad "raudonųjų” nė 
gyvos dvasios nėra palikę, dū
mų ir dulkių debesiu uždengto
se pozicijose. Maurai, tercijo 
legijonieriai, ir falangistai išsi
rikiavę monarchistinėmis ir 
baltomis vėliavomis nešini, ei
davo paskui tuzinus priešakyje 
jų uržgiUcių tankų, ekia^ “o- 
kupuoli’5 pozicijų. Tuomet su
ardytuose ąvlacijų bombų ir ar
tilerijos sviedinių sugriautuose 
apkasuose sujudėdavo, pakilda
vo nuo žemės apdulkėję, pra
kaituoti veidai, pro pusiau atvi
ras lupas, pro sukastus dantis 
išsiverždavo žodžiai:

—-Ya, vienen bijos de p.. (— 
jau ateina k-.-.ės vaikai) — pre- 
parurae, (pasiruošti).

Rankos dar kiečiau suspaus
davo šautuvus, paruošiami kul
kosvydžiai ir rankinės, antitan
kinės granatos.

“Preficro morir de pie, 
vivir de rOdillas”,—geriau 
ti stačiam, negu gyventi 
pa n t ant kelių...

(Bus daugiau)

Krepšių karaliumi liko estas 
Veskila, įmetęs 115 krepšių. An
truoju eina latvis Šmitas su 108 
krepšiais, trečiuoju lietuvis Lu
binas, įmetęs 96, ketvirtuoju 
latvis Melderis, įmetęs 88, penk
tuoju lietuvis Ruzgys, įmetęs 
77, šeštuoju lietuvis Budriunas, 
įmetęs 74, ir septintuoju pran
cūzas Lesmayoux, įmetęs 74 
krepšius. Kaip matome, iš sep
tynių geriausių mėty tojų 3 yra 
lietuviai.

Skelbimai Naujienose 
ctuoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yna naudingos.

Gyvenimas kūne lageryje Ši

que 
m ir
klu-

Iš Lietuvos
Paruoštas gyventojų 
judėjimui registruoti 

įstatymas
KAUNAS. — VRM adm. dep. 

paruošė gyventojų judėjimui 
registruoti įstatymo projektą.

Gyventojų judėjimo regis
travimą vykdant, bus vedamos 
namų bei svečių knygos, gy
ventojų registravimo lapeliai 
ir sąrašai.

Kaimuose registravimosi 
tvarka bus paprastesnė, negu 
miestuose. Kaimuose tebus ve
dami tik gyventojų sąrašai. O 
Vietoves, kur bus ypatingesnė 
registravimo tvarka, pagal rei
kalą, nustatys ir skelbs taisyk
lėmis vidaus reikalų 
ris.

Įstatymo projekte 
numatytos baudos už 
gimus šiam įstatymui
jį išleistoms taisyklėms.

Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS

RugpiuČio 13 d., 1939 
Sunset Park

Archer Avė. it 135th Štrėet

ministe-

taip pat 
nusižen- 
ir pagal

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

TeL Lafayette 3656

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

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

Namų Tel.: Prospect 1934

AKIŲ SPECIALISTAI 
DR. G. SERNER 

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 Wt?st 35th Street 
kampas Halsted St.

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

DR. V. A. ŠIMKUS
ATOSTOGAUJA

Sugryš Rugpiučio-AugUst 1, 1939

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

TeL Yards 2249
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro, 

oeredoj pagal sutartį.

8

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

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

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

_________praugijos 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. 
Refc. 4919 SO. MICHI^AN BLVD. 

Tel. Kenvrood 5197.

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. Califomia Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence TeL BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE ■ 
Ofiso valandos:

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

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

Dr. F. Pulsuoki Le Vau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6 9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Con Dataien. Hemlock 669S

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 7339.
Namų telefonas Brunswick 9597

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—8 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

KitiLietuvWDaktara)

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 729»

TeL Office Wentworth 4331 
Rež. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų 4r vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

išskyrus geredomis ir aubatomis

KITATAUČIAI
DR; HERZMAN

Iš/RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas Chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai;

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2889.

Telefonas YARDS 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVE.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. G ŪGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn Si 
Kamb, 1431-1434-TeL Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted SL 

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

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
ARTĖJANT LIETUVĘ DIENAI

NAUJIENOS, .Chicagg, UI.

YORKAS

New Yorko Pasaulinėj 'Paro
doj rengiamoji Lietuvių Die
na jau visai arti. Visų koloni
jų chorai intensyviai ruošiasi 
joje dalyvauti. Komp. J. Žile
vičiaus tvirtinimu, chorai vra 
nusiteikę lahai entuziastingai 
ir gausingai ruošiasi rugsėjo 
10 d. dainų programoj pasiro- 
dvti. Su chorais alvvksta ne
maža ir šiaip jaunimo bei su
augusių.

Lietu vos U ui versi te to 
choras

Del susidariusiu sunkiu eko
nominių sąlygų po Klaipėdos

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

netekimo, Lietuvos vyriausybė 
buvo atsisakiusi anksčiau ža
dėtą garbingą Vytauto Didžio
jo Universiteto chorą pas mus 
atsiųsti. Tačiau dabar gauta 
žinia, kad tas choras, nors ma
žesniame sąstate (iš 194 va
žiuoja tik 45) atvyksta. Chorui 
vadovauja jaunas ir pasižymė
jęs muzikas Konradas Kavec- 
kas, kuris su šiuo choru sėk
mingai koncertavo Pabaltijy, 
Prancūzijoj, Čekoslovakijoj ir 
kitur. Užtai mes galime džiaug
tis galėsią tą chorą išgirsti, si 
jo maloniais dainininkais susi 
pažinti, ('.boras čia bus rugp. 22 
d. Be dalyvavimo Lietuviu Die
noj rugsėjo 10 d., jis nori ap
lankyti ir didesniąsias lietuvių 
kolonijas, jose pakoncertuoti. 
Todėl kolonijų^ komitetai ar 
organizacijos prašomos kreip
tis j Gen. Konsulatą ir iš ank
sto chorą užsikviesti.

Registruokitės benai— 
orkestrai

Lietuvių Diena turės įvairią 
ir gana įdomią programą. Joj 
bus ir organizacijų eisena. 
Ypač malonaus įspūdžio gali
ma tikėtis iš per 1000 unifor-

NAUJIENŲ-ACME Tolephoto

Mirk Gardžius Valgius

CHICAGO — Miesto teisėjas J. B. Hermes parodo kaip 
atrodė jo kišeniai po to kai piktadariai jį pagrobė prie 
47th ir Ashland, ir viską atėmė nuo jo.

____ H. BEGEMAN___
BRIGHTON PARKO pirmaująs 
CREDIT JEWELER nori laikro
dėlių, laikrodžių taisyti. Dykai 
ipskaičiavimas—darbas užtikrin
us.

"—4184 Archer Avė.—'

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

JAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS

IRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez Republic 5688

viūuf UHguunab 

infM. d I ONG DISTANCF 
MOVING

► 'vi krauAoin furų.cius. pianus i 
vis< klos rąnl'nridus bei Storu? 
Vežam j farmas >r kitus mies 
»>s žema karna. Musų Darbas ga 
>nh '>ta« Tfjipp* nr'v*atom an 
•■ e miesto dalis.
MM So. Halsted St.

Saukit Tel. YARDS 3408
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PASKOLOS PIGIAI

ant 1-mų MORTGEČIŲ
Nuo 5 iki 20 metų mažais mėnesiniais atinokė- 
jimais, arba 5 metams be mėnesių atmokėjimų.

☆

ŠIMANO DAUKANTO/7
IFederalSavings
0 AN(D LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO

2202 W. Cermak 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

□

□

□

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

YARDS 1419

4704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024

Yards 1139
Yards 1138

Chicagos.
Cicero
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.’

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 127»

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Y arda 0782

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. 
1410 South 49th Court

muotų lietuvių legionierių ir 
jų rėmėjų — moterų. Lietu
viška organizuotumą prieš ki
tataučius puikiai pademon
struos gausingos organizacijos 
su savo vėliavomis ir unifor
muotais benais — vaikštynių 
orkestrais. Todėl visos koloni
jos prašoma skubiai suregis
truoti dalyvių skaičių ir dėti 
visas pastangas atgabenti savo 
Benus. Komp. J. Žilevičius, lan
kydamas corus, atskirose kolo
nijose organizuoja ir bonus. 
Prašome su juo susižinoti. Be
nai ir organizacijos, kurie jau 
esate nutarę į Lietuvių Dieną 
vykti, skubiai praneškite komi
tetui, kaip ir koks skaičius at
vyksta.

Tautiški šokiai 
f .

Lietuvos Ūhiversiteto lekto
rė p-lė 'M. Baronaitė, daug lai
ko paaukojusi bemokydama 
lietuviškų šokių New Yorko 
apylinkės jaunimą, lanko ki
tas vietas ir sėkmingai verbuo
ja savanorių jaunuolių' grupes, 
kurios mokosi tautiškų šokių, 
kai]): sukčių, kepurinę, miki
tą, jankelį, blezdingėlę, kalve
lį ir kubilą. Šiuos šokius paro
dys Amerikos lietuvių jauni
mas, pasipuošęs žydriaspal- 
viais tautiškais kostiumais. Šo
kiams akomponuos lietuviška 
kaimo kapeli j a, kurioje maty
sime ir lietuviškas kankles, 
verkiančias kanklininko p. Ol
šausko rankose.

Prašome kooperacijos

Iš paminėtų faktų matome, 
kad Lietuvių Dienai intensy
viai ruošiamasi. Centralinis ko
mitetas, prie esamų aplinky
bių, savo uždavinį atlieka są
žiningai. Tačiau šis komitetas 
negalės atlikti savo pareigos, 
jei jam neateis pagalbon/vei
kėjai ir organizacijos, kurios 
tiesioginiai ar netiesioginiai 
prisidėjo prie šio komiteto or
ganizavimo', atsiųsdamos savo 
atstovus. Užtai iš jūsų, malo
nus veikėjai ir organizacijos, 
laukiame kooperavimo ir pa
ramos. Už paramą yra teikia
mi istorinės vertės pažymėji
mai — diplomai.

Nauji rėmėjai
Be anksčiau paskelbtų Lie

tuvių Dienos rėmėjų: min. P. 
Žedeikio, SLA centro,Brook- 
lyno Moterų Vienybes, savait
raščio “Amerikos”, adv. Z. Šal- 
nienės (So. Boston, Mass.), L. 
Normantaitės (Chicago, III.), 
skelbiame naujus rėmėjus: P. 
Rusų šeima (Port Washing- 
ton, N. Y.) — $10.00, Liet. Le
giono postas, New Haven, 
Conn.) ir mot. rėmėjų sky
rius — $10.00, Nevvarko Liet. 
Moterų Klubas — $26.50, Ėat. 
Fed. 51 skyrius (Great Neck, 
N. Y.) — $10.00, Liet. šv. Jo
no Pašalp. Dr-ja (New York

City) — $10.00 ir jos pavieni 
(6) nariai — $5.50, Alf. Stan
kevičius (N. Y. City) — $10.00, 
A. Tvaranavičius (Phila., Pa.) 
—$10.00.

Birželio 25 d. įvykusio pik
niko, kurį surengė Ncw Jersey 
lietuviai, vadovaujant tos apy
linkės veikėjui p. A. Trečiokui, 
likęs pelnas $4.60 irgi jau į- 
teiktas komitetui. Portjcfferso- 
niečiai (L. L), p. Spurgos ini
ciatyva, kelia foiidą šiam rei
kalui paremti. 

* • . t ' ’.
Komitetas visiems dėkoja už 

paramą.

Lietuvių Dienos programa

Komitetas yra, rpasiryžęs iš
leisti tinkamą Lietuvių Dienos 
programą su platesne infor
macija ąpie, Lįgįųvą,.. ii;f .lietu
vius. Šioje kųygps pavidalo 
programoj bus ir garsinimai— 
sąrašas asmenų bei biznių, ku
rie prisidės prie Lietuvių Die
nos įvykdymo ir šios progra
mos išleidimo. Be biznierių, 
draugijų ir veikėjų, mes ypa
tingai kviečiam,ę,lietuvius pro- 
fesijonalus pinigiškai prisidė
ti prie šio kultūrinio darbo. 
Bent šiuo atveju tvirčiau pa
juskite savo pareigą, kurią taip 
ištikimai ir nuoširdžiai jaučia 
musų paprastoji išeivijos liau
dis.

Programos reikalu ir para
ma kreipkitės į komis, pirm. 
Dr. M. Viniką, 307 W. 30th St., 
New York City.

Visais kitais1 reikalais kreip
kitės į L. D. Komitetą, 16 W. 
75lh St., New York City.

Kazys P. Vilniškis

Iš Lietuvos
Sudegė pieno nugriebi

mo punktas
PANEVĖŽYS — Panevėžio 

valsč., Spirakių bžnk., užside
gė iš vidaus Morkevičiaus Juo
zo nuosavas pieno nugriebimo 
punktas. Morkevičius punkte 
užkūręs pečių išėjo į savo grį- 
čią, kur jam bebūnant žmona 
pradėjo kieme rėkti, ikad dega 
nugriebimo punkto iš vidaus 
puses siena prie durų.

Spėjama, kad punktas pa
degtas, nes nukentėjęs Morke
vičius rado gaisro vietoj Bik- 
fordo šĮniurą. Trobesys buvo 
apdraustas ir nuostolių gais
ras padarė 1325 Lt.

Naujiena Jubiliejinis
PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939 
Sunset Park

Archer Avė. ir 135th Street

. .. Automatiniu

ELEKTR ž NIU
PEČIUM

• Elektrinis virimas yra vėsesnis virimas. Vėses
nis dėlto, kad paviršinės dalys sukaupia karštį po 
variniais ir visiška izoliacija sulaiko karštį pc- 
čiuje^neišleidžia į virtuvę.

Elektrinis virimas yra ir lengvesnis. Nereikia 
daboti, laukti ir rupinties... valgiai verda auto
matiniai, jums pasitraukus nuo pečiaus, o sugrįžus, 
randi‘tinkamus valgyti. “ / ',. * * *

Pamatykite modemųjų elektrikinių pečių pa
rodą pas elektrikinių reikmenų dylerius, gel- 
žies, baldų ir departmentinėse krautuvėse 
bei kairiiyninėse ir vidmiesčio Common- 
wealth Edison bendrovės krautuvėse.

COMMONWEALTH EDISON GOMPANY

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

Sophie
Barčus

RYTINE RADI O 
VALANDA

iš Stoties

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

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

pranešimus

^'LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

• '

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Garsinkites ;‘N-nose”

PAVASARINIŲ
MA DŲ 

KNYGA

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

; NAUJIENOS
: 1739 S. Halsted St, 

; Chicago, III.
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Adresas----------------------------- -—_

i; Miestas------------------------------- ---

Valstija---------------------------- -
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Orderiu kartu su užsakymu.Anglai ir japonai
Telegramos iš Tolimųjų Rytų praneša apie “naują 

Miuncheną”. Anglija, esą-, kapituliavusi prieš japonus, 
pripažindama jiems “karo teises” Kinijoje.

Dar tik kelios dienos, kai premjeras Chamberlain 
Anglijos parlamente pareiškė, kad Jo Didybės valdžia 
“savo politikos Azijoje nekeis”. Bet jeigu Anglijos am
basadorius Craigie derybose su japonų užsienių reikalų 
ministeriu Arita, iš tiesų, sutiko su Tpkio nusistatymu, 
kad japonų armija Kinijoje turi “teisę” daryti viską, kas 
reikalin^. “tvarkos palaikymui” .okupuotose teritorijose, 
tai čia butų labai didelis politikos pakeitimas.

Tuomet pasidarytų kebli Amerikos padėtis Kinijoje. 
Iki šiol Amerika griežtai reikalavo, kad japonų užimtuo
se Kinijos miestuose butų respektuojami “amerikiečių 
interesai”, kaip tai yra nustatyta Jungtinių Valstijų su
tartyje su Japonija, kuri dar kolkas nėra atšaukta. Kaip 
Amerika dabar viena galės tuos savo piliečių “interesus” 
apginti, jeigu anglai japonams nesipriešins?

Bet, gal būt, anglai nori pagąsdinti daugiausia So
vietų Sąjungos valdžią, nusileisdami japonams. Už tai, 
kad Maskva atsisako dėtis į “taikos frontą” prieš Hitle
rį Europoje, tai Londonas leis japonams įsitvirtinti Ki
nijoje, kad iš tenai jie paskui galėtų kibti į kulnis ru
sams. Japonai rusams jau ir kimba į kulnis, puldami iš 
Mančukuo sovietų protektoratą, Orutinę Mongoliją.

Gaila, kad į šitą imperialistų žaidimą gali būt įvel
tos ir Jungtinės Valstijos.Pergalėtojų nesutikimai

i i »

Apžvalga) Lietuvai peršami žemėlapiaiM

“VERSLAS” BANDO DIS
KREDITUOTI KOOPE

RACIJĄKaune leidžiamas kai kurių privatinių biznierių (verslinin- lu) laikraštis “Verslas” rašo:“Kooperatininkai kelia di- džiausį triukšmą dėl linų prekybos ir ją tiesiog identifi- kuoja su visa kooperatine veikla. Tiėsa, iries nepatenkinti iki šioliniu kai kurių linų prekybininkų elgesiu. Reikia juos pataisyti ir iš jų racionaliu keliu perimti tą išplėstą, išugdytą ūkio funkciją. Gi tą perėmimą ir netobulumų pašalinimą lengviau gali ir privatus lietuvis verslininkas be likti.”Bet kodėl kas gali tainegu kooperacija?Tačiau “Verslas” bando dar šitstip kooperacijos “pakedenti”. Esą:

didelės rizikos at-privatus verslinin- atlikti “lengviau”,
“Gera būtų, kad koks reporteris atvirai ir tiksliai paskelbtų, kiek kai kurie musų vieni ir tie patys ‘kooperatininkai’ turi užėmę, aukštu atlyginimu, įvairiausių sričių vadovaujamas vietas. Tada matysime, kad vieni ir tie patys žmonės ir žemės ūkio produktų eksporte, ir susisiekime, ir kredito institucijose, ir draudime, ir muilo gamyboje, ir restoranų versle vadovaujamas gerai apmokamas vietas užima.”

Generalinių kariuomenės štabų ruošiami žemėlapiai. — 
Naciai turi baisiai didelius., apetitus. — Klaipėdoje 
pasirodė atvirukai su žemėlapiu
vai labai duosnųs. — Lenkija Lietuvai irgi daug ža
da. —;
dalinti. — Vokiečiais negali m apasi tikėt i. — Čekijos 
likimas. — Nilo plėšiko tenka ginklu gintis.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

- Vokiečiai Lietu-

Kai kurie “broliai latviai” norėtų Lietuvą, pa-

Tai, rodos, visai nepamatuotas įtarimas. Lietūkio atskaita už pereitus metus rodo, kad tarybai, valdybai ir revizijos komisijai per metus išleista apie 40 tūkstančių litų. O privatinėse įmonėse tiek gauna vienas direktorius. {.
- Jeigu Ispanijos respublikos vyriausybė butų laimė
jusi karą, tai nėra abejonės, kad jos šalininkų eilėse bu
tų, neilgai trukus, kilę nesutikimai. Demokratinės sro
vės butų tikrai susikirtusios su komunistais, kurie sten-* 
gėsi respublikoje viską pasigrobti savo kontrolėn ir 
įsteigti savo diktatūrą. Darbininkų organizacijos butų 
stojusios į kovą prieš darbdavius, liberalai ir laisvama
niai prieš klerikalus, ir dar butų buvę visokių ginčų tarp 
centro vyriausybės ir autonominių provincijų.

Bet kai laimėjo karą gen. Frankas, tai dabar nesu
tikimai eina tarpe įvairių frakcijų, rėmusių sukilimą. 
Cenzūra aiškių žinių iš Ispanijos nepraleidžia. Tačiau jos 
pasienius pasiekia gandai apie aštrėjančią frakcijų ko
vą krašto viduje. Ta kova, matyt, yra rimto pobūdžio, 
jeigu, kaip šiomis dienomis buvo pranešta, gen. Fran
kas turėjo pašalinti *du labiausia pagarsėjusius sukilėlių 
didvyrius, gen. Queipo de Llano ir gen, Juah Yague.

Tuodu generolai, sako, esą nusistatę prieš svetimų 
šalių fašistų dominavimą Ispanijoje. Dar karo metu apie 
gen. Llano buvo pranešta, kad jisai viešai išreiškęs 
džiaugsmą, kai vyriausybininkai skaudžiai sumušė ita
lus. Tad šito karininko ir gen. Yague pašalinimas iš ar
mijos vadovybės gali turėti tiktai tą prasmę, kad Ispa
nijoje stiprėja Italijos juodmarškinių ir, gal, būt, Vokie
tijos nacių įtaka*

Bet Ispanijos žmonės kažin ar norės tarnauti Itali
jos ir Vokietijos fašistams. Ispanija yra nuteriota ir be 
galo suvargusi. Jos liaudis ir prieš karą buvo paskandin
ta skurde; o dabar tenai dar blogiau. Ispanijai dabar rei
kia pinigų, kad ji galėtų atstatyti savo miestus, pakelti 
pramonę ir žemės ūkį, sutvarkyti kelius. O Italija ir Vo
kietija pinigų neturi. Joms pačioms trūksta duonos ir 
žaliavų. Tai kokia gali būti nauda Ispanijai iš to, kad ji 
leis savo krašte šeimininkauti juodiesiems arba rudie
siems fašistams?

Franeuzijoje gaunama žinių ir apie neramumus As- 
turijos provincijoje, kurioje daugiausia pasižymėjo ka
ro metu kalnakasiai, kaip griežti fašizmo priešai. Paga
lios, vargiai bus ramus Andalūzijos valstiečiai, kol vaL 
džia neišdalins Jiems dvarų žemių, nes daugelis jų yra 
bežemiai arba turi tokius mažus sklypelius žemės, kac 
negali iš jų išmisti.

Gen. Frankui teks patirti, kad valdyti kraštą yra 
sunkesnis uždavinys, negu įgyti valdžią ginklo keliu. 0 
valdžios įgijimas jam irgi davėsi nelengvai* .

PAMELAVO

(Tęsinys)Juk visi tie gandai plinta iŠ generalinių Štabų, tai yra iš tų įstaigų, kurios įpratę pasaulį katdu tvarkyti.Štai labai ryškus šių dienų pavyzdys. Vokietija be karo mūšio užėmė Čekiją ir, rodos, paprastas žmoniškumas sako, kad tokios tautos teisės turėtų būti gerbiamos, kad jai turėtų būti leista savo žemėje, nors ir kitos valstybės globojama laisvai šeimininkauti, jei ne tarptautinėje politikoje, taij bent kultūrinės ir ūkiškos jos teisės turėtų būti gerbiamos ir saugojamos. Vokietija gi čekų apgyventose žemėse šeimininkauja, kaip jai tinka. Čekų tautinis gyvenimas jau tenai visai ujamas ir dar daugiau: čekai iš savo Įgimto krašto siunčiami į Vokietijos gilumas vokiečių ūkininkų žemes dirbti, kitiems vergauti.Fabrikai, amatai, prekyba ir kiti verslai iš čekų ir žydų atimami ir vokiečiams perleidžiami.Čekų net sporto organizacijos uždaromos ir jų spauda persekiojama ir vieša kalba įvedama vokiečių kalba, žodžiu, čekai kaipo tauta visai naikinama ir niekinama.Sakysite, tokių faktų akivaizdoje kuri iš tautų Vokietijai gali pasitikėti?Prieš vokiečius tik ginklu rankoje gailina gintis, jokie kitokie argumentai vokiečių neveikia !Juk visai;formaliai žiūrint čekų tauta ’lyg ir geruoju vokiečių tautai pasidavė, ir štai dabar vokiečiai daro, kaip jie

gyventojai, tai iš čia neseka dar, kad Lietuvos žmonės neturi noro, arba nusivokime siekti, kas yra gera, gražu, kilnu, kas suteikia geresnes pragyvenimo sąlygas.Juk tai, kas Amerikoje yra sukurta, tai ne vieno daktaro pastangomis sukurta ir ne vienų metų laikotarpyje sukurta, tai šimtmečių darbas ir tai visa atsiekta ne baltomis pirštinaitėmis ir nebe ginklo pagalbos!Musų išeivija jau atvykusi į Ameriką tai rodo veik visa sukurta, o Lietuvos žmonės patys savo pajėgomis tai kuria ir to siekia.Daktaras labai dažnai sielojais! dėl civilės metrikacijos, kurios iki šiol Lietuvoje nėra, bet Lietuvos žmonės dėl tos civilės metrikacijos kovoja ir užtikrinu daktarų, kad tai jie iškovos. Daktarui Amerikoje neteko tos kovos pakelti, nes jis tenai ci- vilę metrikacijų jau rado kitų iškovotų.

Mėgstąs f asistuojančio j spaudoje įrodinėti “kairiųjų” “Nežinojimą”, “atsilikimą” ir kitokias ydas, p. Vyt. širvydas Brooklyno tautininkų organe parašė:“Naujienų korespondentas prikiša Naujienoms ‘Storžieviškumą’, nes tai jos nepasveikino Vienybės su jos metų sukaktuvėmis (?! — “N.” Red.)...”Čia Vyt. Sirvydas pasielgė tik-hoš įilumą išsiųsti.rai širvydiškai. “Naujienų” ko- žodžiu, ir čia vokiečiai elgia- respondento straipsnyje, kuriuo si> kaip jiems tinka ir jokių jisai neva remiasi, buvo paša- lietuvių teisių neboja ir čia liė- kyta štai kas: tuvis nustumtas į antraeilio pi-“Kiek man teko patirti, j u- piečio padėtį, jis neturi daugiau sų Naujienos sulaukė dvidė-pe^s^’ ne£>u puslaukinis negras šimlies metų sukaktuves, valstybių kolonijose.kitų š. Amerikoje einančių ^a^ ^as Sa^ patikėti tiems laikraščių nebuvo ne tik pa- " ;..............sveikintos, bet net apie tai nijimui Lietuvių Amerikoje a- veik niekas nepaminėjo, iš- pie $30,000 paskolą. Kai dabar- skyrus artimesnės pakraipos tinė “Vienybė” buvo įsteigta, laikraščius. Lietuvoje šioks tai jos leidėjai viešai pareiškė, storžieviškas paprotys jau iš J kad su senąja “Vienybe” jie- gyventas.” (Nauj., liepos 10 netilti nieko' bendro.d. 1939 m.) v ,, Į ■ ......... 4.Vadinasi, p. Sirvydas pef likis pamelavo. Musų korespondentas prikišo “storžieviškumą’ ne “Naujienoms”, bet kitieihs laikraščiams, kurie “Naujienų’ jubiliejaus stengėsi nematyti.Ar p. Sirvydui patiko, ar ne tas musų korespondento pareis kimas, čia nesvarbu. Bet kad jisai drįso sufalsifikuoti tūrinį straipsnio, kurį jisai nėva cituoja, tai jau aršiau, negu storžieviškumas. Tai begėdiškumaš!Kūt dėl “Vienybės” tariamlų “50 metą sukaktuvių”, tai lokių sukaktuvių dar nebuvo. Viso tik keletas metų, kai tas laikraštis eina. Senoji “Vienybė Lietuvninkų”, vėliau .persikrikštijusi į “Vienybę”, subankruta-? ,vo ir sustojo, nunešusi Susiviė-

gerbia!Tai kas vokiečiais gali pasitikėti?Arba Klaipėdos krašte jau visos lietuvių mokyklos uždarytos ir jiems toriai naujų neleidžia atidaryti.Lietuvių kalba tenai jokioje valdžios įstaigoje nesusikalbėsi [ir buvę lietuviai vaidininkai, net tie, kurie troško vokiečių, iš tarnybų atleisti, arba į Vokieti

Vokietijoje leidžiamiems gandams, buk vokiečiai ir ateityje carą laimėję Lietuvą paliksią caipo valstybę gyvuoti?Tai ne kas kita kaip vokiečių propagandos tikslais skleidžiami gandai,^ kad tais neva pažadais papirkus Lietuvą, kad ji 'liktų, karui ištikus, vokiečiams palanki, arba net kartu su ja kariautų. Mums gyvenau-1 tiems šios dienos Europoje, kai kurių jūsų veikėjų išvadžiojimai, o ypač vieno jūsų daktaro, kad beprasmis Lietuvos ginkla- vimasis yra, atrodo ne tiek juokingi, kiek skaudus. Kai plėšikas puola jo jokiais moralais ir kultūros išvadžiojimais neįtikinsi, šiuo atsitikimu lieka lik vienas argumentas, tai skaudaus ir taikaus kumščio smūgio argumentas.O kad taikiai ir skaudžiai suduoti,- tasai kumštis ne tik turi būti miklus, bet ir gerai pakaustytas!Iš čia neseka, kad Lietuva turi be atodairos kuriais nors keršto sumetimais galvatrūkčiais mestis į karą.Lietuva turi saugoti savo kraują, kad lemiamu momentu jo pakankamai turėti, kad sa-1 vežėjos. Jei tos skruzdės ’kuo- vo tautos teises apgynus, kad mot patenka į namus, tai grei- patikrinus ateities nepriklauso- tu laiku yra išnaikinamos mą gyvenimą, kad išsaugojus žiurkės, pelės ir kiti gyvuliai, savo valstybę. kurie nesuspėja laiku iš namųRodos, Čekijos likimas turė- išsikraustyti. Užėjus toms tų kiekvieną įtikinti. Šiuo me- skruzdėms, net ir žmonės lutu Lietuvos gyventojai be jokių ri apleisti namus, nes ir juos pažiūrų skirtumo gerai jau įsi-1 skruzdės gali užpulti, .sąmonino, kad ginklas yra pravartu visiems išmokti vartotuNe kokios ypatingos agitacijos sumetimais, ne kokiais nors demogogijos Šukiais sužadinti Lietuvos gyventojai dabar remia ne tik ginklų fondą, bet vi- įSi stoja į Šaulių Sąjungą. Stoja, nes supranta, kas jų laukia;i. Jūk, aukštesnė kultūros geros, ;civilizacijos tauta štai čekai atsidūrė vergų padėtyje. Jei anuomet jie nepakėlė ginklo, lai vis- :viena ar Vėliau, ar anksčiau jo :jiė stversis, nes nuo plėšiko tik geru kumščiu galima apsiginti.Visai be reikalo tasai jūsų daktaras sielojasi dėl lietuvių tautos kultūros, buk ji pamiršta ir ginklo nustelbia. Lietuvos žmonės suranda kelius ir į kultūrą.! Jei Lietuvos žmonės supranta reikalą ginti savo valstybę, tai tuo pačiu pasisako, kad jie ir kultūroje nusimano. O kas netiki savo tautos ateitimi, tas ir pats sau netiki, tokie žmonės ūptt gyVena ir jų nuotaika Šiaudais pamušta. Jei Lietuvos iki šiai dienai neturi visų tų gyvenimo sąlygų tiek politikoje, tiek ūkyje, tiek kultūroje, kokias turi š. Amerikos
žiiionės

jfl

Butų net ne vieloje kaltinti tuos, kurie išvyko iš Lietuvos jai civilės metrikacijos neiškovojus!Turėkime galvoje dar ir tai, kad Š. Amerika iš karo tik pasipelnė, o Lietuva visai pilna to žodžio prasme buvo pelenais paversta ir tik veik išimtinai savo krašto žmonių pajėgomis atsistatė. Šiokio tokia skirtumo esama.Nuklydau nuo savo temos, bet pakeliui norėjau ir tuos labai opius klausimus paliesti.Suprantu, kad tik gero trokšdami musų išeiviai svarsto visus šių dienų opius klausimus, lygiai taip pat gero norėdamas savo tautai čia tariau tuos kelis žodžius.O kas dėl žmonijos gero ginčijasi, negali būti dėl pažiūrų skirtumo smerkiamas.Spėju, kad ir daktaras dėl šių mano pastabėlių nesupyks ir mane velniop nepasiųs.Para Bellum(GALAS)

Skruzdės — žiaurios 
plėšikėsMusų krašto skruzdės žmonėms ir didesniems gyviams rimtai nėra pavojingos. Tačiau esama kraštų, kur skruzdės yra pavojingos ne tik silpnesniems gyviams, bet ir didesniems, ir net pačiam žmogui. Čia ypač pažymėtinos Afrikoje gyvenančios skruzdės

namus ir leisti skruzdėms juose pašeimininkauti. Jei dar yra suspėjama, tai iš namų išnešami visi valgomieji daiktai, nes šiaip skruzdės juos vi-jos neliečia. Bet užtai šitos skruzdės padaro ir naudos:

Skruzdės vežėjos tūri ypatingai gerą uoslę. Jos turi mažyčius uselius-antenas, kurių pagalba tarpusavy susižino kuo puikiausiai. Skruzdės vežėjos savo tarpe turi skruzdžių darbininkių ir skruzdžių kareivių. Skruzdės darbininkės yra apie centimetro ilgio, atliekančios įvairius darbus. Jos turi gana stiprias žiaunas. Keliaujant jos eina po aštuo- nias ir daugiau eilėje, tiesdamos viena kitą ūseliais ir tuo bud u tarp savęs puikiausiai susižinodamos.Skruzdės kareiviai kelionėj paprastai eina iš šonų, saugodamos skruzdės darbininkes. Jei pakelyje sutinkamas koks gyvis, tuojau jį puola skruzdės kareiviai.Tų, vietų, kuriose gyvena skruzdės vežėjos, gyventojai dažnai pamato nelauktus neprašytus svečius: milžiniškos masės skruzdžių ima lįsti į namus pro duris, pro langus, pro plyšius pamatuose ir t. t. Kovoti su skruzdėmis butų bergdžias darbas, nes jų yra milijonai ir jas išnaikinti nesuspėsi. Todėl belieka vienintelė išeitis: apleisti laikinai sto rajono.

kiuose namuose, tai juose nebeliks nė vienos pelės,1 nė vienos žiurkės, o taip pat, žinoma, nė vieno triušio, ar kilo gyvulėlio, jei bus paliktas namuose.Pasakojama, kad seniau čiabuviai savo nusikaltėlius baus- davę taip: prie medžio, pro kur praeina skruzdžių vežėjų spiečius, pririšdavo nusikaltėlį ir jį palikdavo suėsti skruzdėms. Tos, žinoma, nusikaltėlį taip sudorodavo, kad iš jo bepasilikdavo tik vieni įaulc- liai. Vėliau tokios bausmės, žinoma, buvo uždraustos.Taigi, nors skruzdės tėra, rodos, ir nedideli gyvūnėliai, bet ir jos gali būti labai pavojingos. Skruzdės vežėjos tai
Klaipėdos mieste griau

nami namaiKAUNAS.Klaipėdos, vokiečių valdžios organai šiuo metu griebėsi skubių priemonių visiems privažiavimams prie uosto rajono praplatinti. Įsakyta nugriauti visai, arba iš dalies visa eilė Liepojaus gatvės namų. Pažymėtina, kad tarp nugriaunamųjų tam tikslui namų yra taipogi tik ką užbaigtas didžiulis Klaipėdos miesto taupomųjų kasų namas. Prisimintina taipogi, kad savo laiku Klaipėdos magistratas ir direktorija visomis jėgomis spyrėsi prieš bet kokį Kauno centrinės valdžios norų kiek nors pagražinti Klaipėdą ir padaryti patogesnį privažiavimą prie uo-

— Žiniomis iš vokiečių

. Naujienų-Acnie TelephotcHARLAN, KENTUCKY Harlan apskričio angliakasių streiko likvidavimas. Unijos ir anglakaskyklų savininkų atstovai, parodyti paveiksle, pasirašo sutartį.
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KAS RAŠO I “NAUJIENAS” APIE ŠV 
KAZIMIERO VIENUOLYNU

Skaitytojų Baisai
-‘Draugo” numeryje Nr. 170, kad aš jos asmeniškai nepa- 

tai yra liepos 21 d. laidoje, ra
dau pranešimą visuomenei, 
parašytą Antaninos Vaišvilie
nės, 2-rojo skyriaus Šv. Kazi
miero Akademijos rėmėjų 
draugijos pirmininkės. Tame 
pranešime ji duoda žinoti ge
ros valios visuomenei, kad at
sirado “neapsisvarstančių” as
menų, kurie jai prikišo, kad 
“Naujienose” ir kituose laik
raščiuose tilpusieji raštai apie 
Šv. Kazimiero seserų vienuo
lyną, esąs jos darbas.

A. Vaišviliene praneša, kad 
ji tų straipsnių nerašiusi ir nie
kam nėra teikusi informacijų 
apie vienuolyną, kad tokie ap
rašymai tilptų spaudoje.

Tą A. Vaišvilienės praneši
mą aš patvirtinu. Ne ji į “Nau
jienas” apie vienuolyną rase, 
o aš. O informacijų apie vie
nuolyną iš A. Vaišvilienės ne
galėjau gauti jau vien dėl to,

žįstu ir savo gyvenime nesu 
jos mačiusi.

Jie Labai “Apsisvarstę”
Visas A. Vaišvilienės prane

šimas švelniai ir gėrai para
šytas, tik ten vienas žodis 
jtetptas visiškai netinkamas. 
Tas žodis yra< “neapsisvarstah* 
čių”. Išeina, kad tik nėapsi- 
svarstantieji asmenys jai pri
kiša rašymą apie vi^nuolyrig į 
“Naujienas”. O yra visai at
bulai. Tie, kurie A. Vaišvilie
nei daro minėtą priekaištą^ tą 
daro su didžiausiu dpšisVarsty- 
mii. Jie apsisvarstė, kad, pri
kišus A. Vaišvilienei rašymą 
j ‘Naujienas”, ją mbfališkdi 
paplaus katalikiškos visuome
nės akyse ir taip lengvai apsi
dirbs su savo nenugalima opo
nente.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
m V*

Šiandien Pradžia

SOVIETU FILMU

Ah A' 4 • ■ NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO — Vatfzdatš atidarymo Wėštern golfo turnyro Medinah golfo laukuo

se prie Chieagos. Viduryj Ralph Guldahl, garsus profesionalas iš Madison, N. J.

MAX KOHN 
1728 S. Halsted St.

Chicago
Tėlėphone Canal 9345 

Tikras RUSIŠKAS ir TURKIŠ
KAS TABAKAS

Cigarai, cigarctai ir uoštamašiš 
Tabakas

Urmu ir detaliai

TeL Victory 4965.
STOGDENGYST® IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus- Leng
vus išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
garantuotąPirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
išgalite 

gerą 
liku-

Taisom Sulaužytus ir Sulankstytus 
Automobilius

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

STREAMLINE AUTO METAL
• VVORKS

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

Savininkai A. PIKIEL, J. ZAKIS

DIDELIS
IŠPARDAVIMAS

Elektrikinių

Electric, Norge, Westing- 
house, Crosley, Philco-Con- 

servador, Gjbson ( 
ir kitokių

DID. 6 PĖDŲ

$795.0
Skalbiamos 
niai Pečiai, 

dai,

Mašinos, Gėsi- 
Namų Rakan- 
Radios

tokią kainą, kokią
mokėti. Mes duosime
kainą už jūsų senąjį, o
$ią dalį
GALITE IŠSIMOKĖTI 

DVEJUS METUS.
Musų parodos

yra atdaras
10 vai. vakaro
sekmadienį.

Nesvarbu kur
praleiskite šios
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

Trys Moterys”
RYTOJ

“Beethoveno
Concerto”

SEPTINTADIENĮ

“Petras Didysis”
PIRMADIENI

“Lakštingalas”
ANTRADIENĮ
“čigonai”
TREČIADIENĮ

“ Mes Esame Iš
Kronštato

KETVIRTADIENI
“Dubrovsky”

PER

kambarys 
kasdien iki 
ir visą dieną
gyvenate, ne- 
progos Mus

mažiukuose apart- 
blaškosi iš karščio; 
yra tvankus nuo au-

J. Naujalis

RAMYRE GIRIOJE
tą informacijų apie tai, ką tie 
“neapsisvarsčiusieji” asmenys 
darė, kad šia proga apsidir
bus su A. Vaišviliene. Dar tu
riu pamatyti keletą asmenų, 
kad tas informacijas papildy
ti ir patikrinti. Kai tą padary
siu, ta viską parašysiu ir pa
siųsiu į “Naujienas”.

Tiesiog baisu, kokie dalykai 
dedasi tame vienuolyne. A. 
Vaišvilienei nuteisti buvo su
darytas savo rūšies “Sin ėdrū
nas” su Kaifu, Pilotu ir juo
dašimtiška davatkų goveda. 
Gudria klasta į tą “Sinedriną” 
pavyko atkviesti A. Vaišvilie
nę. Ten tiesiog stalinišku butu 
norėta išgauti prisipažinimą, 
kad ji rašo į “Naujienas” ir į 
kitus laikraščius apie vienuo
lyną. Bet apie tai kitą syk, kaip 
baigsiu rinkli žinias. i.

Dabar aišku kaip išgvero, 
sutrūnėjo ir supuvo morališki 
pagrindai tos Romos katali
kiškos įstaigos—Šv. Kazimiero 
seserų vienuolyno. Vienuolyno 
pastogėje krikščioniškas dory
bes pakeitė baisi neapykanta, 
pavydas, barniai, klasta, vy
lius, apkalbos, vaginimai ir ' 
kitos nedorybės. Ir tos visos , 
nedorybės ne iš apačios kyla, 
o iš viršaus, iš perdetinių slen
ka į apačią.

Ar atsiras Chieagos lietuvių 
Romos katalikiškoje visuome
nėje dar tiek morališkos jė
gos, kad išsijudinti ir ištrauk
ti tą vienuolyną iš morališko 
dumblyno?

Kas Reikia Daryti? i
• , i

Vardan žmoniškumo, pado
rumo ir lietuvių gtro vardo, 
aš kviečiu lietuvius gelbėti 
Šv. Kazimiero vienuolyną. O 
tas darbas gali eiti šitaip: Vi
si reikalaukite, kad Marijonij 
leidžiamas “Draugas” atidary
tų savo špaltas svarstymui vie
nuolyno bėdų.

Šitaip a!r panašia!? veikiant, 
tai įstaigai hetčukfų išsiliuo- 
suoti iš jriodašiiritiškų davatkų 
globos ir diktriturėš.

—Birute

Taip ramu girioje, taip jau-
kelio • 
gavės COOK COUNTY

AUTO FINANCE
COMPANY

1340 West S3rd Street 
prie Loomis

susikimšę 
men tuose 
kur oras 
tomobilių
vių kaminų išsiveržiančių du
rnų; kur gatvekarių, elevatorių 
ir garvežimių bildesiu pripildy
tas oras; kur civilizuoti žmo
nės, pilni godumo, bando vie
nas kitą išnaudoti, vienas nuo 
kito gamtos dovanas savinasi; 
kur maža saujele turtuolių gy
venai didžiausiame pertekliuje, 
o milionai vargšų nebežino kur 
surasti “duonos musų kasdieni
nės” gurinėlių; kur pieninės 
kupinos pieno, o maži, niekuo 
nekalti kūdikėliai, verkia iš ba
do !..

Taip, aš turiu grįžti į tą “ci
vilizuotą” miestą!...

1,000 Lenkų vasarotojų 
į Lietuvą

KAUNAS. — Lenkų 
nių biuras “Orbis” yra
Lenkijos vyriausybės sutikimą 
į Liėtuvą išvežti 1,000 lenkų 
vasarotojų. Minimas lenkų ke
lionių biuras jau sudarė su
tartį su Liet, turizmo d ja, kad 
ji lenkų vasarotojus Lietuvoje 
priimtų ir jais tinkamai pasi
rūpintų.

lių...
Įvairių paukštelių čiulbesio 

aidas skamba per ją ir atsiaidi 
mano ausyse.

Slėniu vingiuoja siauras upe
lis, o aukšti medeliai pasilenkę 
žiuri į ją, tartum į veidrodį, ir 
didžiuojasi išvydę savo milži
nišką aukštumą, savo žalių lai- 
pų puošnumą.

Saulė slenka lėtai dangaus 
skliautu žemyn nakties poilsiui.

Dar kartą, paškutiriį kartą, ji 
ištiesė savo auksinius spindu
lius, apkabino medelių viršuries 
ir bučiuoja jas, it rūpestinga 
motinėlė savo kūdikėlius pagul
džius! lavoje. .

Atlikusi gamtos paskirtą jai 
pareigą, ji pasislėpę už kalbų 
kalnelių, pavesdama menuliui, 
kaipo nakties satgui, užimti j!os 
vietą.

Menulis gi, pasilipęs aukštyn 
mėlyna padange ir • primerkęs 
vieną akį, pažvelgė į girią, tar
tum persitikrindamas, ar Saulė 
paliko viską tvarkoj./

Žalia ž-blė, apsidengusi . sida
brine rrisa, rižsnudo. O gi
lus blomS Užsiklojo! stora eile 
migliu ; ■ [

Aš Sėdžiu po medžiu, pečiais 
į jį atsišliejus ir-kvėpuoju; tyrą, 
žolės ič laukiriių gelių aromato 
pilną Otųi, gėriuosi ta gamtos 
misteriška grožybe, ta girios ra
mybe. į :

Taip jauku ir linksma čionai 
sėdėti, suvargusią sielą atgaivin
ti. . ’ \ ' i ' į

į Labai norėtųsi čia, ‘ šitoj taip 
ramioj girioj, pasilikai ant vi- 
įsados. (

Bėt aš negaliu čia pasilikti, 
mes aš esu civilizuota' žmogys
ta ir man nėjbridera girioj gy
venti. Tik necivilizųoįti, neišsi
tobulinę gamtos sutvėįjJhiąi ga
li čiri gyvėhti. Išsitobulinusiai, 
eiviližuotai žmogystai; čia ne 
vieta.

30 žmonių peštynės
STAKIAI. — Per Antano at

laidus restorane įvyko tikras 
karas, nes mušėsi apie 30 įkai
tusių piliečių. Vienas sužeistas 
sunkiau.

Iš Lietuvos

SONOTONE
VĖSINAMAS ORAS 

66 E. Van Buren 
Tarpe Michigan ir VVabash

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

Taisykite Savo 
Namus Pakol
Viskas Atpigę

Garsinkitės “N-ncse’
neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulką,— 
paskolą ant ilgų

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.$3,300,000.00

$250,000.00
Turtas virš - - - 
Atsargos kapitalasKAUNAS, liepos 6 d. Lietu

vos geležinkeliai minėjo 20 
metų sukaktį, nuo pirmojo lie
tuviško traukinio paleidimo. 
Kauno geležinkelių stoties aik
štėje išsirikiavo per 1,500 ge
ležinkelių augesniųjų ir že
mesniųjų pareigūnų su gele
žinkeliečiais šauliais, sporti
ninkais ir -ugpiagesiais. Čia 
vyr. geležinkelių direktoriui 
V. Račkauskui pasakius kal
bą, geležinkeliečiai nužygiavd 
prie Nežinomojo Kareivib ka
po, kur padėjo vainiką ir susi
siekimo ministras inž/. Gėrma- 
nas pasakė kalbą. Šios sukak
ties proga geležinkeliečiai savri 
lėšomis nupirko 500 šaiituvų 
ir 5 kulkosvaidžius, kuriuos 

Iįteikė 22-rai geležinkelių šau- 
Gių rinktinei. Ligi šiol Susisie- 
kiirio Ministerijos tarnautojai 
giiikfams pirkti suaukojo per 
15'5,000 Lt.^ Eilė geležinkeliui 
pareigūnų buvo apdovanoti 
šaulių žvaigžde.

STANDARD
4192 S. ARCHER AVĖ.

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

OF CHICAGO
FEDERAL ^AVINGS AND
LOAN ASS’

Justin \Mackiewich, Pres.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.
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Gera Maleva 
Varnišas
Enamelis

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

pu pietų.

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St.

Sunset Park 
Archer Avė. ir 135th Street!

Garantuotų Vartotų Karų

BARGENAI
Visokių Išdirbysčių ir Modelių—Visi Bargenai 

Atdara dieną ir vakarais.

Bridgeport Motor Sales
3040 S. Halsted St. Victory 6992Garsinkitės “N-nosė”l tą, kur milionai kitų Žmogystų,

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

PETER PEN

ir 
gal.

, $1.75gal. ■

studija 
mos n. 
derniškomis užlai
domis ir Hęllyvvood 
šviesomis. Da r b a s 
garantuotas.

420 W. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-5841

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

Sales Tax ekstra.

BUDRIK
3409-11 S. Halsted St

Tel. Yards 3088

Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS

VYE

GRANO 
fatmers 
CL.US.

$7.25
$7.00
$7.25

• LIGONINES - 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už $jgfc50 
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $15°o 
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama.... t
VISAS LIGAS GYDOMA $j.00 

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

Tel. Lawndale 5727.



NAUJIENOS, Chicago; UI. Antradienis, liepos 25, 1939

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

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

K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIS, vice-prezidentas ALGIRDAS RULIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
Juozas Žukas, Chicago ....................................................  38
Adomas Markūnas, Chicago ...................  31
John Petkus, Aurora, III................................................  27
Juozas Ascilla, Chicago ................................................... 21
Benedict Vaitekūnas, Chicago .......................................  17
V. B. Ambrose, Chicago ...........................................  15
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III................................  14
Petras Galskis, Chicago ................................................. 14
Frank Bulavv, Chicago ..................................................... 8
Joseph Laurinas, Aurora, Iii...........................   8
Petras Lapenis, Chicago ................................................. 6
Jonas Thomas, Chicago ....................................................  4
S. Yurchis, Chicago .............................................. .......... 4
E. Norgailienė, Chicago ................................................... 3
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III..........................................  3
Ramusis Mikšys, Chicago ............................................. 3
Mike Senko, Chicago ....................................................... 2
Miss Josephine Miller, Evanston, III................................. 2
Frank Klikna, Chicago ........   2
Marijona Ascilla, Cicero ................................................. 2
S. Mockus, Racine, Wis.................................................... 1
Antanas Visbaras ............................................................ 1
Antanas Totilas, Kenosha, Wis......................................... 1
Chester Prakuratas, Gary, Ind......................................... 1
J. Cinikas, Cicero ............................................................  1
K. Yokubka, Cicero, III.................................................... 1
Juozas Albauskas, Chicago Heigts, 1'1......................... 1
John J. Lidžius, Indiana Harbor, Ind.............................
Bruno Arlauskas, Chicago ..................................-..........
V. černauskas, Springfield, UI.........................................
Joseph Augaitis, Cicero .....................................................
Jonas Kaulinas, Chicago ...................................................
Thomas Šalkauskas, Chicago ...........?.............................
Constantin čepulevičius, Chicago ................................... ■
Anton Marshall, Mayvvood, III..............i.............................
Favieniai nariai įrašė  .................................................. 89
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 metais.
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus tikėtus 

nemokamai į gegužinę. Taipgi tikietus gaus nemokamai visi tie 
draugijos nariai, kurie įrašys nors vieną naują narį.

Konkurso pabaigtuvių gegužinėje visi nauji nariai ir tie, 
kurie įrašys nors vieną narį į draugiją, gaus tikėtą nemokamai 
užkandžiams ir gėrimams.

Nariai priimami draugijon — vyrai ir moterys — nuo 15 
iki 48 metų. 5

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

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

AR PRIKLAUSAI?
Ar priklausai prie didžiaus o; 

draugijos — Chicagos Lietuviu 
Draugijos? Ar esi susipažinę., 
su šios draugijos taisyklėmis? 
Ar Tamsta žinai, kad šioje 
draugijoje daugiau priklau o 
jaunimo, negu kurioje kitoje or
ganizacijoje? Taigi, aš šiam- 
straipsnyje mėginsiu šiek tie., 
pateikti davinių apie šią orga 
nizaciją.

Draugijos vardas
Chicagos Lietuvių Draug j is 

valdyba ir draugijos nariai iš 
rinko tinkamą vardą, nes šiuo 
laiku pilnai jau atitinka šis var
das, būtent, Chicagos Lietuvių 
Draugija. Kadangi ši draugija, 
yra didžiausia ne tik Chicagoj, 
bet ir visoj Amerikoj ir jai pri
klauso apie pusė Chicagos l.e 
tuvių profesionalų, apie 80% 
bučernių ir groserninkų, apie 
40% taverninkų, apie 70% įvai
rių kitokių biznierių ir tik apie 
5% visų lietuvių, gyvenančių 
Chicagoj. Draugija šiuo laiku 
turi apie 5,500 narių, iš kurių 
netoli 5,000 gyvena Chicagoj. 
Tarp šių narių apie 1800 yra A- 
merikoje gimę nuo 15 iki 42 
metų senumo. Taigi, kaip ma
tote, iš mano patiektų davinių 
šis draugijos vardas, būtent, 
Chicagos Lietuvių Draugija pil
nai atitinka narių skaičiui. Ka
dangi musų draugija turi tokį 
skambi] vardą — Chicagos Lie
tuvių Draugija, tai jei skaity
tojau dar nepriklausai prie šios 
draugijos, tai pasistenk pats pri
sirašyti ir taipgi patark ir jau
nuoliams rašytis į šią draugiją.

Įstojimas
Į Chicagos Lietuvių Draugiją 

gali priklausyti vyriškos ir mo
teriškos gi m Lies asmenys nuo 
15 iki 48 metų senumo.

Skyriai
Chicagos Lietuvių Draugija 

turi tris skyrius ir aprūpina 
narius pašalpa ligoje pagal pri
klausomus skyrius.

Mėnesiniai mokesčiai
Mėnesiniai narių mokesčiai 

mokama pagal priklausomus 
skyrius.

I skyrius 50 centų mėnesiui
II ” 75 ”
III ” $1.25

Pašalpa ligoje

• ..M.M.JV * >1“ N U Telep..„.~
PROVIDENCE, KY. — Angliakasių unijos viršininkas J. L. Lewis šiomis dienomis kreipėsi į federalę val

džią reikalaudamas aštriau prižiūrėti Kcntucky valstijos kasyklų saugumo įrengimus. Paveikslas parodo 
bendrą vaizdą Duvin kasyklos, Kcntucky valstijoj, kur neseniai žuvo 28 angliakasiai.

kai nenutoltų nuo lietuvių, tai 
pasistenkite prirašyti į Draugi
ją kol dar jaunesni, nes jauni 
įstoję turės daugiau progos su
sipažinti su draugija ir lengviau 
pamils ir liks jos geru nariu.

—A. A.

Iš Lietuvos
Steigiasi pieninė

ALYTUS. — Birželio 15 d. 
įvyko steigiamasis Pieno per
dirbimo b-vės susirinkimas, j 
kurį atsilankė apie 100 ūkinin
kų ir nariais įstojo apie 70, su 
300 karvių. Valdybon išrinko: 
Matulionį, Pangonį Antaną, 
Krygerį Jurgį, Pangonį Miką, 
S. Palietį, Vitkauską ir Papeč- 
kį.

Naujienų Jubiliejinis 
PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939 
Sunset Park

Archer Avė. ir 135th Street

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

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

“NAUJOSIOS GADYNĖS” reguliarė kaina 2 doleriai me
tam. Bet dabar, ruošiantis prie du kart savaitinio 
laikraščio, naujiem skaitytojam toji kaina ant pusės 
nukertama—už vieną dolerį metams.

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

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

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

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

220 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

z

AR ŽINOTE KĄ 
_ RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jj gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti ? «

Net kunigai pafcislėpę jj 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jj j rankas 
paimt.

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

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

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

Adresas toks:

“KELEIVIS”
A a «. ’>**>'.■< * *• * * t ' į į"

253 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

KONTESTANTŲ VEIKLA
tuo pasirodyti, kad priklausot 
prie veikliųjų kontestantų.

Pereitą savaitę apsiėmė dar
buotis kaipo kontestantas Ka
zys Yokubka ir pridavė prira
šęs vieną jaunuolę. Pereitame 
kon teste Kazys buvo gana veik
lus ir prirašė pusėtinai narių. 
Tikimės, kad šiame konteste 
dar daugiau turės pasisekimo, 
nes daugiau įgudo ir gavo dau
giau patyrimo.

Dėdė Vaitekūnas įraše du na
rius. Nežiūrint savo senatvės, 
dėdė yra veiklus ir veik kiek
vieną savaitę gauna narių.

Kon. V. B. Ambrose įrašė Eli- 
zabelh Batutis, tai dabar visa 
šeima priklauso į Chicagos Lie
tuvių Draugiją. Batutis jaunuo 
lis yra muzikantas ir turi savo 
orkestrą ir dėl visokių parengi
mų patarnauja su savo orches
tra.

Per šį Jubiliejinį Kontęs tą iki 
šiam laikui jau įrašyta 322 na
riai.

Nauji Nariai
Kont. Juozas Albauskas iš Chi
cago Heights, Ilk, įrašė:

Victoria Mitchell /
Kont. K. Yokubka, Cicero, III. 
įrašė:

Kazimiera Valauskas
Kon. V. B. Ambrose įrašė: 

Elizabeth Batutis i
Kon. B. Vaitekūnas įrašė: 

Antanas Žukauskas 
Frank Vitkus

Juozas Albauskas iš Chicago 
Heights, 111. kuris jau seniai į- 
stojo į konlestą, bet tik pereitą 
savaitę pridavė pirmą narį, to 
kiu budu apleido neveikliųjų 
skyrių.

Neveikliųjų skyriui dar pasi
liko šie kontestanlai: John J. 
Lidžius iš Indiana Harbor, Ind , 
V. černauskas iš Springfield.
111., Joseph Augailis iš Cicero,
111., Jonas Kaulinas, Bruno Ar
lauskas, Thomas Šalkauskas, 
Constantin čepulevičius ir An- 
•ton Marshall iš Maywood, Iii. 
Aš manau, kad ir vasaros laike 
galima gauti nors vieną narį ir

- SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos, 
Lietuvių Balsas’’

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

. adresuojant:

“A. L. Balsas”
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

Pirmo skyriaus pašalpa ser
gantiems nariams mokama $6 
į savaitę; antro skyriaus $10 į 
savaitę; trečio skyriaus $16.00 
į savaitę.

Pomirtinė
Nariui mirus pašalpgaviui iš

mokama $200.00, taipgi kiek
vienam mirusiam nariui duo
dama gėlių vainikas, draugija 
duoda uniformuotus grabnešius 
ir jiems nuvežt automobilių.

Priminimas šeimoms
Progai pasitaikius primenu 

tėvams, kad kurie tėvai geidžia, 
kad jų vaikai taip sparčiai neiš- 
tautėtų ir labiau pamiltų savo 
tėvų kalbą ir papročius, tai tie 
tėvai būtinai turėtų pasistengti 
įrašyti savo vaikus į Draugiją, 
nes tokie jaunuoliai priklausy
dami į draugiją daugiau pažin
čių padaro tarp lietuvių ir su
sidraugavę nueina tankiau į lie
tuviškus parengimus ir tokiu 
budu labiau pripranta prie lie
tuviškų papročių. Kad taip yra, 
tai galite už faktą paimti lietu
vių chorus. Kurie jaunuoliai 
priklauso ar pirmiati kada nors 
priklausė prie kokio nors choro, 
jie yra pusėtinai sulietuvėję. 
Kokiuose nors parengimuose 
po programų, suėjęs būrys to
kių choristų jau nesigėdija lie
tuviškai užtraukti kokią dainuš 
ką. Senoji gentkartė pamačiusi 
jaunuolius lietuviškai dainuo
jant, gėrisi ir negali atsidžiaug
ti, kad jaunuoliai stengiasi už
imti “senių” vietas nors vieno
je srytyje, būtent, dainose. Skai
tytojai turėtų šį faktą įsidėmėti 
ir kurie tėvai trokšta, kad vai-

LITHUANIAN BUILDING, LOAN& SAVINGS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA

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

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

ECZEMA
Daug yra atsitikimų, kur kiti produktai ne
davė reikiamų pasėkų, bet stiprus, Švelninau 
tie. antiseptinis skiedinys Žemo davė greitas 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
degamos, žvynuotos, ugninės Eczema.

16 pirmo sykio Žemo ne6a nuostabią pa- 
gclbą. Po tu jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų Įtakingų dalių) padeda Gamtai* 
greitesnį gydymą. Mums dėkingi vartotojai 
ra6o 16 visur, garbindami gautas pasėkas 
štai kaip rašo p. F. M. ii Jersey City: “J 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eczema. kuri mane vargino per 31 
metus."

Neregimas, nedčmėtas — palik Žemo per 
dieną ar naktį gydant Eczema, spaugus, de- 
drdervines ir kitokius odos (degimus. Tik 35c. 
TIKRO l'ATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks $1.2b Extra Jėgos. Yra pas visus žy
mesnius vaistininkus

She’s prettij as 
apieture, ’ 

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

The inaidious thinę about halitosis is 
that anyone might nave it and never 
r e ai iže the fact. Friends know, of courae 
. . . only too well. Būt, unfortunately, it 
is such a delicate subject they won’t tell.

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

Get the Listerine Antiaeptic habit. Ūse 
it . . . morning and night, and before all 
important engagements. Lambert Phar- 
macal Company, Si. Louis, Mo.

LISTERINE 
f" HALITOSIS
® (BAD BKBATS)

s
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Diena Iš Dienos
Onos, Onos
Bukit Pasveikintos

Širdingai bukit pasveikintos 
Onos: Ona Vilienė, Ona Zavec- 
kieno, Ona Kiaudytė, Ona Al- 
ber, Ona Petrauskas, Ona Ado
maitienė, Ona Vinckienė, Ona 
Dambrauskienė, Dr. Ona Do- 
rin, Ona Mikšiuniene iš Cicero 
ir Ona Sakalauskaitė iš DeKalb.

Išvyko į Yellowstone 
Parką

McKINLEY PARK. — Alfon
sas Butvill, 3327 So. Archer 
Avė., sūnūs Mr. Butvill, kuris 
užlaiko taverną po to adresu, 
išvažiavo atostogoms į Yellow- 
stone Parką, Wyoming Valsti
joj. Tonais praleis 2 savaites 
su savo draugais Richard Hay- 
duk, Raymond Novak ir John 
Highland. Parvažiavęs žada pa
rašyti apie savo įspūdžius.

Drg.

KAS TOS ONOS?
Praeities Legendos Apie Onas

Mano brangios ir mylimos 
draugės, proga jūsų ir mano 
vardadienio, liepos 26 d., iš gi
lumos savo širdies linkiu jums 
visoms gausos, laimės ir sėk
mingumo visuose kilniuose dar
buose. Ona Dovgin.

Kupiškėnų
Onoms

šv. Onos dieną (rytoj), mes, 
kupiškėnai, Lietuvoje vykdą- 
voni j Pandėlio bažnytkiemį, 
į kermošių. Ten suvažiuodavo 
keli tūkstančiai kaimiečių, se
nesni—poteriauti, o jaunuoli n 
— taip sau pasidairyti ar su
tikti mergelę ar bernelį. Malda 
mums mažiau rūpėjo.

Kupiškėnai Chicagoj į ker
mošių neturi kur vykti ir Šv. 
Onos dieną jie čia apvaikščios 
kitokiu budu.

Tarpe Chicagos kupiškėnui 
randasi daug sesučių, kurios 
nešioja tą vardą. Sveikiname 
visas Onas, ypatingai Kupiškė
nų Kultūros Draugijos nares. 
Iš jų yra: Ona Stanionicnė, 
Ona Katelicnė, Ona LauČiškie- 
ne, Ona švagždienė ir Kanadie
tė Ona Indrelienė. šį vakar jos 
gal visos šauniai apvaikščios 
savo vardo dieną ir laiką pra
leis linksmai. O aš nuo savęs 
linkiu visoms Onutėms dau
giausia laimes ir sveikatos.

Scottville, pas sa- 
p. Lapėnus. Taip 
ir kitus farmerius, 
malonu čia pralei-

Žagariečiai Atosto
gauja Michigane

Jau antra są vaite žagariečių 
kliubo veiklus nariai Antanas 
ir Ona Aleksis, Joana ir Albi
na Niprikai, iš Garfield Park 
atostogauja 
vo gimines 
pat aplankė 
ir esą labai
sti atostogas, tarp ežerų, upe
lių ir gausių miškų.

Jaunuolis Niprikas rašo, “Tik
rai šioj vieloj viskas gražu, tik 
lietaus trūksta, žuvauti labai 
gerai sekasi, daug žuvų pagau
nama. Dabar svečių dar dau
giau atvyko. Jonas ir Marcelė 
Paugai iš Cicerus — ir gar- 
fieldparkietis p. J. Medalinskas 
su šeima. Daug turim fonių ir 
smagiai laiką leidžiam.

“Vakar buvom nuvažiavę į 
vakarušką ir pinaklio lošimą 
pas farmerį p. Adam, žmonių 
buvo daug, didelis būrys mu
sų chicagiečių ir vietinių. Lau
kėme atvažiuojant iš Brighton 
Park Prano ir Onos Karoblių. 
Karoblis yra puikus daininin
kas. Manome sudaryti gerą 
Chorą ir užtraukti sutartinę 
šioj gražioj padangėj.”

Tai taip papasakojo 
įspūdžius Alex Niprikas.

Žodis Ona yra kilęs iš grai
kų kalbos. Jis reiškia “garbė”. 
Tad, Garbe ir Ona turi tą pa
čią prasmę.

Praeityj buvo labai karaktu
ringų Onų ir apie jas daug ką 
galima pasakyti. Dar prieš 
krikščionybės laikus, gyveno 
taip vadinama Ona “Prana- 
šiene”, duktė tPhanuėlio, kuri 
dieną ir naktį maldnamy sėdė
davo ir pasninkaudavo. Jai ten 
besėdint, kartą atėjo tėvai, Juo
zapas ir Marija, nešini kūdikį 
ant ranki]. Smalsiai pasižiūrė
jusi į jų kūdikį, Ona tarė: “Jis 
bus Dievo išrinktųjų žmonių 
ganytųjų.”

Ir tuom laiku maldnamiai 
turėjo kunigus, ganytojus, bet 
matyt, kad Ono “Pranašienė” 
jais buvo nusivylusi ir j ieškojo 
naujo ganytojo. Ji jieškojo ga-? 
nytojo gimstančio iš žmonių, o 
ne iš erdvės ateinančio. Pana
ši Ona ir dabar žmonių yra 
pageidaujama, kuri 
j ieškotų gimstančio 
kurs butų panašus 
sunui’\

žmonėse 
ganytojo, 
‘žmogaus

Žemaičių Legenda 
žemaičių legenda apie 

vaitę žemaitę yra sekanti: 
“Tvano įlietu su visais kitais 
žmonėmis riešuto kevale, van
denims kilstant, patekusi į 
krištolo palocių, kurią auksi
nė mergina pasiėmusi pas save 
ir užauginusi, ir beauginant 
sužinojusi ją esant nuo žemės, 
tat ir jai, davė vardų žemaitė. 
Dievas liepė išmokslini Žemai
tę ir ją bemokinant išauklėjo 
gražiausią ir mokyčiausią mer
giną ir kitos tokios nebuvo vi
same sviete. Dievas ją pažadė
jo Perkūnui ir jis ją vedė, bet 
j;i jam nebuvusi ištikima, nes 
prie jos prisigretinęs Aukštis 
ir Šveistikas. Vaikas, kurį pa
gimdžiusi, buvęs jų trijų vai
sius. Nors tarp jų per ilgą lai
ką ėjęs nesusipratimas, vienok 
jiems susit&ikius Žemaitė liku
si motina visų žemaičių.” ši 
žemaičių legenda parodo jų 
kilmę, darną ir kokybę. Tauta 
kuri gimusi iš tėvo Perkūno ir 
Molinos Žemaitės.

Chicagiečiai, Rem- 
kim Lietuvių Diena 
N. Y. Parodoje

Svečiai Iš
Lietuvos Į^&atiio

die-
Rytoj Svarbus Chicagos 
Komisijos Susirinkimas

Laiškas Dr. Aldonos Šliupai- 
tės, viršininkės -New, Yorko 
Parodos Lietuvių Komisijos 
Moterų Skyriaus parašytas lie
pos 12 dieną, mini kelis sun
kumus, kuriuos komisija turi 
pergyventi, ir kurių butų ga
lima Išvengti, jeigu Lietuvių 
finansinė parama butų daug 
geresnė.

Vien tik priėmimas daly
vių daug kainuoja, neminint 
kitas svarbias išlaidas. Jeigu 
ženkleliai, kurių Chicagoje yra 
apie 1000, butų parduoti, tai 
butų užtektinai pinigų. Jie par
siduoda tik už 25 centus. Ro
dosi, kad kiekvienas lietuvis 
galėtų paremti Lietuvių dieną 
už 25 centus. Chicagos Komi
sija ir kai kurie chorai turi 
šiuos ženklelius pardavimui.

Man neįdomu, kad tarp frak
cijų eina ginčai kas gaus kre-

Vakar “Naujienų” redakcijo
je lankėsi Dr. Domas Cesevi
čius, adv. P. Raulinaitis, ir adv. 
S. čerkauskaitė. Šiomis dieno
mis jie atvyko iš Lietuvos.

Dr. Cesevičius atvyko studi
joms Chicagos universitete, o 
adv. Raulinaitis ir čerkauskai- 
;ė vizitui.

Vakar taipgi redakcijoje lan
kėsi p. Antanas Skirius, žur
nalo “Naujoji Romuva” atsto
vas Amerikai.

Dainuos Genovaitė 
Giedraitienė ,

Primintina užsistatyti savo 
radio šiandien, antradienį, 7 
valandų vakare, ir pasiklausy
ti reguliario antradienio pro
gramą, kurį jau lOti metai nuo
latiniai leidžia Peoples Baldų 
Bendrovė.

savo

S.

Šv. Ona
vadinama

ADELE ANDERSON 
po tėvais Mandel 

gyveno 1553 N. Hoyne Avė.
tel. Arm. 6134

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liep. 23 d., 9:45 vai. ryto, 1939 
m. sulaukus 25 m. amž., gimus 
Kewanee, III.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Johanną, vyrą Ever- 
ett, 2 broliu Stanislovą ir 
Aleksandrą; brolienę Adelę 
ir jų šeimyną, ir gimines čir- 
vinskus, krikšto motiną Vero
niką Liulevičienę ir krikšto 
tėvą Joną Makauską, ir daug 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas koplyčio
je 2246 North Avė.

Laid. įvyks ketvirtadienį, 
liepos 27 dieną, 1:30 vai. po 
pietų iš koplyčios bus nuly
dėta į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Adelės Anderso- 
jąienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Motina, vyras, bro

liai ir giminės
Laid. dir. J. Liulevičius, tel. 

Lafayette 3572,

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)

Gustav Strom, 30, su
nice Silius, 23

Gustav Jastrzewski,
Patricia Gudžiūnas, 23

Stanley Dyokas, 
phie Kmeck, 22

Reikalauja
Perskirų

John Wallis nuo

Ber-

su

su So-

Wallis

i AUaMtiiA Siunčiam Gėles 
LUVlIMO Vįsas Pasaulio 

KVIETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street 

tel. YARDS 7398

I IR H < Gėlės Mylintiems KKA Vestuvėms, Ban-' U 11 U si kietoms, Laid o- 
tlivėms, Papuoši- 

GĖLININKAS ™ 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5809

PRANCIŠKUS KAIRALIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 23 d., 16:30 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs 57 m. amž., 
gimęs Liet., Rokiškio apskr.

* Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

daug mylimų draugų ir pa
žįstamų Chicagoje ir Indiana 
Harbor, Ind.

Priklausė prie Lith. Alliance 
of America. Chicago Liet. 
Draug. Lith. Pleasure Club 
Indiana Harbor, Ind.

Kūnas pašarvotas koplyčioje 
6834 S. Western Avė.

Laid. įvyks treč., liepos 26 
d., 8:00 vai. ryto iš koplyč. į 
Gimimo Psn. šv. parap. baž. 
Marųuette Park, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kap.

Visi A. A. Pranciškaus Kai- 
ralio giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Draugai ir pažįstami

Laid. dir. J. F. Eudeikis, 
tel. Yards 1741.

Laidotuvėmis rūpinasi My
kolas Pietroszėwicz,

Apie tą 
šventąja, 
senovės 
kad ji buvusi Jokimo pati ir, 
išbuvusi nevaisinga 21 metus, 
pagimdžiusi paną Mariją, ga
nytojo Motiną ... Šv. Jokūbas 
savo vėlesniojo evangelijoje ją 
mini, bet apie jos kilmę ir gy
venimą tikrų davinių nepaduo
da. Tik tiek pasako, kad jos 
kultas pradėtas praktikuoti 4 
šimtmety po Kristaus ir 8 šimt
mečio pabaigoje plačiai buvęs 
išplatintas. Sakoma ir tas, kad 
jos kūnas 710 m. iš Palestino 
buvo parvežtas į Konstantino
polį ir teh esąs padėtas. Ši ti
kėjimo doktrina galėjo būt 
daugiaus politiška negu moks-, 
liška, nes Rytų ortodoksai ir 
Vakarų romiečiai už šventųjų 
liekanas dar ir dabar* tebesipe- 
ša.

Liepos 26 — religiškų aūto-t 
ritėtų nustatytas Šv. Onos var
dadienio laikas yra prasiAin- 
gas ir atatinkantis pagoniškam1 
jausinui. Ona reiškia moters 
garb’ę, kift'io’s vaisiumi yra žc-! 
mes ir vandens dievaites, k. t. 
cgyp liečiu Isis, graikų Afrodi
te, babilioniečių Astarta, ara
bų Ali’lat, lietuvių žemaitė, etc. 
Tame laike nunoksta žiemken
čiai, rugiai ir kviečiai ir pri
bręsta jų varpos.

Legenda apie graikų mei
lės dievaitę Afroditę sako, kad 
ji iš jūrės su migla pasikėlusi 
pasiekianti planetą Uraną ir 
iš ten ji nusileidžianti ant cy
ptų ir ten ją pasitinka nimfai 
ir tritonai. Prie jos kojų auga 
augmenys, žydi lelijos ir su ja 
visa gamta linksminasi. Homc- 
ris pažymi ir tą, kad ji yra 
duktė dievų Zeuso ir Dionizo.

Oną, kuri 
bei Jėzaus bobute, 
padavimai tvirtina,

Iš Onų yra kilusios dievaitės, 
tat ir mes Onos auginkim savo 
karakteringas asmenybes, kad 
jos galėtų būti vaisiumi musų 
ateinančioms gentkartėms.

Žemaičių Duktė

Vaikučių Draugija 
Aukavo $39.30

Jeigu visos musų draugijos 
aukotų nors' pusę tiek, kiek 
viena pavyzdinga vaikučių drau
gija paaukavo, tai už trumpo 
laiko Chicaga pasiektų tą 
mą, kurių .norime surinkti 
tuvos reikalams.

su-

Skautmeisteris Algirdas 
•dis-Rauktis prisiuntė $ 
Lietuvai Gelbėti Fondui, ši au
ka tai pelnas pikniko laimėji
mo, kurį sųręngč LRKSA skau
tai ir p. ’Jįjlfc Andrulienė. P-a 
Andrulien^Mča^ labai puikią 
staltiesę iš ^Lietuvos, ir labai 
daug prisidėjo prie tikietų par
davimo. Jinai viena pardavė 
165 laimėjimo tikietus.

Ačiū širdingai p. Andrulienei 
ir Skautams' už tokį pavyzdin
gą darbą.

Skautai Aukavo

VINCENTAS JAWOSZ

Ru-

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—GASH ARBA

LENGVAIS ISMOKfiJIMAIS

BARSKIS FURNiTURE HOUSE, Ine.
-THE HOME OF FINE FŪBNITUBE* SINCB 1904

■ 1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Liepos 22 dieną, 8:00 valandą 
vakare 1939 m., sulaukęs 21 
metų amžiaus, gimęs Chicago, 
III.

Paliko dideliame nuliudime 
tėvą Vincentą, brolį joseph, 
gimines, draugus ir pažįsta
mus.

Kūnas pašarvotas I. J. Zolp 
koplyč., 1646 W. 46 St.

Laid. įvyks seredoj, liepos 
26 dieną, 8:30 vai. ryto iš ko
plyčios į šv. Kryžiaus parap. 
baž., kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A, A. Vincento Javvosz 
..giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvas, brolis, gito. ir draugai
Laid. dir. I. J. Zolp, tel. 
Ystrds 0781.

rengimus. Tas nesvarbus da
lykas. Svarbiausia, mano nuo
mone, yra kad Lietuvos pavi-

Vėliausios aukos prisiųstos 
Lietuvos Gelbėjimo Fondui yra 
sekamos:

LRKSA Skautai ir Julė
Andrulienė .......... $39.30

Suvalkiečių Draugija, 
Prisiuntė Petras Vil
kelis ...,.................. 5.00

Julė Andrulienė surinko 1.50
Šią sumą suaukojo P. Kviet- 

kus—'$1.00, ir smulkiais—50 
centų. L G F Komisija.

Didėja Chevrolet 
Automobilių 
Prekyba

pirk"Chevrolet automobilių 
‘liai skelbia, kad jų apskaičia
vimai rodo didelį prekybos pa
didėjimą. Vien per birželio pa
skutiniąsias dešimt dienų par
duota 29,459. Kas sudaro 66.5% 
pakilimą, lyginant su praeitų 
metų tuo pačiu laikotarpiu.

Gi bendras parduotų auto
mobilių ir sunkvežimių skai
čius per visą mėnesį siekias) 
net 75,561 vienetos.

Bet tie skaičiai kalba tik apie 
-naujuosius automobilius.. Chev
rolet automobilių prekybos pa
kilimas eina visli ruožu t. y. di
dėja ir vartotų karų prekyba. 
Per birželio mėnesį buvo iš
pakuota vartotų . keleivinių 
1’53,4*63, t.y. '29,732 automobi
liai arba >24% daugiau negu 
praeitais metais. Bendras skai
čius yra 88,814 didesnis negu 
praeitų metų. Išviso parduota 
229,02’4 automobiliai per mėne
sį. (Skelb.)

Sukandžiojo Keturis 
Žmones Valgykloje

Į Food Mart valgyklą, adre
su 54 West Randolph Street, 
kokiu tai budu įsigavo nežino
mas šuo, ir ten sukandžiojo 
keturis žmones. Vienas iš nu
kentėjusių buvo policistas, ku
ris bandė šunį pagauti. Vėliau 
kiti policistai išvijo gyvūną iš 
restorano ir įvarę ielon nušovė.

Šie programai visuomet yra 
gyvi, gražus ir įdomus, nes jų 
išpildyme dalyvauja pasižy
mėję talentai. Taip ir šiandien 
dainuos Genovaitė Giedraitie
nė ir kiti. Prie jų gražių dainų 
ir muzikos, bus naudinga ir į- 
domu pasiklausyti naudingų 
patarimų, žinių ir pranešimų. 
Prie t^ namams reikmenų, pir
kėjai girdėsite labai svarbių 
pranešimų iš Peoples Krautu
vės. Nepamirškite pasiklausyti.

Rep. xxx

Trys Akrobatai
Susižeidė Cirke

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

tų sėkmingi, kad butų lietu
viams kreditas.

Šiandieną dar yra daug žmo
nių, kurie nėra girdėję apie 
lietuvius, arba kurių pažintis 
su lietuviais nėra labai gera. 
Pasekmingas dalyvavimas New 
York o parodoje padarytų daug 
gero lietuviams, ypač kad

Parduoda Ženklelius

ten

yra

kurisRingling Brolių cirke, 
atvažiavo Chicagon pereitą šeš
tadienį, užvakar įvyko nelaimė. 
Trys akrobatai buvo sunkiai 
sužeisti, kai vienas iš jų su
klupo ir nukrito žemėn, numes- 
damas žemėn ir kitus du. Su
žeistieji 
mir, jo 
Strehl.

yra, Quilteris
žmona Ida, ir

Walk-
Katie

CLASSIFIED ADS
HELP VVANTED—-FEMALE 

Darbininkių Reikia
REIKALINGA moteris apžiūrėti 

namus. Nuolatinis darbas. 2 dienos 
į savaitę liuosos. Geri namai .Atsi- 
šaukit po 5 vai. vak. 513 North 2nd 
Avė., Maywood, UI.

Del to, mano manymu, 
reikalas remti musų skyrių 
New Yorko Parodoje. Skubiai 
reikia pinigų, tad patarčiau, 
kad pinigai už parduotus žen
klelius butų tuoj aus į New 
Yorką nusiųsti, ir kad komisi
ja stengtų parduoti likusius.

O geriausia butų, jei kiek
vienas galintis Chicagos Komi
sijos (suprantu, susidaro iš 50 
asmenų) taptų rėmėjais. Yra 
dvi kliasės rėmėjų; viena tų, 
kurie aukoja $10.00, o antra— 
tų asmenų arba draugijų, ku
rie aukoja $25.00. Prie to dar 
kiekvienam aukuotojui bus į- 
teikia graži diplomą. Nebūtų 
pro šalį jei didžiuma dalis ko
misijos taptų rėmėjais, kurių 
Chicagoj pakol kas yra tiktai 
viena.

Pagal pranešimą “Naujieno- 
No. 171, liepos 26 d., 8 
vak. Lietuvos Konsulate 

š a uk i amas susirinkimas 
vielinės komisijos. Suintere
suoti asmenys yra kviečiami 
dalyvauti. Klausimas yra svar
bus, tad butų labai gerai, kad 
susirinkimas butų skaitlingas 
ir veiklus. Pamatysime.

L. Narmontaitė

se ,

Nauja Užkandos 
Ir Poilsio Vieta

Hal-
pra-

Blades Lunch, 2027 S. 
sted Street per Naujienas 
nešė, kad kalbamoje vietoje at
sidaro naują užkandos ir ’šal- 
takošės, tikriau nuo karščių pa
sislėpti vieta. Valgius gamins 
iš geriausios rųšies maisto 
džiagos ir patarnavimas 
tinkamiausias.

Įstaiga pradės veikti tik 
liepos 31 dienos. Bet ji,
rėdama visuomenei pasitarnau-; 
Ii visapusiai ir iš jos susilauk 
ti atsakančio įvertinimo, jau 
išanksto* kviečia ją pas save 
susipažinti su įsteigos įrengi
mu, vieta ir vadovybe. Laikas 
nėra nustatytas, atseit, kiek
vienas gali ateiti sau patogiau-, 
siu laiku. Prašome.

(Skelb.)

me- 
bus

nuo, 
no-

Remkite hws. kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Pašovė 5 Metų 
Broliuką

15 metų Louis ir 5 
Andrew DeLuca, broliai, 
Hudson Street, žaidė su 
veriu. Kaip dažnai pasitaiko,
ginklas šovė ir 5 melų Andręyv 
sunkokai sužeidė.

metų
1111 

revol-

Išteisino Du
Aludininkus

Berwyno miesto teisėjas 
Frank J. Pawek paliuosavo nuo 
atsakomybės du aludininkus, 
kurie buvo suimti už “gėrimų 
pardavinėjimą nepilname
čiams.”

Liudininkai, kurie aludinin
kus įskundė, atsisakė liudyti. 
Išteisintieji yra William Lense, 
425 Ogden avenue, ir Virgilio 
Pucci, 1401 S. 51sl avenue, 
Cicero.

Žmona Išvyko 
Atostogų, Vyras 
Nusižudė

Pereitos savaitės pabaigoj 
May Lonngren, nuo 5917 Erne 
rald avenue, išvažiavo atosto
goms į Paw Paw, Mich. Vyras 
Lloyd, 37 metų amžiaus, pali
ko namie vienas. Vakar jisai 
nusižudė, užsidaręs virtuvėj ir 
atsukęs 
nūs.

gasinio pečiaus kra-

Sako, Rooseveltas
Turės Vėl 
Kandidatuoti

Stipriausias Kandidatas”

i

Chicagos meras Edward J 
Kelly, kuris dabar vieši Seatfle’-1 
yje, Wash., padarė pareiškimą, 
kad prezidentas Rooseveltas! 
yra stipriausias kandidatas į 
prezidentus demokratų parti
joj. Republikonai neturi žmo
gaus, kuris galėtų jam prilyg-; 
ti.

Meras Kelly pridūrė, kad J 
Rooseveltas nenori kandidatuo-‘j 
ti trečiam terminui, bet gali 
būti priverstas kandidatuoti.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai irĮtysai Pardayiniui

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bite 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.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandaiir Įtoi^i Par^y^ 
PARDAVIMUI gyvenamojo, vir- 

ir miegkembarto fcėta'ų gaso 
pečius, aliejinis šildytuvas. Atskiras 
asmuo. Baltus, 2938 So. Emerald 
Avė., 2-ras aukštas.

BUSINESS CHAkCES 
Biznio Progos

GREITAM PARDAVIMUI Mar- 
ąuette Photo Studio, naujai įreng
ta, kaina pigi. Savininkas Juoza
pas Priekaitis mirė. 6823 S. Wes- 
tern Avė. — Atsišaukite 213—155 th 
St., Calumet City, Hammond 4025.

REAL ESTATE FOR ŠALĘ
Nam^

PARSIDUODA nauja 6 kamb. 
muro rezidencija su visais moder
niškais įrengimais—2 karų garažas 
—Greitam pardavimui tiktai$67OIO— 
Kreipkitės George Borkertas, 3624 
W. 65 PI.

RESORTS FOR SALE 
KurortaiPaMayimiii

PARDAVIMUI
Turtui likviduoti 

Vasarnamio nuosavybė, 12 namų 
įsteigta 35 metai

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

160 N. LaSalle St. 
State 2896

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

Todėl jeigu tunte ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jusą ge
rąjį kostumerį, bet garsinki- 
<ės ŠIANDIEN NAUJIENĄ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class
ified0 skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arba ab- 
veždami:

CANai 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HAI.STED STREET 
Cbicago, IK.
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CIO. PLIENO UNIJA BANDYS SUORGANI
ZUOTI “MAŽĄJĮ PLIENĄ”

Vakar Prasidėjo Plieno Unijos Konvencija

Jau Siuntinėja 
Nedarbo Pensijų 
Čekius

Engineering Building rūmuo
se vakar prasidėjo CIO plieno 
unijos, Steel Workers Organ- 
izing Committee, viršininkų ir 
rajoninių direktorių konferen
cija. Dalyvauja apie 100 dele
gatų.

Svarbiausias konferencijos 
klausimas yra, kaip suorgani
zuoti “Mažąjį Plieną”, prieš 
kur* prieš porų metų unija ne- 
pasekmingai streikavo. “Ma
žuoju Plienu” vadinamos ne
priklausomos liejyklos, kaip 
Inland, Rcpublic Steel, Young- 
stown Sheet and Tube, ir ke
lios kitos.

Philip Murray, unijos vir
šininkas, pareiškė laikraštinin
kams, kad apie naujų streikų 
dabar nėra nei kalbos. Streiko 
šiuo laiku ir artimoj ateityj 
nebus.

Skerdyklose
Tuose pačiuose rūmuose va

kar vyko ir CIO skerdyklų li
nijos vadų konferencija. Tar
tasi dėl protesto, kurį unija 
šiandien rengs apgynimui vie
no nario'—Armour darbininko, 
teisiu. Kalbamas darbininkas 
yra John Ford, ištarnavęs Ar
mour dirbtuvėj apie 17 metų 
laiko. Unija sako, kad atėmė 
jam senioriteto teises už tai, 
kad jisai yra ištikimas ir ge
ras unijos narys.

Kalbos apie streikų skerdy
klose tarp darbininkų nuolat 
plečiasi, bet unija vis laukia 
kų prezidentas Rooseveltas sa
kys. Armour bendrovei atsi
sakius derėtis, unija kreipėsi 
į NVasbinglonų, ieškodama pa
galbos. Streikas ar bandymas 
taikiu budu ginčų spręsti, pri
klausys nuo to, kų Washing- 
tonas pasakys.

Staigiai Mirė 
Adelė Anderson — 
Mendeliutė

Laidotuvės Ketvirtadienį

Pensijų Gaus 25,000-čiai III.
Gyventojų

NORTHSIDE. — Sekmadie- 
ii’, liepos 23 dienų, anksti ryta 
staigiai mirė jauna moteriškė, 
Adele Anderson, po tėvais Men
deliutė. Mirties priežastis, sa
koma, buvo staigus vidurių 
persišaldymas.

Adelė buvo dar palyginimai 
visai jauna moteriškė, vos 25 
metų amžiaus. Buvo vienintė- 
ė duktė Evanto ir Joanos Men- 

delių. Tėvas yra buvo seniau 
miręs. Dabar Adelei atsiskyrus 
su šio pasaulio vargais, paliko 
nubudime motinų ir du broliu
ku. Pasirodo, kad žmogaus gy
vybė tiek verta kaip ir kitų gy
vių.

Štai, kad ir Adelė, šeštadie
nį, apie povakarį dar buvo gy
va ir smagi, ji visados būda
vo linksmo budo, bet anksti 
rytą, sekmadienį, jau jos šal
tas kūnas gulėjo ant lentos. 
Tai toks žmogaus likimas, ne
žiūrint ar butų turtingas ar 
biednas.

Laidotuvės Adelės Anderson 
Mendeliutės įvyks ketverge, 
liepos 27 dieną, iš koplyčios, 
2246 North Avė., į Tautiškas 
kapines. Laidotuvėmis ' rūpina
si laidotuvių direktorius J. Liu- 
levičius, todėl ir platesnių in
formacijų galima kreiptis pas 
jį, Lafayette 3572.

X. š.

Vakap Illinois valstijos ne
darbo pensijų departamentas 
išsiuntinėjo pirmus pensijų če 
kius bedarbiams, kurie perei 
tais ar šiais metais prarado 
darbus. , -

Pirmąjį čekį gavo chicagie- 
tis James J. Tredl, nuo 618 S. 
Ashland avenue. Jo čekis šie 
kia $16.00. Panašius ir mažes
nius čekius šiandien ir rytoj 
gaus • 25,000 kitų Illinois val
stijos bedarbių.

Šuvo Automobilių 
Nelaimėse

Judith Sisko, 2’/G metų amž., 
3132 S. Highland avenue, Ber- 
wyn, III.;

Walter ,» Glendon, 65, 3901 
Cottage Grove avenue;

Joseph Blazina, adresas ne
žinomas ;

O. Paulukewich, 8434 Gilbert 
Court;

Marion Whitehead, 741 W. 
26th Street.

Ragina Hornerį 
Sušaukti Specialę 
Legislat. Sesiją
Reikalauja Sutvarkyti Pašalpos 

Reikalus

NAUJIENOS, CMcago, UI.

__ AAUJIENŲ-ACME Telephoto

PROVIDENCE — 18 metų kasėjas Douglas Cates, ku
rį pasisekė išgelbėti iš Duvin kasyklos, kur sprogimas 

palaidojo 28 kitus angliakasius.

VAKAR CHICAGOJE
• Atvykusi Chicagon, New- 
yorkietė Mrs. S. C. Bald'win, 
įlipo į gatvekarį ir išvažiavo 
Chicagų pamatyti. Išlipusi, ap
sižiūrėjo, kad neturi ridikiulj. 
Ėmė šaukti pagalbos. Atvyko 
skvadkaris ir pradėjo^ gatveka
rį vytis. Ridikiulį rado, mote
riškė apsidžiaugė ir grįžo Union į 
stotin paimti traukinį Califor- 
nijon. žiuri, ridikiulis tuščias. 
Vienas gatvekario kostumerių 
pinigus, apie $20, pasiėmė, taip
gi pasisavino ir gelžkelio tikie- 
tą. Mrs. Baldvvin yra garsaus 
filmu direktoriaus D. W. Grif- 
fith gim'naitė. Ji pakvietė abu 
skvadkario policistus atvykti 
Hollyw<x>dan ir apsiėmė užmo
kėti visas jų išlaidas. Tai bent 
dėkingumas už atgavimą tuš
čio ridikiulio.

» « »
• Iš Chicagos Diversey paplu- 
dymio du berniukai išplaukė 
mažoj valtelėj j Fort Sherida- 
ną. Kelyj jie kur nors užkliu
vo arba žuvo. Jie yra Edward 
Flesch, 17 metų amžiaus, 1029 
Lili Street, ir Bernard Wagner, 
18, nuo 1035 Lili street.

• Vaistinėj, prie 605 West 
Wrightwood avenue, kur ank
sti rytą šuo- pradėjo loti. Tai 
išgirdę, kaimynai suprato, kad 
kas nors negerai, ir pašaukė 
policiją. Keturi jauni piktada
riai buvo įsibrovę vaistinėn ir 
dėjo į didžiules dėžes įvairias 
brangias prekes. Visi buvo su
imti: 19 metų Robert Bram- 
well, 3121 Belle Plaine avenue; 
Peter Sallis, 18 m., 2418 N. 
Halsted st.; William Frank- 
bone, 18, nuo 2218 Bissell st., 
ir 18 metų Kelvin Higgins, 
1462 Leland avenue.

» »
O Warren avenue nuovadoj 
buvo uždarytas 15 metų ber
niukas, Raymond Mulvihill, 
nuo 225 S. Leavitt st. Pasidau
žydamas po miestą su vogtu 
automobiliu, jisai sudaužė “pa- 
parkintas” mašinas prie 325 S. 
Hoyne avenue.

0 » «
O Prie 26-tos ir Rockwell gal
vių praeiviai rado ant šaligat
vio gulinčią gražiai pasirėdžiu
sią, apie 30 metų moteriškę. 
Ji buvo be sąmonės. Paguldy
ta šv. Kryžiauš ligoninėje.

ATTICA, INI). — Elizabeth I)e Bruicker, 11 metų 
mergaitė, kuri liko išgėdyta, nužudyta ir į žemę įkasta.

United Charities ir kitos lab
daringos Chicagos organizaci
jos vakar kreipėsi į guberna
torių Hornerį su reikalavimu 
sušaukti specialę legislaturos 
sesiją Chicagos pašalpos rei
kalams sutvarkyti.

Chicagos šelpimo adminis
tracija jau šelpia 116,000 šei
mynas ar pavienius asmenis, 
o 8,000 tūkstančiai šeimynų 
jau pridavė aplikacijas ir lau
kia savo eilės. Tuo tarpu pini
gų nėra.

Šelpiamųjų skaičius žymiai 
padidėjo, kai WPA 'pradėjo 
atleidinėti streikuojančius dar
bininkus ir bendrai susiaurino 
projektų vykinimų.

(Apskaičiuojama, kad iš pa
šalpos arba iš pašalpos darbų 
Chicagoj gyvena kas šeštas 
žmogus.)

O Iš Michigan ežero, prie Oak- 
dale avenue, buvo ištrauktas 
kūnas ehieagiečio Martin 
Brown, nuo 1519 Orchard st. 
Jisai buvo 62 metų amžiaus.

O » » 
o Vakar buvo uždarytas susi
siekimui t. Michigan avenue til
tas. Yra taisomas. Darbas už
truks penkias savaites laiko. 
Motoristai, važiuoją iš šiaurės 
į pietus turi važiuoit Ontario 
ir Wabash gatvėmis.

Naujienų-Acmo Telephoto
AUGUSTA, WIS. — (Penki atostogautojai žuvo, kai jų automobilis susidūrė

su sunkvežimiu. Visi jie buvo iŠ Chicagos.
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Sekm. Rugpjūčio 13 d. 1939
SUNSET P ARK

Archer Avenue ir 135 Street

ĮŽANGOS TIKIETAI VELTUI!




